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Wprowadzenie

Przeświadczenie, że przeszłość nie ma znaczenia i nie dotyczy
w sposób bezpośredni człowieka XXI wieku jest charakterystyczną cechą doby współczesnej. Przekonanie to potwierdzone zostało w licznych badaniach, które jednoznacznie pokazują,
że większość Polaków nie zna swojej przeszłości, a nawet nie
dąży do jej poznania. Wydaje się jednak, że wiedza dotycząca
przeszłości, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, bowiem „społeczeństwo, które nie pamięta o własnej przeszłości, a tym samym pozbawia się zdobytych
dzięki doświadczeniu kryteriów (…) nie potrafi już stworzyć
podstaw harmonijnego współistnienia i wspólnego zaangażowania w realizację przyszłych celów. Takie społeczeństwo jest
szczególnie podatne na ideologiczną manipulację” 1. Można pokusić się o stwierdzenie, że pamięć historyczna pełni kluczową
rolę w budowaniu społeczeństwa, które nie tylko będzie świadome swojej tożsamości, ale także będzie umiało poradzić sobie z trudnymi stronami swojej historii. Ponadto człowiek żyjący
w czasach szybkich zmian potrzebuje stałych, pewnych punktów odniesienia, które pozwolą mu na określenie własnej przynależności, bowiem każdy naród ma własną pamięć historyczną.
Pamięć historyczna jest kategorią niezmiernie szeroką i trudno
uchwytną znaczeniowo. W takiej sytuacji ważna jest interpretacja faktów historycznych, ponieważ fakty bywają często nadużywane czy to w interesie społeczeństw, narodów, czy w wąskim
interesie jednej grupy, na przykład politycznej. A w polityce –

1
Benedykt XVI, Pamięć historyczna pomaga budować przyszłość. Do Papieskiego
Komitetu Nauk Historycznych, 7 III 2008.

10

Wprowadzenie

zdaniem Jana Rokity 2 – znaczenie pamięci wzrasta. Jednak dla
wielu „kluczową kwestią nie jest budowanie wspólnej pamięci,
a raczej obrona własnej, odrębnej pamięci historycznej”. Wynika to z faktu, iż we współczesnym świecie, także w Polsce, toczy się „gra o społeczną pamięć prowadzona przez rządzących
i opozycję”. Tej rozgrywce nadano nazwę „polityki historycznej”. Wbrew przekonaniu wielu, nie pozostaje ona jedynie utartym sloganem, a wydaje się mieć realny wpływ na kształtowanie
świadomości młodego pokolenia i jego rozumienia czy na interpretację własnych dziejów.
Teksty zawarte w niniejszej monografii są próbą analizy podjętego tematu zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Można je ująć w trzy grupy. Pierwsza koncentruje się wokół
edukacyjnych kontekstów pamięci i polityki historycznej; przedstawia istotne związki pomiędzy rozumieniem pamięci historycznej, jej roli i funkcji, a interpretacją zadań polityki historycznej,
m.in. postulowanego zaangażowania instytucji państwowych
w proces kształtowania i popularyzowania wyobrażeń o przeszłości oraz wpływu instytucji oświatowych na wychowanie młodego pokolenia.
Druga grupa przedstawianych zagadnień dotyczy faktów
historycznych, które miały i mają wpływ na kształtowanie własnej świadomości jednostek czy grup społecznych. Poruszane tematy dotykają problemów teoretycznych i metodologicznych
w naukach historycznych, a także miejsca i roli bohatera w formowaniu postaw patriotycznych i prospołecznych.
W trzecim obszarze tematycznym analizowane są zagadnienia dotyczące współzależności polityki i pamięci zbiorowej społeczeństwa. Często sposoby upamiętniania przeszłości są następstwem kompromisu pomiędzy pamięcią jednostki a pamięcią
grupy; kompromisu silnie angażującego elity polityczne. Z jednej strony sądzono, że działania podejmowane przez aparat państwowy miały służyć interesom narodu, z drugiej uważano, że
stwarzały one niebezpieczeństwo indoktrynacji oraz wykorzystywania przeszłości dla osiągania własnych celów politycznych.
Burzliwe dyskusje wokół roli pamięci historycznej uwydatniają
2
<http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/debaty/konferencje/
pamiec_i_polityka_zagraniczna> dostęp dnia: 19.04.2012.
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tylko jej znaczenie dla podtrzymania tożsamości narodowo-kulturowej oraz znacząco wpływają na sposoby i zakres kulturowej
autoprezentacji środowisk.
Refleksja autorów skupia się wokół różnorodnych kwestii odnoszących się w sposób bezpośredni czy też pośredni do zagadnienia pamięci historycznej. Z przedstawionych artykułów wynika, że na związki pomiędzy pamięcią, historią i polityką można
patrzeć z wielu stron. Mamy nadzieję, że artykuły zawarte w niniejszej publikacji będą inspiracją do dalszych, wnikliwych badań
i poszukiwań naukowych.
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Edukacyjne konteksty
Refleksja nad istotą i funkcją pamięci we współczesnym społeczeństwie oraz namysł nad wzajemnymi relacjami między pamięcią, historią i polityką pozwalają ujawnić ich ścisły związek
z problematyką nauczania i wychowania. Zarówno pamiętanie,
jak i metodyczne badanie przeszłości – w ich edukacyjnym wymiarze – przygotowują współczesnego człowieka do świadomego uczestnictwa i współtworzenia rzeczywistości. To od starszych
generacji wciąż zależy, co zostanie zapamiętane, jak będą zinterpretowane minione fakty oraz jaką postawę wobec teraźniejszości
i przyszłości przyjmą młodsze pokolenia. Również komplementarne funkcje, jakie w tym kontekście pełnią państwowe instytucje polityczne i oświatowe, troszczące się o pamięć historyczną
i kreujące politykę historyczną, skłaniają do analizowania celów,
metod i treści, jakimi się posługują.

Educational contexts
Pondering on the essence and function of memory in contemporary society, and reflecting on mutual relations between memory,
history and politics permit to demonstrate how closely they are
linked with education and upbringing. Remembering the past
and the methodical study of the past, in their educational dimension, prepare a young person for conscious participation in and
co-shaping of our realities. The contents of historical memory, the
interpretations of historical facts, and the attitudes of the young
towards the present and the future depend on the effort of the
older generations. In this context, the supplementary functions
performed by the national institutions – both political and educational – which attempt to preserve historical memory and establish proper historical policies, also prompt us to analyse the objectives, methods and topics pursued by them.
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Dolnośląska Szkoła Wyższa
we Wrocławiu

Państwo wobec edukacji historycznej.
Polskie spory u progu XXI wieku* 1

W ostatnich latach w polskiej debacie publicznej dużo uwagi poświęca się problematyce zarządzania edukacją historyczną (pod tym
pojęciem rozumiem ogół działań służących kształtowaniu i rozwijaniu świadomości historycznej). Podstawowe pytania dotyczą roli
państwa (aparatu władzy) w tym obszarze. Czy, w jakim zakresie
i za pomocą jakich narzędzi powinno ingerować w sferę wyobrażeń
o przeszłości? Czy ma być architektem i popularyzatorem określonych interpretacji służących interesowi społecznemu? Czy powinno
poddawać kontroli obrazy dziejów istniejące w opinii publicznej,
sterować selekcją i hierarchizacją tematów? A może zadania rządzących powinny zostać zawężone jedynie do funkcji strażnika pluralizmu, instytucji stwarzającej możliwości funkcjonowania różnych,
często sprzecznych przedstawień minionej rzeczywistości?
Odpowiedzi udzielane przez uczestników debaty (publicystów, historyków, polityków) zależały od wyznawanego światopoglądu, środowiska ideowopolitycznego, indywidualnych
doświadczeń autorów. W artykule chciałbym zrekonstruować dominujące stanowiska w tej kwestii.

***
Inicjatorem dyskusji na temat: „państwo – edukacja historyczna”
była grupa myślicieli konserwatywnych skupionych wokół pisma
* Artykuł przygotowany w ramach projektu badawczego nr N N106 267438
finansowanego ze środków na naukę.
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„Teologia Polityczna” oraz krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej (przede wszystkim należeli do nich: Marek Cichocki, Dariusz
Gawin, Dariusz Karłowicz i Tomasz Merta), którzy na początku XXI w. wprowadzili do obiegu publicznego hasło „polityki
historycznej” 1. Sama idea była wieloznaczna, bywała różnie rozumiana, jednak jej fundament stanowiło przekonanie o potrzebie zaangażowania instytucji państwowych w proces popularyzowania (czy wręcz kreowania) wyobrażeń o przeszłości zgodnych
z polską racją stanu i interesem wspólnoty narodowej 2.
Jedną z przyczyn podjęcia programu polityki historycznej
było przekonanie o kryzysie tożsamości zbiorowej Polaków. Konserwatyści wskazywali na osłabienie spoistości polskiego społeczeństwa, na jego trybalizację – rozbicie na zantagonizowane,
rywalizujące plemiona ideowe, znajdujące się w permanentnym
konflikcie. Polakom, jak twierdzono, brakowało elementów jednoczących, konsolidujących, przekształcających ich w harmonijnie funkcjonującą zbiorowość. Zwracano także uwagę na kulturowe i polityczne wykorzenienie młodzieży, której nie zaszczepiono
poczucia przynależności do wspólnoty ani nawet nie przekazano
pogłębionej wiedzy o dziejach ojczystych. Wyobcowanie to objawiało się kryzysem postaw patriotycznych, zanikiem aktywności
obywatelskiej, dominacją bierności lub postaw ukierunkowanych
1

Zob. m.in.: Marek Cichocki (Władza i pamięć, Kraków 2005; Czas silnych tożsamości, <http://www.teologiapolityczna.pl/czas-silnych-tozsamosci--tekst-marka-a.-cichockiego> dostęp dnia: 10.10.2012); Dariusz Karłowicz (Pamięć aksjologiczna a historia, w: Pamięć i odpowiedzialność, red. R. Kostro i T. Merta, Kraków
2005); Dariusz Gawin (O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu, w:
Pamięć i odpowiedzialność, dz. cyt.; Polityka historyczna i demokratyczne państwo,
<http://www.teologiapolityczna.pl/polityka-historyczna-i-demokratyczne-panstwo--tekst-dariusza-gawina#> dostęp dnia: 10.10.2012); Tomasz Merta (Pamięć
i nadzieja, w: Pamięć i odpowiedzialność, dz. cyt.); Zdzisław Krasnodębski (Polityka wobec przeszłości, w: tegoż, Demokracja peryferii, Gdańsk 2003); Robert Kostro,
Kazimierz Michał Ujazdowski, Odzyskać pamięć, w: Pamięć i odpowiedzialność,
dz. cyt.; W. Roszkowski, O potrzebie polskiej polityki historycznej, w:, Pamięć i odpowiedzialność, dz. cyt.; A. Dudek, Bitwa o pamięć, „Rzeczpospolita” 16 XII 2006;
P. Kowal, Bądźmy dumni ze swojej historii, „Gazeta Wyborcza” 9 II 2006; R. Kostro,
Odwaga pytań o własne dzieje. Dlaczego powinno powstać Muzeum Wolności, „Rzeczpospolita” 7 III 2006.
2
Gawin definiował politykę historyczną jako posługiwanie się przez demokratyczne (ale nie tylko) społeczeństwa własnymi interpretacjami wydarzeń z przeszłości
do osiągania – między innymi – bieżących celów politycznych (głos w dyskusji: Po co
polityka historyczna, „Gazeta Wyborcza” 1-2 X 2005, s. 14).
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na zaspokajanie jedynie indywidualnych (zazwyczaj materialnych) potrzeb. W efekcie młode pokolenie pogrążało się w doczesności, w świecie pozbawionym szerszej perspektywy, zubożonym przez brak odniesienia do przeszłości. Taka sytuacja godziła
w stabilność i perspektywy rozwoju całego społeczeństwa.
Żyjemy w płytkiej teraźniejszości, utrzymywał Dariusz Gawin, pozbawieni zarówno przeszłości, jak i sięgającej choć odrobinę dalej niż rok,
dwa, przyszłości. Jeśli zdobywamy się na większe mobilizacje aktywności zarówno struktur państwowych, jak i opinii publicznej, to raczej
w wyniku reakcji na bodźce przychodzące z zewnątrz 3.

Przyczyną postępującej atomizacji, rozszczepienia wspólnoty, była, w ocenie konserwatystów, erozja pamięci kolektywnej,
stanowiącej podstawowe lepiszcze narodu. Odpowiedzialnością
za taki stan rzeczy obarczono liberalne rządy, które, jak przekonywano, kierując się aksjomatem neutralności światopoglądowej,
zrzekły się odpowiedzialności za budowanie świadomości historycznej Polaków. Zaniedbaniu uległa sfera badań i kształcenia historycznego 4. Marek Cichocki zauważał:
Polacy zawsze uważani byli za naród pełen pamięci, żyjący ustawicznym roztrząsaniem swej przeszłości. Dlatego po 1989 roku można było
oczekiwać sytuacji, że nowo narodzona polityka przystąpi do odbudowy integracyjnych narracji, dzięki którym po czasach komunizmu
przywrócone zostaną życiu zbiorowemu nie tylko partykularne symbole, ale również owe roszczenia odnoszące się do wartości uniwersalnych. Nic takiego się jednak nie stało. Zdecydowano, że racjonalizująca
siła polityki zostanie raczej spożytkowana na dekonstrukcję niż konstrukcję tradycji 5.

Taka sytuacja wynikała, w interpretacji konserwatystów, z narzucenia w polskim dyskursie publicznym aksjomatu modernizacji. Miała być panaceum na problemy generowane przez
3
D. Gawin, O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu, w: Pamięć
i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 29.
4
M.in.: D. Gawin, Polityka historyczna i demokratyczne państwo, dz. cyt.; M. Cichocki, Czas silnych tożsamości, dz. cyt.; D. Karłowicz, Pamięć aksjologiczna, dz. cyt.,
G. Górny, Koniec „końca historii”, „Przewodnik Katolicki” 2004, nr 45, s. 30-31;
Z. Krasnodębski, Pożegnanie z III Rzeczypospolitą, „Rzeczpospolita” 10 IX 2005.
5
M. Cichocki, Czas i polityka, w: Władza i pamięć, dz. cyt., s. 156.
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otaczającą rzeczywistość. Zgodnie z popularnym sloganem wybrano przyszłość, zapominając o przeszłości, traktując ją jako
przeszkodę w drodze do postępu, a nie fundament formowania
nowego ładu 6. Dariusz Gawin zauważał, że po 1989 roku w Polsce ugruntowało się przekonanie, że porządek demokratyczny nie
tylko można, lecz wręcz należy budować bez odwoływania się do
pamięci historycznej, sfery symboli czy wspólnotowych rytuałów.
Spoiwem dla demokracji miał być sam projekt modernizacji.
Dla ideologów transformacji przeszłość była balastem, który należało
odrzucić, bądź też zbędnym elementem publicznej debaty, który należy
pozostawić profesjonalnym historykom (spory o interpretacje historii
stygmatyzowano często jako „tematy zastępcze”) 7.

Według konserwatystów, programowy odwrót od przeszłości był efektem obaw przed powtórzeniem scenariusza z PRL-u,
gdzie historia podporządkowana została jednej partii i głoszonej
przez nią ideologii, czego efektem była monopolizacja obrazu
dziejów. Doświadczenie polityki historycznej realizowanej w Polsce Ludowej miało wytworzyć w środowiskach liberalnych bezzasadną rezerwę wobec wszelkich projektów mogących zagospodarować kolektywną pamięć. Uciekając od skrajnej uniformizacji,
elity sprawujące władzę po 1989 roku zdecydowały się postawić
na krańcowy pluralizm tożsamości i pamięci 8. Dariusz Gawin
przypisywał im następujący sposób myślenia:
Ponieważ „państwo totalitarne usiłowało kształtować pamięć zbiorową, należy raz na zawsze uznać, iż wszelkie próby kształtowania przez
jakiekolwiek państwo pamięci zbiorowej muszą być automatycznie
traktowane jako totalitarne lub co najmniej quasi-totalitarne 9.

W ujęciu Tomasza Merty rządzący w III Rzeczypospolitej, obawiając się nawrotu praktyk typowych dla PRL-u z jednej strony
oraz wzrostu megalomanii narodowej z drugiej, przyjęli, że demokratyczno-liberalne państwo w ogóle nie powinno zajmować
6

M. Cichocki, Historia powraca, „Rzeczpospolita” 14 XII 2004.
D. Gawin, Wspólnota przeszłości, „Rzeczpospolita” 7 X 2006.
8
M. Cichocki, Czas silnych, dz. cyt.; tamże, Polityka pamięci, „Rzeczpospolita”
10 VI 2006.
9
D. Gawin, Spór o piękne mity, „Rzeczpospolita” 11 I 2005.
7
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się sferą historii – „polityką historyczną demokratycznego państwa prawnego może być jedynie brak polityki”. W konsekwencji doszło do paradoksalnej sytuacji, w której osłabienie pamięci
zbiorowej uznano za drogę do wzmocnienia demokracji i konsolidacji społeczeństwa 10.
Podobnie diagnozował obserwowane tendencje Marek Cichocki. Przekonywał, że po 1989 roku w naukach społecznych (przede wszystkim wśród przedstawicieli tzw. warszawskiej szkoły
historyków idei) przewagę uzyskały stanowiska krytyczne wobec kategorii pamięci zbiorowej. Negatywnej ocenie poddano
wszelkie próby promowania przez państwo wartości historycznych, traktując je jako przejaw propagandy 11. Elity intelektualne
III Rzeczypospolitej, wskazywał Cichocki, przyjęły dogmat o istnieniu wielu równorzędnych tradycji, obawiając się, że próby ich
hierarchizacji czy ewaluacji prowadzić muszą do dogmatyzmu,
a w konsekwencji do przemocy. Odrzucono koncepcję tradycji
jako racjonalnej selekcji budującej zbiorową tożsamość, całą uwagę kierując na problem racjonalnego i cywilizowanego sposobu zaspokajania
potrzeby różnych tradycji, który zabezpieczałby przed dogmatycznym
myśleniem, z nacjonalizmem i ksenofobią włącznie, a może przede
wszystkim 12.

Publicyści konserwatywni twierdzili, że po 1989 roku przyjęta została (przynajmniej w sferze deklaracji) orientacja zakładająca neutralność państwa w sferze kultury, w tym także – pamięci
historycznej.
Państwo, pisał Dariusz Gawin, miało okazywać całkowite désintéressement dla tego obszaru, pozostawiając go wolnej grze rynku kultury.
Leseferyzm ekonomiczny per analogiam stosowano do sfery kultury
i sfery wartości 13.

Dla twórców III Rzeczypospolitej, zauważał Dariusz Karłowicz,
rola państwa miała być neutralna i specjalistyczna.

10

T. Merta, Pamięć i nadzieja, dz. cyt., s. 76-79.
M. Cichocki, Historia powraca, dz. cyt.
12
M. Cichocki, Czas i polityka, dz. cyt., s. 158.
13
D. Gawin, Wspólnota przeszłości, dz. cyt.
11
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Wizja technokratycznej wspólnoty doskonale odpowiadała wizji nowego państwa, które odrzuca niewygodny balast pamięci i skrupuły
sprawiedliwości. Wspólne minimum miało abstrahować od wszystkiego, co wykracza poza zagadnienia gospodarcze i proceduralny wymiar
demokracji 14.

Jednocześnie jednak, jak sugerowano, zasada neutralności nie
była ściśle przestrzegana. Doszło do przesunięcia akcentów
w drugą stronę. Ucieczka z pułapki apologii zakończyła się wplątaniem w sidła przesadnego i nieusprawiedliwionego krytycyzmu, który znalazł odbicie w dezyderacie poddawania przeszłości nieustannej reinterpretacji. Popularność zdobyły tendencje
demistyfikacyjne, odruchowo, niemal bezrefleksyjnie odrzucające obowiązujące interpretacje i podważające istniejące mity 15. Historia heroiczna uznana została, jak pisał Tomasz Merta, za przejaw szkodliwej naiwności, stwarzającej zagrożenie zbudowania
tożsamości wspólnoty na fundamencie wyidealizowanego, a zatem fałszywego, wyobrażenia przeszłości. „Odrzucenie tej rzekomo anachronicznej wizji historii jawiło się jako inicjacja w dorosłość, widomy znak porzucenia wieku dziecięcego”. Lansowanie
krytycznej wizji dziejów nie znajdowało uzupełnienia w postaci
afirmacyjnej antytezy, a tym samym nie prowadziło do ukształtowania zrównoważonej syntezy, w której we „właściwy sposób
wyważone zostaną proporcje między tym, co szlachetne i tym,
co haniebne”. Błędnie uznano, że historia bohaterska jest na tyle
mocno zakorzeniona w świadomości Polaków, że w sposób naturalny, samoczynny odradza się i reprodukuje wciąż na nowo 16.
Według Dariusza Gawina, orientacja krytyczna stała się „intelektualnym nałogiem, mentalną dyspozycją wyprzedzającą wszelkie
myślenie”. Doprowadziła do zakwestionowania nie tylko szkodliwych mitów i nieprawdziwych wyobrażeń, lecz godziła także
w wyimaginowanych wrogów – przedmiotem ataków stało się
niemal każde zbiorowe wyobrażenie przeszłości.
14

D. Karłowicz, Pamięć aksjologiczna a historia, dz. cyt., s. 32-34.
Jako przykład takich tendencji podawano tekst Michała Cichego (Polacy –
Żydzi: Czarne karty powstania) opublikowany na łamach „Gazety Wyborczej”
29 I 1994), w którym autor opisywał rzekome incydenty antysemickie w okresie
powstania warszawskiego.
16
T. Merta, Pamięć i nadzieja, dz. cyt., s. 80-81.
15
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Z ustaleń poczynionych w trakcie tych zabiegów konstruowano spoiwo nowego rodzaju – wspólnota pewników miała zostać przekształcona we wspólnotę wahań i wątpliwości; wspólnota dumy we wspólnotę
wstydu. Demitologizację i krytykę narodowej tradycji i narodowej pamięci robiono namiętnie i dobrze, do tego stopnia, że niewiele już zostało z dawnego modelu zbiorowej tożsamości Polaków 17.

Zaniedbania w obszarze szeroko rozumianej edukacji historycznej, charakteryzujące (w przekonaniu konserwatystów) polską rzeczywistość po 1989 r. doprowadziły do erozji pamięci
zbiorowej, zerwania spoistości wspólnoty, a w konsekwencji do
osłabienia przywiązania Polaków do własnego państwa.
Jak wskazywał Dariusz Gawin, III Rzeczpospolita pozbawiona
została wyraźnego zakorzenienia w czytelnych, zrozumiałych dla
większości obywateli symbolach i publicznych rytuałach. Okazała się zimnym projektem, do którego Polacy „nie mają serca” 18.
W opinii Dariusza Karłowicza przykład polskiej transformacji
stanowił dowód na bezowocność tworzenia silnych instytucji
państwowych bez jednoczesnej budowy politycznej wspólnoty:
„prawo, rynek, procedury nie wystarczą do funkcjonowania państwa, tak jak najlepsze prawo cywilne nie zapewni małżeńskiego szczęścia”. Wbrew intencjom środowisk liberalnych osłabienie
wspólnej pamięci („pamięci aksjologicznej”, jak ją nazywa Karłowicz) nie doprowadziło do umocnienia demokracji ani nie poszerzyło obszaru indywidualnych wyborów. Nie spowodowało
wzrostu świadomości obywateli, ich zdolności rozumienia świata, odnalezienia się w chaotycznej rzeczywistości. Przeciwnie.
Bez pamięci aksjologicznej powstaje nie społeczeństwo aniołów, lecz
tłum podatny na każdą manipulację, tłum niezdolny do zrozumienia
racji działania na rzecz dobra innego niż własne. To pamięć konstytuuje wspólnotę polityczną pojętą jako wspólnota moralna. Bez niej
nie mogą powstać ramy aksjologicznej jednostki, która staje się racją
solidarności 19.

Według konserwatystów, model zimnego, niezaangażowanego
państwa okazał się pomysłem chybionym. Wolny rynek idei nie
17

D. Gawin, O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu, dz. cyt., s. 28.
D. Gawin, Wspólnota przeszłości, dz. cyt.
19
D. Karłowicz, Pamięć aksjologiczna a historia, dz. cyt., s. 31-32, 39-41.
18
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stworzył czy nie wyeksponował narracji, które dałyby Polakom
poczucie zakorzenienia, wokół których mogliby się zjednoczyć,
które wzmocniłyby ich postawy patriotyczne i obywatelskie.
Tak jak w przypadku ekonomii, pisał Dariusz Gawin, dogmatyczny leseferyzm aksjologiczny prowadził do moralnej korupcji, chaosu i stawał się często wygodnym alibi dla tych, którzy w złej wierze chcieli
zatarcia pamięci o swych czynach i swych historycznych korzeniach.
W efekcie III RP nie posiada wyraźnego zakorzenienia w czytelnych dla
większości obywateli symbolach i publicznych rytuałach 20.

Wspomniany publicysta przekonywał o trudności ustanowienia
porządku politycznego pozbawionego „instrumentów afirmacji
zbiorowej tożsamości (w tym przede wszystkim wspólnej przeszłości)”. Liberalna demokracja nie mogła opierać się jedynie na
procedurach prawnych – musiała zostać osadzona na zbiorowej
pamięci, cementującej poczucie przynależności. Dla wytworzenia
i podtrzymania politycznej solidarności konieczne było odwoływanie się do tradycji – skarbnicy elementów służących identyfikacji: rytuałów, symboli, mitów założycielskich, bohaterów uosabiających wartości uznawane przez daną wspólnotę za najistotniejsze.
To dzięki emocjom, jakich dostarczały, możliwa była autentyczna
aktywność obywatelska, nieosiągalna przez odwołanie się jedynie
do egoistycznego interesu. Bez kolektywnej pamięci, pisał Gawin,
nierealna była odbudowa więzi łączącej na powrót Polaków we
wspólnotę polityczną, zdolną do czynnego i podmiotowego działania 21. Według niego, argument o konieczności „całkowitej i zupełnej neutralności państwa demokratycznego w kwestii pamięci
zbiorowej”, w reakcji na wynaturzenia polityki pamięci w PRL-u,
miał taką samą nikłą wartość jak teza o konieczności całkowitego
wycofania się państwa ze sfery gospodarki w reakcji na wypaczenia gospodarki planowej 22.
Konserwatyści wskazując na kluczowe znaczenie świadomości historycznej dla prawidłowego funkcjonowania wspólnoty
narodowej, sugerowali, że nie można było oddać jej we władanie
20

D. Gawin, Polityka historyczna, dz. cyt.
D. Gawin, Wspólnota przeszłości, dz. cyt.; D. Gawin, O pożytkach i szkodliwości, dz. cyt., s. 29.
22
D. Gawin, Spór o piękne mity, dz. cyt.
21
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niestabilnego i chaotycznego rynku opinii, idei, przekonań. Obraz
przeszłości funkcjonujący w obiegu społecznym powinien być odgórnie nadzorowany i stanowić świadomą kreację politycznych
elit. Konieczne było wydobycie z przeszłości (i rozpropagowanie) zespołu wyobrażeń i symboli łączących Polaków. Siłą zdolną
do przeprowadzenia tych działań było państwo. W przekonaniu
konserwatystów na instytucjach państwowych spoczywała stała
odpowiedzialność za „podtrzymywanie zainteresowania historią i za stałe toczenie batalii przeciw erozji pamięci zbiorowej” 23.
Dariusz Gawin konstatował jednoznacznie: „Państwo demokratyczne nie tylko może, lecz wręcz powinno, kształtować zbiorową
pamięć społeczeństwa” 24.
Marek Cichocki widział w państwie gwaranta przetrwania
tożsamości historycznej i zbiorowej pamięci:
Bez niego rozpadłaby się na krótkotrwałą pamięć prywatną, indywidualną. Z kolei bez kolektywnej pamięci niemożliwa byłaby wspólnota
polityczna. Narody, które utraciły pamięć, przestają istnieć 25.

Prawo władz państwowych do formowania historycznej świadomości było, według niego, niepodważalne:
roszczenie historyków do bycia jedynym gospodarzem pamięci w społeczeństwie demokratycznym jest nie do przyjęcia. Pamięć musi być
w środku polis 26.

Nierealne było przeprowadzenie ścisłego rozdziału kompetencji
między badaczami (zawodowymi historykami) a politykami, bowiem „kolektywna pamięć o przeszłości jest tak naprawdę problemem politycznym”. Dla funkcjonariuszy państwa, troszczących
się o dobro wspólnoty, nie mogło być obojętne, co obywatele pamiętają i o czym zapominają.

23

K.M. Ujazdowski, T. Merta, R. Kostro, Polityka historyczna i jej wrogowie,
„Gazeta Wyborcza” 6 IV 2006.
24
D. Gawin, Spór o „piękne mity”, dz. cyt.
25
M. Cichocki, Historia powraca, „Rzeczpospolita” 14 XII 2004.
26
M. Cichocki, głos w dyskusji: Po co rządzić historią, „Gazeta Wyborcza”
14-15 VII 2007, s. 14.
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Polityka poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak można zaradzić biologicznym ograniczeniom ludzkiej pamięci i jak zachować przez pokolenia to wszystko, co decyduje o istocie politycznej i narodowej tożsamości każdej narodowej wspólnoty.

Inspirowana przez państwo tożsamość historyczna, twierdził
Cichocki, miała przypominać opowieść zawierającą różne wątki
(zarówno pozytywne, jak i negatywne), „ale ułożone w pewnym
porządku, kolejności przyczyn i skutków, we właściwych proporcjach tego, co naprawdę istotne i co mniej ważne” 27.
Analogicznie wypowiadał się Tomasz Merta. Nakładał na
państwo obowiązek czuwania nad sposobami mówienia o historii, odświeżania przeżyć i zdarzeń konstytutywnych dla polskiej
tożsamości. Zwracał uwagę, że pamięć historyczna nie wytwarzała się samoistnie. Konieczne było jej odgórne, permanentne
podtrzymywanie.
Jeżeli nie będziemy stale dbać o to, by w dalszym ciągu opowiadać
o naszej przeszłości i naszych bohaterach, siatka symboli, z pomocą
której się rozpoznajemy i rozumiemy, zacznie się kruszyć.

Państwo, według Merty, było zobowiązane do selekcji pamięci
kolektywnej przez dobór czy akcentowanie treści historycznych
przekazywanych społeczeństwu (m.in. przez ustanawianie świąt
narodowych czy ustalanie programów nauczania). Wybór miał
być dokonywany nie na podstawie zgodności z obiektywistycznymi zasadami warsztatu pracy historyka, ale zdolności do organizowania wspólnoty. Ze zbioru przeszłych zdarzeń miały być
wydobyte i propagowane postawy, które mogły stać się inspirujące dla współczesnych, które można byłoby im postawić za wzór.
„W tym sensie doświadczenia pozytywne okazują się ważniejsze od negatywnych i haniebnych, a bohaterowie od zdrajców
i tchórzy” 28.
Orędownicy polityki historycznej wyznaczali państwu rolę inspiratora i moderatora wyobrażeń o przeszłości. Troskę o świadomość historyczną mas uznali za tak samo naturalny przejaw
27

M. Cichocki, Czas silnych tożsamości, dz. cyt., <http://www.teologiapolityczna.pl/czas-silnych-tozsamosci--tekst-marka-a.-cichockiego> dostęp dnia: 10.
10.2012.
28
T. Merta, Pamięć i nadzieja, dz. cyt., s. 72-73, 82-83.
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aktywności rządzących jak dbałość o bezpieczeństwo obywateli
czy obrona ich interesów na arenie międzynarodowej. Polityka
historyczna stanowiła po prostu kolejne narzędzie (obok polityki socjalnej, ekonomicznej czy zdrowotnej) umożliwiające władzy wypełnianie podstawowej funkcji – realizacji dobra wspólnego. Podstawą selekcji i hierarchizacji faktów przeznaczonych do
transmisji miało być kryterium narodowej użyteczności.
Konserwatyści wskazywali, że wszystkie państwa, w tym także liberalne demokracje Zachodu czuwały, w ten czy inny sposób, nad stanem zbiorowej pamięci. W ich przekonaniu nie można było zestawiać państwowego nadzoru nad przekazem wiedzy
historycznej w systemach demokratycznych z manipulowaniem
przeszłością odbywającym się w reżimach totalitarnych. W demokracjach edukacja poddana był kontroli i osądowi ogółu obywateli. Zaznaczano także, że dokonywanie przez państwo wyboru
treści przeznaczonych do propagowania nie było równoznaczne
z ich swobodnym konstruowaniem. Nie oznaczało, pisał T. Merta,
likwidacji pluralizmu, tłumienia głosów odmiennych czy „preparowania zestawu obowiązkowych prawd do wierzenia”. Nie chodziło o to, by
historią manipulować, czy żeby jedną jej wizję ogłosić i uznać za obowiązującą. Ingerencja państwa miała sprowadzać się do przesuwania
akcentów, w zgodzie ze współczesnym stanem świadomości 29.

D. Gawin protestował przeciw sprawdzaniu polityki historycznej
do kategorii indoktrynacji. Ta, zaznaczał, nie była realna w warunkach funkcjonowania niezależnej opinii publicznej, mediów,
swobody wypowiedzi i krytyki, instytucji obywatelskich, nieskrępowanej nauki akademickiej, wolnych wyborów. W demokracjach współistnienie wielu historycznych tradycji, różnorodnych
modeli pamięci (niejednokrotnie pozostających z sobą w konflikcie) było zjawiskiem naturalnym. Nie istniało zagrożenie zdobycia przez ośrodek kierowniczy monopolu na jedyną, słuszną interpretację minionej rzeczywistości. „W takich warunkach nikt,
nawet najsilniejsza władza polityczna, nie jest w stanie osiągnąć
29
T. Merta, Pamięć i nadzieja, dz. cyt., s. 71, 72; T. Merta, Polityka historyczna bez
histerii, „Gazeta Wyborcza” 9 VI 2006; T. Merta, Polityka historyczna to obowiązek
państwa, „Dziennik” 29 VI 2006.
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monopolu na prawdę”, a każda forma paternalistycznej propagandy, instrumentalizującej odbiorcę, była z góry skazana na porażkę. Państwo nie powinno także monopolizować działań w tej
dziedzinie. Z państwa powinna wyjść natomiast inicjatywa, określenie pewnych ram, a dalsze działania zgodne z wyznaczonym
kierunkiem generalnym, miały przejąć instytucje niezależne – stowarzyszenia pozarządowe, władze lokalne, osoby prywatne” 30.
Publicysta funkcje polityki historycznej określał jako „wspieranie
form pamięci podtrzymujących tradycje wolnościowe oraz obywatelskie zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego”. Przekaz
treści historycznych powinien być dostosowany do zmian, jakie
zaszły w ostatnich dziesięcioleciach. Chodziło o posługiwanie się
nowoczesnymi formami wyrazu (mogącymi dotrzeć do młodego
odbiorcy) oraz umiejętność uwzględniania nowego rodzaju wrażliwości i sposobu myślenia o przeszłości:
We współczesnej rzeczywistości przeszłość może być obecna tylko wtedy, gdy jest przedstawiana i opowiadana w atrakcyjny i nowoczesny
sposób oraz gdy traktuje odbiorcę jako partnera 31.

Podsumowując, według konserwatystów, zadaniem nadzorowanej przez państwo edukacji historycznej było wzmacnianie tożsamości zbiorowej przez odświeżenie pamięci o bohaterskich czynach przodków oraz przypominanie o zdarzeniach i zjawiskach
stanowiących pozytywny wkład Polaków w dzieje ludzkości.
Nie zapominając o krzywdach i cierpieniach, warto więc w opowieści
o polskiej przeszłości zaakcentować to, co było optymistyczne i porywające, warto uwypuklić polski model dobrego życia, pokazać wartość
naszej obyczajowości (będącą częściej przedmiotem kpin niż rozważnego namysłu), unaocznić fascynującą siłę polskiej kultury. Przesłanie
takiej opowieści z natury rzeczy musi być przesłaniem pozytywnym.
Jednakże wizja pozytywna nie może być wizją fałszywą. Nie idzie więc
o to, by uchylać się od mówienia o rzeczach niegodnych czy kontrowersyjnych, ale o to, by zachować właściwy porządek mówienia, to znaczy taki, w którym afirmacja poprzedza (ale nie wyklucza!) krytyczny
osąd 32.
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D. Gawin, Wspólnota przeszłości, dz. cyt.; tenże, Polityka historyczna, dz. cyt.
D. Gawin, Polityka historyczna a demokratyczne państwo, dz. cyt., s. 26.
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K.M. Ujazdowski, T. Merta, R. Kostro, Polityka historyczna, dz. cyt.
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Celem przekazu było przygotowywanie pokolenia odczuwającego dumę z przynależności do wspólnoty, znającego jej dorobek
kulturowy, szanującego jej tradycje i autorytety, gotowego do zaangażowania na rzecz jej rozwoju.

***
Program zaangażowania państwa w kreowanie świadomości
historycznej sformułowany przez środowisko myślicieli konserwatywnych korespondował ze stanowiskiem liderów Prawa
i Sprawiedliwości. Nic zatem dziwnego, że został on szybko zaadaptowany przez to ugrupowanie. Koncepcja polityki historycznej
została przez PiS przyjęta jako składowa etatystycznej wizji odgórnego kształtowania ładu społecznego, tak charakterystycznej
dla tej partii. Apel programowy dotyczący polityki historycznej
opracowany przez Michała Kamińskiego i Adama Bielana wyraźnie konstatował:
nie wystarczy uruchomienie mechanizmów rynkowych do stworzenia sprawnie działającego państwa. Państwo nie może poprzestać
wyłącznie na pełnieniu funkcji ekonomicznych, działając jako spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (…) Prawo i Sprawiedliwość uważa, że państwo polskie musi prowadzić aktywną i ofensywną politykę
historyczną 33.

Wspomniani wyżej twórcy idei polityki historycznej przyjęli
takie tendencje z wyraźną aprobatą. Poparcie PiS traktowali jako
szansę na realizację swych postulatów. Zaangażowali się zresztą
w działania podejmowane przez to ugrupowanie. Przykładowo
Marek Cichocki od 2007 roku pełnił funkcję doradcy społecznego
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ważną rolę odegrał szczególnie
Tomasz Merta, który był jednym z głównych autorów programu
kulturalnego PiS. Od 2005 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Należy zaznaczyć, że program polityki historycznej nie okazał
się tylko zapisem na papierze. Podjętych zostało szereg inicjatyw
33
Apel o polską politykę historyczną, 11 XI 2004, <http://www.pis.org.pl/article.
php?id=3093> dostęp dnia: 10.10.2012.
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służącym celom edukacyjnym, popularyzujących wiedzę o historii (czy może ściślej – o tych jej fragmentach, które uznano za istotne z polityczno-społecznego punktu widzenia). Jako przykład
podać można powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego czy
Muzeum Historii Polski.

***
Postulaty przedstawiane przez orędowników polityki historycznej
wywołały zróżnicowane reakcje. Część komentatorów przyjęła je
z aprobatą. Jednak pozytywne opinie zostały szybko przytłumione przez głosy krytyczne. Zarzuty dotyczyły najczęściej kierunku
oddziaływania, treści, jakie miały być propagowane. Wynikały
z niechętnego stosunku krytyków, wywodzących się głównie ze
środowisk lewicowo-liberalnych, do programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, z którym utożsamiono ideę polityki historycznej. Postrzegano ją jako przejaw dążeń do podporządkowania
przekazu historycznego ideologii przyjmowanej przez środowisko
PiS oraz wykorzystania go do bieżącej walki partyjnej 34. Jerzy Kochan twierdził, że polityka ta „instrumentalnie i bezwzględnie wykrawa z historii wycinanki ku ozdobie własnych, partykularnych
interesów politycznych, swojej politycznej wizji historii” 35. Przestrzegano przed ewentualną dogmatyzacją i infantylizacją pokrzepiająco-afirmatywnej wizji polskich dziejów, przed sprowadzeniem
historii do zbioru legend i zbudowaniem jednostronnego, wyidea34
Zob. m.in. Z. Siemiątkowski, Jakiego patriotyzmu nie potrzebujemy? Jakiej polityki historycznej nie akceptujemy?, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2006, nr 1/2; J. Kilias, „Polityka historyczna”. Jej konteksty i mechanizmy, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2006, nr 1/2; S. Wiatr, Historia, która ma dzielić, „Myśl Socjaldemokratyczna”
2006, nr 1/2; A. Werner, Pamięć i władza: komu służy polityka historyczna, „Przegląd
Polityczny” 2006, nr 76; M. Kula, Lepiej nie nadużywać historii, „Przegląd Polityczny” 2006, nr 76; M. Król, Nie zużywajmy historii do politycznych celów, „Dziennik”
19 VI 2006; A. Michnik, Polityka historyczna. Wariant rosyjski, „Gazeta Wyborcza”
28 V 2006; A. Leszczyński, Polityka historyczna. Wielki strach, „Gazeta Wyborcza”
8 IV 2006; M. Sielatycki, Jakie stężenie pH (polityki Historycznej) w nauczaniu historii,
„Borussia” 2006, nr 39; P. Bratkowski, Kuszenie strażników wartości, „Rzeczpospolita” 18 III 2006; K. Pilawski, O politykę historyczną lewicy, „Trybuna” 6-7 V 2006.
35
J. Kochan, Długie pożegnania, czyli o współczesnym wymiarze patriotyzmu,
<http://www.lewica.pl/index.php?id=12189> (dostęp dnia: 16.09.2006).
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lizowanego, zmitologizowanego obrazu przeszłości niepokrywającego się ze skomplikowaną rzeczywistością. Sugerowano także, że
polityka historyczna kreowana pod dyktando przywódców PiS nie
tylko nie służyła konsolidacji społeczeństwa i umocnieniu obywatelskiej solidarności, lecz stawała się generatorem podziałów, wehikułem – jak pisał Paweł Machcewicz – pozwalającym mobilizować
zwolenników, odróżniać się od oponentów, dzielić scenę polityczną, służącym piętnowaniu przeciwników i wykluczaniu ich z narodowej wspólnoty 36.
Wśród głosów dyskusyjnych warto zwrócić uwagę na te, które nie ograniczały się do bezpośredniej krytyki modelu polityki
historycznej promowanej przez PiS, ale przedmiotem refleksji
czyniły bardziej złożoną i uniwersalną kwestię zasadności roszczeń aparatu władzy do kreowania i kontrolowania stanu świadomości historycznej mas.
Część komentatorów, przestrzegając przed możliwymi wypaczeniami, uznawała ingerencję państwa w proces przekazu historycznego, przynajmniej w jakiejś formie, za zjawisko naturalne
i zrozumiałe. Lilianna Sonik upatrywała w państwie instytucję
czuwającą nad rzetelnością badań i edukacji historycznej, siłę
chroniącą przed ekspansją stereotypów, fałszywych interpretacji, przed dominacją intelektualnych mód i obrazów narzucanych
przez kulturę masową 37. Andrzej Friszke za naturalne uważał
działania państwa (jako autorytetu i dysponenta środków finansowych) na rzecz popularyzacji historii, dodając, że powinny one
podlegać społecznej kontroli 38. Także Andrzej Garlicki wskazywał, że trudno było uniknąć wspierania przez przedstawicieli
władz pewnych wzorów myślenia o przeszłości.
Dopóki państwo wskazuje, kogo chce uczynić obiektem pamięci i czci
obywateli, to nie widzę problemu. Jeśli ma środki, niech to czyni. Zupełnie
inna jest sytuacja, gdy zakazuje czcić tych, których chcą czcić inni 39.

36
P. Machcewicz, Jak polityka zaszkodziła polityce historycznej, „Gazeta Wyborcza” 14 IX 2007.
37
L. Sonik, Wojna o historię, „Rzeczpospolita” 11 III 2006.
38
A. Friszke, głos w dyskusji: Czy państwo ma rządzić historią?, oprac. A. Leszczyński, „Gazeta Wyborcza” 16 VI 2006.
39
Wywiad z A. Garlickim, rozmawiał Krzysztof Lubczyński, <http://www.
trybuna.com.pl/n_show.php?code=2007052611> dostęp dnia: 1.04.2010.
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Marcin Bosacki wyrażając sprzeciw wobec upolityczniania historii i centralizmu ideowego wcielanego przez różne szczeble administracji, nie negował potrzeby promowania przez władzę zakorzenionych w przeszłości postaw patriotycznych i obywatelskich.
Widział w tym przejaw słusznej troski o przetrwanie wspólnego
dziedzictwa. „To niebezpieczne, gdy głosy przeciw partyjnej „polityce historycznej” stają się głosami przeciw upamiętnianiu historii
w ogóle” 40. Jarosław Macała zgadzając się, że realizacja koncepcji
polityki historycznej niosła z sobą pewne niebezpieczeństwa (manipulowania historią dla osiągnięcia bieżących celów politycznych oraz tworzenia, a następnie narzucania kanonicznej wizji
dziejów), zaznaczał jednak, że krzewienie wiedzy historycznej nie
było możliwe bez pomocy instytucji państwowych. Troska przedstawicieli władzy o pamięć Polaków była zresztą zrozumiała. Od
stopnia świadomości i tożsamości obywateli zależał rozwój i przetrwanie państwa. W tych warunkach konieczny był kompromis:
„Państwo i politycy nie powinni ustalać prawd historycznych,
ale też historia nie może być polem zawłaszczonym wyłącznie
przez historyków” 41. Również Jan M. Piskorski za zasadne uważał
współkreowanie przez państwo obrazu przeszłości poprzez dokonanie mądrego, kompromisowego wyboru dokonanego na potrzeby edukacyjne. „Państwo, podkreślał, ma pełne prawo, a nawet
obowiązek kształtowania pamięci zbiorowej”. Zagrożenie stanowiło natomiast zbytnie upartyjnienie i zcentralizowanie przekazu
historycznego, „uproszczenie i popadanie w tradycjonalistyczny
patos, w którym miejsce swobodnej dyskusji o wartościach zajmuje
musztra”. Należało się przeciwstawić inżynierii historycznej, próbom świadomej manipulacji przeszłością przez przekłamany wybór treści, „przez wymazywanie z niej niechcianych lub niewygodnych tradycji, przez zamykanie ust krytykom i poprzez ustawowe
i pozaustawowe zmuszanie do „zwierania szeregów” 42.
Część publicystów zajmowała bardziej krytyczne stanowisko,
kwestionując roszczenia instytucji państwowych do sterowania
świadomością historyczną. Przekonywali, że ingerencja w proces kształtowania wyobrażeń o przeszłości dokonywana przez
40

M. Bosacki, Nie wylewać historii z kąpielą, „Gazeta Wyborcza” 17 VIII 2006.
J. Macała, Polis – między dumą a pokorą, „Puls” 2006, październik.
42
J.M. Piskorski, Wiele twarzy historii, „Więź” styczeń 2007, s. 25-26.
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aparat władzy (niezależnie od tego w czyich rękach się aktualnie
znajdował) groziła przekształceniem edukacji historycznej w narzędzie indoktrynacji. Państwowy interwencjonizm w sferze świadomości historycznej stwarzał niebezpieczeństwo konstruowania przekazu pod dyktando decydentów, arbitralnego dobierania
faktów pasujących do aktualnej linii politycznej, obligatoryjnego
lansowania jednolitej wykładni dziejów uznawanej w danym momencie za właściwą i represjonowania nosicieli nieprawomyślnych
interpretacji.
Jerzy Szacki zaznaczał, że w demokratycznym społeczeństwie
nikt nie mógł domagać się monopolu na historyczną prawdę i kolektywną pamięć. Naród był, jak przekonywał autor, „jednością
w różnorodności, a nie plemieniem, w którym wszyscy wierzą
jednemu szamanowi” 43. Andrzej Werner wskazywał na iluzoryczność rozróżnień między zakłamywaniem historii a jej polityczną
instrumentalizacją. „Nie trzeba usuwać niewygodnych faktów
z przebiegu historycznego, wystarczy wybrać fakty potrzebne
i użyteczne, pozostałe zaś pominąć milczeniem”. Polityka historyczna służyła zawsze temu, kto ma władzę. „Nie tylko się zmienia, ale i odwraca hierarchię między celem a środkiem, więcej –
zamieniają się one miejscami. Co było celem, staje już się tylko
środkiem” 44. Także Barbara Engelking-Boni obawiała się rozmycia granic między postulowaną tzw. odpowiedzialnością państwa
za historię a upaństwowieniem historii:
Chęć dyktowania, co mamy przekazywać w podręcznikach, jak mamy
to robić, co jest w historii właściwe, a co niewłaściwe – to bardzo duże
niebezpieczeństwo. Dlatego, że w historii nie ma rzeczy „właściwych”
i „niewłaściwych”. Takie kategorie do historii w ogóle nie pasują. Tu
wszystko jest ważne, wszystko jest ciekawe, wszystko jest do zbadania 45.

Halina Bortnowska zwracała uwagę, że kreowana odgórnie polityka historyczna godziła w pluralizm pamięci, prawo każdego
człowieka do własnego wyobrażenia przeszłości. Ewentualny
43

J. Szacki, Odróżniać mitotwórstwo od szukania prawdy, „Rzeczpospolita” 20
XII 2004.
44
A. Werner, Pamięć i władza. Komu służy polityka historyczna, „Przegląd Polityczny” 2006, nr 76, s. 52, 55.
45
B. Engelking-Boni, głos w dyskusji: Czy państwo ma rządzić historią?, dz. cyt.
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proces przekształcania pamięci indywidualnych w kolektywną
(podzielną przez większą zbiorowość) musiał się odbywać dobrowolnie. „Nie można tworzyć monolitycznych instytucji, w których określona wizja historii jest przyjmowana jako obowiązująca,
w których dopuszcza się tylko tę wizję” 46.
W ocenie Pawła Machcewicza politycy nie powinni wchodzić
w rolę interpretatorów przeszłości czy edukatorów. W demokratycznym państwie nieodzowny był pluralizm pamięci historycznej, istnienie obok siebie różnorodnych wyobrażeń minionej
rzeczywistości.
Nieuchronny będzie spór o te granice, czyli o kształt tradycji, do której
państwo się odwołuje. Tym lepiej jednak, będzie ona żywa, a nie koturnowa czy dekretowana odgórnie. Będzie to z pożytkiem dla polityków,
nie mówiąc o historii, która może wreszcie stać się – wyzwolona z politycznej doraźności – pożyteczna dla obywatelskiej wspólnoty. Gdyby
nie było w tym wewnętrznej sprzeczności – bardziej jednak semantycznej niż rzeczywistej, chciałoby się zawołać: „Politycy! Ręce precz od polityki historycznej” 47.

Anna Wolff-Powęska, w tekście o znamiennym tytule: Państwo
precz od historii podkreślała, że historia nie mogła być sterowana przez żadne ministerstwo. Pamięć historyczna powinna być
„wielogłosowa, dynamiczna, przyspieszona, często skomercjalizowana”. Popularyzacją historii miały zajmować się organizacje
pozapaństwowe, wolne od odgórnych zarządzeń, tak jak to robiły
permanentnie po 1989 roku.
To lokalna inteligencja, rzesze anonimowych miejscowych patriotów,
dziennikarzy, muzealników, nauczycieli, pasjonatów przywracać zaczęły miastom i siołom historię wraz z jej całym wieloetnicznym i wielokulturowym dziedzictwem. Wskrzeszone lokalne gazety, regionalne
stowarzyszenia pielęgnują tradycję i odkrywają dla młodych wartość
wychowania przez historię.

46

H. Bortnowska, głos w dyskusji: Po co rządzić historią?, dz. cyt.
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Autorka, podobnie jak wielu innych komentatorów, nie zgadzała
się z opinią konserwatystów o zaniedbaniach w sferze pamięci
historycznej po 1989 48.
Andrzej Romanowski wyrażał obawę, że kreowanie świadomości historycznej przez władzę prowadzić może do zafałszowań,
manipulacji, narzucania kierunku myślenia. Pomysłom sterowania pamięcią przeciwstawiał podejście przyjęte w III Rzeczpospolitej, cechujące się „zaufaniem do społeczeństwa, czyli także do
nauczyciela i... ucznia”, w którym nie zakładano forsowania jakiegoś modelu osobowości, gdzie „pomysł zaprzęgania instytucji
państwowych do krzewienia skodyfikowanej, wspólnej pamięci
narodowej nikomu wtedy nie przychodził do głowy” 49.
Andrzej Mencwel zwracając uwagę na potrzebę istnienia wielkiej wizji, „która uładzi naszą pamięć i uporządkuje tradycję oraz
umożliwi spójną narrację o całych naszych dziejach”, podkreślał,
że nie można było jej wprowadzić za pomocą uchwały czy dekretu. Powinna być wytworem samych obywateli.
Wizja ta już się tworzy, i to nie od dzisiaj, pracą pokoleń można powiedzieć, metodą prób i błędów, a nie apodyktycznych oznajmień, powolnie, choć nie opieszale, w dziełach indywidualnych i aktach społecznych, w inicjatywach lokalnych i stowarzyszeniach regionalnych,
w obchodach religijnych i rytuałach państwowych, ponieważ wszyscy
czujemy, że stajemy się inni, w Polsce, jakiej dotąd nie było, i w Europie,
jakiej też nie było 50.

Także Marcin Kula utrzymywał, że państwo nie powinno angażować się w kreowanie określonego, odgórnie przyjętego, wyobrażenia dziejów. Jego zadania były ograniczone do wspierania oddolnych inicjatyw (samorządowych, środowiskowych,
naukowych) służących propagowaniu wiedzy historycznej. „Po
co stwarzać wrażenie, że państwo ma jakąś wizję historii, którą
swoimi potężnymi środkami wylansuje? Państwo powinno pilnować porządku i stwarzać warunki do działania ludzi i poszczególnych środowisk”. Autor zaznaczał, że samo p o j ę c i e p o l i t y k i
48

A. Wolff-Powęska, Państwo precz od historii, „Gazeta Wyborcza” 3-4 VI 2006,

s. 18.
49
A. Romanowski, Polityka historyczna i jej obrońcy. Historia, kłamstwo i banał,
„Gazeta Wyborcza” 15-16 VII 2006.
50
A. Mencwel, Konfrontacje, Tradycja do remontu, „Rzeczpospolita” 16 VI 2006.

Pamięć...3

34

Tomasz Tokarz

historycznej zakładało istnienie jednego jedynie
s ł u s z n e g o o b r a z u h i s t o r i i, „który wprowadzamy w życie,
w pamięć, w świadomość społeczeństwa” 51.
Karol Modzelewski wskazywał, że historycy nie mogli być zaprzęgnięci przez państwo do propagowania wizji historii zgodnej
z interesem politycznym. Nie można było zadekretować obowiązującej mitologii historycznej, służącej spajaniu narodu. Dążenie
do rządzenia obrazem przeszłości było znamieniem państwa totalitarnego. Żadne organa władzy państwowej nie mogły być arbitrem wartości decydujących o selekcji treści historycznych, rozstrzygającym historyczne spory. Przekaz edukacyjny winien być
uzależniony od profesjonalnych historyków, a nie od
przywódców politycznych, partyjnych komisarzy i wszelkiego rodzaju
delegatów w Ministerstwie Edukacji czy w jakichkolwiek instytucjach
państwowych 52.

Idee kształtowania czy popularyzowania przez państwo określonej wizji przeszłości odrzucał także Maciej Janowski. Osobiste
poglądy danych polityków, zauważał, nie mogły stawać się obowiązującą wykładnią w podręcznikach. Wyobrażenia na temat
przeszłości winny „ucierać się na wolnym rynku idei. Jedne sposoby myślenia o przeszłości są bardziej pożądane od innych, ale
to nie państwo powinno decydować które” 53. Autor odrzucał instrumentalne traktowanie edukacji historycznej jako narzędzia do
podwyższania narodowej samooceny czy dostarczania „budulca
poczuciu wspólnoty”. Jej podstawowym celem winno być po prostu wspomaganie rozumienia otaczającej rzeczywistości, zjawisk,
z którymi uczniowie mogli się zetknąć:
Historia jest wiedzą fascynującą i wciągającą samą w sobie, jako wiedza
właśnie, wiedza bezinteresowna, to znaczy pozwalającą – podobnie jak
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M. Kula, głos w dyskusji: Polityka historyczna – za i przeciw, „Mówią Wieki”
VIII 2006.
52
K. Modzelewski, Historia w trybach polityki, rozmawiał Grzegorz Pac,
„Więź” styczeń 2007.
53
M. Janowski, głos dyskusji: Po co rządzić historią, dz. cyt.
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inne nauki, których rudymenty dawać nam powinna szkoła – dowiedzieć się jakiegoś małego wycinka wiedzy o świecie 54.

Co charakterystyczne, zdecydowanie krytyczne stanowisko
wobec tendencji etatystycznych zajmował również Adam Wielomski, reprezentujący skrajne skrzydło ruchu konserwatywnego. Taka tendencja była, według publicysty, przejawem fascynacji
heglowską teorią państwa:
Heglizm głosi, że świat z natury jest nieracjonalny i przypadkowy, stanowiąc kontynuację nieludzkiego „inno bytu”. Interwencja państwa
w życie społeczne jest interwencją „rozumu”. (…) Idealne państwo to
takie, które w ogóle niczego nie pozostawia naturalnym siłom społecznym i przypadkowi. (…) jest najlepszym budowniczym, ekonomistą,
handlowcem, górnikiem, rolnikiem, bankierem, sprzedawcą, sklepikarzem i kim tam jeszcze państwo może być.

Działania orędowników polityki historycznej stanowiły pokłosie
wiary, że państwo jest także najlepszym nauczycielem.
Istota błędu polityki edukacyjnej tkwi w samym pojęciu. Słowo polityka w sposób naturalny kojarzy się z działaniem państwa na rynku
edukacyjnym. Ale gdzie jest polityczny monopol państwa, tam nie ma
rynku! 55.

***
Polemika dotycząca zaangażowania państwa w edukację historyczną stanowiła w istocie fragment sporu między zwolennikami dwóch modeli organizacji społeczeństwa – etatystycznego
i leseferystycznego.
Pierwsi za nieodzowne uznając kreowanie przez państwo ładu
społecznego, ukierunkowywanie rozwoju społeczeństwa, inspirowanie oraz modelowanie sposobów myślenia członków wspólnoty, ich wyobrażeń o świecie, traktowali edukację historyczną
54

M. Janowski, Narodowa megalomania i jej manifestacje, „Przegląd Polityczny”
2006, nr 78.
55
A. Wielomski, Polityka historyczna, <http://prawica.net/node/4250> dostęp
dnia: 01.08.2006.
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jako jedno z narzędzi umożliwiających realizację tych celów.
Zwolennicy leseferyzmu optując za ideą państwa-minimum, neutralnej instytucji stwarzającej obywatelom możliwości podejmowania autonomicznych inicjatyw, postrzegali sferę świadomości
historycznej jako przestrzeń konstruowaną w wyniku swobodnej
dyskusji pod kontrolą profesjonalistów-historyków.
Kwestia roli państwa w procesie formowania świadomości
historycznej pozostaje otwarta. Model państwa totalnego, posiadającego monopol na tworzenie i nadzorowanie wyobrażeń
o przeszłości jest dzisiaj nie do przyjęcia. Dyskusyjny jednak pozostaje także postulat wycofania się państwa z zadań kreacyjno-kontrolnych. Stan anarchii w edukacji historycznej może grozić
zawłaszczeniem tej sfery przez przekłamane interpretacje przeszłości, a także przez chwilowe mody i popularne trendy czy historyczną sensację, zinfantylizowaną i zbanalizowaną, obliczoną
jedynie na komercyjny sukces. W dobie informatycznej problemem jest również wielka łatwość multiplikowania przekazów pozbawionych merytorycznej weryfikacji. Uczniowie i nauczyciele
będą musieli zmierzyć się z zalewem uproszczonych czy wręcz
fikcyjnych przedstawień, w gąszczu których można się zagubić.
Interwencji państwa w edukację (w tym także, a może przede wszystkim, w edukację historyczną) nie da się uniknąć. Kwestią do rozważenia pozostają natomiast jej cele. Przyznanie statusu nadrzędnego interesom politycznym (a do takich należą hasła
wzmacniania wspólnoty, racji stanu, krzewienia patriotyzmu itd.)
niebezpiecznie przesuwa edukację w kierunku propagandy czy
indoktrynacji. Zadania państwa winny sprowadzać się przede
wszystkim do zapewnienia warunków do rzetelnego, maksymalnie obiektywnego przekazu wiedzy o przeszłości. Podstawowym
celem edukacji historycznej jest wszakże rozwijanie myślenia krytycznego, kształtowanie refleksyjności, wspomaganie odbiorców
w ich dążeniach do rozumienia otaczającego świata przez budowanie pomostu między przeszłością a teraźniejszością.
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Współczesna polska polityka historyczna
a edukacyjne wyzwania społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

W ostatnich latach w polskiej polityce widoczna stała się tendencja polegająca na uwypuklaniu wpływu niektórych elementów
historii na współczesne problemy polityczne oraz uwzględnianiu
w bieżącej działalności i w budowaniu programów na przyszłość
uwarunkowań historycznych, a także kształtowaniu świadomości historycznej społeczeństwa celem zjednoczenia go wokół określonych programów politycznych. Ta gra o pamięć prowadzona
przez rządzących i opozycję nazywana jest polityką historyczną.
Przykładami realizowania takiej polityki w praktyce jest wpływanie państwa na kształtowanie szkolnych programów nauczania
historii, dotowanie wybranych przedsięwzięć kulturalnych i publikacji, decyzje władz o obchodzeniu określonych rocznic, a także o doborze historycznych nazw dla ulic i placów. W skrajnych
przypadkach polityka historyczna przybiera postać manipulacji
historycznej, mitologizacji, zabiegów cenzorskich, a nawet wprost
fałszowania historii dla potrzeb politycznych.
Tendencja ta była jednym z głównych elementów ideologii tzw.
obozu IV RP (skupionego wokół partii „Prawo i Sprawiedliwość”
i prezydenta Lecha Kaczyńskiego), współtworzącym jego tożsamość. Jej składnikiem były zarzuty odwracania się od historii,
formułowane wobec instytucji państwowych i elit politycznych
rządzących Polską przed wyborami z 2005 roku 1. Twierdzono, że
1
Tak sformułowanemu zarzutowi przeczą informacje o debatach historycznych toczonych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i w początkach wieku
XXI oraz o konkretnych posunięciach prawnych i politycznych z tego okresu, motywowanych historią, podane w artykułach. A. Kaczyński, Pustynia historyczna?,
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ukierunkowując się na przyszłość, część elit politycznych i intelektualnych uznała, iż polityka historyczna jest anachronizmem,
któremu nie warto poświęcać zbyt wiele czasu i energii. Historia
w III RP miała być traktowana jako zbędny balast, jako coś potencjalnie niebezpiecznego, co może rozsadzić fundamenty właśnie
budowanego demokratycznego porządku. Taki sposób myślenia
dobrze oddaje następujący cytat:
Nie jest przypadkiem, że w latach dziewięćdziesiątych III Rzeczpospolita nie dopracowała się takiej zbiorowej tożsamości historycznej. Wręcz
przeciwnie – uczyniono bardzo wiele, aby negatywnie naznaczyć pamięć kolektywną i wyrzucić ją poza nawias sfery publicznej; uznać
za obciążenie, a nawet zagrożenie dla demokratycznej i gospodarczej
transformacji w Polsce. Elity, które w latach dziewięćdziesiątych w pełni utożsamiały się z nowym porządkiem, uznały, że pamięć zbiorowa
i tożsamość historyczna powinny być pod stałą kontrolą, a ich wpływ
na publiczną debatę ściśle reglamentowany. W przeciwnym razie Polsce miały niechybnie grozić nacjonalizm, nietolerancja, ksenofobia, fala
krwawych rozliczeń – może nawet wojna domowa. Logika reglamentacji i kontroli historycznej tożsamości w latach dziewięćdziesiątych stała
się swoistą racją stanu III Rzeczypospolitej, warunkiem utrzymania wewnętrznego ładu i spokoju 2.

Pojawiało się też twierdzenie, że jeżeli w ogóle poświęcano uwagę narodowej przeszłości, to zajmowano się przede wszystkim
polską „hańbą” i „winami” – zbrodniami popełnionymi przez
Polaków wobec Białorusinów, Czechów, Litwinów, Niemców,
Słowaków Ukraińców i Żydów. Dominować miał tzw. „patriotyzm krytyczny”, wzorowany na poglądach Jana Józefa Lipskiego i Jerzego Jedlickiego, gubiący kategorię interesu narodowego. Według zwolenników polityki historycznej, postępowanie
takie miało dalekosiężny, destrukcyjny wpływ na polski patriotyzm i poczucie wspólnoty narodowej. Zmierzało do wyzucia
Polaków z narodowej tożsamości, tak, by stali się tzw. otwartym
„Gazeta Wyborcza” 26.08.2008, <http://wyborcza.pl/1,75515,5628839,Pustynia
historyczna.html> dostęp dnia: 10.10.2012; P. Machcewicz, Debata o stosunku III
RP do przeszłości. Dwa mity ideologów polityki historycznej IV RP, „Gazeta Wyborcza” 29.08.2008, <http://wyborcza.pl/1,75515,5637705,Debata o stosunku III RP
do przeszłości. Dwa mity.html> dostęp dnia: 10.10.2012.
2
M. A. Cichocki, Czas silnych tożsamości, <http://www.teologiapolityczna.pl/
index.php?option.com/content&task=view&id=459&Itemid=99> dostęp dnia:
10.10.2012.
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(na wzór zachodni), europejskim (w sensie kosmopolitycznym)
społeczeństwem 3.
Po głębszym zastanowieniu i obszerniejszej lekturze wydaje
się jednak, że bliższa prawdy jest opinia Leszka Szarugi mówiąca, iż polityka historyczna nastawiona jest raczej na spór niż na
porozumienie, co nie sprzyja narodowym interesom. Podobnie
ocenić należy twierdzenie tego autora, że mieszanie się polityki
do historii jest zajęciem dość ryzykownym, a dawniej zjawisko
„polityki historycznej” nazywano po prostu propagandą 4. Nie
sposób bowiem zaprzeczyć, że w praktyce polityka historyczna
jest próbą narzucenia określonego zestawu wartości, pod kątem
których ocenia się i dokonuje eliminacji bądź aprobaty wydarzeń
z przeszłości. Polega na odgórnym tworzeniu wybiórczej pamięci,
na dostosowywaniu wizji rzeczywistości historycznej do z góry
założonej tezy.
Nie jest to zjawisko nowe. Po 1926 r. obowiązywała wizja Polski, która niepodległość zawdzięcza wyłącznie Piłsudskiemu
i jego obozowi. W Polsce Ludowej polityka historyczna propagowała m.in. decydujące znaczenie rewolucji bolszewickiej dla odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., odwieczną wrogość
Niemców wobec Polski oraz walkę klas, a zwłaszcza klasy robotniczej z burżuazją, jako siłę sprawczą dziejów. Polityka historyczna wykorzystywała więc funkcjonujące resentymenty, stereotypy
i obawy, ale też w świadomy i celowy sposób je podsycała.
Polityka historyczna realizowana od dawna przez państwo
w ramach edukacji historycznej (w szkole i mediach), pod postacią indoktrynacji 5, stała się narzędziem antywychowawczym
3
D. Gawin, O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu, „Przegląd
Polityczny” 2006, nr 75; R. Kostro, T. Merta, Pamięć i odpowiedzialność, Kraków-Wrocław 2005; Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2005.
4
L. Szaruga, Polityka historyczna, „Forum Akademickie” 2006, nr 5.
5
Mam świadomość, że propagatorzy polityki historycznej z tak postawioną tezą zdecydowanie się nie zgodzą. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt,
iż piłsudczykowska czy komunistyczna indoktrynacja realizowana w polskich
szkołach była przecież ewidentnym przejawem prowadzenia przez władzę polityki historycznej. Bez względu na system polityczny takie działania prowadziły do zamieniania edukacji historycznej w polityczną i ideologiczną indoktrynację. Współczesnym przykładem tego zjawiska jest polityka historyczna
uprawiana przez niejedno państwo. Władza realizuje politykę historyczną miedzy innymi poprzez narzucanie szkołom programów nauczania i standardów
kształcenia, w których dominuje nacisk na przekaz i egzekwowanie określonych
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i antykształcącym 6. Propagowała bowiem polonocentryczne i pozbawione obiektywizmu postrzeganie dziejów, czego jaskrawym
przykładem może być bardzo negatywna ocena takich postaci,
jak Bismarck czy Piotr Wielki, którzy przecież mieli obowiązek
dbać o dobro swoich państw, a nie Polaków, czy Kościoła katolickiego. Kształtowała tzw. „moralność Kalego” – terytorialne
podboje i nieprawości czynione przez własny kraj uznawane
były za uzasadnioną sytuację, a agresje innych państw na Polskę przedstawiano jako zbrodnicze. W takiej optyce własny kraj
zawsze był ofiarą obcych intryg, spisków i działań, do których
pasują słowa: podłe, haniebne, oszczercze. Eksponowano różne
polskie kompleksy i podtrzymywano sposób myślenia o historii
z punktu widzenia ofiar. Promowano decyzje skutkujące klęskami, np. powstania narodowe. Rodziło to postawy ksenofobiczne
i nacjonalistyczne. Okazało się, że taka edukacja (nie tylko historyczna, lecz także szerzej – humanistyczna) zaowocowała wykształceniem kolejnych generacji młodych ludzi, którzy w dużej
części, nawet jeżeli nie wpadali we wtórny analfabetyzm, to przynajmniej nie posiadali przydatnych kompetencji. Spowodował to
treści; dopuszczając do użytku te, a nie inne podręczniki; sponsorując wybrane przedsięwzięcia naukowe i kulturalne, a nawet stosując różnorodne zabiegi
paracenzorskie.
6
Teza ta jest postawiona i uzasadniona przez autora w opublikowanym już
artykule: Cele ideologiczne i polityczne osiągane za pomocą treści podręczników historii
dla szkoły podstawowej w latach 1944-1989, w: Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008 (druk
2009), s. 199-212 oraz w pracach oddanych do druku: Reformowanie polskiej edukacji historycznej w XX wieku – referat przygotowany na konferencję naukową:
„Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji
historycznej”, zorganizowaną przez Instytut Historii UMCS w Lublinie, która
odbyła się w październiku 2007 r.; Antyzachodnia propaganda jako element indoktrynacji polityczno-ideologicznej w polskiej oświacie w latach 1944-1989 – referat przygotowany na konferencję naukową „Europa Środkowo-Wschodnia w zimnej wojnie
1945-1989”, zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Studiów
Politycznych Polskiej Akademii Nauk w październiku 2008 r.; Edukacja historyczna okresu PRL w służbie władzy i ideologii – konsekwencje i zagrożenia – referat przygotowany na konferencję naukową „Szkoła – państwo – społeczeństwo, między
autonomią a podległością”, zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu
Gdańskiego we wrześniu 2009 r.; Edukacja historyczna w II i III Rzeczpospolitej – podobieństwa i różnice w kontekście sytuacji politycznej – referat przygotowany na konferencję naukową „Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989-2009”, zorganizowaną
przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w październiku 2009 r.

Współczesna polska polityka historyczna

41

znany w dydaktyce mechanizm – połączenie podających metod
i bierności intelektualnej ucznia. Aby indoktrynować za pomocą
edukacji historycznej, należało bowiem starannie wyselekcjonować odpowiednie fakty, procesy, opisy, interpretacje i oceny, następnie podać je uczniowi na lekcji w nauczycielskim wykładzie,
a także w tekście podręcznika i wyegzekwować ich pamięciowe
opanowanie. Tak prowadzone lekcje nie pozwalały na kształtowanie umiejętności, nie prowadziły do nabywania kompetencji,
nie służyły też zapamiętaniu wiedzy. Dobór treści prowadzony
pod kątem potrzeb indoktrynacji nie uwzględniał raczej naturalnych zainteresowań młodego człowieka. Stąd też lekcje historii
nie wyrabiały, u zdecydowanej większości młodych ludzi, zainteresowań tego typu wiedzą i nie prowadziły do późniejszego
sięgania po literaturę popularno-naukową i prasę zamieszczającą artykuły o tematyce historycznej. Przeciętny uczeń (który nie
miał rozbudzonych zainteresować historycznych poza szkołą) po
takich lekcjach historii wręcz nie znosił wiedzy historycznej, nie
potrafił zrozumieć i zinterpretować zjawisk z życia współczesnego, nie odróżniał wiedzy naukowej od fikcji literackiej, przekazu
informacyjnego od propagandy, a także nie miał wielu przydatnych w życiu i dalszym kształceniu kompetencji.
Tego typu diagnozy nie przekonują jednak zwolenników polityki historycznej. Jeden z nich, Marek A. Cichocki, twierdzi, że
kolektywna pamięć o przeszłości jest tak naprawdę problemem politycznym. Dla państwa i polityków nie jest obojętne, o czym obywatele pamiętają, a co zostaje przez nich zapomniane. Polityka poszukuje
odpowiedzi na pytanie, jak zachować przez pokolenia to wszystko, co
decyduje o istocie tożsamości narodowej wspólnoty 7.

Uważa on, że istnieją ważne powody, dla których historia musi
pozostać składnikiem polityki. Bez kolektywnej pamięci jakoby
niemożliwe byłoby państwo ani wspólnota polityczna. Szermuje
argumentem, że narody, które utraciły pamięć, naprawdę przestają istnieć. Jednakże, w kontekście edukacji, musimy pamiętać, że sterowanie pamięcią jest równoznaczne ze sterowaniem
7
M.A. Cichocki, Historia powraca, „Rzeczpospolita” 14.12.2004, <http://
www2.teologiapolityczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13
4&Itemid=87> dostęp dnia: 10.10.2012.
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poglądami politycznymi i światopoglądem. Czy państwo ma do
tego prawo? W XXI wieku, w okresie formowania się globalnego
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy takie prawo jest anachronizmem, sprzecznym z prawami i dobrem
człowieka; zwłaszcza że żadna władza i żadna ideologia nie może
sobie rościć prawa do posiadania prawdy, także historycznej.
Istotne w tym sporze są także argumenty, które wypowiedział
Marcin Kula:
Pojęcie polityka historyczna (…) zakłada pewien jedynie słuszny obraz
historii, który wprowadzamy w życie, w pamięć, w świadomość społeczeństwa. Zgodzimy się, że w historii są rzeczy, których negowanie
byłoby śmieszne. Przykładowo, Bitwa pod Grunwaldem była w 1410
roku, no i koniec, kropka. Ale takiej ustalonej wizji historii jest bardzo
mało i znacznie mniej, niż ludzie postronni sobie wyobrażają. (…) Pojęcie polityka historyczna zakłada instrumentalny stosunek do historii.
Otóż myśmy to już przerabiali i taki stosunek do historii nie zbilansował się dobrze. Oczywiście, można powiedzieć różne rzeczy: że tamta
instrumentalizacja historii szła w złym kierunku, instrumentalizowała
historię nieprawdziwą i że teraz będziemy instrumentalizować historię prawdziwą... Oczywiście wolałbym, żeby historię prawdziwą, jeżeli
coś takiego w ogóle istnieje. Ale mam wątpliwości co do samej metody,
a nie tylko do tego, co proponujemy ludziom. W tym, co obserwuję
jako realizację czy zaczątki realizacji polityki historycznej, widzę elementy nadmiernego koncentrowania się na tym, co własne, i pokrywania kompleksów narodowych. Nie wiem, dlaczego my, Polacy, akurat
mamy mieć kompleksy – nie ma powodów. Zauważam także odcinanie
się od historii powszechnej, która w moim przekonaniu jest niezbędna
do rozumienia historii Polski 8.

Jednakże nie jest celem niniejszego referatu rozstrzyganie, kto
w tych sporach ma rację. Autor zamierza przeanalizować skutki prowadzenia polityki historycznej dla szkolnej edukacji historycznej w kontekście edukacyjnych wyzwań rodzącego się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
Badacze współczesnych procesów społecznych i gospodarczych wymieniają szereg wyzwań stojących przed dzisiejszą
edukacją 9:
8

Polityka historyczna – za i przeciw, „Mówią Wieki” 17.08.2006, <http://portalwiedzy.onet.pl/4869,1581,1352888,1,czasopisma.html> dostęp dnia: 10.10.2012.
9
D. Barney, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008; Y. Benkler, Bogactwo sieci. Jak
produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Warszawa 2008; M. Castells, Koniec
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1. Rosnące tempo zmian technicznych, technologicznych i organizacyjnych w gospodarce oraz gwałtowny przyrost wiedzy
naukowej powodują szybką dezaktualizację wiedzy i umiejętności wyniesionych ze szkoły i studiów. Konieczne jest, by
każdy potrafił systematycznie, przez całe życie aktualizować
swoje kompetencje, a także sprawnie nabywać nową wiedzę
i umiejętności. Tak więc głównym zadaniem szkoły staje się
wyposażenie młodego człowieka w umiejętność samokształcenia (identyfikowanie potrzeb edukacyjnych, docieranie do
wartościowych źródeł wiedzy, wyszukiwanie i selekcjonowanie potrzebnych informacji, przekładnie wiedzy teoretycznej
na działania praktyczne).
2. Gospodarka globalizuje się, ewoluują formy zatrudnienia,
a jednocześnie rośnie indywidualizm kulturowy. Częstym
zjawiskiem będzie praca w ponadnarodowych korporacjach,
w wieloetnicznych i wielokulturowych niestałych zespołach
zadaniowych lub własna działalność gospodarcza na globalnym rynku. Wymaga to opanowania języków obcych, umiejętności współpracy z osobami pochodzącymi z różnych kręgów
kulturowych, sprawnego adaptowania się do zmieniających
się okoliczności, tolerancji i samodzielności.
3. Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników posiadających wysoki poziom tzw. kompetencji miękkich 10. W ogłoszeniach o pracę kompetencje te należą do najbardziej pożądanych
tysiąclecia, Warszawa 2009; M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007; Edukacja dla społeczeństwa wiedzy, red. M. Kozielska, Toruń 2007; Edukacja medialna
w społeczeństwie informacyjnym, red. S. Juszczyk, Toruń 2002; T. Friedman, Świat
jest płaski, Poznań 2009; D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia
nasz świat, Warszawa 2010; D. Tapscott, A. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008; Społeczeństwo informacyjne. Istota,
rozwój, wyzwania, Warszawa 2006.
10
Kompetencje miękkie, nazywane także umiejętnościami psychospołecznymi, to zbiorcza nazwa kompetencji osobistych oraz społecznych (interpersonalnych). Z funkcjonalnego punktu widzenia zapewniają sprawne zarządzanie sobą
(kompetencje osobiste) oraz wysoką skuteczność interpersonalną (kompetencje
społeczne). Opisywane są pod postacią cech osobowości (np. samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron,
odporność na stres, wysoka automotywacja, innowacyjność i podatność na zmiany itp.) oraz umiejętności interpersonalnych (np. komunikatywność, empatia,
tolerancja, umiejętność pracy w zespole, umiejętność przekonywania i negocjowania itp.).
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wymogów kwalifikacyjnych. Tego typu wymagania stawia się
nie tylko osobom ubiegającym się o stanowiska pracy związane z obsługą klienta czy wymagające dobrej współpracy
z zespołem. Kompetencje miękkie przydatne są na każdym
stanowisku pracy i mogą być czynnikiem, który zadecyduje
o pomyślnym rozwoju zawodowym. Tak więc edukacja nie
może w dalszym ciągu nie dostrzegać konieczności wspierania uczniów w kształtowaniu tych kompetencji.
Technologia informacyjna i komunikacyjna wkracza coraz
mocniej w nasze życie prywatne i zawodowe. Coraz więcej zasobów wiedzy, informacji oraz różnorodnych usług (administracja, edukacja, handel, bankowość, opieka zdrowotna, kultura) dostępnych jest w Internecie. Podstawowym zadaniem
edukacji staje się przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w takich realiach. W związku z tym proces kształcenia musi być oparty na internetowych zasobach, usługach
i narzędziach.
W coraz większym stopniu sterowane komputerowo maszyny
zastępują pracę ludzką. Dzieje się tak ponieważ każda czynność, którą można z góry zaplanować w oparciu o znaną wiedzę i ująć w algorytmy, efektywniej wykonywana jest przez
komputer lub komputerowo sterowaną maszynę niż przez
człowieka. Człowiek ma zaś przewagę tam, gdzie konieczne
jest działanie nieszablonowe, kreatywne. Dlatego też w młodym człowieku należy kształtować kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność twórczego i oryginalnego rozwiązywania problemów.
Społeczeństwo informacyjne produkuje ogromne ilości danych dostępnych na kliknięcie myszką, ale przedstawiających bardzo różną wartość. Od uczących się, dokształcających
i pracujących wymaga to nie tylko sprawnego wyszukiwania i selekcjonowania informacji, lecz także określania, jakich
informacji potrzebują oraz weryfikowania ich poprawności
i wiarygodności.
Rosnąca, dzięki Internetowi, dostępność informacji i wiedzy
powoduje, że nauczyciele (wsparci podręcznikami) przestają być dla ucznia podstawowymi źródłami informacji –
wszystkowiedzącymi ekspertami. Mają za to szansę stać się
koordynatorami uczniowskich projektów, przewodnikami
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w rozwiązywaniu problemów i moderatorami dyskusji prowadzonych na bazie wyszukanej wcześniej wiedzy. Wobec
tego zamiast tradycyjnie dostarczać uczniom potrzebnej wiedzy i egzekwować jej zapamiętanie, powinni większy wysiłek
włożyć w przygotowanie i prowadzenie lekcji metodami aktywizującymi, w wykorzystanie projektów edukacyjnych oraz
w przygotowanie uczniów do celowego i sprawnego czerpania
z rosnących zasobów elektronicznych. Powinni stać się przewodnikami w procesie budowania przez uczniów własnego
zasobu wiedzy i umiejętności.
Edukacja historyczna musi dostosować się do tych wyzwań,
gdyż w przeciwnym wypadku może zostać zmarginalizowana,
zarówno przez samych uczniów, jak i większość społeczeństwa
nie dostrzegającego przydatności tej akurat dziedziny wiedzy. Nie
można zapominać o wynikach badań nad motywacją uczniów do
nauki, z których wynika, że uświadomienie życiowej przydatności określonej dziedziny wiedzy to podstawowy sposób wzmacniania chęci do nauki 11.
Jak już wspomniano, realizacja przez władze polityki historycznej prowadzi do funkcjonowania w oświacie takich zjawisk, jak:
– wymóg nauczania zgodnie z programami i podręcznikami zatwierdzonymi przez władze, w których dobór treści (fakty i interpretacje) w dużej mierze warunkowany jest polityką historyczną, a w niewielkim stopniu uwzględnia życiowe potrzeby
i zainteresowania uczniów 12;
11

J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002.
Przykład: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia
15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) – w szkole podstawowej w ramach przedmiotu Historia i społeczeństwo zastosowano dobór tematyki obrazów historycznych
pozbawiony konsekwentnej dbałości o uczniowskie zainteresowania i możliwości. Dlaczego wprowadzono te, a nie inne tematy? Na pewno nie dlatego, że
są zgodne z naturalnymi zainteresowaniami dziecka w wieku 9-11 lat. Uwaga
ta nie dotyczy wszystkich tematów. Do propozycji mogących wywołać u tych
uczniów zaciekawienie i pozytywną motywację można zaliczyć obrazy: mnisi,
rycerze, mieszczanie, chłopi, odkrycie Nowego Świata, dwór Jagiellonów, polski
szlachcic, miasto przemysłowe. Tworzą one pewną jednolitą koncepcję, mogącą
trafić w zainteresowania 9-11 latka – życie codzienne różnych warstw społecznych w różnych czasach, historia odkryć i wynalazków zmieniających życie ludzi i zwiększających ich wiedzę o świecie. Dlaczego tak nie jest skonstruowana
12
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– konsekwencją powyższego jest fakt, że w sferze metodycznej
istnieje cicha akceptacja (wbrew oficjalnym deklaracjom władz
oświatowych i postulatom dydaktyków) dominacji encyklopedyzmu i metod podających (od ucznia wymaga się głównie zapamiętania określonych informacji podanych przez nauczyciela i podręcznik); nauczyciel, chcąc mieć jakiekolwiek
osiągnięcia zawodowe, nie może odejść od encyklopedyzmu
i metod podających, gdyż prawie wszystkie pytania testów
kontrolnych, a zwłaszcza egzaminu maturalnego z historii na
poziomie podstawowym, wymagają odtwarzania z pamięci
ściśle określonych encyklopedycznych informacji, podobne reguły obowiązują także na olimpiadach historycznych;
– narzucanie określonej interpretacji dziejów, zwłaszcza najnowszych, poprzez tworzenie określonych muzeów, finansowanie
celowo dobranych wydarzeń kulturalnych, uroczystości rocznicowe, tzw. misję publicznych mediów czy politykę wobec
nadawania nazw ulicom i placom, a także wobec stawiania pomników; widoczny polonocentryzm tych zabiegów.
Tak zaprojektowana i prowadzona edukacja historyczna nie pozwala na wdrażanie do praktyki szkolnej teorii pedagogicznych adekwatnych do wyzwań współczesnego świata – konstruktywizmu 13
cała podstawa programowa do tego przedmiotu? Dlaczego dominują zdecydowanie obrazy z dziejów Polski?
13
Konstruktywizm (Jerome Bruner, Jean Piaget) twierdzi, że ludzie uczą się
w interakcji z otoczeniem, aktywnie konstruują własną wiedzę, wykorzystując
wiedzę już posiadaną. Nie rejestrują informacji, ale budują struktury wiedzy z dostępnych danych. Rodzi to pedagogiczny postulat, aby uczniowie byli aktywni
i twórczy, gdyż próba biernego przyswajania wiedzy dostarczonej przez nauczyciela i podręcznik nie przyniesie zadowalających efektów. Poza tym wiedza nie jest
tylko zbiorem danych, reguł, zasad i teorii, to także zdolność wykorzystywania
informacji w racjonalny sposób oraz umiejętność interpretacji zdarzeń i zjawisk.
Natomiast środowisko uczenia się nie ogranicza się tylko do systemu oświaty.
Tworzy go wszystko to, co uczestniczy w konstruowaniu nowej wiedzy o świecie,
to wiedza uprzednia, styl poznawczy uczącego się, a także relacje między uczącym się a przedmiotem poznania. Nadawanie znaczenia nadchodzącym bodźcom odbywa się w kontekście już posiadanej wiedzy i doświadczeń. Konstruowanie wiedzy wymaga interpretacji, reorganizacji, transformacji oraz uogólniania
nadchodzących informacji. Procesy te raczej rzadko uwzględniane są w edukacji
szkolnej. Najczęściej występują w uczeniu się naturalnym – w nabywaniu wiedzy potocznej. Szkolne sytuacje dydaktyczne często blokują te naturalne procesy
i dlatego są nieatrakcyjne dla ucznia i nieefektywne. Zabijają wewnętrzną motywację do nabywania wiedzy. Konstruktywizm proponuje oparcie kształcenia na
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i konektywizmu 14. Tym samym nie pozwala na przygotowanie
eksperymentowaniu, poszukiwaniach opartych na pomysłach uczniów, stawianiu
atrakcyjnych dla nich problemów oraz tworzeniu uczniowskich modeli i hipotez.
Zaleca zajmowanie się zagadnieniami związanymi z codziennym życiem młodych
ludzi, traktowanymi holistycznie, z uwzględnieniem wstępnego zasobu ich wiedzy i doświadczeń. Rolą nauczyciela powinno być stwarzanie uczniom możliwości podejmowania działań poznawczych oraz budowanie pomostów pomiędzy
aktualnym rozumieniem danego problemu, a rozumieniem bardziej złożonym.
Lekcja powinna zaczynać się nie od prezentacji wiedzy przez nauczyciela, lecz od
rozpoznawania, w jaki sposób uczniowie rozumieją podstawowe jej problemy. Następnie, wykorzystując surowe dane oraz podstawowe źródła wiedzy nauczyciel
powinien kierować ich ku własnemu, ale opartemu na racjonalnych przesłankach,
rozumieniu omawianych zagadnień, weryfikacji dotychczasowych przekonań,
budowaniu uogólnionych struktur i konfrontowaniu własnych opinii z cudzymi.
Opracowano na podstawie: S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa
a.pdf> dokształcenia nauczycieli, <http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.p
stęp dnia: 12.04.2010.
14
Konektywizm jest teorią uczenia się w epoce cyfrowych zasobów informacji
i wiedzy. Jej twórcami są kanadyjscy uczeni, George Siemens i Stephen Downes,
którzy zaproponowali nową koncepcję, analizując ograniczenia innych współczesnych teorii pedagogicznych, takich jak behawioryzm, kognitywizm czy konstruktywizm. Opisali ją w artykule „Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age”, <http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm> dostęp dnia:
12.04.2010. Punktem wyjścia jest stwierdzenie faktu istotnego oddziaływania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej na nasze życie, na sposób komunikowania się, a także na to, jak się uczymy. Podstawą konektywizmu jest wykorzystanie sieci z jej różnymi węzłami (węzeł oznacza tu coś więcej niż zasób, źródło)
i połączeniami jako centralnej metafory procesu uczenia się. Węzłem może być
wszystko, co łączy się z innymi węzłami: informacja, dane, uczucia, obrazy itp.
Uczenie się jest w tej teorii procesem tworzenia połączeń pomiędzy różnymi węzłami i rozwijania sieci. Siemens i Downes twierdzą, że nie wszystko musimy
mieć w głowie. Wiedza, którą posiadamy, wcale nie musi być w nas, może znajdować się w zasobach poza nami (np. w internetowych bazach danych) i to dopiero połączenie się z tymi zasobami czy bazami uruchamia proces uczenia się.
Sama czynność łączenia się staje się ważniejsza niż to, co aktualnie wiemy. Teoria
konektywizmu zakłada, że decyzje podejmujemy na podstawie określonego zasobu informacji, ale ten nieustannie zmienia się. Ciągle dołączają do niego nowe
informacje. Kluczową kompetencją staje się więc rozróżnianie, co jest istotne, a co
nie jest. Równie ważne jest uświadomienie sobie, w którym momencie nowa informacja zmienia w sposób istotny fundament, na którym przed chwilą podjęliśmy określoną decyzję. Inaczej mówiąc, „wiedzieć jak” (know-how) czy „wiedzieć
co” (know-what) zostaje zastąpione przez „wiedzieć gdzie” (know-where), ponieważ to jest klucz prowadzący do poszukiwanego zasobu wiedzy. W tej koncepcji
nauczać oznacza proponować model i doświadczenia, zaś uczyć się – praktykę
i refleksję. Opracowano na podstawie: G. Siemens, W poszukiwaniu nowych modeli
kształcenia, <http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=749&Itemid=766> dostęp dnia: 12.04.2010; J.P. Sawiński, Konektywizm, czyli
rewolucja w uczeniu się?, <http://www.edunews.pl/index.php?option=com_conte
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ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym i pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Nabycie umiejętności samokształcenia nie jest możliwe bez działań polegających na określaniu
własnych potrzeb edukacyjnych (różnica pomiędzy aktualnym
stanem wiedzy na dany temat, a potrzebami wynikającymi z konieczności wykonania jakiegoś zadania lub rozwiązania problemu) oraz poszukiwaniu potrzebnej i aktualnej wiedzy w wiarygodnych i najbardziej dostępnych jej źródłach (także Internet).
Nie sprzyja temu przyzwyczajenie do otrzymywania gotowej
wiedzy z podręcznika lub od nauczyciela. Nacisk na poznawanie
głównie polityczno-militarnych dziejów ojczystych oraz polonocentryzm nie sprzyjają przygotowaniu do pracy w globalnej gospodarce (wielokulturowe zespoły zadaniowe, współpraca z kontrahentami pochodzącymi z innych kręgów cywilizacyjnych).
Kompetencji miękkich u uczniów nie da się kształtować w trakcie
tradycyjnej, opartej na aktywności nauczyciela, lekcji. Nie można nabyć sprawności w korzystaniu z technologii informacyjnej
w trakcie lekcji bez komputera i Internetu (nad zgromadzonymi
tam treściami władza nie panuje, w efekcie nacisk na wykorzystywanie technologii informacyjnej w edukacji historycznej nie jest
mocny). Kształtowanie kreatywności i samodzielności wymaga
samodzielnego dochodzenia do wiedzy i wykorzystywania jej do
działań praktycznych, a nie otrzymywania gotowej syntezy z zadaniem zapamiętania jak największej ilości informacji. Trudno
nauczyć się odróżniania informacji wartościowych od bezwartościowych w trakcie lekcji zdominowanych przez przekaz wiedzy
„niepodważalnej”, danej do wierzenia, niepodlegającej weryfikacji. Niełatwo nauczycielowi wyrobić sobie u uczniów autorytet
w sytuacji, gdy przestał on być (wsparty podręcznikiem) głównym i autorytatywnym źródłem wiedzy.
Z punktu widzenia potrzeb ucznia wkraczającego w świat
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
konieczne jest radykalne przemodelowanie szkolnej praktyki w zakresie edukacji historycznej w sposób zgodny z postulatami konstruktywizmu i konektywizmu, lecz zdecydowanie
nt&task=view&id=1077&Itemid=1> dostęp dnia: 12.04.2010 oraz M. Polak, Konektywizm: połącz się, aby uczyć, <http://www.edunews.pl/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=1068&Itemid=5> dostęp dnia: 12.04.2010.
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odbiegający od potrzeb polityki historycznej. Dla zilustrowania
tej tezy i udowodnienia, że radykalna, ale niezgodna z potrzebami
polityki historycznej, zmiana w edukacji historycznej jest realna
można przytoczyć pomysły trzech znanych polskich historyków.
Jerzy Maternicki propaguje model kształcenia historycznego,
który nazwał aktywno-refleksyjnym. Scharakteryzował go w sposób następujący:
Model aktywno-refleksyjny zakłada głębsze rozumienie aktywności
poznawczej uczniów. Uczeń ma być aktywny nie tylko w zdobywaniu
i przyswajaniu sobie „gotowej” wiedzy historycznej, w dochodzeniu
do pewnych konstatacji (np. w oparciu o źródła) i prostych uogólnień,
„narzucających się” wyjaśnień i ocen, ale także, a może nawet przede
wszystkim w tworzeniu własnej wizji przeszłości. W modelu aktywno-refleksyjnym, jak sama nazwa wskazuje, ważne są oba jego człony, nie
tylko aktywność, ale i refleksyjność. Model ten zakłada otwarty charakter wiedzy historycznej. Jest ona nie tyle zbiorem ustalonych prawd,
podawanych uczniowi do wierzenia, ile pewną propozycją narracyjną, opartą wprawdzie na wynikach badań historycznych, ale w wielu
istotnych fragmentach bardzo dyskusyjną, „niedookreśloną”, otwierającą szerokie pole dla dalszych dociekań. Model ten zakłada aktywny
udział ucznia w tworzeniu własnej wizji przeszłości. Ma on być współtwórcą swej wiedzy historycznej, która może, ale nie musi być zgodna
z tym, co mu sugeruje nauczyciel czy autor podręcznika 15.

W ten sposób J. Maternicki wprowadził do rozważań o edukacji
historycznej pedagogiczne zasady konstruktywizmu, a jednocześnie stworzył model, w którym realizacja polityki historycznej
nie wydaje się raczej możliwa.
Ciekawą propozycję zgłosił także Marcin Kula, który przy
układaniu programu kształcenia historycznego kierowałby się
następującymi przesłankami:
– Historia pomaga zrozumieć, dlaczego Polska i świat są dziś takie, jakie są. Punktem wyjścia edukacji historycznej powinien
być dzisiejszy stan Polski i świata.
– Człowiek musi dziś znać kody kulturowe nawet odległych
narodów.
– Lekcje historii mają uświadamiać różnorodność i zmienność
świata.
15
J. Maternicki, Aktywno refleksyjny model kształcenia historycznego, „Wiadomości Historyczne” 2003, nr 2, s. 83.
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– Na lekcjach historii trzeba pokazywać zjawiska wielkie, tworzące ramy naszej egzystencji.
– Do edukacji historycznej należy wprowadzić tzw. rozważania
kontrfaktyczne – zastanawianie się, jak potoczyłyby się ludzkie dzieje, gdyby jakiś czynnik nie pojawił się, bądź gdyby zadziałał inaczej.
– Historia to swoiste laboratorium wiedzy o ludziach. Pozwala nabywać wiedzę o motywach i mechanizmach działań
ludzkich 16.
Również w tym przypadku mam do czynienia z propozycją, której wdrożenie, korzystne z punktu widzenia przydatności edukacji historycznej we współczesnym świecie, nie wydaje się możliwe
w realiach realizacji polityki historycznej w edukacji. Poznawanie kodów kulturowych odległych narodów, skupianie się na
zjawiskach tworzących ramy ludzkiej egzystencji, poznawanie
mechanizmów ludzkich działań, a zwłaszcza rozważania kontrfaktyczne nie służą prowadzeniu gry o społeczną, potraktowaną
wybiórczo, pamięć. Pozwalają za to przygotować się mentalnie do
życia i pracy w realiach XXI wieku. Umożliwiają nabywanie kompetencji przydatnych w tych realiach.
Zarówno propozycja J. Maternickiego, jak i M. Kuli umożliwiają prowadzenie edukacji historycznej opartej na uczniowskich
poszukiwaniach w różnorodnych, także cyfrowych, zasobach
wiedzy, na dokonywaniu selekcji i weryfikacji informacji oraz ich
wykorzystywaniu dla generowania samodzielnych rozwiązań.
Kierują ku edukacji zakładającej kreatywne dochodzenie do własnych konstatacji w trakcie aktywności leżącej po stronie ucznia
(tzw. metody aktywizujące). Pozwalają zerwać z rolą nauczyciela (wspomaganego programem i podręcznikiem) jako jedynego
źródła wiedzy. Zerwać z filarem polityki historycznej – panowaniem nad wiedzą docierającą do młodych ludzi. Wiele ciekawych
pomysłów na taką właśnie edukację historyczną dostarcza Internet, w którym można znaleźć pomysły i narzędzia do uprawiania

16
M. Kula, Do czego może przydać się historia?, Internetowe Centrum Zasobów
Edukacyjnych MEN Scholaris, <http://scholaris.pl/Portal?secId=BH1NKA55P4
GFA16QXQ3N0W64&mlt_docview=8R85LP71OA4KAVLSK780WETD>, dostęp
dnia: 26.04.2010.
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np. famili history 17, historii alternatywnej 18 czy internetowych projektów historycznych 19.
Trzeci z historyków, którego należałoby wspomnieć w kontekście modernizacji edukacji historycznej, Andrzej Chwalba, jest autorem nowatorskiego podręcznika 20. Zaprezentował w nim globalną wizję historii, zrywającą nie tylko z polonocentrycznym, ale
nawet z europocentrycznym modelem dziejów. Starał się dobrać
opisywaną problematykę, uwzględniając także zainteresowania
i potrzeby współczesnych młodych ludzi, a nie tylko tzw. kanon
wiedzy historycznej, układany najczęściej zgodnie z wymogami
polityki historycznej. W podręczniku tym pokazana jest historia
wielu kultur i cywilizacji, w rozwoju których polityka i wojny
nie stanowiły elementu pierwszoplanowego. Książka Andrzeja
Chwalby jest przykładem podręcznika, który służy nie tyle wpajaniu określonej wizji dziejów, ile raczej pokazuje przydatność
wiedzy historycznej dla zrozumienia mechanizmów współczesnego świata. Wydaje się, że edukacja historyczna korzystająca
z wizji dziejów zaprezentowanej przez A. Chwalbę nie będzie
w jakimkolwiek stopniu zbieżna z realizacją polityki historycznej w edukacji. Będzie za to przygotowywała do globalnej współpracy w wielokulturowym i międzynarodowym otoczeniu, do
dostrzegania wpływu zmian technicznych i technologicznych na
bieg dziejów i na życie pojedynczych ludzi.
Przykłady te jednoznacznie dowodzą słuszności tezy mówiącej, że edukacja historyczna może być przydatna w realiach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, o ile nie
będzie realizacją polityki historycznej.

17

M. Rynarzewski, Famili history – więcej niż nazwiska i daty, <http://historiaimedia.org/2010/05/25/family-history-wiecej-niz-nazwiska-i-daty> dostęp dnia:
25.05.2010.
18
I. Thomas, Alternatywne historie II wojny światowej we współczesnej literaturze polskiej, <http://historiaimedia.org/2010/04/26/alternatywne-historie-ii-wojny-swiatowej-we-wspolczesnej-literaturze-polskiej/> dostęp dnia: 26.04.2010.
19
M. Wilkowski, Lee Wright o historii 2.0, <http://historiaimedia.org/2010/05/22/
lee-wright-o-historii-2-0/> dostęp dnia: 22.05.2010.
20
A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2009.
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Szkolny kanon literacki i pamięć zbiorowa.
Wizja romantyzmu w wybranych podręcznikach
okresu realnego socjalizmu (1949-1956).
Zarys problemu

I. „Pamięć manipulowana” 1
Georg Orwell podkreślał, iż „kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość, kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest
przeszłość” 2. Zawsze, kiedy zwycięża jakaś ideologia społeczno-polityczna i narzuca reszcie społeczeństwa swoją władzę, staje
się ona także miarą historii – panuje nad teraźniejszością, zaczyna określać przyszłość i porządkuje przeszłość – wskazuje co, jak
i dlaczego należy pamiętać, a co skazać na zapomnienie. Parafrazując wypowiedź Orwella w kontekście niniejszej tematyki, nie
będzie chyba nadużyciem opinia, iż: kto rządzi szkolnym kanonem literackim (oraz kanonem interpretacyjnym), w tego rękach
jest nie tylko teraźniejszość, ale także przeszłość i przyszłość.
Pogląd, iż literatura piękna może stanowić potężny środek oddziaływania zarówno dydaktyczno-wychowawczego, jak i ideowego, posiada cechy oczywistości 3. Stwierdzenie to jest jednak
1
Określenie Paula Ricouera. Zob. P. Ricoeur, Nadużycia pamięci naturalnej: pamięć powstrzymywana, pamięć manipulowana, pamięć narzucona, „Konteksty” 2003,
nr 1-2, s. 41-54.
2
G. Orwell, Rok 1984, Warszawa 1989.
3
Na ten temat por. m.in.: Literatura i władza, red. B. Wojnowska, Warszawa
1996; J. Prokop, Wyobraźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL, Kraków 1994; W. Tomasik, Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie
„propagandy monumentalnej”, Wrocław 1999; M. Kula, Wybór tradycji, Warszawa
2003.
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niezbędne jako punkt wyjścia do poruszonego w niniejszym szkicu zagadnienia i d e o l o g i c z n e g o m a n i p u l o w a n i a s z k o l n y m k a n o n e m l i t e r a c k i m. W okresie, o którym mowa –
w czasach tzw. realnego socjalizmu (1949-1956) w interesie
sprawujących władzę, leżało kontrolowanie wyobraźni i pamięci
zbiorowej także poprzez s y s t e m e d u k a c y j n y niższego (tzn.
nieakademickiego) szczebla: przez szkolne programy nauczania,
poradniki metodyczne, a przede wszystkim podręczniki do literatury; co właśnie stanowi przedmiot refleksji niniejszego szkicu.
Jak pokazują dzieje pierwszej powojennej dekady, szkolny kanon
literacki oraz kanon interpretacyjny ze względu na swój zinstytucjonalizowany charakter, stanowiły niezwykle skuteczną formę
kontrolowania świadomości społecznej, zagospodarowując wyobraźnię zbiorową i kształtując pamięć kolektywną zgodnie z aktualnymi wymogami i tendencjami 4.
Koryfeusze socjalizmu dobrze znali wagę historii literatury
i szkolnej dydaktyki humanistycznej w budowie nowego systemu 5. Doskonale zdawali sobie sprawę z siły narzędzi, które przejęli w swoje ręce, takich jak programy nauczania i podręczniki
szkolne, zwłaszcza te przeznaczone do nauki historii literatury
polskiej – nieocenione w grze o zbiorową pamięć i wyobraźnię.
Nie ma chyba innego przedmiotu nauczania, który by w takim stopniu
jak historia literatury łączył wartości poznawcze i emocjonalne. Nie ma
chyba innego przedmiotu nauczania, który by tak żywo i bezpośrednio
oddziaływał na umysł, wolę, uczucie i wyobraźnię

4

Z bogatej literatury wymienię m.in.: J. M. Tomir [M. Głowiński], Dzieje romantyzmu w PRL-u (najkrótszy kurs), „Kultura Niezależna” 1987, nr 32.; D. Dąbrowska, Tradycja romantyczna w teorii i praktyce socrealizmu (Wokół Mickiewicza), w:
Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm, red. D. Dąbrowska i P. Michałowski,
Szczecin 2002; J.K. Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Wrocław 1995. Dziejom
nauk humanistycznych w latach pięćdziesiątych poświęcono następujące monografie: B. Fijałkowska, Polityka i twórcy (1948-1959), Warszawa 1985; P. Hübner,
Polityka naukowa w latach 1944-1953. Geneza systemu, t. 1-2, Wrocław 1992. O tendencjach rozwojowych polonistyki po 1945 r. wypowiedział się K. Krasuski,
Główne tendencje rozwojowe współczesnej polonistyki literackiej (1945-1990), Wrocław
1992; J. Smulski, „Przewietrzyć stęchłą atmosferę uniwersytetów”. Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu, Toruń 2009.
5
Por. Z. Libera, Znaczenie wychowawcze nauczania literatury w dobie budowania
podstaw socjalizmu, „Polonistyka” 1950, nr 3-4.
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– podkreślał na pierwszym powojennym Zjeździe Polonistów
w maju 1950 r. Zdzisław Libera – historyk literatury, późniejszy
współautor podręcznika do romantyzmu 6.
Dzieło literackie traktujemy jako narzędzie walki ideologicznej i dlatego interpretując je, zastanawiamy się, czyim interesom służy lub przeciw komu jest skierowane 7 –

wyjaśniał Libera. Ówczesny szkolny kanon lekturowy budowano
zgodnie z tym przekonaniem 8.
Losy polskiego kanonu lekturowego oraz kanonu interpretacyjnego w okresie socrealizmu zwracają uwagę przede wszystkim na jego pragmatyczne zastosowanie – jako ważnego środka
oddziaływania na społeczeństwo. W tym ujęciu kanon jawi się
nie tylko jako instrument budowania tożsamości kulturowej; wyobraźni i pamięci zbiorowej 9, ale staje się również instrumentem
dominacji społeczno-politycznej oraz tzw. „polityki (strategii)
kulturalnej” czy „polityki edukacyjnej” – jako efektywne i niebezpieczne narzędzie m a n i p u l o w a n i a świadomością młodego
pokolenia 10.
6

Tamże, s. 74.
Tamże, s. 74-75.
8
Na temat socrealistycznego kanonu literackiego por. m.in.: M. Głowiński,
[hasło:] „Kanon literacki”, w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński,
W. Tomasik, Kraków 2004, s. 91-93; tenże, Kanony literackie. Od socrealizmu do
pluralizmu, w: Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne, Kraków, 2000;
L. Szaruga, Literacki kanon polskiego realizmu socjalistycznego, w: Socrealizm: fabuły –
komunikaty – ikony, Lublin 2006, s. 11 n.
9
Obco- i polskojęzyczną literaturę przedmiotu na temat kanonu podaje
A. Lanoux, Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865, Warszawa 2003, s. 158 n.
Z literatury polskiej por. m.in.: Czy kryzys kanonu kultury?, „Znak” 1994, nr 7;
M. Głowiński, Kanony poetyckości i style historyczne, w: Style odbioru, Kraków 1997,
s. 190-201; M. Ingot, T. Patrzałek, Nad kanonem literackim w szkole. Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, red. T. Michałowska, Z. Goliński,
Z. Jarosiński, Warszawa 1995; J. Prokop, Kanon literacki i pamięć zbiorowa, „Arcana” 1995, nr 5; Z. Stefanowska, Przyczynek do badań nad kanonem romantycznego patriotyzmu, w: Nasze pojedynki o romantyzm, red. D. Siwicka, M. Bińczyk, Warszawa
1995; Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005.
10
Dotychczas wiele napisano na temat związków pomiędzy pamięcią zbiorową i władzą, por. m.in.: J. Prokop, Bat i marchewka albo o polityce kulturalnej, w: tenże, Wyobraźnia pod nadzorem, z dziejów literatury i polityki w PRL, dz. cyt., s. 43-59;
7
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Według definicji słownikowej, m a n i p u l a c j a to „kierowanie
kimś bez jego wiedzy, posługiwanie się kimś lub czymś dla osiągnięcia określonych celów” 11. Manipulacja nierozerwalnie łączy się
więc z urzeczowieniem osoby stanowiącej obiekt tego typu działań, sprowadzenia jej do roli narzędzia przeznaczonego do realizacji określonych celów. Sprawa wygląda szczególnie dramatycznie
w sytuacji usankcjonowanych instytucjonalnie manipulacji szkolnych. Oczywiście, pewnego rodzaju manipulacja jest wpisana w pedagogikę i dydaktykę szkolną 12. Jednak manipulatorski charakter
pedagogiki marksistowskiej jawi się na tym tle w sposób wyjątkowo niebezpieczny 13. Uwidocznia się on przede wszystkim w upolitycznieniu pedagogiki poprzez tendencyjne zuniformizowanie sfery ideałów i celów wychowawczych, czyli propagowanie jedynego,
obowiązującego wzorca, modelu, według którego należy (zgodnie
z wytycznymi) „kształtować” i „urabiać” człowieka. Jak zauważa
Wanda Kaczyńska, autorka opracowania podejmującego zagadnienie pedagogiki marksistowskiej, jej specyfika polegała głównie na
tym, iż: „Wychowanie moralne ujmuje się w ścisłym związku z tzw.
wychowaniem ideowym i politycznym, którego celem jest kształtowanie postaw ideowych i moralności socjalistycznej” 14. Obowiązujący od grudnia 1949 r. nowy Program nauki w XI letniej szkole ogólnokształcącej (kilkakrotnie modyfikowany w kolejnych latach) określał
te cele jako: „Wychowywanie aktywnego obywatela świadomego
swych obowiązków wobec ojczyzny w jej dążeniach do budowania
podstaw socjalizmu” 15.
Nieprzypadkowo w centrum uwagi niniejszego szkicu znalazł
się stosunek ówczesnej dydaktyki szkolnej właśnie do rodzimego
B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, „Przegląd Socjologiczny” 2000, t. XLIX, nr 2,
s. 115-16; C. Pereyra, Po co historia?, w: Po co nam historia, Warszawa 1985.
11
Hasło: „manipulacja”, w: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN,
Warszawa 1998, s. 99.
12
Por. Wartości i manipulacje w podręcznikach szkolnych, red. E. Stawowy, Kraków 1995.
13
Por. m.in.: W. Kaczyńska, Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego, Warszawa 1992; A. Radziwiłł, Nowa ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948-1956 (próba modelu), Warszawa 1981, s. 29 n.
14
W. Kaczyńska, Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego, dz.
cyt., s. 239-252.
15
Program nauki w 11-letniej szkoły ogólnokształcącej. Projekt. Język polski, Ministerstwo Oświaty, Warszawa 1949, s. 5.
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romantyzmu. Polski romantyzm, podobnie zresztą jak i niemalże
cały wiek XIX (nazywany przecież nie tylko „stuleciem niewoli”,
ale również „wielkim stuleciem Polaków”) oraz jego znakomite
wytwory literacko-kulturalne, stał się bowiem fundamentalnym
tworzywem tożsamości narodowej. Podstawowym składnikiem
zbiorowego universum mitów i symboli, do którego odwoływało się
kilka pokoleń Polaków 16. Na dobrą sprawę, z ówczesnego punktu
widzenia, cały romantyzm już z gruntu nieprzystający do nowej
ideologii (odrodzenie religijne, dominacja mistycyzmu, idealizm,
kult indywidualizmu, historyzm – mediewizm) powinien znaleźć
się poza kanonem szkolnym. Jednocześnie było jednak wiadome,
że nie mógł się tam znaleźć – przynajmniej w całości. Nawet w dobie pełnego stalinizmu nikt nie był w stanie konsekwentnie i ostatecznie zanegować romantyzmu i jego tradycji 17. Ów węzeł gordyjski starano się rozwikłać różnymi sposobami; toteż w stosunku do
literatury romantycznej skala ówczesnych manipulacji i przekłamań objawiła się w całej swej rozciągłości i różnorodności.
Władzom komunistycznym chodziło m.in. o to, aby pokazać,
że ludowy ustrój stanowi twórczą kontynuację najlepszych wątków dziedzictwa narodowego – także i tego romantycznego, tak
ważnego dla Polaków. Zadaniem historyków literatury, autorów
podręczników, twórców programów szkolnych i komentarzy metodycznych, stało się odpowiednie wyselekcjonowanie utworów
literackich potwierdzające słuszność tych przekonań oraz wskazanie właściwego kierunku ich interpretacji. Zaś obowiązkiem
nauczycieli było wcielanie owych „zdobyczy” w życie 18. W ten
sposób z odpowiednio zmanipulowanej klasyki literackiej czyniono rodzaj bazy dla gmachu systemu komunistycznego 19.
16

Na temat znaczenia wieku XIX dla współczesności por. m.in.: A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987; B. Dopart, Nasz literacki wiek XIX
i „izmy”, w: Na początku wieku. Rozważania o tradycji, red. Z. Trojanowiczowa,
K. Trybuś, Poznań 2002, s. 147 n.
17
Por. M. Głowiński, Kanony literatury. Od socrealizmu do pluralizmu, dz. cyt.,
s. 92.
18
Zob. Instrukcje końcowe dotyczące nauczania w klasach IX-XI, w: Program nauki
w 11-letniej szkoły ogólnokształcącej. Projekt. Język polski, dz. cyt., s. 194-195.
19
Na temat roli ówczesnych polonistów por. m.in.: M. Kierczyńska, Marksizm – leninizm a praca polonisty, „Polonistyka” 1949, nr 1, s. 1-3; J. Prokop, Polonista jako utrwalacz władzy ludowej, w: Sowietyzacja i jej maski. PRL lat stalinowskich,
Kraków 1997.
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Przypomnijmy: pierwsze lata powojenne odznaczały się różnorodnością propozycji podręcznikowych z zakresu edukacji literackiej (do romantyzmu) 20. W „okresie przejściowym”, przed
oficjalnym powołaniem do życia Polski Ludowej, w szkołach
średnich z powodzeniem funkcjonował m.in. podręcznik Teofila Wojeńskiego, który interpretował romantyzm jeszcze w duchu międzywojennej szkoły kleinerowskiej. Sytuacja ta nie trwała
jednak długo; w badaniach literaturoznawczych i w dydaktyce
szkolnej na różnych poziomach zanosiło się na zasadniczą rewizję. Już w roku 1949 r. opracowano nowy program nauczania języka polskiego (wdrożony w grudniu tego roku i na bieżąco dopracowywany), przesycając go nową, postępową treścią. 21 Tym
samym rozpoczęła się realizacja tzw. „planu sześcioletniego” także w dydaktyce szkolnej na lekcjach języka polskiego 22. We wspomnianym programie, we fragmencie poświęconym metodologii
nauczania literatury w szkole średniej, znalazły się zasady szkolnych interpretacji i omówień zjawisk literackich, prądów, biografii
twórców, których wedle zaleceń należało odtąd ukazywać „na tle
historycznych walk i przemian społecznych”, bowiem, jak twierdzono, „tak pojęta historia literatury u c z y r o z u m i e ć l i t e r a t u r ę j a k o o r ę ż i d e o l o g i c z n ą w w a l c e s p o ł e c z n e j”

20

Zob. S. Dietrich, W. Gruszczyńska, Zarys piśmiennictwa polskiego od romantyzmu do roku 1939 dla klas III, IV i kursów gimnazjalnych, Kraków 1945/1946; T. Wojeński, Historia literatury polskiej, t. 1-2, Warszawa 1946; A. Mazanowski, M. Mazanowski, Obraz literatury polskiej. Obrazem lat 1918-1947 uzup. S. Papee, Kraków
1947; K. Budzyk, J. Z. Jakubowski, Materiały do nauczania historii literatury polskiej.
Wybór artykułów krytycznoliterackich dla klasy X, Warszawa 1951.
21
Od zakończenia II wojny do 1956 r. obowiązywały następujące programy
szkolne: Plany godzin i programy przejściowe na rok szkolny 1946/1947, Ministerstwo
Oświaty, Warszawa 1946; Instrukcja z dnia 5 sierpnia 1947 r. w sprawie nauczania
w roku szkolnym 1947/1948 w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym, „Dziennik
Urzędowy Ministerstwa Oświaty” 1947, nr 8, s. 327-329; Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej, Projekt. Język polski, Ministerstwo Oświaty Warszawa
1949; Instrukcja programowa i podręcznikowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na
rok szkolny 1954/1955. Język polski. Klasy VIII-XI, Warszawa 1954; Program nauczania dla klas I-IV szkoły ogólnokształcącej, Ministerstwo Oświaty, Warszawa 1956.
22
Wstępnym etapem procesu włączania kanonu w służbę komunizmu, było
wycofywanie niewygodnych książek z bibliotek szkolnych (począwszy od wakacji 1949 r.). Zob. Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających wycofaniu, posł. Z. Żmigrodzki, Wrocław 2002.
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(podkr. MSK) 23. W maju 1950 roku obradował brzemienny w skutki pierwszy w powojennej Polsce Zjazd Polonistów. Wówczas
zadekretowano nie tylko nowe metody w badaniach literackich
i nową wizję literatury, ale również nową metodykę nauczania literatury także i na szczeblu średnim.
Powstały nowe zadania przed nauczycielstwem, które wychowując
w duchu socjalizmu, opierać musi się na nowych treściach wychowawczych (…). W walce o realizację socjalizmu i wychowania nowego człowieka olbrzymią rolę spełnia literatura i jej nauczanie w szkole
średniej 24

– mówił w jednym z referatów Zdzisław Libera. W literaturoznawstwie i w badaniach naukowych, dominującą metodą stawał się
marksizm 25. Wówczas także sformułowano nowe rozumienie tradycji literackiej obowiązujące odtąd również na gruncie szkolnym:
Ustalenie listy podstawowej lektury – co wprowadzić, a z czego zrezygnować, na co przeznaczyć więcej czasu, a co potraktować pobieżnie
(…) – oto podstawowe zagadnienie, gdy mamy rozpatrywać literaturę
od strony jej wychowawczego, kształcącego znaczenia 26

– podkreślał Libera.
23

Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej, dz. cyt., s. 193. Przez ówczesną prasę polonistyczną przetoczyła się dyskusja dotycząca nowych programów por. m.in.: S. Dobosiewicz, Nowe programy nauczania, „Głos Nauczycielski”
1950, nr 29. s. 2 i n; K. Mariański, Dziesięć lat wali o nową treść programów, „Głos
Nauczycielski” 1954, nr 28/29, s. 5 n; J. Z. Jakubowski, Nowe podstawy programu
historii literatury na stopniu licealnym, „Polonistyka” 1950, nr 3, s. 65 n; L. Banaszkiewicz, W. Pietruczuk, Nowy program historii literatury epoki romantyzmu na tle
programów dwudziestolecia międzywojennego, „Polonistyka” 1951, nr 3. Na temat
ówczesnych programów języka polskiego por. Idee przewodnie w programach szkoły ogólnokształcącej w latach 1918-1978, red. T. Wróbel, Warszawa 1985.
24
Z. Libera, Znaczenie wychowawcze nauczania literatury w dobie budowania podstaw socjalizmu, dz. cyt., s. 74.
25
Zob. m.in.: S. Żółkiewski, Stare i nowe literaturoznawstwo, Wrocław 1950.
26
Z. Libera, Znaczenie wychowawcze nauczania literatury w dobie budowania podstaw socjalizmu, dz. cyt., s. 74. Wybór nowego kanonu lekturowego uwzględniać
miał takie wartości wychowawcze, na jakich szczególnie zależało ówczesnym
władzom, czyli: „patriotyzm połączony z uczuciem braterstwa ludów, nienawiść
do wyzyskiwaczy człowieka, wysokie przywiązanie do wspólnej własności społecznej, karność wewnętrzną, dzielność charakteru zdolną do przezwyciężenia
przeszkód i oporów w walce o wyzwolenie człowieka” (s. 76).
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***
Jako że w podręcznikach do literatury (i historii) szczególnie mocno odbijają się wpływy polityczne czasu obecnego, stają się one
swoistymi zapisami metod manipulacji, a nierzadko też indoktrynacji politycznych 27. Niniejszy szkic podejmuje próbę analizy
treści zawartych w podstawowych podręcznikach do literatury
okresu romantyzmu doby stalinizmu, właśnie z punktu widzenia
zawartych tam mechanizmów manipulacyjnych.
Uwagą zostały obdarzone dwa podstawowe podręczniki dla
szkół średnich z okresu tzw. realizmu socjalistycznego (19491956), przeznaczone do nauki historii literatury i obejmujące epokę romantyzmu 28. Do nich należy przede wszystkim podręcznik
autorstwa Kazimierza Wyki Historia literatury polskiej dla klasy X,
cz. 1: Romantyzm z roku 1952 (wydanie pierwsze). Jak zaznacza
jego wydawca, jest to „pierwsze opracowanie oparte na nowych
zdobyczach naszego literaturoznawstwa” 29. Chwalony przez
ówczesnych recenzentów za zupełne uwolnienie się „od idealistycznych nalotów” 30 podręcznik Wyki, to pierwszy przykład
zastosowania nowej metody do celów dydaktycznych 31. Marksistowska wizja romantyzmu zaproponowana przez Kazimierza
27

O roli podręczników do literatury por. m.in.: Dyskusja nad podręcznikami
literatury, „Nowa Kultura” 1953, nr 42; G. Wichary, O potrzebie badań nad podręcznikiem języka polskiego, w: Kształtowanie świadomości literackiej uczniów, red.
M. Inglot, Wrocław 1979; Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj, dziś i jutro, red. B. Chrząstowska, Warszawa 1991; Wartości i manipulacje w podręcznikach
szkolnych, dz. cyt.
28
Na temat roli i znaczenia podręczników do literatury obowiązujących po
1945 r. (w tym także obydwóch wspomnianych) por. B. Gromadzka, Podręczniki
szkolne do literatury jako narzędzia wprowadzania w tradycję, Poznań 2006, s. 49 n.
29
K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, Warszawa
1952, s. 2. Podręcznik Wyki wznawiano w latach 1953, 1954. W 1955 r. wydano go
z podtytułem Literatura okresu romantyzmu.
30
A. Szczerbowski, Kazimierz Wyka: Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1:
Romantyzm, „Polonistyka” 1954, nr 1, s. 39-46. Z drugiej strony zauważano jednak pewne niedociągnięcia podręcznika Wyki: recenzent podkreślał, iż w praktyce szkolnej może to być książka zbyt „trudna” do realizacji, bowiem „zakres
jaki wybrał [Wyka – MSK] przekracza założenia programowe”. Jednak od strony
ideologicznej podręcznik Wyki był bez zarzutu.
31
To właśnie Wyka na pierwszym Zjeździe Polonistów jednoznacznie rozprawił się z całym przedwojennym dorobkiem badań nad polskim romantyzmem. Zob. K. Wyka, Stan badań i potrzeby nauki o literaturze romantyzmu polskiego,
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Wykę była szczególnie sugestywna, gdyż popierał ją autorytet samego Wyki – ówczesnego dyrektora Instytutu Badań Literackich,
uznanego badacza, który w chwili wydania podręcznika miał na
swoim koncie liczne publikacje poświecone historii literatury –
głównie romantyzmu i Młodej Polski. Podręcznikowi towarzyszyły Wypisy z literatury okresu romantyzmu dla klasy X opracowane
przez Zofię Bogusławską (wyd. 1952) 32.
Kolejnym branym pod uwagę w niniejszym szkicu podręcznikiem jest wielokrotnie wznawiana Historia literatury polskiej okresu
romantyzmu dla klasy X, napisana przez trzech badaczy literatury
Stanisława Jerschinę, Zdzisława Liberę i Eugeniusza Sawrymowicza, po raz pierwszy wydana w wersji próbnej w 1956 r. W porównaniu z ortodoksyjnie marksistowskim podręcznikiem Wyki, jest
to już swoiste „odwilżowe” opracowanie epoki romantyzmu 33.
Największą rolę w praktyce szkolnej do 1956 r. odegrał jednak
podręcznik Wyki, będący w powszechnym użyciu szkolnym aż
do końca lat sześćdziesiątych – toteż jemu zostanie poświęcone
najwięcej uwagi.

II. Pamięć zbiorowa i szkolny kanon literacki
W tym miejscu kilka niezbędnych uwag dotyczących podstawowych pojęć pojawiających się w niniejszym opracowaniu: pamięć
zbiorowa i szkolny kanon literacki.
Pamięć zbiorowa, czyli „świadomość trwania w czasie danej zbiorowości, a także zespołu wyobrażeń o jej przeszłości” 34,
w: O sytuacji w historii literatury polskiej. Wybór referatów wygłoszonych na Zjeździe Polonistów w dniach od 8 do 12 maja 1950 r., Warszawa 1951, s. 210.
32
Z. Bogusławska, Wypisy z literatury okresu romantyzmu dla klasy X, Warszawa 1952. Wypisy były wznawiane do 1956 r. aż 14 razy.
33
S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu romantyzmu dla klasy X, Warszawa 1956. Do 1964 roku podręcznik ten był wznawiany aż 10 razy. W praktyce szkolnej stosowano go do końca lat siedemdziesiątych.
Recenzja podręcznika, m.in.: F. Przyłubski, Podręcznik eksperymentalny, „Głos Nauczycielski” 1956, nr 51; W. Achremowiczowa, Romantyzm w klasie X. Dyskutujemy o podręcznikach literatury polskiej, „Kamena” 1957, nr 9-10.
34
Definicję pamięci zbiorowej podaję za: B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna,
„Przegląd Socjologiczny” 2000, t. XLIX, nr 2, s. 11; taż, Pamięć społeczna, hasło,
w: Encyklopedia socjologii, Warszawa 1999, t. 3, s. 52. Obszerniej na temat pamięci
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to jedno z pojęć szczególnie popularnych we współczesnych naukach humanistycznych i społecznych, które co najmniej od lat
60. ubiegłego stulecia robi zawrotną karierę w światowej refleksji
naukowej 35. Mimo że nie miejsce tutaj na obszerniejsze refleksje
dotyczące pamięci zbiorowej, warto jednak podkreślić, że kategoria pamięci zbiorowej już sama w sobie jest niezwykle znacząca.
Sugeruje bowiem, że jednostki należące do danej grupy społecznej będą w podobny sposób pamiętały (lub zapominały) wydarzenia tworzące przeszłość owej grupy, jak również będą podzielały określony sposób jej widzenia.
Wśród wymienianych przez socjologów funkcji społecznych,
jakie może pełnić tak rozumiana pamięć zbiorowa, pojawia się
również ta polegająca na „l e g i t y m i z o w a n i u p o r z ą d k u
s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n e g o” 36. I to ona wydaje się kluczowa
z punktu widzenia niniejszej refleksji. Bowiem to przede wszystkim w związku z nią pamięć zbiorowa stanowiła (oraz stanowi
nadal) obszar pożądania rozmaitej maści ideologów, próbujących zawłaszczyć ją dla swoich celów. W tym miejscu chodzi bowiem nie tylko o kreowanie odpowiedniej w danym momencie
wersji dziejów, ale przede wszystkim o akceptację (swoiste „legitymizowanie”) obecnego stanu rzeczy (współczesnego porządku społeczno-politycznego) oraz o właściwą wizję przyszłości 37.
Jak wiadomo, terenem szczególnie ostrej walki o legitymizację
zbiorowej wypowiedzieli się, m.in. taż, Społeczna pamięć polskiej przeszłości narodowej w latach 1965-1988, w: B. Szacka, A. Stawasz, Czas przeszły i pamięć społeczna,
Warszawa 1990, s. 8; K. Kaniowska, Antropologia i problem pamięci, „Konteksty”
2003, nr 3-4; M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.
35
Z klasycznych prac na ten temat wymienię jedynie: P. Nora, Les lieux de memoire (miejsca pamięci) (1984); J. Bodnar, Remaking America: Public Memory Commemoration and Patriotism in the Twentieth Century (1992); M. Halbwachs, Społeczne
ramy pamięci, Warszawa 1969. Do polskiej socjologii „pamięć zbiorowa” została
wprowadzona pod nazwą „świadomości historycznej”. Na temat różnic między
tymi pojęciami por. B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, dz. cyt., s. 11 n.
36
O legitymizującej funkcji pamięci zbiorowej por. m.in.: B. Szacka, Pamięć
zbiorowa i wojna, dz. cyt., s. 15; taż, Dzieci – Szkoła – Społeczna pamięć przeszłości,
„Kultura i Społeczeństwo” 1988, nr 4; M. Ziółkowski, Cztery funkcje przywracanej pamięci, „Studia Socjologiczne” 1999, nr 4; tenże, Pamięć i zapominanie. Trupy
w szafie polskiej pamięci zbiorowej, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, t. XLV, nr 3-4,
s. 8-9.
37
Por. Z. Krasnodębski, Rozmowy istotne i nieistotne, w: Pamięć jako przedmiot
władzy, red. P. Kosiewski, Warszawa 2008, s. 17-22.
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i delegitymizację ustroju staje się pamięć przeszłości w ustrojach
niedemokratycznych – takich jak PRL.
Z kolei kanon to, uogólniając, „zbiór dzieł, postaci i zdarzeń
powszechnie znanych, wyznaczających zarazem horyzont przeżywanych tradycji” 38. Przez s z k o l n y k a n o n l i t e r a c k i będę
zaś rozumieć:
Zbiór (wybór) tekstów literackich przeznaczonych do lektury w szkole, ułożonych według mniej lub bardziej czytelnej zasady i nacechowanych swoistą funkcją społeczną programująca odbiór 39.

Szkolny kanon literacki tworzą lektury obowiązkowe i uzupełniające zalecane przez programy nauczania 40.
38

Zob. A. Szpociński, Kanon kulturowy, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 2.
Por. też bibliografia z przypisu 9.
39
Definicję szkolnego kanonu literackiego podaję za: W. Dynak, Lektura
w szkole. Z zagadnień komunikacji literackiej, Wrocław 1978, s. 920. Na ten temat por.
też: M. Ingot, T. Patrzałek, Nad kanonem literackim w szkole, w: Zjazd Polonistów
1955. (Zagadnienia edukacyjne), red. B. Chrząstowska, Z. Uryga, Kraków 1995.
40
Oto jak wyglądał ówczesny szkolny kanon literacki okresu romantyzmu
(plus klasycyzm, sentymentalizm i tzw. preromantyzm – szkoła średnia klasa X)
zalecony w 1949 r. przez Program nauki w 11-letniej szkole średniej, s. 78-79: l i t e r a t u r a p o l s k a: J. Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego; A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna (fr.); L. Osiński, Wiersz na pochwałę Kopernika; J.U. Niemcewicz, Alonzo
i Helena, Pogrzeb Księcia Józefa (ze Śpiewów historycznych); J. Śniadecki, O języku
polskim (fr.); K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności (fr.); A. Mickiewicz,
Pieśń filaretów; Oda do młodości, wybór ballad, Grażyna, Dziady II, IV, Sonety krymskie,
Farys, Konrad Wallenrod, Do Matki Polki, Dziady III, Ustęp, Do przyjaciół Moskali, Pan
Tadeusz, Księgi pielgrzymstwa polskiego (fr.), O dążeniu ludów Europy z Pielgrzymstwa polskiego; Liryki lozańskie, Skład zasad, wybór artykułów z „Trybuny Ludów”;
A. Fredro, Śluby panieńskie lub Pan Jowialski; J. Słowacki, Oda do wolności, Kordian, Balladyna, Anhelli, Lilla Weneda, Grób Agamemnona, Beniowski (fr.), Do autora trzech Psalmów, wybór liryków; Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w 1836 r. (fr.); H. Kamiński, Prawdy żywotne narodu polskiego (fr.); S. Worcell,
O własności (fr.); Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, Psalmy (fr.); P. Ściegienny, Złota
książeczka; R. Berwiński, Marsz w przyszłość; G. Ehrenberg, O cześć wam panowie;
K. Ujejski, Maraton, wybór wierszy; W. Syrokomla, wybór wierszy; M. Romanowski, wybór wierszy; E. Dembowski, Odezwa krakowskiego powstańczego Rzadu
Narodowego 1846; C.K. Norwid, wybór wierszy; T. Lenartowicz, wybór wierszy;
J. Korzeniowski, Kollokacja; H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fr.); W. Pol, wybór
wierszy; J.I. Kraszewski. Ulana. L i t e r a t u r a o b c a: W. Szekspir, jeden dramat;
J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fr.), ballady (wybór); F. Schiller, Zbójcy
(fr.); G. Byron, Wędrówki Child Harolda (fr.); A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin (fr.),
wybór wierszy; A. Gribojedow, Bieda z tym rozumem (fr.); T. Szewczenko, wybór
wierszy; A. Herzen, Przeszłość i myśl (fr.).

64

Monika Stankiewicz-Kopeć

Przyglądając się wprowadzonemu przez program nauczania
z 1949 r. szkolnemu kanonowi literackiemu okresu romantyzmu,
można zostać zaskoczonym zwłaszcza ilością lektur romantycznych
(z zakresu literatury polskiej) zalecanych w edukacji szkolnej w klasie X (nawet mimo fragmentaryzacji niektórych tekstów). W związku
z tym można odnieść wrażenie, iż ówczesny uczeń otrzymał możliwość zapoznania się z szerokim spektrum tradycji romantycznej 41.
W praktyce szkolnej sprawa wyglądała jednak inaczej.
Ukształtowanie świadomości danego pokolenia i jego świadomości zbiorowej zależy bowiem nie tylko od tego, co zostanie
włączone do kanonicznego spisu lektur – chociaż to oczywiście
kwestia podstawowa – ale również od tego, jak te włączone treści
będą interpretowane 42. W tym miejscu warto bowiem podkreślić,
że w istocie kanonem są nie tylko same konkretne dzieła literackie, lecz przede wszystkim przekazywane przez nie wzory postaw i zachowań, sposoby myślenia, oceny, komentarze i wartościowanie świata itp. Jest więc sprawą niezwykłej wagi, również
i to, jak te propagowane przez dane dzieło wartości i postawy zostaną zaprezentowane w edukacji szkolnej, w jakim świetle będą
ukazywane, jak odczytywane i interpretowane. Z kanonem literackim nierozerwalnie wiąże się więc także tzw. „kanon interpretacyjny”, czyli zespół bieżących wykładni owych dzieł, aktualnie
obowiązujące metody, kierunki oraz cele interpretacji tekstów literackich narzucane lub sugerowane w podręcznikach szkolnych
oraz rozmaitych poradnikach metodycznych. Ówcześnie cele te
zostały jednoznacznie określone w Programie nauki w 11-letniej
szkole średniej i sprowadzone do kilku podstawowych haseł: postęp, demokracja ludowa, socjalizm itp. 43
41
Na naukę literatury romantycznej przeznaczono w szkole średniej (w klasie X) 55 godzin lekcyjnych. Dla porównania: średniowiecze – 15 godz.; odrodzenie 40 godz.; kontrreformacja i czasy saskie 30 godz.; oświecenie – 45 godz.;
pozytywizm 80 godz.; Młoda Polska – 25 godz.; międzywojnie 25 godz.
42
Oczywiście kwestia selekcji literatury jest podstawowa, łączy się bowiem
z pominięciami, skazywaniem pewnych twórców i dzieł na „zbiorowe” zapomnienie. Na temat zapominania społecznego por. m.in.: M. Ziółkowski, Pamięć i zapominanie. Trupy w szafie polskiej pamięci zbiorowej, dz. cyt., s. 4. Na gruncie literatury
problem zapominania został poruszony przez m.in.: Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji, red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak, Poznań 1995.
43
Program nauki w 11-letniej szkoły ogólnokształcącej. Projekt. Język polski, dz.
cyt., s. 5-6, 75 n, 97 n, 193 n.
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III. Batalia o nową pamięć zbiorową
Wybrane strategie i mechanizmy manipulacji
W drugiej połowie dwudziestego stulecia polski szkolny kanon
literacki stał się ważnym instrumentem w walce o „rząd dusz”.
Autorzy marksistowskich podręczników do historii literatury
okresu romantyzmu starali się zdobyć i odpowiednio ukształtować „dusze” młodego pokolenia, stosując rozmaite strategie manipulacyjne 44. Do metod tych należały m.in.: szeroko rozumiana
ideologizacja, wyrażająca się w sposób pośredni w odpowiednio
dobranych lekturach, ich ukierunkowanej analizie, (re)interpretacji postaw i zachowań poszczególnych autorów oraz stworzonych przez nich bohaterów literackich; powiązana z nią nowa
hierarchizacja i dehierarchizacja twórców oraz ich dzieł oparta na
ściśle określonych zasadach; waloryzowanie twórczości według
kryterium „wsteczny” – „postępowy”; kwalifikowanie i dyskwalifikowanie poprzez epitet; zafałszowania biograficzne; manipulowanie kontekstem historycznym lub filozoficznym; przemilczanie niewygodnych dzieł, zjawisk czy fragmentów życiorysów
twórców romantycznych; przedruki poszczególnych dzieł lub ich
wyrwanych z kontekstu fragmentów (fragmentacja) oraz swoista
tendencyjna aktualizacja dawnych dzieł. Dla uzyskania większej
skuteczności oddziaływania poszczególne sposoby manipulacji
w praktyce zazwyczaj przenikały się i mieszały z sobą 45.
44

W tym wypadku nie tyle chodzi o elementy propagandowe wyrażane bezpośrednio, którymi, jak wiadomo, przesycone były ówczesne podręczniki do literatury, ile głównie o sposoby mniej jawne, za pomocą których sprytnie urabiano wyobraźnię i kształtowano pamięć zbiorową młodego pokolenia. Na temat
upolitycznienia ówczesnych podręczników do przedmiotów humanistycznych
por. J. Rutkowiak, M. Szczepska-Pustowska, Polityczność a upolitycznianie wychowania, w: Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Kraków 1995, s. 217;
R. Mazurkiewicz, Uwstecznione średniowiecze. Obraz epoki w programach i podręcznikach literackich lat 1949-1955, w: Wartości i manipulacje w podręcznikach szkolnych,
red. E. Stawowy, wyd. cyt., s. 29 n; M. Śliwa, Jak historia stawała się dziejami kłamstwa, w: Wartości i manipulacje w podręcznikach szkolnych, dz. cyt., s. 63 n; J.J. Pluta,
Matuszewski razy trzy, czyli od „głosu pana” do „demokratycznej debaty”, w: Wartości
i manipulacje w podręcznikach szkolnych, dz. cyt., s. 54 n.
45
Osobnym zagadnieniem wartym omówienia, a tutaj jedynie zasygnalizowanym, są manipulacje językowe stosowane w ówczesnych podręcznikach,
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***
Symboliczna w kwestii stosunku ówczesnych władz do tradycji romantycznej wydaje się sytuacja przywołana w Dziennikach
Marii Dąbrowskiej. Opisując jedno z zebrań z roku 1950, autorka
wspomina:
W szarości pustej sali patrzyły ze ścian portrety Stalina, Marksa,
Engelsa, Lenina, Dzierżyńskiego, Bieruta, Rokossowskiego, Waryńskiego, Marchlewskiego etc. W najdalszym kącie, prawie niewidoczny
w półmroku wisiał portret Mickiewicza, jedynego wielkiego Polaka dozwolonego – i to przez nieporozumienie – w dzisiejszej Polsce 46.

Adama Mickiewicza – czołowego polskiego romantyka, nie dało
się wyrzucić poza margines kanonu. Nie można było zupełnie wyrugować ani jego samego, ani też jego twórczości ze świadomości
i pamięci zbiorowej Polaków. Wyjściem z sytuacji stała się odpowiednio ukierunkowana reinterpretacja biografii i twórczości
poety, którego władza ludowa postanowiła zawłaszczyć i włączyć
w poczet orędowników socjalizmu 47. Przy tym było jednak oczywiste, iż w tak „doborowym” towarzystwie pozycja Mickiewicza
(jak i większości romantyków) w istocie była dość dwuznaczna.
W rzeczywistości Mickiewicz – tak jak i niemalże cały romantyzm – był dla ówczesnych władz obcy i daleki niemal pod każdym względem. Pomimo oficjalnych rocznic mickiewiczowskich
obchodzonych przez władzę ludową hucznie i z rozmachem oraz
czyli – uogólniając – kwestia tzw. „nowomowy” podręcznikowej. Z podobnymi
praktykami wiąże się celowe nadużywanie przez autorów podręczników niektórych określeń, jak np.: „walka”, „konflikt” „lud”, „rewolucja” czy przymiotników: „rewolucyjny”, „klasowy”, „ludowy”, „socjalistyczny”, „postępowy”
(które stają się swoistymi słowami-kluczami), jak również manipulowanie znaczeniem poszczególnych pojęć. Nowomowa okresu PRL-u oraz związane z nią
zagadnienie manipulacji językowych, znalazły w literaturze przedmiotu szerokie oświetlenie, m.in.: M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1991; J. Prokop, Wyobraźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL, dz. cyt.
46
M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne 1950-1954, t. 2., Wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski, Warszawa 1966, s. 83.
47
O stosunku do Mickiewicza w czasach powojennych por. m.in.: H. Gradkowski, Modele biografii Mickiewicza, Jelenia Góra 1998; M. Zawodniak, „Żywy Mickiewicz”. Socrealistyczny obraz wieszcza (kilka wstępnych uwag), w: Osoba w literaturze
i komunikacji literackiej, red. A. Balcerzan i W. Bolecki, Warszawa 2000; A. Artwińska, Poeta w służbie polityki. O Mickiewiczu w Polsce i Goethem w NRD, Poznań 2009.
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mimo częstego wznawiania wydań dzieł Mickiewicza, na polską
tradycję romantyczną patrzono w gruncie rzeczy podejrzliwie.
Nie mogąc zupełnie wyrugować jej z praktyki szkolnej, starano
się ją oswoić i zneutralizować – trzymając jednak w bezpiecznej
odległości i stale pod kontrolą 48, czemu służyć miały rozmaite
mniej lub bardziej pomysłowe strategie manipulacyjne.
Jak wspomniano, ówczesne podręczniki do nauk humanistycznych były mocno zideologizowane zarówno w sposób bezpośredni (poprzez propagandowe komentarze, uwagi, przedruki przemówień m.in. Lenina, Stalina, Bieruta itp.), jak i w sposób
nieco bardziej wyrafinowany, a w każdym razie mniej jawny. Tego
rodzaju i d e o l o g i z a c j a p o ś r e d n i a przybierała różne formy,
m.in. wyrażała się w analizie biografii i postaw poszczególnych
autorów tekstów literackich oraz zachowań stworzonych przez
nich postaci – właśnie pod kątem propagowanej ideologii. Jedną
z podstawowych praktyk było bowiem swego rodzaju „rzutowanie w przeszłość” obowiązujących obecnie zasad i wartości 49.
Niewątpliwie najbardziej spektakularnym posunięciem w tym
względzie było ideologizowanie biografii poszczególnych twórców romantycznych według obowiązujących kryteriów poprawności 50. W podręcznikowych życiorysach manipulowano poszczególnymi fragmentami biografii autorów romantycznych.
Cała uwaga autorów podręczników oraz stosowana przez nich
argumentacja skoncentrowana była na pokazaniu, jak romantycy
dochodzą do przekonania, iż „bez walki o wyzwolenie społeczne
48

O stosunku nowego socrealistycznego literaturoznawstwa do pozostałych
romantyków z rozbitej ówcześnie trójcy „wieszczów”, Słowackiego i Krasińskiego por.: M. Zawodniak, „Reakcyjny kanon”, czyli trójca wieszczów w klasowej wizji
romantyzmu (kartka z dziejów recepcji), w: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty, red. E. Owczarz, J. Smulski, Łowicz
2001; A. Kowalczykowa, Słowacki w Dwudziestoleciu i Słowacki po wojnie, w: Z badań nad polską tradycją literacką, red. J. Łukaszewicz, Wrocław 1993; J. Smulski,
Miejsce Krasińskiego w marksistowskiej refleksji historycznoliterackiej i dydaktyce szkolnej doby stalinizmu, w: Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta
Krasińskiego, red. J. Świdziński; H. Gradkowski, Krasiński w podręcznikach szkolnych, Jelenia Góra 2006.
49
Na ten temat por. M. Głowiński, [hasło:] „Kanon literacki”, w: Słownik realizmu socjalistycznego, dz. cyt., s. 91.
50
W tym momencie pomijam eksponowane w ówczesnych podręcznikach
wzorcowe „biografie rewolucjonistów”. Na ten temat por. B. Gromadzka, Podręczniki szkolne do literatury jako narzędzia wprowadzania w tradycję, dz. cyt., s. 134 n.
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podstawowych klas narodu nie ma mowy o wyzwoleniu politycznym całego narodu” 51. Zideologizowanych rewizji swoich
biografii i dokonań doczekali się przede wszystkim czołowi autorzy romantyczni, których starano się zawłaszczyć dla nowej ideologii – Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.
Szczególnie boleśnie odczuł działanie mechanizmów redukcji,
przestrajania i obróbki Adam Mickiewicz 52. Nowa mickiewiczologia postulowała:
Zgodnie z słusznymi postulatami współczesnej humanistyki trzeba odnowić nasz stosunek do Mickiewicza (…) oprzeć się na nowej lekturze,
nie ufać pamięci dawnego czytania 53.

Owo „odnowienie stosunku” w praktyce uniwersyteckiej i w dydaktyce szkolnej oznaczało również tendencyjne reinterpretowanie ich biografii. Już w 1949 roku napominano polonistów:
Jest więc rzeczą polonistów, aby organizować imprezy, które kolegom
i uczniom pozwoliłyby poznać innego Mickiewicza, Mickiewicza bojownika, Mickiewicza z „Trybuny Ludów” 54.

Wizerunki takich „innych” romantyków – przede wszystkim „innego” Mickiewicza, „innego” Słowackiego – uczniowie odnajdywali właśnie w podręcznikach szkolnych zarówno w tym autorstwa Wyki, jak i w nieco późniejszym pióra Jerschiny, Libery
i Sawrymowicza.
Częstą praktyką nowego literaturoznawstwa, a za nim także
i dydaktyki szkolnej, było eksponowanie przełomowości poszczególnych okresów w biografiach twórców romantycznych, określonych tzw. „etapów dojrzewania” ideologicznego. Manipulowanie
przełomami – to jedna z ważniejszych ówczesnych strategii, której zresztą należałoby się osobne omówienie. A tak na marginesie,
można odnieść wrażenie, że od zakończenia II wojny światowej,
51

K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt.,

s. 13.
52

Por. M. Zawodniak, Klasowa wizja romantyzmu. „Reakcyjny kanon” i żywy Mickiewicz, w: Teraźniejszość i przeszłość. Studia o życiu literackim socrealizmu, dz. cyt.,
s. 223 n.
53
J.Z. Jakubowski, Rok Mickiewiczowski, „Polonistyka” 1949, s. 6.
54
K. Dzielski, O polityce kulturalnej, „Po prostu” 1949, nr 1, s. 10.
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zaczęto szczególnie lubować się w eksponowaniu przełomowości
poszczególnych okresów, zjawisk, procesów itp. W tym kontekście samo pojęcie przełomu zmodyfikowało swoje znaczenie, stając się ważnym narzędziem w batalii o „nową literaturę”, „nową
historię”, a w efekcie o „nowego człowieka”. Takie „przełomowe”
podejście do biografii, tendencyjny podział życia i twórczości na
odpowiednio ujęte etapy, pomagał pokazać ewoluowanie poglądów autorów w pożądanym kierunku oraz ich ideologiczny rozwój. Wielu romantyków wywodzących się przecież ze środowisk
szlacheckich, zwłaszcza w okresie młodzieńczym, posiadało pewne „skazy światopoglądowe” wynikające z określonego urodzenia i wychowania (głównie szlacheckiego lub inteligenckiego).
W związku z tym niejeden z nich w okresie młodości czegoś nie
rozumiał, czegoś nie dostrzegał, co oczywiście przekładało się na
ich ówczesną twórczość (bowiem działalność artystyczną zawsze
przeplatano z biografią). W ten sposób sugerowano uczniom,
że określone – „reakcyjne” urodzenie i wychowanie – stanowi
czynnik hamujący właściwe zrozumienie procesów dziejowych,
iż wpływa destrukcyjnie na młode umysły. Jednak, jeśli młody
człowiek we właściwym momencie zdoła wyrwać się z hamującego kręgu i zetknie się z innym środowiskiem, ma szansę na
„przełom” – na ideologiczne przebudzenie 55. Inaczej nawet utalentowany młody autor na zawsze pozostanie twórcą o „ciasnym,
reakcyjnym horyzoncie ideowym”, stając się ofiarą owego nieprawidłowego urodzenia (przykład Krasińskiego) – którego biografii
nie urozmaiciły żadne „ożywcze” przełomy.
Jak starają się pokazać autorzy podręczników do romantyzmu, Mickiewicz nie był aż w tak istotnym stopniu jak inni romantycy (Słowacki, a przede wszystkim Krasiński) skażony „reakcyjnym” urodzeniem. W opracowaniach podręcznikowych
podkreślano, iż twórca Dziadów urodził się w „niezamożnej szlacheckiej rodzinie, całkowicie już pozbawionej ziemi”, utrzymującej się przede wszystkim z pracy zawodowej ojca rodziny 56. Toteż
55
W mniejszym stopniu odnosiło się to do Mickiewicza, bardziej do Słowackiego. W podręcznikowych opracowaniach szczególnie zaś upodobano sobie
w tym względzie postać „czerwonego kasztelanica” Edwarda Dembowskiego.
56
K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt.,
s. 77; S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu
romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 65.
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w ujęciu podręcznikowych opracowań wychowanie domowe nie
stanowiło dla Mickiewicza czynnika w jakiś szczególny sposób
hamującego jego „właściwy” rozwój ideologiczny. Chociaż z drugiej strony, to przecież tradycyjne wychowanie, nie pozwalało mu
w pełni pojąć wartości dziejowej poszczególnych zjawisk i procesów (m.in.: historycznego i politycznego znaczenia „mas ludowych”), zwłaszcza w początkowym stadium jego działalności.
Z okresu studenckiej młodości Mickiewicza eksponowano
przede wszystkim etap filomacki. Przy tym pokazywano Towarzystwo Filomatów (i Filaretów) – samokształceniowy związek
o cechach klubu literackiego – jako organizację w gruncie rzeczy
społeczną, do jej radykalnego odłamu według podręcznikowych
opracowań „przepojonego ideami demokratycznymi”, gdzie dominowały „hasła racjonalistyczne i wolnomyślicielskie”, należał
właśnie Mickiewicz 57.
Nieco późniejszy rozdźwięk między Mickiewiczem a filomatami interpretowano jako dalszy krok w stronę radykalizacji poglądów młodego poety, który coraz wyraźniej miał wyprzedzać
swoich przyjaciół „postępową” świadomością polityczną. Bowiem mimo pewnych elementów „postępowych”, sam filomatyzm był przecież przede wszystkim „ideologią pracy nad sobą
i społeczeństwem w i s t n i e j ą c y c h w a r u n k a c h p o l i t y c z n y c h” (podkr. MSK), czego dwudziestowieczni koryfeusze komunizmu już nie mogli zaakceptować 58. W ujęciu autorów socrealistycznych podręczników, wspomniane rozstanie Mickiewicza
z filomatami miało być równoznaczne z zamanifestowaniem rodzącego się w świadomości Mickiewicza przeczucia, iż owe „istniejące warunki polityczne”, o których wspominał Wyka, muszą
koniecznie ulec zmianie i to innymi metodami niż pokojowe –
filomackie. W ten sposób filomacka działalność Mickiewicza stała
się pretekstem do pokazania procesu przekształcania się młodego
poety w bojownika o wolność ludu i niepodległość ojczyzny.
Nieco inaczej wyglądała kwestia biografii Juliusza Słowackiego. W tym przypadku ostrze marksistowskiej krytyki dotknęło
57
S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 66-67; K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy
X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt., s. 78-79.
58
K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt.,
s. 49-50.
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przede wszystkim pierwszego etapu życia poety wychowanego
w inteligenckiej i „cieplarnianej atmosferze domu rodzinnego”,
która – zdaniem autorów podręcznika – do romantyzmu, wyraźnie
zahamowała jego dojrzewanie ideologiczne, zamykając go w kręgu „marzycielstwa oderwanego od życia rzeczywistego” i napełnionego z „bezprzedmiotowym smutkiem i pesymizmem” 59. To
właśnie najbliższe otoczenie Słowackiego (a zwłaszcza jego matkę, rodzinę, przyjaciół) autorzy podręczników obwinili o brak
rozbudzenia w młodym poecie odpowiednich ideałów społeczno-politycznych, o przyzwolenie na „marzycielską ucieczkę od rzeczywistości i uchylanie się od życia społecznego”. Także pełna
stagnacji po procesie młodzieży wileńskiej atmosfera ówczesnego Wilna, nie stworzyła młodemu adeptowi literatury możliwości
„rozwijania patriotycznych i rewolucyjnych dążeń” – inaczej niż
miało to miejsce w przypadku Mickiewicza.
Jak starano się udowodnić, dla Słowackiego okresem przełomowym w tym względzie miał być w wyjazd do Warszawy i jego
kilkuletni pobyt w stolicy „podskórnie tętniącej ruchami spiskowymi”. Bacznie obserwujący ówczesną warszawską rzeczywistość Słowacki „dojrzewa bardzo szybko”, a jego twórczość „zatraca bezprzedmiotowy pesymizm wczesnych wierszy, a nabiera
wyraźnego związku z bieżącym, realnym życiem narodowym” –
jak podkreślają Jerschina, Libera i Sawrymowicz 60. To właśnie
poczynione ówcześnie obserwacje oraz zdobyte doświadczenia pozwoliły poecie „właściwie ocenić sytuację” po wybuchu
powstania listopadowego. Mimo iż Słowacki nie włączył się do
przygotowywanej walki powstańczej, to jednak po wybuchu powstania od razu „stanął wyraźnie po stronie tych, którzy dążyli
do przekształcenia powstania w wojnę ogólnonarodową i rewolucję społeczną” – jak chcą autorzy podręcznika 61.
Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki w swojej biografii posiadali momenty szczególnie eksponowane przez marksistowskich literaturoznawców i autorów podręczników szkolnych.
W przypadku Mickiewicza takim etapem było zesłanie, przyjaźń
59
S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 186 i n, 195-196.
60
Tamże, s. 188-190.
61
Tamże, s. 191.
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z dekabrystami rosyjskimi i z Puszkinem. To właśnie dekabrystowski epizod z okresu rosyjskiego zesłania w podręcznikowych
opracowaniach urastał do wydarzenia najwyższej rangi. W ten
sposób wyraźnie sugerowano, że prawdziwy przełom w twórczości poety dokonał się nie w Wilnie w okresie pisania Ballad i romansów, ale kilka lat później właśnie w Rosji. Był to już przełom
nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim polityczny. To waśnie
w Rosji, jak podkreślano, Mickiewicz „na żywym przykładzie
nauczył się politycznej roli romantyzmu”. Czas pobytu w Rosji
pokazywano jako okres kontaktu z w pełni już ukształtowanym
romantyzmem rosyjskim, zdecydowanie „bardziej dojrzałym
ideologicznie i artystycznie aniżeli ówczesny romantyzm polski”
czy romantyzm zachodni 62.
Kolejnymi „przełomowymi” w marksistowskiej optyce etapami w nowej biografii Mickiewicza był okres jego działalności
w czasie Wiosny Ludów 1848/1849, kiedy poeta „stanął do walki
politycznej” (m.in. Legion Polski, „Trybuna Ludów”) 63. W tej perspektywie szczytem osiągnięć Mickiewicza staje się jego publicystyka z „Trybuny Ludów”: „poglądy polityczne twórcy otrzymały w tym piśmie najbardziej postępowy i najbardziej rewolucyjny
wyraz” – chwalił Wyka 64. Nie pominięto też ostatniego etapu życia Mickiewicza, podkreślając wagę decyzji jego wyjazdu do Konstantynopola w 1855 roku i jego ówczesnego zaangażowania politycznego (wojna krymska) 65. Oba ostatnie etapy traktowane były
jako szczytowy okres „dojrzewania ideologicznego” poety, który
teraz już ostatecznie „dostrzegł siłę tkwiącą w masach ludowych
i docenił jej wartość rewolucyjną” 66. Wówczas w stosunku do Mickiewicza autorzy obu ówczesnych podręczników zaczynają nader hojnie używać wartościujących pozytywnie określeń, takich
jak: „internacjonalistyczny”, „rewolucyjny”, nazywają go m.in.:
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Tamże, s. 101.
Tamże, s. 177.
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K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt.,
s. 228 n.
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S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 181 n.
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„wielkim poetą realistą”, „pisarzem internacjonalistycznym” czy
„pisarzem rewolucyjnym” itp. 67
Również w przypadku Słowackiego jego dalsze dojrzewanie
i konstytuowanie się „demokratycznych” poglądów nastąpiło
poza ojczyzną – tym razem na emigracji oraz podczas licznych
podróży Słowackiego po świecie, kiedy to poeta mógł bacznie
obserwować ówczesne „niesprawiedliwe stosunki społeczno-polityczne”, przyglądać się działalności poszczególnych polskich
obozów politycznych funkcjonujących poza krajem, a także z dystansu czasowo-przestrzennego spojrzeć na minione powstanie:
Słowacki w latach pobytu w Szwajcarii oraz podróży po bliskim
Wschodzie przebył daleką drogę ideową. (…) W całej pełni zrozumiał,
na czym polegały błędy powstania listopadowego. Wbrew szlacheckim rewolucjonistom zrozumiał, że to lud stanowi główną siłę walki
narodowo-wyzwoleńczej. Droga ta doprowadziła zatem Słowackiego
do realistycznego zrozumienia procesów historycznych i społecznych,
z którymi wiązał się postęp romantyzmu

– pisał Wyka 68. Wszystko to, jak podkreślano, znalazło odzwierciedlenie w ewoluującej twórczości poety. I tak m.in.: w wyeksponowanym w podręcznikowym opracowaniu wierszu Paryż,
Słowacki: „dał realistyczną ocenę współczesnej Francji, w której zwycięska burżuazja doprowadziła do nędzy masy robotnicze” – jak pisano w podręcznikach do romantyzmu 69. Z kolei
Kordian, według autorów szkolnych opracowań, przyniósł „realistyczną ocenę postawy rewolucjonistów szlacheckich, którzy
powodując się najgłębszym i najszlachetniejszym patriotyzmem
sądzili, że ich samotne poświęcenie się za naród, za lud może
przynieść zwycięstwo” 70. Odpowiedź na „Psalmy przyszłości” Słowackiego, w ówczesnych podręcznikach, jawi się jako „szczytowa i najbardziej rewolucyjna zdobycz poezji politycznej Juliusza
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Tamże, s. 177-184.
K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt.,
s. 272; por. S. Jerschina, Z. Libera i E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej
okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 186.
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S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 193.
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Tamże, s. 200.
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Słowackiego” 71. Spoglądając z podobnej perspektywy, autorzy
podręczników pokazywali, iż dzięki podróży do Rzymu i zapoznaniu się z życiem miasta, poeta nabrał „krytycznego stosunku
do Watykanu, do reakcyjnej polityki papieskiej, do rządów burżuazji i arystokracji rzymskiej” 72. To wszystko miało mu pozwolić „zdemaskować reakcyjny romantyzm (…) zakłamany romantyzm, frazesy, komedianctwo duchowe” i zdecydowanie stanąć
„po stronie postępu i rewolucji” 73.
W biografiach obydwóch twórców znajdowały się jednak także
i takie wydarzenia, które komplikowały ich „nowy” wizerunek,
budowany z takim staraniem. Fakty, które podważały obraz postępowości obu poetów romantycznych. Tak było przede wszystkim
w przypadku relacji Mickiewicza i Słowackiego ze słynnym filozofem, przywódcą religijnym, mesjanistą – Andrzejem Towiańskim i jego Kołem Sprawy Bożej, w którego orbicie wpływów
znaleźli się obaj poeci. W zaledwie kilkuzdaniowym fragmencie,
który Wyka poświecił temu przecież niezwykle brzemiennemu
w skutki i bardzo ważnemu w biografii twórczej obu romantyków zagadnieniu, najczęściej powtarzanymi epitetami są „mętny”
i „wsteczny” („wsteczna i mętna płaszczyzna mistyczna”, „mętne spekulacje filozoficzno-religijne”), od razu dyskwalifikujące
wpływ Towiańskiego na twórców romantycznych 74. Kontakty
poetów z Towiańskim przedstawiano jako w istocie małoznaczący
epizod – niemalże bez wpływu na nich. „Mistyczne spekulacje
Towiańskiego nie potrafiły zabić w Mickiewiczu jego uczuć społecznych” – ze stanowiska marksistowskiego bronił poetę Wyka 75.
Podobnie zresztą postąpił w stosunku do Słowackiego, starając się
pokazać, iż w istocie poeta uległ wpływom mistycyzmu jedynie
w minimalnym stopniu, czego dowodem jest „przenikanie się
tendencji mistycznych i realistycznych” w jego ówczesnej twórczości. „W wielu utworach pisanych językiem mistycyzmu (…)

71

Tamże, s. 300.
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odnajdujemy jednak dawnego Słowackiego: poetę ludu, postępu,
rewolucji i walki ze wstecznictwem” – przekonywał Wyka 76.
Zupełnie inaczej przebiegała droga rozwoju artystycznego
Zygmunta Krasińskiego, który – zdaniem autorów ówczesnych
podręczników – „w rozwoju swej twórczości wykazuje szybkie
cofanie się na pozycje coraz bardziej wsteczne” 77. To zresztą tłumaczyło jego ograniczoną i selektywną obecność na łamach ówczesnych podręczników. W socrealistycznej wizji romantyzmu
Krasiński pozostał „reprezentantem reakcjonizmu”, autorem
tylko jednego ważnego dzieła, zawierającej wizję rewolucji Nie-Boskiej komedii.
Jak wspomniano, ideologizacja pośrednia wyrażała się również w tendencyjnej analizie oraz interpretacji postaw i zachowań
poszczególnych romantycznych bohaterów literackich. W tym
przypadku chodziło przede wszystkim o zanegowanie romantycznego indywidualizmu, o pokazanie, iż jednostka, choćby najwybitniejsza, sama nie jest w stanie działać skutecznie i kształtować rzeczywistość społeczno-polityczną. Jedyną możliwością
w tym względzie jest bowiem działanie kolektywne – współdziałanie z „masami ludowymi” 78. W myśl tej idei, autorzy ówczesnych podręczników eksponowali bezsensowność, bezskuteczność i naiwność indywidualnych działań oraz samotnej walki.
Z tej perspektywy zreinterpretowano najważniejsze postaci literackie polskiego romantyzmu, m.in.: Konrada Wallenroda, Konrada, Kordiana czy Gustawa.
Odnośnie do poczynań Mickiewiczowskiego Konrada Wallenroda przekonywano:
Bohaterska walka i tragiczna klęska samotnego rewolucjonisty Konrada, stanowi wyraźne stwierdzenie, że walka narodowo-wyzwoleńcza
przygotowywana tymi ideami co powstanie listopadowe, nie zdoła
zmienić biegu historii 79.
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K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt., s. 298.
S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s 257 n.
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Jednostka walcząca bez udziału mas o słuszną sprawę skazana
jest na klęskę – tak jak to miało miejsce właśnie w przypadku Konrada Wallenroda. Podobnie rozpatrywano upadek indywidualisty Konrada bohatera Dziadów drezdeńskich.
Potępienie Konrada za pychę przy pełnym uznaniu dla jego gorących uczuć patriotycznych przełożone na język wymowy społeczno-politycznej, oznacza krytykę poczynań indywidualnych

– perswadowali
konkludując:

autorzy

podręcznika

do

romantyzmu,

Mickiewicz dostrzegł, że nie w indywidualnych porywach należy szukać drogi walki o wolność ojczyzny 80.

Do podobnych wniosków sprowadzono interpretację postawy
Kordiana bohatera dramatu Słowackiego 81. „Kordian działa i walczy samotnie i dlatego przegrywa” – konkludował Wyka. W ten
sposób eksponowano bezowocność indywidualnego – nawet
najszlachetniejszego poświęcenia za naród, bez wciągnięcia do
współdziałania mas ludowych 82.
Wobec niechęci do indywidualizmu – nawet miłość romantyczna nie była wyłącznie doświadczeniem indywidualnym „pozbawionym ogólnej wymowy”. Przykładem jest zreinterpretowana
ideologicznie miłość Gustawa bohatera Dziadów cz. IV. Miłość ta,
nie przestając być doświadczeniem osobistym, jest bowiem „w niemniejszym stopniu zjawiskiem społecznym” – przekonywał Wyka 83.
Gustaw wprost wskazuje na sprawców swej doli. Przywiązanie ukochanej do złota, bieda Gustawa, to są rzeczywiste i społeczne czynniki
kształtujące jego los. (…) Mamy zatem w losach Gustawa ukazany ich
sens klasowy 84.
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S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 142, 149.
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s. 257.
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Następnie dodaje:
Mamy także adres społeczny buntu Gustawa. Pierwszy adresat tego
buntu to „jaśnie panowie”. Drugi kierunek sprzeciwu Gustawa, to ciasny, kramarski i filisterski ideał spokojnego, domowego, chroniącego od
buntu szczęścia. Ksiądz z gromadką dzieci jest reprezentantem tak pojętego szczęścia 85.

Rzutowanie w przeszłość zasad i wartości propagowanych
współcześnie wpływało na stosowaną dość często przez autorów
podręczników szkolnych praktykę tendencyjnego a k t u a l i z o w a n i a problematyki omawianych utworów 86. Sami zaś w podręcznikowych opracowaniach zazwyczaj stosowali aktualizację
mniej jednoznaczną.
Jednym z wielu przykładów tego rodzaju działań było eksponowanie tradycji przyjaźni Polaków i Rosjan oraz ich wspólnych
dążeń rewolucyjnych. Sztandarową w tej kwestii postacią podręcznikowych opracowań był Adam Mickiewicz i jego kontakty
z rosyjskimi dekabrystami. Prezentując postać Wallenroda, Wyka
pokazuje go co prawda jako:
współczesnego Mickiewiczowi świadomego bohatera walczącego o dobro i przyszłość swojego narodu. Takimi bohaterami byli dekabryści 87,

jednakże zaraz podkreśla: „Wallenrod to nie dekabrysta występujący w przebraniu historycznym”. Tego rodzaju myślenie byłoby zbyt naiwne, zdecydowanie zanadto jednoznaczne, a przecież
Wyce zależało na nadaniu swoim podręcznikowym analogiom
o wiele szerszego wymiaru:
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Tamże, s. 97-98.
Przy tym należy jednak zaznaczyć, iż nierzadko sami autorzy programów
i podręczników szkolnych przestrzegali polonistów przed nadużywaniem tego
typu działań w praktyce szkolnej. Przed pokusami naiwnych „przesadnych aktualizacji omawianych dzieł”, które to „zaprzeczają zasadom marksistowskim”,
bowiem nie uwzględniają w sposób wystarczający różnic historycznych i społeczno-politycznych. Por. E. Sawrymowicz, Stan realizacji nowych programów języka polskiego, „Polonistyka” 1950, nr 1, s. 20.
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Wallenrod to przede wszystkim bohater polskiej walki narodowo-wyzwoleńczej, trudnej tak jak walka dekabrystów. W poemacie następuje pomieszanie cech polskich i rosyjskich bohaterów wolnościowych,
możliwe dzięki temu, że łączyły ich podobne cele i na przeszkodzie
stały podobne przeciwieństwa

– wyjaśnia autor podręcznika. Tym sposobem Wyka podkreślał
podobne doświadczenia dwóch narodów, ich wspólne dążenia
i wysiłki zsyntetyzowane w postawie Mickiewiczowskiego bohatera oraz w konflikcie odnoszącym się zarówno do dekabrystów,
jak i patriotów polskich 88. W ten sposób zasugerowano uczniom,
że Polacy i Rosjanie od ponad wieku walczyli o wspólne ideały.
Zaś współczesna sytuacja po prostu stanowi kontynuację dawnych romantycznych tradycji.
W związku z nową sytuacją społeczno-polityczną dokonano
zupełnie nowej h i e r a r c h i z a c j i l i t e r a t u r y, nowego wyboru
tradycji literackiej, która teraz miała „wyrażać postępowe dążenia narodu” 89. Swoistym punktem odniesienia w tym względzie
była szczególnie mocno eksponowana w ówczesnych podręcznikach opozycja główna: „postępowy – wsteczny” 90 oraz inne z nią
związane m.in.: „dojrzały – niedojrzały”, realistyczny – idealistyczny. Z wymienionymi opozycjami współistniała często stosowana w podręcznikach tamtego okresu strategia k w a l i f i k o w a n i a p o p r z e z e p i t e t. Tak więc po jednej stronie pojawiały się
wartościujące dodatnio epitety, np.: „realistyczny”(„realistyczny
światopogląd”), „dojrzały” („dojrzały realista”), „rewolucyjny”
88

Tamże, s. 186-191. W ten sposób autorzy podręczników aktualizowali również Dziady drezdeńskie czy wiersz Do przyjaciół Moskali.
89
Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej. Język polski. Projekt, wyd.
cyt., s. 5.
90
To właśnie na pierwszym Zjeździe w cytowanym referacie Libery sformułowany został jednoznacznie i nieodwołalnie podział na romantyzm „postępowy”
i „wsteczny”. Jego autor wyjaśniał: „Mówimy dziś o dwóch nurtach w romantyzmie, o postępowym i wstecznym, a w świetle takiego ujęcia jasnym się wydaje,
że nawiązywać będziemy do nurtu postępowego, wyrażającego się w postawie
bohatera walczącego, w skłonności do realizmu, w nawiązywaniu do pierwiastków ludowych. Przeciwstawimy się natomiast mistycyzmowi, egotyzmowi,
ucieczce od życia – słowem tym wszystkim momentom, które nie zawierają cech
kształtujących człowieka socjalizmu”. Na tym brzemiennym w skutki podziale
oparto ówczesne podręczniki szkolne i ich odwołanie się do literatury okresu
romantyzmu. Zob. Z. Libera, Znaczenie wychowawcze nauczania literatury w dobie
budowania podstaw socjalizmu, dz. cyt., s. 82.
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(„poeta rewolucyjny”, „rewolucyjna wymowa dzieła”), „postępowy” („postępowy romantyzm”, „postępowy pisarz”, „postępowe idee”), „przełomowy” („przełomowy pobyt”, „przełomowy okres”) itp. Po drugiej zaś – epitety zdecydowanie negatywne,
od razu dyskwalifikujące obdarzonego nimi twórcę lub dzieło:
„wsteczny” („wsteczny pisarz”, „wsteczny romantyzm”), „reakcyjny” („reakcyjny pisarz”, reakcyjny kult przeszłości sarmackiej”, „reakcyjny lęk przed wszelkimi zmianami”, „reakcyjna
atmosfera domu”, „reakcyjne wychowanie”), „niedojrzały” („niedojrzałe dzieło”, „niedojrzałe poglądy”), „idealistyczny” („idealistyczny pogląd na świat”) itp. Tego typu retoryka wydaje się
szczególnie niebezpieczna, bowiem narzuca niezwykle wyraziste
wartościowanie, a w zasadzie jednowartościowanie. W ten sposób
uczeń od razu otrzymuje bardzo czytelny sygnał, jak oceniać poszczególnych autorów oraz ich dzieła literackie, z jakimi wartościami je utożsamiać i w efekcie, po której stronie stanąć. Głównym
celem jednowartościowania jest bowiem natychmiastowa ocena –
niepodlegająca zakwestionowaniu niepozwalająca uczniom na
żadne dylematy 91.
Posługując się wspomnianymi kategoriami, zanegowano dotychczasową hierarchię twórców. Przede wszystkim rozbito trójcę
„wieszczów” – Mickiewicz, Słowacki, Krasiński 92, uznając ją za
element dawnego „solidarystyczno-reakcyjnego kanonu” 93. Z tej
perspektywy wyselekcjonowano literaturę romantyczną, oddzielając „postępowe” ziarno (autorów, takich jak: Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki, a także romantycy mniejszej rangi Seweryn
Goszczyński, Władysław Syrokomla, Ryszard Berwiński, Mieczysław Romanowski,) od bezużytecznych „reakcyjnych” plew (jak:
zdetronizowany Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid czy
Seweryn Rzewuski, Michał Grabowski, Zygmunt Kaczkowski,
Ignacy Chodźko) 94.
91
Manipulacje językowe tego rodzaju analizuje A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003, s. 122 n.
92
Na ten temat por. M. Zawodniak, Klasowa wizja romantyzmu. „Reakcyjny kanon” i żywy Mickiewicz, w: Teraźniejszość i przeszłość, dz. cyt., s. 208 n.
93
Zob. K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz.
cyt., s. 187.
94
Por. m.in.: S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 9-10. Na ten temat wypowiedział
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Autorzy podręcznika do romantyzmu z 1956 r., nie zajmując
się bliżej ani z góry odrzuconymi pisarzami, niejako apriorycznie
przekonywali uczniów o nikłej wartości tego rodzaju twórczości,
tym samych zniechęcając ich do ewentualnej dalszej lektury. Perswadowano, iż pisarze nurtu wstecznego
gloryfikowali szlachecką przeszłość Polski, odrzucali walkę narodowo-wyzwoleńczą, bronili uprzywilejowanego stanowiska szlachty
w narodzie 95.

W efekcie konsekwentnie marginalizowano znaczenie tej części
polskiego romantyzmu:
Nurt wsteczny był znacznie słabszy, mniej miał przedstawicieli
wśród pisarzy, bez porównania mniejszy wpływ wywierał na rzesze
czytelników 96

– konkludowano.
Czyniąc ze wspomnianej opozycji „postępowy – wsteczny”
główny punkt odniesienia, autorzy ówczesnych podręczników
do historii literatury romantyzmu, ukazywali dzieje polskiej literatury romantycznej przede wszystkim jako serię antagonizmów
między jednoznacznie rozumianą „postępowością” i „wstecznością”. Z tego punktu widzenia ewolucja poglądów i twórczości literackiej zawłaszczonych na potrzeby realnego socjalizmu romantyków – takich jak Mickiewicz i w pewnej mierze Słowacki – była
ukazywana w taki sposób, aby uczeń mógł odnieść wrażenie, iż
za każdym razem zmierzała ona konsekwentnie w stronę tzw. postępowego romantyzmu rewolucyjnego. W efekcie w podręcznikowych analizach wybrane dzieła „postępowych romantyków”
się m.in.: J. Prokop, Wyobraźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL,
dz. cyt., s. 45 n.
95
Por. m.in.: S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej
okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 9-10. W dalszej części podręcznikowego
omówienia Michał Grabowski w ogóle został zbyty milczeniem, Zygmuntowi
Kaczkowskiemu poświęcono zaledwie kilka zdań (s. 316). Stosunkowo najwięcej
zainteresowania wzbudziła twórczość Henryka Rzewuskiego (około jednej strony), któremu przy „wstecznych poglądach” przyznano jednak „sztukę pięknego
opowiadania” (s. 314).
96
Por. m.in.: S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej
okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 9-10.
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jawiły się jako utwory pełne przeczuć i zapowiedzi wiodących
prosto do tego, czego wymaga aktualnie rządząca ekipa 97. Rozpatrywana z tej perspektywy twórczość trzeciego z „wieszczów”
Zygmunta Krasińskiego, nie mieściła się w tej wizji. Obecność
Krasińskiego w podręcznikach do literatury, mimo wielu „wstecznych idei”, które zawierała jego twórczość, tolerowano jedynie ze
względu na autorstwo Nie-Boskiej komedii 98.
Niezwykłej wagi w nowym literaturoznawstwie, a za nim także w dydaktyce szkolnej, nabrała opozycja „realizm – idealizm”,
która jednocześnie stała się ważnym narzędziem ówczesnych
podręcznikowych strategii manipulatorskich. O ile człon drugi
wspomnianej opozycji – „idealizm” należał do kategorii dyskwalifikujących, to pierwszy – swoiście rozumiany „realizm”, stał się
nie tylko najwartościowszą kategorią ideologiczną, utożsamianą
z „postępowością” i „dojrzałością”, ale jednocześnie priorytetową
kategorią estetyczną – rozpatrywany był bowiem jako synonim
piękna. Tak rozumiany realizm w ówczesnych podręcznikach do
romantyzmu urastał do rangi kryterium ostatecznego orzeczenia
wartości dzieł literackich oraz znaczenia ich twórców. Z tej perspektywy autorzy podręczników szkolnych zreinterpretowali
twórczość największych romantyków polskich.
Rozdziały podręcznika Wyki poświęcone twórczości Mickiewicza zostały pomyślane tak, żeby można było odnieść wrażenie,
iż artystyczna droga autora Dziadów, już od młodzieńczego etapu
jego twórczości, polegała na konsekwentnym zmierzaniu poety
ku swoiście rozumianemu realizmowi, o czym miały świadczyć
kolejne „przełomy” w jego biografii. Podsumowując literackie
dokonania Mickiewicza z okresu przedpowstaniowego, Wyka
97

Z tego punktu widzenia, Mickiewicz jako publicysta „Trybuny Ludów” jest
określany mianem: „entuzjasty rewolucyjnych ruchów ludowych”, jako człowiek „oddany sprawie wolności internacjonalnej”. Twórczość Słowackiego jawi
się z kolei jako „radykalny, postępowy, rewolucyjny romantyzm”. K. Wyka, Stan
badań i potrzeby nauki o literaturze romantyzmu polskiego, w: O sytuacji historii literatury polskiej, dz. cyt., s. 234. W podręczniku Jerschiny, Libery i Sawrymowicza Juliusz Słowacki kilkakrotnie bywał określany jako „poeta rewolucji” – taki zresztą tytuł nosi jeden rozdziałów podręcznika poświęcony Odpowiedzi na „Psalmy
Przyszłości”.
98
S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu
romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 10. Podobnie twierdził K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt., s. 314-315.
Pamięć...6
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stara się udowodnić, iż Mickiewicz już wówczas „wstąpił na drogę realizmu”, czego przykładem miały być przede wszystkim:
Oda do młodości, Sonety krymskie, Dziady wileńskie, Konrad Wallenrod, a w pewnym stopniu także przełomowe Ballady i romanse – które zdaniem autora – „spełniają liczne wartości realizmu”,
bowiem „prześwieca przez nie podstawowy konflikt epoki rozgrywający się między chłopstwem pańszczyźnianym a szlachtą folwarczną” 99. W odniesieniu do wymienionych utworów,
w podręczniku Wyki pojawiają się wartościujące dodatnio określenia typu: „realistyczna sztuka poetycka”, „realistyczna celność
języka”, „realizm uczuć i idei”, „realizm uczuć miłosnych” itp. –
mające wyeksponować wielopoziomowość Mickiewiczowskiego
„realizmu” 100. Jako szczytowe osiągnięcie Mickiewiczowskiego
„dojrzałego realizmu” jawił się Pan Tadeusz pokazujący „proces
zanikania szlachetczyzny” 101.
Podobnie rzecz miała się w stosunku do twórczości Juliusza
Słowackiego W jednym z kluczowych rozdziałów poświęconych Słowackiemu wymownie zatytułowanym Narastanie realizmu w twórczości Słowackiego. W tej perspektywie omawiano m.in.
Kordiana, którego chwalono za: „realizm postaci”, „realizm psychologiczny”, a wreszcie „realistyczną ocenę postawy rewolucjonistów szlacheckich” 102. Za dzieło „realizmu krytycznego” uznawano Fantazego i Beniowskiego, ten ostatni utwór ceniony przede
wszystkim za „krytyczny i realistyczny” stosunek jego autora do
przeszłości 103.
Paradoksalnie, to właśnie swoiście rozumiany realizm Nie-Boskiej Komedii Krasińskiego ocalił dzieło od zupełnego odrzucenia przez powojenne literaturoznawstwo i powojenną dydaktykę
szkolną. W ujęciu Wyki dzieło Krasińskiego jawiło się bowiem jako
99
K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt.,
s. 90 n.
100
Tamże, s. 114.
101
Tamże, s. 205 n. W podobny sposób na twórczość Mickiewicza i na Pana Tadeusza patrzą autorzy zbiorowego podręcznika do romantyzmu. Jeden z obszernych podrozdziałów wspomnianego podręcznika został zatytułowany: Realizm
„Pana Tadeusza”. Zob. S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury
polskiej okresu romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 149 n.
102
S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu
romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 200.
103
Tamże, s. 288-289.
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utwór pełen sprzeczności, ale przy tym „realistycznie dostrzegający rewolucyjną walkę mas ludowych z klasami panującymi” 104.
Wydaje się, iż istotnym problemem podważającym eksponowaną „postępowość” dążeń romantyków polskich oraz prawdziwość „przełomowości” poszczególnych etapów ich literackiej biografii, mogłyby być te aspekty ich twórczości, które nie mieściły
się w propagowanym wówczas modelu romantyzmu, czyli przede wszystkim szeroko rozumiany idealizm – mistycyzm (w twórczości Słowackiego) czy fantastyka (u Mickiewicza, Słowackiego).
Autorzy opracowań podręcznikowych z tym problemem poradzili sobie, stosując rozmaite strategie, m.in.: przemilczenia, racjonalizacji, dyskwalifikowania przez epitet itp.
Ciekawe są losy ówczesnej szkolnej recepcji fantastyki Mickiewiczowskiej. Jak wiadomo, wprowadzona do Ballad i romansów
(1822) fantastyka to jeden z najważniejszych elementów decydujących o nowatorstwie światopoglądowo-estetycznym oraz
o rzeczywistej przełomowości wczesnoromantycznych utworów
Mickiewicza. Jednak balladowa fantastyka – swoisty manifest
Mickiewiczowskiego irracjonalizmu – nie pasowała ani do propagowanego modelu literatury, ani też do materialistycznego
światopoglądu, którego wdrażaniem zajmowała się socrealistyczna pedagogika i dydaktyka szkolna 105. Z niewygodną fantastyką
romantyczną radzono sobie na kilka sposobów. Próbowano neutralizować jej obecność poprzez zastosowanie zabiegu „racjonalizacji”, tym samym sprowadzając ją do kwestii społecznych – jako
narzędzia do wymierzania sprawiedliwości społecznej (ballada
Rybka). Marginalizowano jej znaczenie, uznając za swoistą „niekonsekwencję” wobec rzekomego realizmu „przenikającego
ballady”. Czasem po prostu przedstawiano ją jako efekt niedojrzałości ideologicznej młodego twórcy nie rozumiejącego ówczesnych procesów społecznych, nie dostrzegającego „rewolucyjnego
charakteru mas ludowych i czynnej ich postawy” 106. Patrząc na
104
K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt.,
s. 323 n.; S. Jerschina, Z. Libera, E. Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu
romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 264.
105
Zob. Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej. Język polski. Projekt,
wyd. cyt., s. 3 n.
106
K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt.,
s. 89 n.
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Mickiewiczowskie ballady z tego punktu widzenia, Wyka stwierdził, iż to właśnie z powodu niedojrzałości ideologicznej ich twórcy
za kryterium moralnym w balladach „nie stoją żadne rzeczywiste
moce społeczne. Sprawiedliwość dokonuje się w nich tylko przy
użyciu środków nierealnych, tylko na płaszczyźnie fantastyki” 107.
Bowiem, jak przekonywał autor podręcznika, w momencie wydania Ballad i romansów młody Mickiewicz „nie dostrzegał jeszcze
rewolucyjnego charakteru mas ludowych i czynnej ich postawy”.
Co – jego zdaniem – uwidoczniło się to m.in. w literackich kreacjach bohaterów ludowych Mickiewiczowskich ballad, mających
„poczucie, że swój los muszą znosić w cierpieniu i milczeniu” 108.
W związku z tym Wyka przekonywał uczniów, iż:
Fantastyka ballad Mickiewicza stanowi dokonane za pośrednictwem
specjalnych środków artystycznych odbicie faktu, że masy chłopstwa
pańszczyźnianego nie dojrzały do buntu klasowego, odbicie istniejącego w tych masach poczucia krzywdy i równocześnie ich bezsilności 109.

Wobec tego fantastyka sama w sobie przestaje być ważna, nie liczy się, staje się niejako środkiem zastępczym, którego zastosowanie wynikać miało z niedojrzałości ideowo-społecznej młodego poety 110.
Nieco inaczej motywował Wyka wprowadzenie fantastyki
do późniejszych utworów Mickiewicza np. do Dziadów cz. III.
Wówczas autor podręcznika posłużył się umotywowaniem
społeczno-politycznym:
Od samego początku zawisło nad krajem i emigracją podstawowe pytanie: kto jest winien klęsce powstania? Jakie siły narodu zostały pominięte w orężnej walce wyzwoleńczej? (…) Mickiewicz z najwyższym
napięciem patriotycznego bólu (…) fakt ten stwierdza, lecz nie umie
jeszcze dać odpowiedzi, dlaczego do tego doszło. Dlatego to Dziady
drezdeńskie rozpadają się na część realistyczną i fantastyczną. Tam,
gdzie Mickiewicz pragnie ukazać historycznych sprawców powstania,
107

Tamże, s. 89.
Tamże.
109
Tamże, s. 90.
110
W podobny sposób negowano fantastykę Słowackiego, tłumacząc użycie
środków fantastycznych m.in. w kategoriach „ideowych” i „politycznych”. Por.
K. Wyka, Stan badań i potrzeby nauki o literaturze romantyzmu polskiego, w: O sytuacji historii literatury polskiej, dz. cyt., s. 259 n.
108
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patriotyczną i rewolucyjną młodzież na tle innych warstw narodu, czyni to z genialną znajomością rzeczy i przy użyciu środków realistycznych. Tam natomiast, gdzie poeta jest zmuszony ukazać klęskę tych
ludzi godnych zwycięstwa, zawodzi go znajomość przyczyn tej klęski
i twórca sięga po odpowiedź pełną wizji i symbolów 111.

Tym sposobem Wyka niejako tłumaczył Mickiewicza z formy
jego utworu, wyjaśniając obecność scen fantastycznych nieudaną próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny klęski powstania
listopadowego.
Podobnie manipulowano mistyczną twórczością Juliusza
Słowackiego. Jako że wielu utworów z okresu mistycznego nie
dało się wprzęgnąć w służbę socjalizmu, po prostu usuwano je
poza margines szkolnych zainteresowań dydaktycznych, traktując jako niegodne uwagi: „Po wspaniałym zwycięstwie realizmu
w Beniowskim i Fantazym ta tendencja załamuje się nagle i gwałtownie” – ubolewał nad twórczością Słowackiego z okresu mistycznego Wyka. W ten sposób w zasadzie wyrugowano z recepcji szkolnej i ze świadomości uczniów m.in.: Króla Ducha, Genesis
z Ducha 112. Jednym z nielicznych utworów okresu mistycznego
uznanych za godne uwagi okazał się przede wszystkim Sen srebrny Salomei (w niewielkim stopniu również Ksiądz Marek), który
zreinterpretowano w duchu realizmu i rewolucjonizmu, eksponując przenikające utwór „rewolucyjne dążności” oraz „klasowy
charakter konfliktu chłopsko-szlacheckiego” 113.
Poza wspomnianymi, jedną z ważniejszych metod szkolnej
strategii manipulacyjnej była swoista f r a g m e n t a r y z a c j a, czyli
selektywne, wybiórcze i tendencyjne przedruki poszczególnych
utworów lub ich wyrwanych z kontekstu fragmentów. Przykładem tego typu działań była doskonale rozwijająca się ówcześnie
praktyka antologii – tylko pozornie obojętna politycznie i ideowo 114. Antologia dawała swobodę dobierania i dowolnego komponowania przedrukowywanych fragmentów, a także możliwość
111

Tamże, s. 176.
Tamże, s. 250-251.
113
Tamże, s. 297.
114
Por. J. Smulski, [hasło]: „Antologie, almanachy”, w: Słownik realizmu socjalistycznego, dz. cyt., s. 14-15; tenże, „Epoka antologii”. Pendant do pewnego hasła słownikowego, w: Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów. Wokół literaturoznawczej
polonistyki doby stalinizmu, dz. cyt., s. 131 n.
112
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eksponowania twórczości autorów tych dobrze widzianych, zaś
pomijania twórców i fragmentów ich „niesłusznych ideowo”
dzieł 115. Tym sposobem antologia dla marksistów stała się znakomitym sposobem na tendencyjne skracanie rzekomo zbyt długich
tekstów. Dotyczyło to tzw. „wypisów”, czyli swoistego rodzaju
antologii przeznaczonych do użytku szkolnego oraz podręczników, w których zamieszczano odpowiednio wyselekcjonowane
fragmenty dzieł literackich.
Jak wspomniano, podręcznikowi Wyki towarzyszyły Wypisy
z literatury okresu romantyzmu dla klasy X autorstwa Zofii Bogusławskiej. Wypisy te zawierały głównie drobniejsze utwory literackie bądź też fragmenty obszerniejszych (m.in. Beniowskiego).
Powyższy wybór otwiera Mazurek Dąbrowskiego akcentujący tym
samym, to co tak często podkreślano w ówczesnych podręcznikach i programach, czyli nierozerwalne związki literatury z historią. W dalszej części zamieszczono fragmenty utworów eksponujące te wartości tekstu literackiego, które zostały narzucone przez
marksistowskie literaturoznawstwo, m.in.: realistyczne opisy pracy w polu (fragmenty Ziemiaństwa Kajetana Koźmiana), opisy wiejskich obyczajów (w Wiesławie Kazimierza Brodzińskiego). Przy
tym Bogusławska zdecydowanie unika fragmentów utworów niewygodnych, nieakceptowanych przez ówczesne literaturoznawstwo – fałszywych ideowo. Wypisy poszerzone zostały o pokaźny
wybór tekstów o wymowie społeczno-politycznej publicystyka
z „Trybuny Ludów” (m.in.: Socjalizm, Osiedla robotnicze), liryka rewolucyjna (m.in.: Goszczyński Muzyka wojskowa; Berwiński Marsz
w przyszłość; Ehrenberg Szlachta w roku 1831) oraz szereg utworów
o tematyce ludowej (m.in.: Lenartowicz Jak to na Mazowszu, Mazur
za wołami).
Bardzo ważny w tym kontekście wydaje się także tendencyjny dobór cytowanych przez autorów podręczników fragmentów
omawianych lektur szkolnych oraz kontekst, w jakim pojawiały
się dane utwory (np. rewolucyjny kontekst niektórych utworów
Mickiewicza i Słowackiego, o czym była mowa). Przykłady zastosowania wspomnianej strategii w podręcznikach szkolnych
można mnożyć, m.in.: Wyka z Mindowego Słowackiego nie
115
Por. W. Tomasik, Inżynieria dusz. Literatura realnego socjalizmu w planie „propozycji monumentalnej”, Wrocław 1999.
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przypadkiem zamieścił jedynie ten fragment, w którym pojawiły
się słowa krytyki w stosunku do Kościoła 116. Podobnie z Beniowskiego zamieszczono fragment krytycznej oceny Rzymu i Watykanu czy wyrwany z kontekstu fragment dotyczący wiary w postęp, sprowadzony tutaj do socrealistycznego rozumienia tego
pojęcia 117.
Autorów marksistowskich podręczników szkolnych nie opuszczały też pokusy fragmentaryzacji na znacznie szerszą skalę. Symboliczny w tym względzie wydaje się przykład podręcznikowego opracowania Nie-Boskiej komedii autorstwa Kazimierza Wyki.
Autor szkolnego omówienia dramatu Krasińskiego nie mógł darować poecie romantycznemu, iż kazał Pankracemu – przywódcy
obozu rewolucjonistów – zginąć ze słowami: Galilae vicisti! (Galilejczyku zwyciężyłeś), jakże kłopotliwymi dla marksistowskich
interpretatorów. W tej sytuacji, szukając sposobów na złagodzenie jednoznacznej wymowy końcowej sceny dramatu, Wyka zaproponował swoistą redukcję sceny finalnej: „Wyobraźmy sobie
przez chwilę Nieboską komedię bez wizji końcowej, z Pankracym
jako wodzem zwycięskiego ludu” – proponował uczniom Wyka.
Wyobraźmy sobie, że ostatnimi słowami dramatu są: „Patrz na te obszary, na te ogromy, które stoją w poprzek między mną a myślą moją –
trza zaludnić te puszcze – przedrożyć te skały – połączyć te jeziora –
wydzielić grunt każdemu (…)”, kreśli przecież w nich Pankracy wielki
plan prac nad przebudową przyrody przez człowieka i nad przebudową
ustroju. Takie zakończenie stwierdzałoby, że walka Męża była daremna, a zwycięstwo ludu jest historycznie uzasadnione i nieuniknione 118

– przekonywał autor podręcznika. Do wyrugowania owej sceny
z dramatu Krasińskiego, na szczęście nie doszło. Jednak kierunek
refleksji Wyki obnaża ówczesne strategie manipulacyjne względem tekstu literackiego, który dla autorów marksistowskich
116

K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, dz. cyt.,

s. 246.
117
S. Jerschina, Z. Libera, E . Sawrymowicz, Historia literatury polskiej okresu
romantyzmu dla klasy X, dz. cyt., s. 215, 232.
118
Tamże, s. 319-320. Na jednym z zebrań IBL-u pojawiły się pomysły – na
szczęście od razu wyśmiane – postawienia po okrzyku Pankracego Galilae vicisti! znaku zapytania (nie wykrzyknika). Por. J. Kot, Przyczynek do biografii. Zawał
serca, Kraków 1995, s. 210.
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podręczników, krytyków i historyków literatury był jedynie tworzywem do tendencyjnego „urabiania” i odpowiedniego „ukształtowania”, podobnie zresztą jak młody odbiorca literatury – uczeń.

***
W systemie komunistycznym literatura (w tym także szkolny kanon lekturowy) stała się jednym ze skuteczniejszych sposobów
zniewalania społeczeństwa, m.in. poprzez wciąganie twórców zarówno tych dawniejszych, jak i tych współczesnych oraz ich dzieł
w szeroko rozumianą kampanię propagandową.
Miniony wiek obarczył kanon szkolny szczególnym zadaniem – najpierw został on wprzęgnięty w służbę komunistycznego totalitaryzmu, zaś obecnie coraz częściej wiąże się z poprawnymi politycznie i światopoglądowo ideami wszechwładnej
tolerancji, wielokulturowości czy też z postulatem politycznego
i kulturowego zjednoczenia kontynentu pod hasłem poszukiwania wspólnej (acz w swej istocie abstrakcyjnej) „tożsamości europejskiej”. W tym kontekście cytowane na początku słowa Orwella
nabierają szczególnego znaczenia.
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Rola narracji historycznej w budowaniu
świadomości i tożsamości młodego pokolenia

Nie stwierdzimy nic nowego, jeśli powiemy, że żadna tożsamość
nie ukształtuje się bez pewnych uwarunkowań, które są wyznaczane przez ludzką pamięć – zbiorową i jednostkową. Niniejsze
rozważania oprzemy raczej na tych elementach kształtowania
pamięci i tożsamości zbiorowej, które wyznacza poziom narodu
i przynależności państwowej.
Nasza świadomość, tożsamość, warunkowana jest emocjami,
przemyśleniami, poczuciem przynależności do wspólnoty. Doznania te rodzą się przez upodobnienie doświadczeń i przekonań – co
do otaczającego nas świata i systemu wartości. Ale to nie wszystko.
To jest jedynie „dziś”, które staje się „wczoraj”. To za kogo się uważamy, jakie wartości i przekonania wyznajemy, zależy również od
historii nie przeżywanej osobiście, ale historii opowiedzianej i (lub)
zapisanej. Historia opowiadana sięga korzeniami do przeżyć osobistych opowiadającego – jest w większym lub mniejszym stopniu
skażona jego systemem wartości – jest tak naprawdę „jego”, opowiadającego, opowieścią: o czasach, zdarzeniach, ludziach.
Historia pisana, jeśli ma być rzetelna – nie powinna zdradzać
przekonań autora narracji – jednakże historia pisana na potrzeby
edukacji – zawsze odzwierciedla założenia programowe danego
systemu.
Narrator materiału historycznego, będącego podstawą nauczania, oprócz informowania o treściach poznawczych przejmuje również zadanie interpretatora i komentatora wydarzeń,
zjawisk, postaci historycznych 1. To, że bez względu na panujący
1

Por. K. Denek, Wartości i cele edukacji szkolnej, Toruń 1994, s. 13.
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ustrój, warunki i czasy historia służyć miała jako narzędzie potwierdzenia, a nierzadko i wywyższenia panującej formy rządów
nie podlega dyskusji 2. Sprzeciw budzi przekroczenie pewnych
granic interpretacyjnych, manipulacja faktami – wtedy mamy do
czynienia z deformacją poznawczą 3.
Formułowanie sądów wartościujących wobec postaci historycznych, faktów i zdarzeń odbywa się poprzez komunikację
werbalną – przez słowa i przez opis (explicite) 4. Pożądana postawa
u czytelnika może być też kształtowana przez: zmianę wiadomości, podważanie wiarygodności wiedzy, kwestionowanie źródeł,
a także obniżania wartości danego faktu (informacji) dla całego
obrazu historycznego 5; a także przez selekcję faktów czy różne
tłumaczenie wydarzeń (implicite).
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. polska oświata zmagała się z bagażem dziewiętnastowiecznej historii ziem polskich.
Zagrożenie dla tożsamości narodu, klęski powstań niosące prześladowania, niechęć do zaborców – wszystko to doprowadziło do
utrwalenia się świadomości romantycznej, której bazą była wyidealizowana wizja dziejów. Same zagadnienia ustroju szkolnictwa i ideałów wychowawczych były przedmiotem licznych zjazdów i konferencji historyków 6. Domagano się, aby w szkolnym
przekazie historycznym koncentrować się na wartościach pozytywizmu (żyć a nie umierać dla Polski). Żądano ograniczenia kultu
bohaterów – zwłaszcza księcia Józefa Poniatowskiego i Romualda Traugutta. Zgadzano się jednak, że aby efektywniej realizować

2
Por. tamże, s. 13; a także: Z. Kawka, Konserwatyzm i rewolucje w systemach
oświatowych, „Przegląd Socjologiczny” 2000, t. XLIX/1, s. 149.
3
A. Schaff, Historia i prawda, Warszawa 1970, s. 269.
4
J. Kida, Słownictwo wartościujące w charakterze postaci, w: Wartościowanie
w dyskursie edukacyjnym, red. J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, Kraków 1999, s. 89-90;
por. też: S. Grabias, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1980;
a także: Wartości w języku i tekście, Język a kultura, t. 3, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, Wrocław 1991.
5
A. Zielecki, Kształtowanie postaw w nauczaniu historii, w: Wartości w edukacji
historycznej, red. J. Rulka, Bydgoszcz 1999, s. 57.
6
Por. L. Rymar, O celu nauczania historii w szkole średniej, IV Zjazd historyków
polskich w Poznaniu 1925, b. r. i m. w., s. 4 i 5.
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cele wychowawcze, należy zachować „pierwiastek uczuciowy”
w narracji historycznej 7.
Charakterystyczne, zwłaszcza po 1926 r., było przeniesienie
akcentu z historii powszechnej na historię Polski – w tym nauczanie jej dziejów współczesnych 8. Podnoszono zasługi militarne bohaterów historycznych, przywołując przykłady Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Stefana
Batorego; oraz przymioty moralne (narracja zawierała przykłady
ofiarności dla religii i przykłady postaw supererogacyjnych) –
chętnie tu wskazywano na św. Jadwigę 9. Należy zauważyć, że
dominująca pozycja historii ojczystej miała swe źródło w przekonaniu o pożytkach takiego programu nauczania w warunkach
młodej państwowości polskiej (nie istniała przecież przez ponad
stulecie – braki były więc tu ogromne).
B. Gebert w podręczniku dla nauczycieli pisał w latach dwudziestych o historii:
Pełno ma młodzież w tej nauce przykładów miłości Boga, ojczyzny, ideałów wszechludzkich (…), formując sąd o ludziach i wypadkach dziejowych (…) kształci i zaostrza zmysł krytyczny (…). Natomiast „budząc w historii sympatię, a nieraz i entuzjazm do rzeczy wzniosłych,
pogardę i odrazę do rzeczy złych, wznieca w umysłach (…) chęć do
naśladowania poznanych ideałów 10.

To, co było do tej pory „wzniosłe” – w warunkach systemu socjalistycznego okazywało się „aspołecznym indywidualizmem”
i „egoizmem”, „obłudą i sentymentalizmem moralnym” 11 i było
sprzeczne z nowymi ideami wychowania.
Nowe ujęcie materiału historycznego musiało gwarantować,
że i tożsamość młodego człowieka ulegnie zmianie. Nigdy już nie
7
K. Konarski, Sposób traktowania historii porozbiorowej w dzisiejszej szkole polskiej, Pamiętnik IV Zjazdu historyków polskich w Poznaniu 1925. Sekcja VII, b.m. i r.w.,
s. 2 i 3.
8
Por. St. Kutrzeba, Pamiętnik IV Zjazdu historyków polskich w Poznaniu 1925,
sekcja VII, b.r. i m. w., s. 1, oraz III Zjazd historyków polskich w Krakowie, sekcja I,
b. r. i m. w., s. 2 i 3.
9
Por. B. Gebert, G. Gebert, Historia Polski, opowiadania z dziejów ojczystych,
Londyn 1946.
10
B. Gebert, Jak uczyć historii w szkole powszechnej, Lwów – Warszawa 1925, s. 6.
11
Szkoła w planie odbudowy, broszura Komitetu Oświatowego Bloku Demokratycznego w Kielcach, Kielce 1947, s. 3-13.
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miał być indywidualistą – ale „człowiekiem uspołecznionym”,
częścią kolektywu, dla którego z radością poświęcał całą swoją energię i pracę. Przedwojenne doświadczenia wychowawcze
zostały zanegowane i odrzucone. Cele wychowawcze stały się
czystą propagandą systemu. Narracja w podręcznikach była odbiciem doktryny marksizmu i leninizmu. Nazewnictwo i interpretacje historyczne podporządkowano idei walki klas, ograniczano
w nich treści o charakterze religijnym lub opisywano je skrajnie
krytycznie. Faworyzowano tematykę walk o wyzwolenie społeczne, proletariacką i proradziecką. Do narracji wprowadzono kult
przywódców partyjnych: radzieckich (Lenin, Stalin) i polskich
(B. Bierut). Problem budowania nowej świadomości i tożsamości
miały rozwiązać podręczniki radzieckie do historii powszechnej.
Po przekształceniach systemowych zaistniałych po 1989 r.
i zmianie kierunków polityki państwa przyszła kolej na nowy,
przystający do rzeczywistości społeczno-politycznej przekaz
historyczny. Zaistniała przy tym oczywista potrzeba zmian podręczników i programów nauczania.
Historycy stanęli przed wieloma problemami. Narracja w podręcznikach opierała się na filozofii marksistowskiej. Poza zakresem
merytorycznym (przeładowanie programów tematami z dziejów
ruchu robotniczego przemilczeniami znanymi jako „białe plamy”
czy przekłamaniami) zaciążyła tu zasada, którą opisywał za F. Jacobem, J. Le Goff – dzieje ludzkości były tłumaczone, rzecz by
można, od końca. Określono ideę przewodnią (postęp i dyktatura
proletariatu), która okazywała się jedyną słuszną drogą ludzkości, a ilustrowały to umiejętnie dobrane przykłady z przeszłości 12.
Podobnie sam marksizm stanowić miał ostateczną metę wszelkich filozoficzno-społecznych dociekań. To przede wszystkim na
potrzeby historii szkolnej (nazywamy tak narrację historyczną
zawartą w podręcznikach szkolnych i określone przez programy
wymagania edukacyjne) stworzono „świat abstrakcyjnych relacji
zgodnych nie tylko ze spostrzeżeniami, lecz również z wartościami i obowiązującymi interpretacjami” 13.
Był to zatem pierwszy warunek – uwolnić się nie tylko od
terminologii marksistowskiej, ale całej konstrukcji logicznej,
12
13

J. Le Goff, Historia i pamięć, Warszawa 2007, s. 282.
Tamże.
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która wyznaczała kryteria przedstawiania dziejów, wyboru najistotniejszych, najważniejszych elementów (zjawisk, idei, wydarzeń, bohaterów i antybohaterów historycznych). W programach
pojawiła się historia lokalna.
Wydaje się, że nie została określona do końca kwestia, w jakim stopniu, należy nasycić treściami wychowawczymi narrację
historyczną w podręcznikach szkolnych. Z jednej strony ambicją
i obowiązkiem nauczyciela jest nie tylko nauczyć, ale też wychować ucznia. Z drugiej strony – przy zbyt dużym zaangażowaniu
narratora istnieje niebezpieczeństwo importowania młodemu
czytelnikowi subiektywnych ocen autora 14. Z kolei suchy materiał historyczny, odarty z wartości jest nie tylko mało efektywny,
ale niezgodny z duchem nauczania 15.
Z pierwszym usystematyzowanym przekazem historycznym
uczeń spotyka się w klasie czwartej szkoły podstawowej. To właśnie te informacje – chociaż niewyczerpujące i wybiórcze – budują świadomość młodego człowieka; w następnych latach nauki
są jedynie uzupełniane. Im młodszy wiek, tym również bardziej
uproszczony obraz dziejów, sądów wobec wydarzeń, zjawisk czy
postaci historycznych. A przecież to te mechanizmy wpływają na
powstawanie uprzedzeń czy sympatii wobec innych narodów czy
państw. Najłatwiej też i najefektywniej – bez większych zakłóceń
dla wiedzy ogólnej – przedstawić archetypy bohaterów historycznych, wzory zachowań i postaw, o których chcielibyśmy, aby byli
zauważeni, zapamiętani i docenieni.
Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym, elementem nauczania historii w pierwszych latach nauki jest pobudzenie wyobraźni
młodego człowieka. Tymczasem wykreowanie wyobrażeń historycznych jest trudnym zadaniem. Nie dość, że, staramy się przybliżyć dawno nieistniejący świat, to jeszcze musimy go oczyścić
ze współczesnych skojarzeń. Zapełnić postaciami, ideami, sposobem myślenia ludzi – a zatem elementami absolutnie abstrakcyjnymi dla współczesnych. A przecież to dopiero początek drogi
nauczania i uczenia się. Naszym celem nie jest przecież przekazanie li tylko wiedzy o dziejach. Edukacja historyczna wspomaga
przecież wychowanie, w tym wychowanie obywatelskie.
14
15

A. Schaff, Historia i prawda, dz. cyt., s. 143, 247.
Por. K. Denek, Wartości i cele edukacji szkolnej, dz. cyt., s. 13.
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I to właśnie ta perspektywa przybliża nas, bodaj najbardziej,
do problematyki budowania tożsamości w oparciu o pamięć
historyczną. Warto przytoczyć tu rozważania A. Sosnowskiego
o tożsamości, w których oparł się na idei różnych poziomów jej
rozumienia (proponowanych przez M. Szczepańskiego). Z perspektywy psychologicznej, podstawowym czynnikiem tożsamości jest indywidualna identyfikacja z miejscem zamieszkania (autor pisze o regionie, lecz my możemy poszerzyć pole przemyśleń
o obszar państwa), jego społecznością (narodem) i kulturą. Ujęcie socjologiczne pozwala na rozgraniczenie kategorialne „my”
„oni”. Wreszcie – historyczne (autor pisze też o ujęciu politologicznym, które jednak nie należy do naszych rozważań, a dotyczy
preferencji politycznych) – dla uchwycenia której potrzebna jest
tzw. „perspektywa długiego trwania” 16.
Co zatem chroni i przechowuje, ale również przekształca ów
proces długiego trwania, jeśli nie pamięć historyczna! O tym, jaka
ona jest i jaka będzie, w największym stopniu decyduje szkolna
edukacja historyczna. Jesteśmy bowiem w takim momencie dziejów i przekształceń społecznych, w którym umniejszeniu ulega
waga historii opowiadanej. Biologicznie tracimy świadków spektakularnych wydarzeń i zjawisk historycznych (II wojny światowej), ale również żyjemy w kulturze krótkich i powierzchownych
informacji, która nie sprzyja pogłębianiu refleksji, zwłaszcza o minionym wydarzeniach.
Jeśli chcielibyśmy uchwycić te cechy narracji historycznej, które w największym stopniu wpisują się w proces wychowawczy –
to będą to przykłady osób, ich czynów lub postaw oraz zjawisk
i wydarzeń, które najłatwiej wartościować.
Posiłkowanie się przykładami postaci historycznych jest niezwykle cennym narzędziem w procesie wychowania. Przekonania, czyny i postawy bohaterów historycznych służą ukształtowaniu pożądanych postaw obywatelskich i moralnych. Z kolei
przykłady haniebnej działalności służą budowaniu postaw krytycznych wobec postaci i zdarzeń nieakceptowanych społecznie 17. Autorzy tradycyjnie przywołują jako wzory: np. Bolesława
16

A. Sosnowski, Tożsamość regionalna, narodowa, europejska-poziomy współczesnej identyfikacji społecznej Polaków. Spojrzenie socjologa, Olsztyn 2008, s. 6.
17
Por. J. Bugajska-Więcławska, Bohater i antybohater historyczny – zmiany kryteriów oceniających i wartościujących młodzieży wobec postaci historycznych, „Res
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Chrobrego czy Władysława Łokietka, Napoleona Bonapartego
(wzory wodzów), Jadwigę Andegawenkę, Janusza Korczaka czy
Matkę Teresę (jako postaci o wysokim morale) 18. Adolf Hitler
czy Józef Stalin to z kolei przykłady potępianych antybohaterów
historycznych.
Oczywistym jest fakt, że postawy czy sądy oceniające najłatwiej budować, posługując się jasnymi, nawet uproszczonymi
przykładami. Rozpatrywanie zjawisk w kategoriach dobro – zło
budzi największe emocje, a co za tym idzie, najłatwiej zapada
w świadomość czy pamięć, w tym pamięć zbiorową. Zatem najłatwiej ukształtujemy świadomość historyczną, a z nią tożsamość,
np. narodową, przytaczając fakty, które dadzą się najmocniej wpisać w kategorię dobra lub zła.
Wkraczając w tematykę tożsamości, musimy również uwzględnić rolę stereotypów w kształtowaniu poczucia identyfikacji siebie i swojego narodu (państwa) 19. Trudno nie poprzeć rozważań
J. Błaszkowskiego, w których konstatuje, że stereotypy formują
i odzwierciedlają tożsamość narodu; funkcjonują również jako
wartości obronne i mobilizacyjne w warunkach zagrożenia.
W polskiej historii najsilniej zaznaczył się antagonizm polsko-niemiecki i był on zawsze wyraźnie eksponowany w podręcznikach, zwłaszcza w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, ale
również w „erze gomółkowskiej”. Tymczasem żywe są idee stworzenia wspólnych europodręczników, w tym polsko-niemieckiego, dla którego wzorem miałby być podręcznik francusko-niemiecki. W warunkach koniecznego kompromisu wyciszeniu ulegają
najbardziej jaskrawe elementy historii. Oceny i sądy wartościujące ulegają wówczas rozmyciu. Bo czy można sobie wyobrazić opis
obrony Głogowa w europejskim podręczniku historii? Jak można
budować silne poczucie tożsamości narodowej czy obywatelskiej,
nie posiłkując się przykładami najbardziej spektakularnego poświęcenia dla własnej ojczyzny? Dlatego jesteśmy przekonani, że
Historica”; W kręgu edukacji i dydaktyki historii, red. K. Wróbel-Lipowa, Lublin
2000, s. 125-128, 138, a także G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo. Człowiek
i jego cywilizacja. Poznaję Cię historio, 6, Poznań 2000, s. 131.
18
Por. G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego cywilizacja,
dz. cyt., s. 131; a także: M. Błaut, Moja historia. Historia i społeczeństwo dla klasy 6.,
Straszyn 2007, s. 130.
19
Por. J. Błaszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005, s. 9.
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nie należy zapominać o heroizmie i poświęceniu dla dobra ojczyzny, choćby taki wybór stał w sprzeczności z ideą szukania kompromisu między skomplikowaną historią stosunków sąsiedzkich
(tu – polsko-niemieckich) 20. Należy zresztą dodać, że oceny wobec
niemieckiego sąsiada zdecydowanie złagodzono i zobiektywizowano. Przykładem niech tu będzie informacja o pomocy dworu
niemieckiego w staraniach Bolesława Chrobrego o tron polski (zawarta w powyższym podręczniku) 21.
Analizując narrację historyczną w podręcznikach szkolnych –
tak do szkół podstawowych, jak i do gimnazjum – zauważamy
następujące główne wątki rozważań autorów: charakterystyka
cywilizacji starożytnych, szeroko rozumiana tematyka zachodniej cywilizacji; oraz krótkie szkice opisujące kultury: prekolumbijską i islamską. Oprócz tradycyjnej tematyki (przykłady
osiągnięć kultury materialnej, opisów wydarzeń, zjawisk i postaci historycznych) nowymi wątkami, które są charakterystyczne
dla współczesnej narracji historycznej są: podkreślanie wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego, tolerancja religijna 22 (stonowane, ostrożne informacje przybliżające zasady różnych religii) 23; wreszcie – zwłaszcza w części dotyczących historii
współczesnej – problematyka łamania praw człowieka (z historyczną retrospekcją zmiany statusu i praw kobiet i dzieci) 24.
Reasumując, celem autorów podręczników dla szkoły podstawowej jest zbudowanie silnej europejskiej tożsamości, poczucia wspólnoty dziejów, kultury, religii. Oczywiście, materiał historyczny uwzględnia również tematykę polską. Zauważamy
przy tym, że w tekstach przybliżających historię rodzimą sygnalizuje się wspólne elementy historii czy wspólnych bohaterów

20
Por. M. Błaut, Moja historia. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy piątej
szkoły podstawowej, Straszyn 2010, s. 139.
21
Tamże, s. 133.
22
Por. M. Błaut, Moja historia. Historia i społeczeństwo dla klasy 6, cz. I, Straszyn,
2007, s. 46; a także: G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo, dz. cyt., s. 128.
23
Por. M. Błaut, Moja historia. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy piątej
szkoły podstawowej, dz. cyt., s. 23, 25, 85, 105, 110; a także: G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo... 5, Poznań 2000, s. 66, 99.
24
Tamże, s. 70; M. Błaut, Moja historia. Historia i społeczeństwo dla klasy 6, cz. I,
s. 139, s. 140; a także: G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego
cywilizacja. Poznaję Cię historio, 6, dz. cyt., s. 2, 10.
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narodowych 25; a także zagrożenia dla zachowania tożsamości narodowej (np. zagrożenie niemieckie, wyraźne komentarze o celach rusyfikacji czy germanizacji) 26. Tymczasem – zmieniając optykę na globalną czy europejską – o podobnych zagrożeniach się
nie pisze (znajdujemy np. informacje o konflikcie chrześcijaństwa
z islamem w średniowieczu czy w XVII w., brakuje natomiast
w podręcznikach do szkoły podstawowej refleksji o współczesnych napięciach między cywilizacją Zachodu a światem islamskim 27. Przywołuje się też postacie historyczne jako przykłady akceptowanych lub potępianych wzorów wychowawczych.

25

M. Błaut, dz. cyt., s. 93, 165.
M. Błaut, Moja historia. Historia i społeczeństwo dla klasy 6, cz. II, s. 22 i 24.
27
Por. G. Wojciechowski, Podręcznik do gimnazjum. Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość III, Poznań 2001, s. 215; a także tenże, Historia i społeczeństwo, dz.
cyt., s. 103.
26
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Między bohaterstwem a egzystencją w szarej
codzienności. Historia narodowa w pamięci
rodzinnej młodych Polaków

Uwagi wstępne
Wśród najczęściej kierowanych pod adresem młodzieży krytycznych głosów szczególne miejsce zajmują te, które odnoszą się do
niewrażliwości młodych ludzi na historię i brak szacunku wobec
przeszłości oraz dokonań przodków. Wśród bogatej problematyki obejmującej relacje człowieka z przeszłością wątkom tym przypisuje się szczególną wagę. Należy do nich niewątpliwie sygnalizowany przez liczne badania niski poziom historycznej wiedzy
i nieznajomość ważnych wydarzeń i postaci z narodowej historii.
Formułowanie podobnych opinii nie jest czymś charakterystycznym wyłącznie dla obecnych czasów. Można nawet uznać, że towarzyszyło ludzkości od zawsze. Poprzez szybsze możliwości diagnozy pewne problemy są współcześnie dogłębniej rozpoznawane
i mogą stać się przedmiotem szerszych debat społecznych. Wśród
nich niejednokrotnie pojawia się właśnie stosunek młodzieży wobec historii narodowej i ogólnie pojętej przeszłości. Niewątpliwie
tkwi w tym pewien paradoks polegający na tym, że w przypadku młodych ludzi jest to okres życia, w którym człowiek poddawany jest najbardziej intensywnemu oddziaływaniu treści podejmujących wątki związane z przeszłością. Wpływ ten obejmuje nie
tylko szkołę z obowiązkowym nauczaniem historii oraz media
wypełnione najczęściej swobodnymi interpretacjami historii w jej
różnorodnych postaciach. Wyraża się on także w transmisji wiedzy
o przeszłości rodzinnymi kanałami, niejednokrotnie decydującymi
o postawach młodego człowieka wobec historii.
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Problematyka transmisji historii poprzez rodzinę należy do
szczególnie ważnych zagadnień szeroko pojętej refleksji nad postawami młodzieży wobec przeszłości wspólnot, w których żyją.
Ten problem badawczy należy bez wątpienia do doniosłych zjawisk społecznych, także tych towarzyszących transformacji systemowej w Polsce po 1989 roku. Obserwowany od dłuższego czasu powrót do pamięci o przeszłości, spory o interpretację wielu
wydarzeń oraz renesans zainteresowania historią to szereg symptomów potwierdzających ogólnoświatowe zjawisko „erupcji
pamięci” 1. Rodzinna historia jest wyjątkowym obszarem kontaktu człowieka z przeszłością. Jej poznawanie w interakcji młodego
człowieka z rodzicami, dziadkami lub innymi członkami rodziny
jest nie tyle edukacją zweryfikowanej i naukowej historii, co wnikaniem w pamięć zbiorową w tej szczególnej postaci, którą jest
pamięć rodzinna. Pod wieloma względami nabywana w rodzinie
„wiedza” historyczna jest zdeformowana i wypełniona lukami.
Stanowi jednak wyjątkowe zwierciadło odbijające, mniej lub bardziej rzetelnie, wielkie procesy historyczne odbywające się w skali lokalnej, narodowej, a nierzadko nawet globalnej. Przodkowie
są w tych procesach aktorami różnych, najczęściej dalszych planów, a nierzadko tylko statystami.
Młodzież jest szczególnie interesującą kategorią badawczą. Po
1989 roku poświęcono jej szereg studiów i monografii, choć żadna w całości nie podjęła tematyki rodzinnych przekazów wiedzy
o przeszłości. Wątki te podejmowano jednak przy okazji badań
pamięci zbiorowej wybranych kategorii społecznych. Potwierdziły one znaczącą rolę rodziny jako jednego z najważniejszych „pasów transmisyjnych” wiedzy o przeszłości 2. Co szczególnie istotne, rola rodziny jako miejsca podobnego dyskursu wydaje się nie
maleć pomimo kilkunastu lat transformacji systemowej 3. Podjęty
temat wydaje się nabierać dodatkowego znaczenia w kontekście
20-lecia przemian ustrojowych. Próba rzetelnej i systematycznej
1

J. Żakowski, Rewanż pamięci, Warszawa 2002.
B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć społeczna: przemiany świadomości
historycznej inteligencji polskiej 1965-1988, Warszawa 1990, s. 142.
3
P.T. Kwiatkowski, Losy rodziny a pamięć zbiorowa, w: Wobec przeszłości. Pamięć
przeszłości jako element kultury współczesnej, red. A. Szpociński, Warszawa 2005,
s. 234; tenże, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 2008, s. 186.
2
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analizy postaw młodych ludzi wobec przeszłości swego narodu, „małej ojczyzny” oraz rodziny stanowić może klucz do zrozumienia wielu życiowych wyborów oraz decyzji. Z pewnością może być także wykorzystana jako cenne narzędzie polityki
edukacyjnej.
Niniejszy tekst podejmuje problematykę rodziny jako pola
transmisji wiedzy o przeszłości. Jakkolwiek przekaz oferowany przez szkołę zajmuje w życiu młodych ludzi istotne miejsce,
pamięć o przeszłości przekazywana jest także innymi kanałami.
Kiedy wiedza o przeszłości oferowana przez szkołę ogranicza się
w coraz większym stopniu do faktografii dat i wydarzeń, szczególnego znaczenia nabiera rola rodziny w procesie „socjalizacji
do pamięci”. Treść artykułu oparta jest o empiryczne badania polskiej młodzieży z jesieni 2009 roku 4 i stara się odpowiedzieć na
pytanie: Co młodzi Polacy wiedzą o historii swych rodzin na tle
wydarzeń XX wieku i które z wydarzeń z naszej narodowej historii zachowane są w najszerszym zakresie w rodzinnej pamięci?
Tekst informuje także, które wydarzenia z historii XX wieku są
najczęściej wspominane i przywoływane w rozmowach rodzinnych, i które z nich stanowią przedmiot największego zainteresowania współczesnej młodzieży.

Transmisja pamięci o przeszłości: rozmówcy i tematy
Przekaz wiedzy o przeszłości odbywa się wieloma kanałami. Ich
precyzyjne określenie jest niezwykle ważne, a zrekonstruowanie
ścieżek transmisji pamięci niezbędne dla jakiejkolwiek refleksji
w tym temacie. Współcześnie ani rodzina, ani szkoła nie mają już
wyłączności na mówienie o tym, co minione. W coraz większym
stopniu zastępują te instytucje różnorodne „protezy” mające dbać
4
Artykuł oparto o wyniki badania przeprowadzonego w okresie od września do grudnia 2009 roku na zbiorowości 5 308 uczniów w 105 szkołach średnich
wszystkich typów w całej Polsce. Dobór próby miał charakter losowy i proporcjonalny dla zbiorowości uczniów szkół średnich w całej Polsce. Uwzględniono
proporcje młodzieży w poszczególnych województwach oraz typy szkół (licea
ogólnokształcące, technika, szkoły artystyczne itp.). Problematyka badania objęła szereg zagadnień związanych z postawami wobec historii i przeszłości (zarówno narodowej, regionalnej oraz rodzinnej).
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o pamięć i jej podtrzymanie (muzea, biblioteki, instytucje archiwalne). Sytuację tę obrazuje bardzo trafnie słynne zdanie Pierra
Nora, który w swej koncepcji „miejsc pamięci” (le lieux de mémoire)
zauważył, że „miejsca pamięci istnieją dlatego, że nie istnieją już
środowiska, które są nośnikiem pamięci” 5. Takim środowiskiem
będącym nośnikiem pamięci zawsze była rodzina. Wydaje się jednak, że poddawana współcześnie licznym przeobrażeniom traci tę
funkcję lub ulega ona znaczącemu osłabieniu. Określenie rozmiarów i zakresu przekazu pamięci we współczesnej rodzinie jest zatem także ważnym przyczynkiem pozwalającym zrozumieć funkcjonowanie tej podstawowej jednostki organizacji społeczeństwa.
Rekonstrukcja ścieżek transferu pamięci była jednym z zadań
podjętego badania. W świetle udzielonych odpowiedzi na pytanie: „Z kim najczęściej rozmawiasz o historii?” można stwierdzić,
że polem rozmów o przeszłości w największym stopniu jest nadal
rodzina. To dość optymistyczny wynik. Blisko 2/3 respondentów
deklaruje, że rozmowy takie odbywane są z członkami rodziny
„bardzo często” lub „od czasu do czasu”. Niemal tak samo często
rozmówcami uczniów szkół średnich są nauczyciele oraz przyjaciele. Udzielone deklaracje pozwalają sformułować tezę, że rozmowy o przeszłości nie są jedynie marginalną częścią codziennych
rozmów młodych Polaków. Uszczegółowienie pytania („Których
zagadnień takie rozmowy dotyczą?”) przynosi dodatkowe informacje. Z odpowiedzi wyłania się regionalno-przestrzenna skala problematyki określającej podejmowane rozmowy. Wyróżnić
można dwa podstawowe pola tematyczne rozmów o przeszłości: historia rodziny oraz historia Polski. Znacznie mniejszą rolę
odgrywają rozmowy poświęcone historii miejsca zamieszkania,
a całkowicie marginalne regionom, w których mieszkają respondenci. Ważne informacje przynoszą odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotu rozmów z uwzględnieniem czasookresu podejmowanego tematu. Okresem będącym najczęściej przedmiotem
rozmów jest II wojna światowa. Nieznacznie mniejszy udział
przypada czasom PRL-u oraz Polski po 1989 roku. Marginalny
jest natomiast udział rozmów poświęconych wcześniejszym okresom historii Polski (od XIX w. wstecz).
5
P. Nora, Entre mémoire et Histoire. La problématique des lieux, w: Les lieux de
mémoire, t. 1, red. P. Nora, Paris 2002, s. 23.
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Tabela 1. Częstotliwość i tematyka rozmów o przeszłości
Bardzo często

Od czasu
Bardzo rzadko
Nigdy
do czasu
O
K
M
O
K
M
O
K
M
O
K
M
Jak często rozmawiasz o przeszłości?
Z rodziną
19,5 20,6 18,0 46,2 47,7 44,3 27,5 26,0 29,4 6,8 5,6 8,3
Z przyjaciółmi 11,8 10,4 13,6 29,4 27,6 31,7 40,2 41,9 38,1 18,6 20,2 16,6
Z nauczycielami 18,2 21,4 14,1 36,8 37,0 36,7 28,2 26,9 30,0 16,7 14,8 19,3
Jakiej tematyki dotyczą takie rozmowy?
Historia
33,6 40,3 24,8 36,4 36,6 36,1 20,5 16,4 25,8 9,5 6,6 13,2
rodzinna
Historia miasta/ 9,7 9,6 9,8 31,0 31,1 30,9 39,0 40,0 37,7 20,3 19,3 21,6
miejscowości
Historia regionu 4,2 4,1 4,4 18,1 17,0 19,6 43,0 44,6 40,8 34,6 34,2 35,2
/ województwa
Historia Polski 26,2 25,1 27,6 37,4 37,7 37,0 23,4 24,8 21,4 13,1 12,4 13,9
Który okres historii jest omawiany w trakcie takich rozmów?
Polska po 1989 25,1 26,8 22,8 33,3 33,9 32,5 25,4 24,7 26,3 16,2 14,6 18,3
roku (III RP)
Polska Ludowa 21,2 21,9 20,3 33,0 32,2 34,1 28,1 28,7 27,2 17,7 17,2 18,4
(PRL)
II wojna
30,1 30,6 29,4 37,1 37,6 36,5 21,3 21,3 21,3 11,5 10,5 12,9
światowa
II RP
8,1 8,3 7,8 22,8 22,9 22,6 38,3 39,2 37,1 30,9 29,6 32,5
(1918-1939)
Okres zaborów
6,4 6,9 5,8 18,5 17,6 19,7 37,7 40,0 34,8 37,4 35,6 39,6
(1772-1918)
XIV-XVIII wiek
3,8 3,5 4,1 12,7 11,7 14,0 36,6 38,6 34,1 46,9 46,2 47,8
5,6 5,4 5,9 13,9 14,0 13,7 33,8 34,4 33,0 46,7 46,2 47,4
Piastowie,
wczesny okres
państwowości
Skróty: O – ogółem; K – kobiety; M – mężczyźni (odpowiedzi w %)

Źródło: badania własne (N=5308)

Prezentowane wyniki zyskują nowe znaczenie przy uwzględnieniu płci respondentów. Zauważyć można, że kobiety podejmują zdecydowanie częściej niż mężczyźni wątki historii rodzinnej.
U mężczyzn częstsze jest podejmowanie tematów historii „dalszej” i bardziej abstrakcyjnej (historia Polski). Co może budzić
zaskoczenie, nie widać większych różnic w wyborze tematów
sporów. Okres PRL-u czy II wojny światowej jest przedmiotem
rozmów obu płci w stopniu niemal takim samym. U mężczyzn
stwierdzono natomiast większy stopień postaw indyferentnych,
obojętnych na tematykę historyczną.
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Znajomość historii rodziny
Jak wykazano już wcześniej, problematyka pamięci obejmuje
w dużym stopniu historię rodzinną. Kluczową rolę odgrywa tu
z pewnością znajomość wydarzeń z biografii rodziców, dziadków oraz najbliższych krewnych. Wśród wszystkich uczestników badania 41,7% zadeklarowało, że członkowie ich rodzin
brali udział w ważnych wydarzeniach historycznych. Ich charakter należy uznać za ważny wskaźnik postrzegania tego, czym
jest przeszłość, oraz jakie doświadczenia życiowe mogą predestynować do przekonania o przynajmniej minimalnym wpływie
na bieg historii.
Przegląd odpowiedzi zebranych od 2215 uczniów wskazuje głównie na martyrologiczno-wojenny charakter wspomnień
o przodkach. W niemal 12% odpowiedzi wskazywane są epizody
walk frontowych związanych głównie z I lub II wojną światową.
Wspominane są w zasadzie wszystkie sceny wojennych wydarzeń, w których uwikłani w historię ludzie odgrywali dramatyczne role. Najbardziej szczegółowe opisy dotyczą walk z okresu
II wojny światowej. Podawane są poszczególne fronty, na których
walczyli przodkowie, nazwy formacji, nazwiska dowódców (najczęściej wymieniane nazwiska: Anders, Berling, Maczek, Piłsudski itp.). Pojawiają się także wpisy i adnotacje o udziale członków
rodziny w służbie armii zaborców i okupantów: armia carska,
c.k armia austrowęgierska, Armia Czerwona oraz Wehrmacht.
W tym ostatnim przypadku deklaracje pochodzą wyłącznie z Pomorza, Śląska i Opolszczyzny. Należy podkreślić to interesujące
zjawisko, gdyż – jeśli wierzyć poczynionym przez uczniów adnotacjom – „dziadek z Wehrmachtu” w większości przypadków
dezerterował na aliancką stronę.
Ciekawym źródłem informacji są wpisy o niemieckich obozach koncentracyjnych, w których przebywali członkowie rodzin.
Pojawiają się niemal wszystkie nazwy „KZ-ów”, z największym
udziałem Auschwitz-Birkenau, Majdanka, Gross Rosen oraz Stutthof. Wiele obozów pozostaje niezidentyfikowanych. Respondenci wyjaśniają, że nie pamiętają nazwy, zwłaszcza w przypadku obozów na terenie Niemiec, choć i tutaj nie brakuje pamięci
o takich miejscach narodowej martyrologii, jak: Sachsenhausen,
Mauthausen, Dachau, Ravensbrück, Bergen Belsen. W większości
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przypadków fakt uwięzienia członka rodziny w danym obozie łączy się z adnotacją o jego śmierci.
Wśród innych pól uczestnictwa w wielkiej historii wskazuje się także na przymusowe emigracje na Zachód (4,5%), udział
w powstaniach niepodległościowych (3,4%) oraz pobyt w komunistycznych więzieniach (3,2%). Niemal co dziesiąty respondent
udzielający na to pytanie odpowiedzi jako przykład uwikłania
w historię kogoś ze swych przodków wskazuje roboty przymusowe w Rzeszy oraz wypędzenie rodziny z ojczystych stron (najczęściej zza Bugu). Co czternasty – wskazuje na niewolniczą pracę
na Syberii kogoś z rodziny lub na działalność w „Solidarności”.
Szesnasta część adnotacji poczynionych przez uczniów sygnalizuje udział w konspiracji niepodległościowej. I one zasługują na
dodatkową analizę, gdyż najczęściej wskazywaną organizacją jest
Armia Krajowa, sporadycznie Bataliony Chłopskie i tylko w jednym przypadku Armia Ludowa. Czyżby zatem kolejny przykład
na koniunkturalne podejście do wspomnień i historii?
Na szczególną uwagę zasługują wpisy i informacje o śmierci członka rodziny w wyniku represji okupantów. W tym przypadku dostrzegamy szczególnie wyraźnie, w jaki sposób pamięć
zbiorowa ściera wszelkie historyczne niuanse, nadając wyobrażeniom o historii monumentalne i pomnikowe formy. W połowie
przypadków informacje o miejscu stracenia nie są precyzyjnie
określone. Analizując pozostałe wpisy, uzyskujemy w przybliżeniu mapę narodowej martyrologii. Zdecydowane pierwszeństwo
przypada obozowi zagłady Auschwitz-Birkenau oraz miejscu
zagłady polskich oficerów w Katyniu. Tak wysoką pozycję Katynia wytłumaczyć można jedynie przejęciem przez to miejsce
funkcji symbolicznie generującej zbiorczo ofiary innych miejsc
zagłady na Wschodzie. Uzasadnienie takie jest tym bardziej przekonujące, że do absolutnych wyjątków należy umiejscawianie
przez uczniów śmierci członka rodziny w Charkowie lub Twerze. Katyń staje się zatem miejscem symbolizującym wschodnią
martyrologię, podobnie jak Auschwitz jest symbolem cierpień
dokonanych we wszystkich niemieckich obozach, nie tylko tych
koncentracyjnych.
Wysoką pozycję wśród miejsc kaźni zajmuje również Warszawa. W większości przypadków dotyczy to śmierci przodka w powstaniu warszawskim. W czołówce pojawia się także Wołyń, na
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którym polską ludność poddano eksterminacji z rąk ukraińskich
nacjonalistów z OUN-UPA. Pewna ilość adnotacji wskazuje takie
miejsce w rodzinnej wsi poddanej pacyfikacji z rąk Niemców, Sowietów bądź Ukraińców. Często jako lokalizację śmierci przodków wskazuje się miejsce „gdzieś w ZSRR” albo „na Kresach”.
Wśród najbardziej precyzyjnych lokalizacji pojawiają się takie
symbole narodowej martyrologii, jak: Piaśnica, Lwów, Majdanek,
Pawiak, Małogoszcz, Stutthof. Niestety, w połowie przypadków
uczniowie nie potrafią dokonać w miarę precyzyjnego określenia.
Z powyższą problematyką koresponduje zagadnienie wypędzeń przodków respondentów z ich rodzinnych miejsc zamieszkania. Zdecydowane pierwszeństwo wśród wskazań (udzielono
tu 479 odpowiedzi) zajmują okupanci: sowiecki (28,4%) i niemiecki (15%), a także obaj jednocześnie (1,7%). Wspominane w tym
kontekście są deportacje z Kresów Wschodnich, przesiedlenia po
II wojnie światowej zza Bugu oraz wypędzenia z ziem wcielonych
do Rzeszy po 1939 roku. Wśród sprawców wypędzeń wskazywani są także Ukraińcy (5,6%) oraz Litwini (0,6%). W przypadku
Ukraińców sygnalizowany jest exodus z poddawanych krwawej
„depolonizacji” Wołynia i Galicji Wschodniej. Jako sprawcy wysiedleń wskazywani są także Polacy (0,8%). Polskie sprawstwo
oznacza tu wysiedlenia Niemców po II wojnie światowej oraz
przesiedlenia Ukraińców w ramach Operacji „Wisła”. Także tutaj,
w niemal połowie przypadków (47,8%), sprawcy wysiedleń nie są
precyzyjnie określeni.

Przeszłość w rodzinnych pamiątkach
Za jedno z ważnych źródeł rodzinnej pamięci należy uznać pamiątki rodzinne przechowywane w domach respondentów.
W badaniu pytanie o najważniejszą z przechowywanych w domu
pamiątek rodzinnych skierowano wyłącznie do osób, które zadeklarowały, że w ich rodzinach ktoś brał udział w ważnych wydarzeniach historycznych. Uzyskano w ten sposób 909 odpowiedzi
(pytanie miało charakter otwarty).
Do najczęściej wymienianych najważniejszych rodzinnych
pamiątek należą bezdyskusyjnie odznaczenia i medale (29,5%
odpowiedzi). Najczęściej nie określa się ich nazw, z jednym
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wyjątkiem – krzyża Virtuti Militari. Odznaczenie to uzyskuje jakby autonomię, gdyż badani uczniowie wyraźnie określają jego nazwę, podając za co został on przyznany. Niemal tyle samo odpowiedzi wskazuje na zdjęcia rodzinne lub albumy (27,3%), a także
kartki pocztowe lub listy (8,3%) oraz dokumenty potwierdzające
tożsamość lub utracony stan posiadania (7,6%). To najważniejsze
z sygnalizowanych pamiątek stanowiących materialny nośnik pamięci rodzin badanych uczniów.
Wśród innych pamiątek pojawiają się także te o charakterze
bardziej wyjątkowym i wręcz unikalnym. Nie inny charakter
mają spisane wspomnienia i pamiętniki przodków (2,5%), mundury, względnie jego części (1,8%). Wymieniane są sporadycznie
także elementy wyposażenia wojskowego: hełmy, bagnety, siodła
ułańskie. Sygnalizowane jest przechowywanie takich pamiątek,
jak: plakaty i „bibuła” z czasów nielegalnej „Solidarności” (0,8%),
obrazy przodków (0,7%), książki (0,6%), banknoty lub monety
(0,6%), zegary (0,4%), biało-czerwone opaski powstańcze (0,3%),
biała broń (0,3%), paszporty (0,2%), nieśmiertelniki (0,2%), figury
Najświętszej Marii Panny (0,2%), kufry (0,1%), proporce (0,1%),
instrumenty muzyczne (0,1%), gazety (0,1%), sygnety przodków
(0,1%), wiersze napisane przez członków rodziny (0,1%), stare
mapy (0,1%), herby rodzinne (0,1%).
Jak zatem wygląda narodowa historia poprzez odbicie w materialnych pamiątkach przechowywanych w naszych domach?
W przeważającej mierze jest to historia militarnych zmagań wyrażana poprzez odznaczenia i broń. Militarna przeszłość dominuje
w pamięci rodzinnej, lecz nie zawłaszcza jej całkowicie. Historia
zapisana w pamiątkach to także wspomnienie utraty rodzinnych
stron oraz tułaczki. Wyrażają one zapewne próby zachowania pamięci po zaginionych lub zamordowanych oraz uratowania pamięci o dawnej świetności lub stanie posiadania. Wiele pamiątek
odnosi się do religijnego wymiaru pamięci. Dewocjonalia, figurki, różańce są często jedynymi materialnymi dowodami dawnych
traumatycznych przeżyć. Towarzyszyły one niejednokrotnie
w tułaczce wygnania lub w miejscach rodzinnych dramatów, jak
np. w ZSRR. Zapewne były wówczas jedynym źródłem pocieszenia i nadziei, potwierdzeniem skąpego marginesu duchowej wolności na „nieludzkiej ziemi”. W świecie pamiątek w sposób szczególnie wyrazisty widać pragnienie widzenia przeszłości bardziej
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taką, jaką pragnęlibyśmy ja widzieć, niż taką, jaką ona była. W ich
zwierciadle przeszłość nabiera szczególnie monumentalnej i mitycznej postaci.

Przeszłość i historia jako przedmiot sporów
W problematyce poświęconej pamięci zbiorowej często przejawia się wątek tzw. „żywej historii”. Pojecie to w istocie nigdzie
niedefiniowane spotkać można zarówno w teoretycznych rozważaniach poświęconych pamięci, jak i potocznych wypowiedziach
osób, które stawały się przedmiotem badań nad postawami wobec
przeszłości 6. Można pokusić się o twierdzenie, że „żywa historia”
to przeszłość stale przeżywana i obecna w naszych codziennych
postawach i wyborach, wyjaśniająca nam jakąś część naszej biografii 7. Jej przeciwieństwem jest „historia martwa”, zamknięta
w archiwach, niebudząca emocji, omijana i niedostrzegana.
Silnym wskaźnikiem „żywej historii” jest z pewnością gotowość do podejmowania sporów i debat na pewne określone tematy dotyczące historii i przeszłości. Oczywiście natężenie takich
sporów może być różne przy określonych tematach. Jedne budzą
bardzo silne emocje, inne nie. Współcześnie wiele tematów budzi
nasze zainteresowanie ze względu na medialną głośność. Media
nierzadko same kreują pewne tematy. Źródłem sporów o przeszłość jest także świat polityki. Podejmowanie sporów o interpretację pewnych wydarzeń z historii jest też zapewne wskaźnikiem
afektywnych postaw wobec przeszłości. Jest to także bezpośredni
6
Artykuł N. Assorodobraj – pt. „Żywa historia”. Świadomość historyczna: symptomy i propozycje badawcze („Studia Socjologiczne” 1963, nr 2) – rozpoczął polską refleksję poświęconą tematyce pamięci zbiorowej. Pojęcie „żywej historii”
przeszło w pewnym sensie do języka potocznego, gdyż (co było sporym zaskoczeniem) należało do częściej używanych terminów przez badanych uczniów.
Sądzić można, że nikt z nich nie znał pierwotnych okoliczności sformułowania
tego terminu. Na podstawie analizy zebranego materiału wydaje się, że dla młodzieży „żywa historia” jest synonimem historii aktualnej, współczesnej, ciekawej, budzącej emocje, „na wyciągnięcie ręki”.
7
Przeszłość wyjaśniająca własną biografię określana jest w literaturze przedmiotu jako „pamięć monumentalna”. Termin taki proponuje A. Szpociński
w: A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa
2006, s. 30-31.
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dowód na to, że minione wydarzenia z przeszłości kraju nie są
czymś nieaktualnym i obojętnym, gdyż ktoś skrajnie indyferentny
w tych sprawach nie chciałby na takie spory tracić czasu. W trakcie omawianego badania 958 uczniów (18% badanej zbiorowości) zadeklarowało, że spierało się kiedyś o jakiś aspekt związany
z przeszłością i historią kraju.
Zebrany materiał wskazuje, że głównym polem takich sporów jest rodzina. Najczęściej „przeciwnikiem” lub interlokutorem w dyskusji jest właśnie ktoś spośród rodzinnego kręgu: rodzice (37,5%) i dziadkowie (24%) lub rodzeństwo (9,8%). Często
młodzież spiera się także z przyjaciółmi i kolegami (42,3%). Należy podkreślić, że o ile z rodzicami młodzież spiera się częściej
o okres PRL-u (ocena tego okresu jest niemal zawsze krytyczna),
z przyjaciółmi spory toczą się bardziej o okres II wojny światowej, choć i tu tematyka Polski w okresie komunizmu zajmuje ważne miejsce. Szczególnie interesująco prezentują się wyniki dotyczące tematyki sporów o przeszłość. Nie może dziwić, że wśród
młodzieży najczęściej wskazywany jest okres II wojny światowej
(44,7%). Jednakże miejsce nie mniej ważne zajmuje okres PRL-u
(28,1%) oraz okres III RP (16,2%). Historia Polski od 1945 po dzień
dzisiejszy stanowi na równi z latami ostatniej wojny, najczęściej
przywoływany okres w sporach i dyskusjach młodych Polaków.
Zdecydowanie marginalne miejsce zajmuje historia Polski przed
1918 rokiem: II Rzeczpospolita (4,2%) oraz wcześniejsze okresy
historii naszego kraju (6,8%).
Nie mniej ważne informacje o postaciach przeszłości funkcjonujących w rodzinnych domach Polaków przynoszą odpowiedzi na pytanie, o najczęściej przywoływane wydarzenia z historii będące przedmiotem rodzinnych rozmów lub wspomnień.
W świetle wyników zauważyć można, że charakter takich rodzinnych wspomnień ma znacznie mniej heroiczny i monumentalny
wymiar niż wynika to z obrazu wyłaniającego się np. z rodzinnych pamiątek. Jakkolwiek znaczące miejsce zajmują wspomnienia obu wojen, w tym zwłaszcza II wojny światowej, znaczny ich
udział dotyczy także doświadczeń codziennego, „szarego” życia
w realiach XX wieku. Spora liczba odpowiedzi podnosi tu zwłaszcza okres PRL-u, opisywany jako czas wyjątkowo poniżającej egzystencji w kolejkach oraz poszukiwania najbardziej niezbędnych
towarów codziennego użytku (jak mydło, proszek do prania czy
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papier toaletowy). Mimo upływu 20 lat od końca PRL-u żywotność takich wspomnień wydaje się być w naszych domach wyjątkowo trwała, a tak częste sygnalizowanie tych wątków przez
niemogącą pamiętać tamtych czasów młodzież wydaje się być
ciekawym signum temporis współczesnej pamięci czasu dobrobytu
i pełnych półek w sklepach. Przedmiotem wspomnień jest często
okres stanu wojennego oraz doświadczenia związane z milicyjnymi formacjami, takimi jak ZOMO, lub godziną milicyjną.
W przypadku wojen światowych znaczące miejsce zajmują nie
tyle wspomnienia heroicznych czynów przodków, co raczej codziennego zmagania się z niełatwą rzeczywistością. Prób odnalezienia się wraz z rodziną w trudnej sytuacji, konieczności oszukiwania na różne sposoby niemieckich i sowieckich okupantów
(a często obu jednocześnie), pokątnego zdobywania żywności
i nierzadko doświadczanego głodu, wysiłków podejmowanych
w celu skontaktowania się z rozłączoną rodziną. Nie mogą dziwić
wyjątkowo liczne przypadki ciągle żywych wspomnień lub doświadczeń z Niemcami, Sowietami lub Ukraińcami. Dodać trzeba, że w miażdżącej przewadze są to doświadczenia bardzo negatywne wynikłe z traumy śmierci kogoś bliskiego lub pamięci
ucieczki lub wypędzenia.
Interesująco prezentuje się także „geografia pamięci” młodego
pokolenia Polaków. Co może budzić zaskoczenie, najwięcej negatywnych doświadczeń z żołnierzami sowieckimi sygnalizuje się
na Ziemiach Odzyskanych. To niewątpliwy refleks ciągle żywych
wspomnień o brutalnym postępowaniu Armii Czerwonej na terenach ówczesnej wschodniej Rzeszy. Podobnie lokalizują się przestrzennie negatywne doświadczenia z Ukraińcami. Stwierdzić je
można dwukrotnie częściej na zachodzie Polski niż na wschodzie.
Jest to zapewne wynik pamięci „przeniesionej” na zachód Polski
przez nielicznych ocalonych uciekinierów z wołyńskiej zagłady.
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Tabela 2. Najczęstsza tematyka wspomnień o przeszłości w domach
respondentów
Płeć
Obie wojny światowe
II wojna światowa (front, walki, życie
codzienne)
Doświadczenia z Niemcami
PRL i codzienne w nim życie
Doświadczenia z Sowietami
Sprawy czysto rodzinne
Doświadczenia z Ukraińcami
Doświadczenia z Żydami
II Rzeczpospolita
III Rzeczpospolita

Ogółem
35,8

Kobieta
36,3

Mężczyzna
34,7

20,1

21,1

18,0

16,5
13,0
7,1
2,5
1,7
1,5
1,5
0,3
100,0

17,2
12,2
6,4
2,9
1,0
1,4
1,3
0,3
100,0

14,9
14,7
8,6
1,8
3,0
1,8
2,0
0,5
100,0

Źródło: badania własne (N= 1231; pytanie otwarte, odpowiedzi w %)

Podsumowanie
Podsumowując niniejszy tekst, należy podkreślić, że opisywane zjawisko pamięci rodzinnej należy do wyjątkowych fenomenów, podobnie jak inne postaci pamięci funkcjonujące w różnych
postaciach, w bardziej centralnych lub peryferyjnych obszarach
życia społecznego. To nie zawsze dostrzegane imponderabilium
wielu doniosłych procesów w naszym społeczeństwie. Należy
podkreślić, że nie istnieje pamięć całkowicie obiektywna i rzetelnie odzwierciedlająca przeszłość. „Przeszłość w zbiorowej pamięci zaludniona jest dobrymi i złymi królami, zdrajcami i bohaterami oraz wypełniona wydarzeniami, które są powodem do dumy
bądź do wstydu” 8. W świetle omawianego badania wynika, że
nasza przeszłość utrwalona w pamięci młodych ludzi rozciągnięta jest pomiędzy dwoma wspólnotami: rodziną i narodem. Wypełniona wspomnieniem militarnych zmagań oraz krzywd doświadczonych od innych narodów, jest także pełna wspomnień szarości
lat komunizmu, czasów „życia na niby” i zmagań z trudną codziennością. Heroizm dawnej przeszłości przeplata się bardzo
8

B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, „Przegląd Socjologiczny” 2000, nr 2, s. 13.
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silnie z szarą rzeczywistością życia tysięcy rodzin obserwujących
wielką historię bardziej z pozycji statystów niż aktorów.
Nie ma w uzyskanym obrazie rodzinnej pamięci Polaków zbyt
wielu wspomnień chwil dla tych wspólnot wstydliwych. Proporcjonalnie nieliczne są zatem wspomnienia o przodkach w armiach zaborczych lub aparacie administracyjnym lub „bezpieki”
zniewolonej Polski. Stanowią raczej wyjątek potwierdzający regułę. Rodzina stanowi miejsce pozytywnej pamięci, w której niemal
każdy z dziadków jest kimś dobrym, kim warto się pochwalić.
Wbrew pozorom rozpoznanie postaci tej pamięci ma duże znaczenie, tak poznawcze, jak i praktyczne. Jej transmisja dokonuje
się bowiem każdego dnia. To, jaka postać polskiej pamięci zostanie przekazana następnym pokoleniom, decyduje się także dziś,
w każdym z polskich domów.
Lekcja historii Polski napisana na podstawie relacji rodzinnych przechowywanych i przywoływanych w naszych domach
byłaby pod wieloma względami zdeformowana i niepełna. Nie
jest ona z pewnością odzwierciedleniem podręczników napisanych przez historyków. Należy jednak pamiętać, że w takich potocznych i pełnych luk wyobrażeniach funkcjonuje gros pamięci
o przeszłości. Ten poniekąd mityczny świat zachowany w naszej
rodzinnej pamięci jest być może jednym z najważniejszych źródeł
poznania nas samych, naszego charakteru oraz naszych postaw
i wyborów, także tych najbardziej współczesnych.
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Kształtowanie świadomości historycznej
młodzieży gimnazjalnej na przykładzie
podręczników do nauki religii po 2001 roku

Celem i zadaniem każdej szkoły jest troska o wszechstronny rozwój młodego człowieka, obejmujący między innymi kształtowanie poczucia tożsamości historycznej, kulturowej, lokalnej i narodowej. Szczególnie ważne wydaje się być zadanie kształtowania
świadomości historycznej 1 młodych Polaków zwłaszcza dzisiaj,
w sytuacji osłabionego etosu obywatelskiego.
Wielu Polaków – jak podkreśla II Polski Synod Plenarny – ma ciągle jeszcze zafałszowany obraz ojczystej historii i kultury narodowej. Skutkiem
tego jest poważna deformacja patriotyzmu i rozumienia polskiej racji
stanu oraz osłabienia etosu obywatelskiego: postawy służby ojczyźnie,
poszanowania dobra wspólnego, moralności życia publicznego, samorządności politycznej i gospodarczej. (…) Szczególnie niepokojącym
symptomem jest pogłębianie się bierności, apatii oraz mentalności kosmopolitycznej wśród szerokich kręgów młodzieży 2.

1
Przez świadomość historyczną rozumieć będziemy część świadomości
narodowej obejmującą wiedzę o przeszłości własnego narodu i kraju, widzianej na tle historii ogólnej. Należy w tym miejscu podkreślić, że – jak zauważył
J. Maternicki – „fenomen świadomości historycznej niełatwo poddaje się zabiegom definicyjnym, jest też rozmaicie pojmowany na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Nie dysponujemy jedną, powszechnie akceptowaną definicją
świadomości historycznej. Nieco inaczej pojmują ją metodolodzy historii, inaczej socjologowie, jeszcze inaczej historycy historiografii i dydaktycy historii”;
J. Maternicki, Kontrowersje wokół pojęcia świadomości historycznej i metod jej badania,
w: Świadomość historyczna jako przedmiot badań historycznych, socjologicznych i historyczno-dydaktycznych, red. J. Maternicki, Warszawa 1985, s. 221.
2
Kościół wobec rzeczywistości politycznej, w: II Polski Synod Plenarny (1991-1999),
Poznań 2001, nr 29.
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Zarówno kosmopolityczna postawa wielu Polaków, jak i nacjonalizm, przejawiający się w idealizowaniu i wywyższaniu
własnego narodu, stanowią bez wątpienia zagrożenia dla „uporządkowanej miłości społecznej” 3. Nie jest to jeszcze, jak nam się
zdaje, zjawisko masowe, chociaż – w przypadku kosmopolityzmu – coraz częściej widoczne w środkach masowego przekazu,
które – zdaniem M. Drzewieckiego – zachwalają niejednokrotnie
taką postawę i propagują jako „poprawnie polityczną”. Do głosu dochodzi ponadto naiwnie rozumiana „tolerancja” oraz truizmy o nienarzucaniu innym narodom swojej kultury narodowej
i tradycji 4. Odnieść można wrażenie, że coraz mocniej zaczyna
dominować, także wśród młodzieży, potrzeba bycia „europejczykiem” czy „obywatelem świata” za cenę zatracania własnych korzeni narodowych czy wręcz progresywnej „amnezji” tożsamości
historycznej i kulturowej. Należy więc zapytać o przyczyny tego
zjawiska, a także o rolę środowisk wychowawczych (rodzina,
szkoła, Kościół) w kształtowaniu świadomości historycznej młodych Polaków w kontekście współcześnie nasilających się procesów komunitarystycznych i integracyjnych.
Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest łatwa, gdyż złożone
jest zjawisko, którego ono dotyczy. Z pewnością istnieje potrzeba
interdyscyplinarnych badań i spotkań, jak dzisiejsze. Włączając
się w nurt poszukiwań, zaproponowanych przez organizatorów
konferencji, pragniemy przedstawić, na ile szkolne nauczanie religii może przyczynić się do kształtowania świadomości historycznej gimnazjalistów. W pierwszej części wskażemy na potrzebę
kształtowania świadomości historycznej młodzieży w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce wydanych w 2001 roku. W dalszej kolejności zaprezentujemy wyniki analizy podręczników dla gimnazjum przeprowadzonej pod
kątem wykorzystania w nich wydarzeń z historii Polski. Całość
wieńczyć będą syntetycznie ujęte wnioski.

3

Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków
2005, s. 72-73.
4
Por. M. Drzewiecki, Jak kochać Ojczyznę?, Wychowanie patriotyczne dzisiaj,
„Katecheta” 2003, nr 1, s. 62.
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Potrzeba kształtowania świadomości historycznej
młodzieży gimnazjalnej w dokumentach
katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce
W orędziu zbawczym istnieje pewna hierarchia prawd i przepowiadanie katechetyczne powinno ją uwzględniać. Ogólna instrukcja katechetyczna Directorium Catechisticum Generale wymienia
cztery zasadnicze prawdy, wokół których grupują się wszystkie
pozostałe, a które przyjmujemy tym samym aktem wiary; należą do nich misterium Jedynego Boga w trzech Osobach Trójcy
Świętej, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego oraz „tajemnica Kościoła, który jest mistycznym Ciałem Chrystusa, i w którym Maryja Dziewica zajmuje najczcigodniejsze miejsce” 5. Problematyka historyczna nie stanowi zatem głównego wymiaru formacji
chrześcijańskiej dokonującej się w ramach katechezy czy szkolnej
lekcji religii. W taki też sposób traktowana jest w programach i w
książkach do nauki religii, co uwidacznia się już w samym wymiarze ilościowym. Podręczniki te z jednej strony nie dają obszernego wykładu na temat historii Polski i Kościoła, z drugiej jednak strony nie mogą pomijać tak ważnego elementu wychowania
chrześcijańskiego. Domagają się tego wyraźnie polskie dokumenty katechetyczne przyjęte przez Konferencję Episkopatu Polski
w 2001 roku. Przedstawimy je – z konieczności – w syntetycznym
skrócie.
Katecheza, zgodnie z zaleceniami Dyrektorium katechetycznego
Kościoła katolickiego w Polsce, ma wychowywać do życia we wspólnocie rodzinnej, eklezjalnej i narodowej. Wychowanie do życia we
wspólnocie narodowej, które „domaga się, aby katecheza przekazywała prawdę o historii narodu oraz społeczną naukę Kościoła”,
autorzy dokumentu wpisują w „czcigodną tradycję duszpasterstwa Kościoła w Polsce” 6. Oznacza to, iż wymiar narodowy i patriotyczny jest ważny dla katechezy w Polsce. Musi ona również,
co podkreśla dyrektorium,

5

Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna „Directorium Catechisticum Generale”, Watykan 1971, wyd. pol. Warszawa 1992, nr 43.
6
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001, nr 28.
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obejmować poważne studium historii Kościoła powszechnego, partykularnego, jak i lokalnego. Studium to winno odnosić problemy historyczne do dzisiaj Kościoła, podejmować również zagadnienia trudne
i drażliwe. W ten sposób nauka historii Kościoła pomoże katechizowanym w odnajdywaniu tożsamości członków wspólnoty wiary zakorzenionej w tradycji. Wiara bowiem przeżywana przez Kościół ma także
wymiar historyczny, jest bowiem wiarą całego Ludu Bożego rozbrzmiewającego w ciągu historii 7.

Nauka historii Kościoła pomoże także w lepszym zrozumieniu
dziejów Polski od św. Stanisława Biskupa na Skałce do św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu. Nie sposób bowiem, o czym
mówił Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca
1979 roku, zrozumieć dziejów naszego narodu, jeżeli nie uwzględni się zasadniczego kryterium, którym jest Jezus Chrystus 8.
Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, rozwijając zadania katechezy wynikające z polskiego dyrektorium,
wskazuje z kolei na konkretne treści, które powinny znaleźć się
w programie nauczania religii. W odniesieniu do wychowania
we wspólnocie (narodowej) wymienia wybrane elementy historii
Kościoła w Polsce, które powinny być realizowane „współbieżnie z programem nauczania historii”. Należą do nich: „początki
chrześcijaństwa w Polsce, spór o św. Stanisława, chrześcijaństwo
czasów jagiellońskich (św. Jadwiga), Unia Brzeska, Polska krajem tolerancji religijnej, Kościół wobec niewoli narodowej, Kościół w okresie II wojny światowej, w okresie powojennym (postać
kard. Stefana Wyszyńskiego, obchody Millennium, Jan Paweł II
i papieskie pielgrzymki do Ojczyzny” 9. Postulat „współbieżnej”
realizacji treści historycznych bierze się z konieczności korelacji
nauczania 10 religii z innymi przedmiotami szkolnymi 11. Potrzeba
taka wynika z założenia, iż miejsce lekcji religii, jakim jest szkoła,
7

Tamże, nr 68.
Por. Jan Paweł II, Homilia na Placu Zwycięstwa, Warszawa 2.06.1979, w: Jan
Paweł II w Polsce, Przemówienia i homilie, Warszawa 1991, s. 36-37.
9
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001, s. 54.
10
Korelacja w nauczaniu to „łączenie treści należących do różnych przedmiotów nauczania; merytoryczne wiązanie treści i tworzenie układów integrujących
w sobie treści tych przedmiotów”, J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 321.
11
Na temat korelacji lekcji religii z przedmiotami szkolnymi zob. P. Tomasik, Korelacja religii i historii Kościoła w programach i podręcznikach do historii
8
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domaga się takiej samej systematyczności i organizacji, co inne przedmioty szkolne. Nauczanie religii nie sytuuje się wobec innych przedmiotów jako coś dodatkowego, lecz stanowi element koniecznego
dialogu interdyscyplinarnego. Z tego powodu należy dążyć, na ile zezwalają i umożliwiają to cele katechetyczne, do skorelowania treści nauczania z treściami pozostałych przedmiotów szkolnych. Korelacja ta
może przyjmować formę integrowania treści i celów wychowawczych
lub uzupełniania pomijanych treści 12.

Z kolei Program nauczania religii, wskazując na możliwości korelacji międzyprzedmiotowej, czyni wyraźne odniesienia do historii, także historii Polski. Cenną wskazówką dla katechetów jest
umieszczenie w programie propozycji konkretnych treści historycznych. W klasie pierwszej gimnazjum, w dziale tematycznym
Osobista odpowiedź wiary na słowo Boże, proponuje się omówienie
początków chrześcijaństwa w Polsce (św. Wojciech, św. Stanisław,
św. Jadwiga) i korelację religii z historią w ramach takich zagadnień, jak: Polska pierwszych Piastów, pierwsi Jagiellonowie na
tronie Polski oraz specyfika polskiego średniowiecza. Ponadto
wśród zamierzonych osiągnięć ucznia wymienia się znajomość
początków Kościoła w Polsce 13. Natomiast w klasie drugiej nie
widać w programie wyraźnej korelacji religii z historią Polski. Bogatsza w tym względzie jest ostatnia klasa gimnazjum; w dziale
Duch Święty umacnia w wyznawaniu wiary proponuje się korelację
religii z historią w zakresie wydarzeń z najnowszej historii Polski obejmującej lata osiemdziesiąte i proces budowy III Rzeczpospolitej; w dziale Duch Święty jednoczy Kościół – Rzeczpospolitą
szlachecką XVI-XVII wieku, Polskę jako kraj wielu kultur i religii; a w dziale Duch Święty uzdalnia do apostolstwa – losy i postawy
Polaków w warunkach braku niepodległości oraz okres II wojny
światowej 14.

w gimnazjum, „Katecheta” 2000, nr 7-8, s. 11-17; Rodzina – szkoła – Kościół, Korelacja i dialog, red. P. Tomasik, Warszawa 2003; tenże, Religia w dialogu z edukacją,
Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną, Warszawa 2004.
12
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne, dz. cyt., nr 83.
13
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program
nauczania religii, Kraków 2001, s. 83, 85.
14
Tamże, s. 98, 100-101.
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Praktyczną realizację powyższych założeń odnajdujemy
w podręcznikach do nauki religii na poziomie gimnazjum.

Historia Polski w podręcznikach do nauki religii
dla gimnazjum
Zatwierdzenie w 2001 roku przez Konferencję Episkopatu Polski Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
dało możliwości tworzenia szkolnych programów nauczania religii oraz książek dla realizujących założenia tychże programów.
Dla gimnazjum powstało sześć ogólnopolskich serii podręczników opublikowanych przez wydawnictwa: Wydawnictwo WAM
(Kraków), AVE (Radom), Księgarnię Św. Wojciecha (Poznań), Kurię Diecezji Warszawsko-Praskiej (Warszawa), JEDNOŚĆ (Kielce),
Apostolicum oraz Wydawnictwo Piotra i Pawła (Warszawa) 15. We
wszystkich podręcznikach odnaleźć możemy, w większym lub
mniejszym stopniu, treści historyczne obejmujące wydarzenia od
chrztu Polski aż po pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.
W wymienionej grupie podręczników na szczególną uwagę
zasługuje seria książek Piotra Tomasika. Widać w nich wyraźnie
troskę o korelację lekcji religii z historią: w klasie pierwszej przedmiotem zainteresowania jest starożytność i średniowiecze, w drugiej wydarzenia XVI-XIX w., a w ostatniej klasie okres od XIX do
XXI w. 16 Nie chodzi jednak, co podkreśla sam autor, o przypominanie wszystkich faktów z dziejów Polski, ale o lepsze poznanie
fragmentów historii Kościoła z epok znanych z lekcji historii powszechnej. Dlatego na początku książki dla drugiej klasy Tomasik zachęca młodzież do podjęcia trudu poznawania materiału
historycznego:

15
Por. P. Tomasik, Programy i podręczniki do nauczania religii obowiązujące w roku
szkolnym 2002/2003 (stan na 27 VII 2002), „Katecheta” 2002, nr 9, s. 52-53.
16
Por. tenże, Słowo blisko ciebie, Podręcznik do nauki religii dla I klasy gimnazjum,
Warszawa 1999, s. 5; tenże, Dom na skale, Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum, Warszawa 2000, s. 5; tenże, Tak niech świeci wasze światło, Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum, Warszawa 2001, s. 5. Korzystamy z dostępnych
nam wydań z 1999 i 2000, ponieważ podręczniki dla klasy I i II w niezmienionej
wersji drukowane są także po 2001 r.
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Poznacie ponadto fragmenty historii naszego Kościoła (…), o których
będziecie się równolegle uczyć na lekcjach historii. Materiału historycznego jest dużo, ale słuchając podobnych rzeczy na religii i historii doświadczycie, jak wielką satysfakcję można czerpać ze spotkania
z ludźmi, którzy wiele wieków przed nami chcieli rozwiązać te same
problemy, z którymi my się dziś spotykamy. Nie żałujcie przeto trudu
myślenia 17.

Podejmując z uczniami ów trud, autor stara się w wyważony sposób dokonać interpretacji, czasami niełatwych, wydarzeń z przeszłości Polski. W wielu miejscach odwołuje się do wiedzy, którą
młodzież zdobyła wcześniej na lekcjach historii 18.
W podręczniku dla klasy pierwszej Słowo blisko ciebie, której tytuł odzwierciedla ideę przewodnią, jaką jest Słowo Boże, w czwartym dziale zatytułowanym Słowo Boże rozszerzało się odnajdujemy
zagadnienia dotyczące dziejów Kościoła, które mają swoje zarówno wspaniałe, jak i ciemniejsze okresy.
Nie można unikać – zdaniem P. Tomasika – tematów dotyczących historii Kościoła, zwłaszcza, że tematy te są często źródłem różnorakich pomówień, mitów, krzywdzących stereotypów, które rzutują na odbiór
dzisiejszej nauki Kościoła. Tematyka historyczna winna znaleźć się
w programie równolegle z tematyką historii powszechnej 19.

Obok zagadnień znanych z historii Kościoła powszechnego, podręcznik podejmuje również wydarzenia z historii Polski: jej chrystianizację oraz postać św. Jadwigi. Omawiając w jednostce nr 39
przebieg chrystianizacji Polski, wskazuje na życie, działalność
oraz znaczenie śmierci św. Wojciecha dla uznania Polski za niepodległe państwo; działalność misyjną biskupa Jordana; doniosłość Zjazdu Gnieźnieńskiego oraz konflikt Bolesława Śmiałego
17

Tenże, Dom na skale, Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum, dz. cyt.,

s. 5.
18
Stąd też w poszczególnych podręcznikach pojawiają się często zwroty:
„jest Wam dobrze znana z lekcji historii”, „na podstawie podręcznika historii”,
„na podstawie wiadomości poznanych na lekcjach historii”, „najpierw krótka
powtórka z historii”, „co wiecie z lekcji historii”, „mówiliście na lekcjach historii”, „czego uczyłeś się na lekcjach historii”, „z pewnością znacie z historii”,
„w oparciu o wiedzę na temat historii Polski”.
19
P. Tomasik, Słowo blisko ciebie, Podręcznik do nauki religii dla klasy I gimnazjum
(prezentacja), „Katecheta” 1999, nr 9, s. 74.
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z biskupem krakowskim. Uwagę zwraca fakt, iż autor – naszym
zdaniem niesłusznie – rozstrzyga, kto dokonał bezpośrednio zabójstwa Stanisława ze Szczepanowa: „Król zarąbał toporem biskupa, a swojej drużynie nakazał poćwiartować jego ciało” 20.
Z kolei z jednostki Przedmurze chrześcijaństwa uczeń dowiaduje
się, kim była św. Jadwiga oraz w jaki sposób realizowała w swoim życiu takie wartości, jak: sprawiedliwość, miłość społeczną,
prawdę i dążenie do pokoju. Podkreśla się jej aktywność w polityce wewnętrznej i zagranicznej, zasługi w chrystianizacji Litwy
oraz przyłączeniu do Polski Rusi, a także wkład w odnowienie
Akademii Krakowskiej. Niestety, także w tej jednostce pojawia się
pewna nieścisłość, ponieważ o św. Jadwidze Andegaweńskiej naucza się jako królowej 21, a nie królu, którym była od 16 października 1384 r. Dalsze dzieje Kościoła od wieku XVI do początków
XIX wieku omawia książka dla klasy drugiej.
Główną problematykę podręcznika Dom na skale stanowi poszukiwanie sensu życia i wartości, którym warto służyć. Tematyką katechez jest „Kościół Przykazań i Kościół sakramentów” 22.
Kilka jednostek lekcyjnych podejmuje zagadnienie Kościoła
w wymiarze historycznym. Podręcznik omawia przebieg reformacji w Polsce, sprowadzenie na nasze ziemie jezuitów, wskazuje
na znaczenie Konfederacji warszawskiej (1573 r.) i wyjaśnia, że
Polska była krajem tolerancji religijnej, co posiadało – w czasach
krwawych wojen religijnych, zwłaszcza w Niemczech i Szwajcarii – szczególnie doniosłe znaczenie. Autor podkreśla, że „do
ukształtowania się Rzeczpospolitej, jako państwa tolerancji, droga
była długa” i dla uzasadnienia tej tezy przytacza obszerny komentarz współczesnego historyka Piotra Wandycza 23. W następnej
jednostce zatytułowanej Kościół wobec jedności omawia się przyczyny i skutki zawarcia Unii Brzeskiej, historię Kościoła grecko-katolickiego oraz wydarzenia, które miały miejsce w Drelowie 17
stycznia 1874 roku 24. Podręcznik omawia również sytuację moralną w Polsce w czasach saskich. Podkreśla, iż panująca wówczas
20
Tenże, Słowo blisko ciebie, Podręcznik do nauki religii dla klasy I gimnazjum,
Warszawa 1999, s. 269.
21
Por. tamże, s. 297.
22
Tenże, Dom na skale, Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum, dz. cyt., s. 5.
23
Por. tamże, s. 111-117.
24
Por. tamże, s. 118-120.
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„złota wolność” posiadała smutne konsekwencje i brzemienne dla
naszej Ojczyzny skutki, oznaczała
demoralizację całych mas społecznych, wykorzenianie odpowiedzialności za życie narodowe i indywidualne, jawne zrywanie z wartościami, które przez setki lat budowały chrześcijański byt Polaków 25.

Tomasik zwraca ponadto uwagę na potrzebę posiadania w życiu
drogowskazów, według których – zarówno w czasach saskich, jak
i dzisiejszych – ludzie powinni postępować.
To jest – jak czytamy w podręczniku – zadanie Kościoła, wspólnoty
wierzących. Przez okres zaborów trwała wielka, wytężona praca Kościoła nad ludzkimi sumieniami i odpowiedzialnością za Ojczyznę 26.

Dalej cytuje się preambułę Konstytucji 3 Maja, fragment przemówienia Jana Pawła II z 8 czerwca 1991 roku, Hymn Szkoły Rycerskiej
Ignacego Krasickiego i wiersz Do Matki Polki Adama Mickiewicza 27. Na szczególną uwagę w omawianym podręczniku zasługuje jednostka Co to znaczy: Jestem Polakiem?, w której autor stara się
ukazać młodzieży sens oraz znaczenie takich wartości, jak patriotyzm i miłości Ojczyzny 28. Podkreśla, że
patriotyzm w dzisiejszych czasach, zwłaszcza gdy istnieją takie możliwości komunikacji między ludźmi, jest czymś potrzebnym. Patriotyzm
pozwala bowiem człowiekowi zachować tożsamość, rozumieć samego
siebie, budować własny dom z ludźmi, którzy podobnie jak my zostali
wychowani i ukształtowani 29.

Zwraca także uwagę na religijny wymiar patriotyzmu:
Polski patriotyzm zawsze bardzo mocno łączył się z wiarą. Dlatego
trzeba, abyśmy jako ludzie wierzący również w wierze szukali uzasadnienia dla naszej miłości Ojczyzny 30
25

Tamże, s. 157.
Tamże, s. 158.
27
Por. tamże, s. 158-160.
28
Warto zauważyć, iż ludzi, którzy nie potrafią kochać Ojczyzny i nie rozumieją swojego związku z jej historią, podręcznik nazywa uboższymi, wykorzenionymi i w pewnym stopniu bezdomnymi, „ponieważ ojczyzna jest domem,
którego trzeba bronić i o który trzeba dbać”; tamże, s. 151.
29
Tamże, s. 153.
30
Tamże, s. 154.
26
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i na przykładzie życia Romualda Traugutta pokazuje, na czym
polega służba Ojczyźnie, która czerpie swą moc z wiary. Autor
podkreśla, że obowiązek czci i szacunku dla Ojczyzny, jej kultury,
języka oraz historii wypływają z czwartego przykazania Bożego:
Przykazanie to zwraca uwagę na wartość, jaką jest dla człowieka
wspólnota z ludźmi, którzy są spadkobiercami tego samego dziedzictwa narodowego. Dla nas, Polaków, patriotyzm miał i ma nadal silny
rys religijny 31.

Niemało materiału historycznego odnajdujemy także w podręczniku dla ostatniej klasy gimnazjum, w którym – podobnie jak
to miało miejsce w poprzednich klasach – podejmuje się zagadnienia z historii Kościoła skorelowane z lekcjami historii powszechnej, obejmujące wydarzenia od połowy XIX wieku do początku
XXI wieku, między innymi takie jak: Kościół polski w okresie niewoli narodowej (jednostka nr 29), Kościół wobec nazizmu i komunizmu (jednostka nr 38), rola Kościoła w obronie niepodległości
w 1920 r. (jednostka nr 42). W rozważania prowadzone w oparciu
o modlitwę Ojcze nasz, w trzecim dziale tematycznym, Tomasik
wplata katechezy nawiązujące do historii Polski. Zwraca uwagę
na integrującą rolę Kościoła w okresie niewoli narodowej jako
jedynej wówczas instytucji ogólnonarodowej, która na ziemiach
polskich stała się „powiernikiem i symbolem polskich tradycji narodowych – znakiem wolnej Polski” 32. Zapoznaje uczniów
z wybitnymi przedstawicielami narodu i Kościoła w Polsce, związanymi z powstaniem styczniowym, jakimi byli arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński oraz św. Rafał Józef Kalinowski 33. W innej jednostce lekcyjnej podejmuje zagadnienie stosunku
komunizmu do religii i przypomina, że wiele zbrodni policji politycznej nie zostało do dzisiaj rozliczonych oraz sprawiedliwie
osądzonych. Wskazuje na jałtański podział Europy jako przyczynę, w wyniku której komuniści objęli w Polsce władzę 34. Ponadto
zauważa:
31

Tamże, s. 155.
Tenże, Tak niech świeci wasze światło, Podręcznik do nauki religii dla III klasy
gimnazjum, dz. cyt., s. 153.
33
Por. tamże, s. 151-153.
34
Por. tamże, s. 197.
32

Kształtowanie świadomości historycznej młodzieży gimnazjalnej

123

Komunizm polski, choć nieco łagodniejszy od sowieckiego, był totalitaryzmem wymierzonym przede wszystkim przeciwko Kościołowi
katolickiemu, jedynej sile niezależnej, która ostała się w państwie policyjnym i która miała długie tradycje wspierania narodu w walce o niepodległość i wolność 35.

W tej walce o niepodległość i wolność szczególny wkład wnieśli
kardynał Stefan Wyszyński i ks. Jerzy Popiełuszko, którym poświęca się w książce sporo miejsca 36. W dalszej części podręcznik
nawiązuje do obrony Warszawy (1920 r.) i wskazuje, iż wydarzeniom zwanym Cudem na Wisłą towarzyszyła wielka modlitwa narodu i to ona w znacznym stopniu przyczyniła się do zwycięstwa
wojsk polskich. Modlitwa towarzyszyła narodowi polskiemu także „w okresie totalitarnego ustroju komunistycznego”, kiedy „Jan
Paweł II umacniał naród, modlił się o wolność dla swojej i naszej
Ojczyzny”, wypowiadając 2 czerwca 1979 r. na Placu Zwycięstwa
w Warszawie historyczne już słowa o zstąpieniu na naszą ziemię
Ducha Świętego. Dzisiaj Polska jest już wolnym krajem, aczkolwiek – jak podkreśla autor – nie jest wolna od zagrożeń, takich
jak: lekkomyślność polityków, plaga rozwodów, brak szacunku
dla poczętego życia oraz wielu innych, które dotykają zwłaszcza
polskie rodziny 37.
Inną propozycję książek do nauki religii w gimnazjum stanowi seria W drodze do miłości Ojca pod redakcją Tadeusza Śmiecha.
Wydarzenia z historii Polski pojawiają się w klasie drugiej i trzeciej, w odmiennej jednak kolejności, aniżeli jest ona zaproponowana w Programie nauczania religii. W klasie drugiej szeroko omawia się takie zagadnienia, jak: początki chrześcijaństwa w Polsce
(chrystianizacja Słowian, chrzest Mieszka I, śmierć św. Wojciecha,
Zjazd Gnieźnieński); sprawę św. Stanisława; Unię Brzeską; Konfederację Warszawską; rolę Kościoła w okresie niewoli narodowej
(m.in. w czasie powstania styczniowego) 38. Godnym podkreślenia
jest fakt, iż w materiale dotyczącym niełatwej kwestii konfliktu
35

Tamże, s. 198.
Zob. tamże, s. 198-203.
37
Por. tamże, s. 220-225.
38
Por. W miłości Ojca, Klasa II gimnazjum, red. T. Śmiech, Kielce 2002, s. 213-231.
Rozdział siódmy podręcznika, w którym znajduje się materiał historyczny, opracowali A. Gajda, A. Kwaśniewski, K. Zalewska.
36
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króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa, przytacza się wypowiedzi polskich historyków, przez co materiał ten jest dobrze uzasadniony 39. Ponadto na uwagę zasługuje
jednostka Gdzie twoje groby, Polsko, gdzie ich nie ma, z której uczniowie dowiadują się, czym jest dla nas Ojczyzna i co to znaczy być
patriotą – w tym celu przytacza się wypowiedź K. Jaśkiewicza:
Polakiem – patriotą nie jest ten, kto mówi, że nim jest. Patriotą jest ten,
kto pokazuje, jak nim być, żyjąc tradycją wielu pokoleń i tysiącletnią
kulturą narodu, jego historią i współczesnymi problemami. Patriotą jest
zatem ten, kto rozumie, że ojczyzna to miejsce, gdzie niekiedy trudno
żyć, ale równocześnie to miejsce szczególne, wyjątkowe i naprawdę bliskie… Służyć mu można z każdego miejsca na Ziemi, pamiętając jednak o tym, że jest jedynym, którego się nie wybiera… 40

Z kolei w książce dla klasy trzeciej, na początku rozdziału piątego zatytułowanego Kościół i moja młodość, wskazuje się na wkład
Kościoła rzymskokatolickiego w dzieje narodu polskiego w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym (jednostka
nr 31), rolę kardynała Stefana Wyszyńskiego i obchody Millennium (jednostka nr 32 i 33), pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i ich wpływ na „odmianę oblicza polskiej ziemi” (jednostka
nr 36), postać ks. Jerzego Popiełuszki (jednostka nr 51) 41. Autorzy wzbogacają tekst narracyjny poszczególnych lekcji licznymi
cytatami, a także poezją np. Stanisława Wyspiańskiego. W materiale dotyczącym roli Kościoła w powojennej Polsce dominują przede wszystkim słowa Stefana Wyszyńskiego. Uwagę zwraca, naszym zdaniem niepotrzebnie zastosowana w podręczniku,
wypowiedź kardynała Wyszyńskiego o Kościele narodowym,
z której można wnioskować, iż jest on utożsamiany z Kościołem
rzymskokatolickim:
Kościół był zawsze z narodem i nigdy go nie opuścił. Kościół polski,
choć jest rzymskokatolicki, czuje się przedziwnie narodowy, tak iż

39

Zob. tamże, s. 216-217. Są to wypowiedzi prof. Mariana Plezi oraz prof. Tadeusza Wojciechowskiego.
40
Tamże, s. 162.
41
Tenże, W życiu i w prawdzie, Klasa III gimnazjum, Kielce 2001, s. 84-90, 96-97,
136-137.
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nie potrzeba nam innych pseudonarodowych kościołów, bo w Polsce
narodowym Kościołem jest Kościół rzymskokatolicki! 42.

Słowa te mogę być zrozumiałe i poprawnie odczytane tylko
w kontekście czasów, w których były wypowiedziane, dlatego
dzisiaj pozostawione bez dodatkowego komentarza ze strony nauczyciela mogą budzić wśród uczniów pewne niezrozumienie.
Ciekawą – pod względem edytorskim – propozycję podręczników dla gimnazjum wydaną w serii Przyjąć blask Bożej prawdy
opublikował zespół autorów pod redakcją D. Jackowiak i J. Szpeta. Podręczniki mają zadośćuczynić potrzebom uczniów, dlatego
starają się pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w tym wieku rozwojowym. Służyć temu ma nie
tylko treść, ale również interesująca szata graficzna zawierająca
liczne zdjęcia oraz ilustracje, stąd hasło reklamowe: „Maksimum
obrazu – minimum słów” 43. Wydarzenia z dziejów Polski odnajdujmy w klasie drugiej oraz trzeciej; umieszczone zostały na końcu książek. W klasie drugiej wspomina się tylko o teologii oświeceniowej w Polsce 44. Z kolei w klasie trzeciej podkreśla się rolę
i wpływ Kościoła na zachowanie chrześcijańskiego charakteru
narodu polskiego po 1945 roku. Szeroko przedstawia się sytuację Kościoła w Polsce po II wojnie światowej, wskazując zarówno na przyczyny, przebieg, jak i na skutki poszczególnych wydarzeń, między innymi: działalność Prymasa Tysiąclecia, memoriał
Non possumus, Śluby Jasnogórskie w 1956 r., obchody Millenium
Chrztu Polski, męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, wizyty
Jana Pawła II w Ojczyźnie 45.
W nieco inny sposób o ważnych wydarzeniach z historii Polski nauczają podręczniki pod redakcją Stanisława Łabendowicza. W klasie pierwszej wyraźnie wskazuje się na fakt, iż „Wielu
Polaków zapisało się w historii naszego narodu jako niezwykli
42

Tamże, s. 84.
Por. K. Wawrzyniak, Głos w sprawie podręczników: „Słowo Boga jest blisko Ciebie” i „Wolni przez miłość”, „Katecheta” 2001, nr 3, s. 63-64.
44
Zob. D. Jackowiak, J. Szpet, Wolni przez miłość, Klasa II gimnazjum, Poznań
2001, s. 152-157. Na uwagę zasługuje także jednostka lekcyjna „Bo wolność krzyżami się mierzy”, w której autorzy starają się krótko wyjaśnić młodzieży, czym są
dla nas takie wartości, jak Polska i Ojczyzna; zob. tamże, s. 56-57.
45
Zob. tenże, Żyjąc z innymi dla innych, Klasa III gimnazjum, Poznań 2001,
s. 166-171.
43
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patrioci, oddani sprawom Ojczyzny” 46 i na potwierdzenie tej tezy
opisuje się życie św. Rafała Kalinowskiego – jednego z pierwszych przywódców powstania styczniowego (jednostka nr 43)
oraz ks. Stanisława Brzóski – Naczelnego Kapelana powstania
(jednostka nr 46). Wspomina się także, aczkolwiek bardzo ogólnie, o stu ośmiu męczennikach okresu II wojny światowej, którzy „z wielką miłością do Ojczyzny łączyli miłość do Chrystusa
i Jego Kościoła” 47. Również bardzo ogólnie naucza się o św. Wojciechu i św. Stanisławie jako patronach Polski, w których „znajdujemy przykład nieugiętego dążenia do realizacji w świecie prawdy i miłości” 48. Nie wyjaśnia się jednak, w jaki sposób nieśli oni
w swoim życiu miłość chrześcijańską i jakie to miało skutki dla
Polski. Z kolei w podręczniku dla klasy trzeciej przypomina się
młodzieży, iż „W czasach niewoli narodowej Kościół był ostoją
polskości, znakiem nadziei na odrodzenie państwa polskiego” 49
oraz utrzymanie jedności narodowej Polaków i wskazuje się na
konkretne tego przykłady – Wielką Nowennę oraz obchody Millenium Chrztu Polski. Szeroko opisuje się wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II w dzieje naszej Ojczyzny, podkreślając, że „bez ich życia i poświęcenia Polska byłaby
innym krajem” 50. Przypomina się również rolę Maryi w dziejach
naszego narodu, który od czasów Bolesława Chrobrego uznaje
i czci ją jako swoją Królową 51.
W ciekawy sposób materiał historyczny, wzbogacony kolorowymi zdjęciami i mapkami, przedstawiony został w podręcznikach z serii Jezus Chrystus drogą, prawdą i życiem opublikowanymi
przez Apostolicum oraz Wydawnictwo Piotra i Pawła. Miejsce rozmieszczenia tego materiału nie jest jednak zgodne z Programem
nauczania religii, ponieważ materiał przewidziany w programie na
klasę pierwszą omawia się dopiero w klasie trzeciej, w jednostkach Chrzest Polski, Święty Wojciech i święty Stanisław – męczennicy
46

Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku, Podręcznik do nauki religii dla
klasy I gimnazjum, red. S. Łabendowicz, Radom 2002, s. 179.
47
Tamże, s. 195.
48
Tamże, s. 178.
49
Tenże, Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła, Podręcznik do nauki religii –
III klasa gimnazjum, Radom 2002, s. 190.
50
Tamże, s. 205.
51
Zob. tamże, s. 248-251.
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i patroni Polski oraz Święta królowa Jadwiga i chrystianizacja Litwy 52.
Książka dla ostatniej klasy gimnazjum omawia także zasługi Prymasa Tysiąclecia i papieża Jana Pawła II dla narodu polskiego 53.
Pewne novum w stosunku do przeanalizowanych już podręczników wnosi książka dla klasy drugiej, która jako jedyna opisuje
stan wojenny w Polsce, wskazując między innymi na jego skutki:
Dekret o stanie wojennym nie odebrał jednak ludziom człowieczeństwa
i godności. Była to lekcja wychowania obywatelskiego i prawdziwej
ludzkiej solidarności 54.

Relatywnie najmniej materiału dotyczącego historii Polski zawierają podręczniki z serii W drodze do Emaus opracowane przez
zespół pod redakcją Zbigniewa Marka. Treści te odnajdujemy
tylko w klasie trzeciej, dotyczą polskich świętych – Wojciecha,
biskupa Stanisława, Jadwigi oraz najnowszej historii Kościoła
w Polsce – kardynała Stefana Wyszyńskiego, rocznicy Tysiąclecia Chrztu Polski, memoriału Non possumus 55. Szczególnie cenną
jest jednostka lekcyjna zatytułowana Patriotyzm, w której autorzy starają się zachęcić młodzież do poznawania historii swojej
Ojczyzny:
Rozwijanie prawdziwego patriotyzmu – jak czytamy w podręczniku –
zakłada znajomość dziejów ojczystych. Należy więc poznawać bogactwo kraju, zabytki kultury narodowej, literaturę, sztukę, obyczaje,
piękno krajobrazu. Trzeba uczyć się szacunku do rodzimej mowy, piśmiennictwa, kultury ojczystej, zabytków, godła i symboli narodowych.
One bowiem wskazują na istnienie wielu wspaniałych wzorów ułatwiających kształtowanie ludzi i ich charakterów. Pamięć o przeszłości
pozwala budować teraźniejszość i przyszłość z myślą o rozwoju i dobru
wspólnoty narodowej 56.

52

Zob. J. Próchniewicz, Religia dla klasy III gimnazjum, Warszawa 2001,
s. 140-142, 147-148.
53
Zob. tamże, s. 172-174.
54
Tenże, Religia dla klasy II gimnazjum, wyd. II popr., Warszawa 2001, s. 28.
55
Zob. Jezus prowadzi i zbawia, W drodze do Emaus, Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum, red. Z. Marek, Kraków 2001, s. 176-177, 194-195, 223-224.
56
Tamże, s. 228.
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Wnioski końcowe
Z przeprowadzonych wyżej analiz można wyciągnąć istotne dla
praktyki katechetycznej wnioski:
– Na potrzebę kształtowania świadomości historycznej młodzieży gimnazjalnej wskazują wyraźnie dokumenty katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce wydane w 2001 r., w świetle
których szkolne nauczanie religii na poziomie gimnazjum powinno uwzględniać wybrane elementy historii Kościoła podjęte w korelacji z programem nauczania historii.
– Przeprowadzona analiza sześciu serii podręczników dla gimnazjum wykazała jednak pewną rozbieżność między ogólnopolskim Programem nauczania religii a podręcznikami. Dotyczy
ona miejsca zagadnień historycznych w książkach dla poszczególnych klas, a co za tym idzie – korelacji religii z nauczaniem
historii. Postulat ten najpełniej realizują tylko podręczniki
P. Tomasika; w pozostałych widać pewną niekonsekwencję, np.
materiał historyczny z programu dla klasy pierwszej, umieszczono w książkach dla klasy trzeciej (podręczniki z serii Jezus
drogą, prawdą i życiem, podręczniki pod redakcją Z. Marka) lub
klasy drugiej (podręczniki pod red. T. Śmiecha), a w książkach
pod red. J. Szpeta został on całkowicie pominięty.
– Warto też usunąć z treści podręczników pewne drobne nieścisłości, np. niemal wszystkie (wyjątek podręcznik pod red.
T. Śmiecha) mówią o św. Jadwidze jako królowej, a nie królu
Polski.
– Ze względu na szczególną aktualność problemu, zwłaszcza po
tragedii pod Smoleńskiem (10 IV 2010 r.), należałoby wprowadzić do nauki religii takie zagadnienia, jak: znaczenie dla Polaków słów „Bóg, honor, Ojczyzna”; zbrodnia katyńska 1940 r.
(warto podkreślić, że tylko w jednym podręczniku umieszczono zdjęcie pokazujące ludzi idących na czele z ks. prałatem
Z. Peszkowskim, niosących obraz Matki Bożej Katyńskiej 57)
czy wydarzenia w Jedwabnem (lipiec 1941 r.). Trzeba podejmować na lekcjach religii trudne tematy – zwłaszcza z najnowszej
historii Polski – i ukazywać ich sens w perspektywie historii
57
Zob. Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku, Podręcznik do nauki religii dla klasy I gimnazjum, dz. cyt., s. 135.
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zbawienia, nie można bowiem, o czym wielokrotnie przypominał rodakom papież Jan Paweł II, bez Chrystusa zrozumieć
dziejów Polski.
Na koniec należy wyrazić nadzieję, że to wszystko, czego nie
da się powiedzieć na jednej czy dwóch lekcjach religii w ramach
obowiązującego programu, można uzupełnić poprzez świadectwo życia samego katechety, które jest szczególnie ważne w wychowaniu polskiej młodzieży do umiłowania historii, tradycji i ojczystego języka.

Pamięć...9
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Specyfika oświatowego ruchu oporu
w województwie białostockim
w latach II wojny światowej

Wstęp
Celem publikacji jest próba przedstawienia konspiracji oświatowej i losów życiowych białostockiego środowiska nauczycielskiego w latach II wojny światowej. Temat ten podjęłam nie tylko ze
względów moralnych, pragnąc złożyć hołd tym, którzy oddali życie za niepodległość Polski, ale także ze względów poznawczych.
W dotychczasowych badaniach i publikacjach dotyczących konspiracji oświatowej w latach 1939-1945 zajmowano się tą problematyką głównie w odniesieniu do okupacji niemieckiej, pomijając
specyficzną sytuację szkolnictwa polskiego w byłym województwie białostockim w latach II wojny światowej. Szczególne okoliczności podziemia szkolnego Białostocczyzny były związane
z polityką dwóch agresorów – okupacją sowiecką i hitlerowską.
Główny nurt dociekań badaczy niezłomnej walki przeciwko degradacji umysłowej i kulturalnej młodego pokolenia Polaków pod
okupacją hitlerowską skierowany był na eksterminację nauczycielstwa oraz jego udział w konspiracji oświatowej. Problematyka ta
posiada już liczne opracowania, tak w odniesieniu do Generalnego
Gubernatorstwa, jak i ziem polskich wcielonych do III Rzeszy.
Z bibliografii oświaty polskiej w okresie II wojny światowej,
opracowanej przez Bożenę Michalik, wydanej w 1972 roku, wynika, że już wówczas opublikowano 472 pozycje zwarte oraz 1144
artykuły w periodykach 1. Nie była to jeszcze w owym czasie pełna
1
Bibliografia oświaty polskiej w okresie II wojny światowej, oprac. B. Michalik,
Poznań 1972.
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bibliografia. Po 1972 roku ukazało się wiele nowych, wartościowych publikacji dotyczących tego okresu. Wśród nich szczególne
miejsce zajmują prace prof. Mariana Walczaka poświęcone martyrologii nauczycieli polskich i ludziom nauki 2. Należy też wymienić pracę Józefa Krasuskiego dotyczącą tajnego nauczania w okresie okupacji hitlerowskiej 3. Poza tym niektóre regiony, a nawet
uczelnie, instytuty, osoby indywidualne w wydawnictwach okolicznościowych lub w odrębnych opracowaniach ukazały straty
osobowe i martyrologię niektórych środowisk nauczycielskich
oraz podjęły trud przedstawienia konspiracji oświatowej. I tak
na przykład nauczycielom białostockim w okresie okupacji hitlerowskiej wiele uwagi poświęcili badacze regionu Franciszek
Januszek 4 i Maria Kolendo – organizatorka tajnych kompletów
w Białymstoku 5.
Natomiast stosunkowo mało wysiłku badawczego poświęcono sytuacji środowiska edukacyjnego, a w tym losom nauczycieli na wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej, które w latach
1939-1941 znalazły się pod okupacją radziecką.
A przecież konspiracyjna edukacja dzieci i młodzieży w latach
1939-1945 była przedsięwzięciem organizacyjnym uzależnionym
od ogólnej sytuacji okupacyjnej w kraju. Zgodnie bowiem z paktem Ribbentrop – Mołotow, zawartym w Moskwie 23 sierpnia 1939
roku zadekretowano podział Polski pomiędzy dwóch aliantów.
Dopiero początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł w badaniach nad stratami osobowymi pod okupacją sowiecką istotne
zmiany. Ukazały się zbiory dokumentów i materiałów, prace studyjne i monograficzne, relacje, pamiętniki i wspomnienia. Niezwykle interesujący zbiór relacji 1939-1942 zawiera książka Jana
Tomasza Grossa i Ireny Grudzińskiej-Gross – W czterdziestym nas
2
M. Walczak, Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji
1939-1945, Wrocław 1978; tenże, Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Wrocław 1987.
3
J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945,
Warszawa 1977.
4
F. Januszek, Jawne i tajne szkoły polskie w województwie białostockim w latach
II wojny światowej, Białystok 1975; tenże, Martyrologia nauczycieli polskich na Białostocczyźnie w latach 1939 i 1941-1944, Białystok 1985.
5
M. Kolendo, Oświata i tajne nauczanie w Białymstoku w okresie okupacji hitlerowskiej, w: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, red. J. Antoniewicz,
J. Joka, Białystok 1970, s. 61-92.
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Matko na Sybir zesłali... 6 Zebrano w niej 130 relacji dzieci i 30 osób
dorosłych, w tym także nauczycieli deportowanych w głąb Związku Sowieckiego. Godną uwagi jest praca źródłowa wydana pod
redakcją Tadeusza Walichnowskiego – Deportacje i przemieszczenia
ludności polskiej w głąb ZSRR (1939-1945), która zamieszcza fragmenty referowanych dzieł i umożliwia łatwe dotarcie do ich pełnego tekstu 7. Na uwagę zasługuje też praca Andrzej Szcześniaka
Zmowa. IV rozbiór Polski, gdzie wyjaśniono, w jaki sposób doszło
do tragicznej w skutkach współpracy pomiędzy Rosją a Niemcami 8. Zaś Zbigniew Siemieszko przedstawił losy Polaków W sowieckim osaczeniu 1939-1943 9.
Ponadto w ostatnich latach ukazały się: monografia Bolesława
Grzesia – Deportacje nauczycieli do ZSRR (1939-1941) 10, Wiesława
Theissa Zniewolone dzieciństwo 11 oraz Mariana Walczaka – monumentalne dzieło – Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych 12.
Mimo że sukcesywnie przybywa publikacji poświęconych
dziejom Polski pod okupacją sowiecką, to wciąż wiedza na temat
sytuacji oświatowej i losów nauczycieli jest niewystarczająca. Nawet w Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku, w haśle: tajne nauczanie, ograniczono się do stwierdzenia, iż na
terenach polskich, które w wyniku agresji wrześniowej zostały włączone
do ZSRR, sytuacja szkolnictwa była również bardzo trudna. Od początku stycznia 1940 r. zlikwidowano szkolnictwo polskie, a dzieci polskie
włączono w system organizacyjny szkolnictwa radzieckiego z białoruskim, ukraińskim, litewskim, lub rosyjskim językiem nauczania 13.

6
„W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali...”. Polska a Rosja 1939-1942, oprac.
J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross, Warszawa 1990.
7
Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945. Przegląd
piśmiennictwa, red. T. Walichnowski, Warszawa 1989.
8
Zmowa. IV rozbiór Polski, oprac. A. L. Szcześniak, Warszawa 1990.
9
Z.S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu 1939-1943, Londyn 1991.
10
B. Grześ, Deportacje nauczycieli do ZSRR 1939-1941, Warszawa 1995.
11
W. Theiss, Zniewolone dzieciństwo, Warszawa 1996.
12
M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995.
13
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. VI: Su – U, Warszawa
2007, s. 490.
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Ograniczyłam się do przypomnienia najważniejszych pozycji
z tego zakresu. Były one swoistym drogowskazem w przygotowaniu publikacji, którą wzbogaciłam także o badania własne
w białostockich archiwach. Najważniejszą przeszkodą w tych badaniach jest ogromna rozbieżność danych liczbowych, podawanych przez różne źródła. W tej sytuacji ograniczyłam się do strat
imiennie i bezspornie udokumentowanych, mając świadomość, że
nie dają one pełnego obrazu zagłady nauczycieli Białostocczyzny.
Wyjaśniam, że województwo białostockie przedstawiam
w granicach z 1 kwietnia 1939 roku, kiedy liczyło ono 10 powiatów: augustowski, białostocki /grodzki/, białostocki, bielski,
grodzieński, sokólski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski, wysokomazowiecki. Było to województwo siódme pod względem
powierzchni w II Rzeczypospolitej i jedno z ostatnich pod względem zaludnienia. Należało do regionów zaniedbanych gospodarczo i kulturalnie, które kwalifikowano jako tzw. Polskę „B”. Przy
tym był to region zamieszkany przez ludność różnych narodowości. Co trzeci mieszkaniec tych ziem określał swój język jako niepolski. Ponad 38% mieszkańców miast stanowili Żydzi, zaś 21,1%
mieszkańców wsi – Białorusini 14.

Podział ziem polskich w czasie II wojny światowej
Ziemie Polski zaanektowane przez III Rzeszę na mocy dekretów
wydanych przez Hitlera z dnia 8 i 12 października 1939 r. podzielono na dwie odrębne części: na obszar, który wchodził bezpośrednio w skład III Rzeszy niemieckiej i na tzw. Generalne Gubernatorstwo, które czasowo miała zamieszkiwać ludność polska,
również i ta, którą wysiedlono z ziem włączonych do Rzeszy. Po
napaści 22 czerwca 1941 roku Niemiec hitlerowskich na ZSRR
Białostocczyzna znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie Prus
Wschodnich i Generalnej Guberni została zajęta przez wojska niemieckie i wyodrębniono zgodnie z dekretem „Fuhrera” z dnia 22
lipca 1941 r. trzecią jednostkę administracyjną „Bezirk Bialystok”
(Okręg Białystok).

14

Rocznik Statystyczny GUS, 1938.
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Do Rzeszy zostały wcielone: Wielkopolska, Pomorze, Śląsk,
Zagłębie Dąbrowskie, zachodnie skrawki, woj. krakowskiego
i kieleckiego, większa część woj. łódzkiego, Kujawy, Mazowsze,
Płockie, Ciechanów i pow. suwalski, łącznie około 90 000 km2.
Były to obszary zamieszkane przez około 10 milionów ludności,
w tym 8,9 milionów Polaków. Obszary te wcielono do istniejących
już prowincji niemieckich, tworząc dwie nowe jednostki administracyjne: Kraj Warty i Gdańsk – Prusy Zachodnie.
Zaś z województw warszawskiego i lubelskiego oraz resztki
województwa kieleckiego, łódzkiego i krakowskiego, jak też części lwowskiego na zachód od Sanu, utworzono Generalne Gubernatorstwo, łącznie około 100 000 km2, zamieszkany przez około
12 milionów ludności. Generalną Gubernię podzielono na cztery
dystrykty: krakowski, radomski, warszawski i lubelski 15.
Natomiast w obrębie Związku Radzieckiego, 28 września
1939 r., około 200 tys. km2 (z Wilnem i Lwowem), znalazło się
ponad 50% przedwojennego państwa polskiego i około 14,3 mln
ludności, z czego Polacy stanowili około 6,5 mln 16.

Sytuacja szkolnictwa polskiego
pod jurysdykcją sowiecką
Na terenach województwa białostockiego, rozszerzonego o powiaty łomżyński i zambrowski, przekazanego Związkowi Radzieckiemu, zgodnie z umową sowiecko-niemiecką z dnia 28 września
1939 r., po klęsce wrześniowej, rozpoczęła się budowa „nowego,
stalinowskiego porządku”. Na całym obszarze tego województwa, poza powiatem suwalskim włączonym do Prus Wschodnich,
powołano do życia władzę radziecką, a Białostocczyznę potraktowano jako część Białorusi i włączono do ZSRR. Stan ten trwał
prawie dwa lata, do 22 czerwca 1941 roku, kiedy to Niemcy hitlerowskie napadły na Związek Radziecki i już w pierwszych dniach
wojny zajęły terytorium Białostocczyzny.
Rosjanie weszli do Polski z zamiarem zsowietyzowania ziem
wschodnich.
15
16

Dzieje Polski, red. A. Chwalba, wyd. II, Kraków 2000, s. 696.
Kronika XX wieku, oprac. M.B. Michalik, Warszawa 1991, s. 545.
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W zachowaniu okupantów sowieckich brak było pogardy,
z którą Niemcy odnosili się do Polaków i Żydów. W okupowanej
Polsce sowieci robili po prostu to, co we własnej ojczyźnie. Oni
sami i ich rodziny doświadczyli porządków, które teraz wprowadzano na zajętych ziemiach. Powtarzali, bez złośliwości, powiedzonko – „przywykniecie, a jak nie przywykniecie, to zdechniecie” – bo w nim zawarta była mądrość życiowa, z ich własnego losu
wydedukowana. Nie wynika jednak z tego, że ich odpowiedzialność za gwałty i nieszczęścia staje się przez to mniejsza. Powszedniość i banalność zła nie może być jego usprawiedliwieniem.
W funkcjonowaniu szkolnictwa pod jurysdykcją sowiecką
można wyróżnić dwa podokresy. Pierwszy, przejściowy, obejmuje ostatnie miesiące 1939 r., drugi przypada na rok 1940 i pierwszą
połowę 1941 roku.
W okresie przejściowym ze szkół usunięto oczywiście atrybuty państwa polskiego: godło, barwy narodowe, portrety polskich
mężów stanu 17. Rozwinięto w szkołach ożywioną działalność
agitacyjno-propagandową 18.
Dokonano także pewnych zmian w programach nauczania.
Wyeliminowano ze szkół naukę religii oraz ograniczono zakres
historii, geografii i literatury polskiej. Wybór treści pozostałych
przedmiotów, jak również sprawę organizacji szkolnictwa pozostawiono na razie nauczycielstwu 19.
Jak pisze Władysław Zajdler-Żarski:
Praca konspiracyjna na terenie Białostockiego w okresie władzy radzieckiej była utrudniona, gdyż duża część społeczeństwa nie zgadzała się
z londyńską koncepcją dwóch wrogów (…) część Polaków uważała, że
Związek Radziecki swoim wystąpieniem we wrześniu 1939 r. uratował
od zalewu faszystowskiego ziemie wschodnie Polski. (…) Również olbrzymie w swej masie i ilości przesiedlenia ludności polskiej w głąb
ZSRR, rozbijały jakiekolwiek poczynania podziemia polskiego 20.
17

Tamże, s. 473.
Informacje na ten temat zawarte są w materiałach zgromadzonych przez
Komisję Historyczną Zarządy Okręgu ZNP w Białymstoku. Archiwum Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych (WRZZ) w Białymstoku, t. I-XX.
19
Tamże.
20
Wł. Zajdler-Żarski, Ruch oporu w latach 1939-1944 na Białostocczyźnie, Referat materiałowy, opracowano na zlecenie Wojskowego Instytutu Historycznego
w Warszawie, Warszawa 1969, s. 22.
18
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Trudno ustalić, jaki procent wśród konspiratorów stanowili nauczyciele polscy, wiadomo jednak, że czynnie uczestniczyli
w działalności konspiracyjnej: nauczyciele, młodzież harcerska
i strzelecka 21.
Władze radzieckie z chwilą umocnienia struktur polityczno-administracyjnych zaczęły systematycznie ograniczać prawa
ludności polskiej.
Od stycznia 1940 szkolnictwo Białostocczyzny zorganizowano
według modelu radzieckiego, który obowiązywał tu do wkroczenia Niemców w końcu czerwca 1941 roku 22, a więc bardzo krótko. Dokonano w tym czasie jednak zasadniczych zmian w ustroju szkolnym, polegających głównie na wprowadzeniu 10-latki
i techników zawodowych.
W początkowym okresie językiem wykładowym w szkołach był faktycznie ten język, którym dobrze władał nauczyciel;
dość często był to język polski. Natomiast w późniejszym czasie,
z powodu
braku zaufania miejscowych władz radzieckich do poważnej części nauczycieli polskich w szkołach białostockich wykładali częściowo nauczyciele przybyli tu z innych miast i ośrodków BSSR,

którzy nie znali dostatecznie języka polskiego 23, dlatego też coraz częściej językiem nauczania był język rosyjski 24. Ale w ramach
istniejących legalnie szkół nauczycielstwo polskie uczyło tajnie
przedmiotów zakazanych, takich jak: historia Polski, literatura,
geografia, religia.

21

Tamże, s. 16.
E.J. Kryńska, Szkolnictwo ogólnokształcące w województwie białostockim
1944-1948, Białystok 1991, s. 54.
23
F. Januszek, Jawne i tajne szkoły polskie w województwie białostockim w latach
II wojny światowej, dz. cyt., s. 73.
24
Jesienią 1940 r. w obwodzie białostockim, czynnych było 1045 początkowych oraz 334 niepełne szkoły średnie. W 176 niepełnych szkołach średnich
językiem wykładowym był język polski, w 91 – białoruski, w 38 – żydowski,
w 28 – rosyjski, w 1 – litewski. A zatem prawie połowę szkół średnich stanowiły
placówki z niepolskim językiem wykładowym. Por. „Sztandar Wolności” 1940,
nr 32; M. Gnatowski, Białostocczyzna w latach wojny i okupacji hitlerowskiej. Zarys
dziejów politycznych regionu, Białystok 1979, s. 152.
22
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Wypada nadmienić, iż młodzież i starsi uczniowie szkół podstawowych, krytycznie oceniali narzucony program nauczania
i wzorce ideowe obcej władzy. Na przykład uczniowie łomżyńskiej „dziesięciolatki” od pierwszych dni jej funkcjonowania podjęli samorzutną i spontaniczną walkę z rusyfikacją i deprawacją
młodzieży. Do najczęściej stosowanych form tej walki należały:
kolportaż ulotek dyskredytujących władze okupacyjne, plakatowanie miejsc publicznych, wydawanie antyradzieckich gazetek
szkolnych, organizowanie strajków szkolnych, utrudnianie organizacji oficjalnych „mitingów” i imprez sportowych 25. Za antyradziecką działalność młodzież była prześladowana, miały miejsce
aresztowania i reedukacja w obozach pracy. Jak wspomina Urszula Zagrodna, uczennica X klasy ówczesnej „dziesięciolatki” dla
dzieci polskich w Łomży, była aresztowana przez NKWD w Łomży za tak zwaną działalność kontrrewolucyjną na terenie miasta
i szkoły. Oprócz niej aresztowano także (4 lutego 1940 r.) Hannę
Wójcicką (potem Czarnecką), Janinę Gugnacką (Biszke), (4 kwietnia 1940 r.) Karola Pawłowskiego, a 6 sierpnia 1940 r. – Józefę
Michalak (obecnie Pietruszko). Wymienione osoby skazano. Odbyły się dwie rozprawy sądowe. Pierwsza pokazowa miała miejsce w 1940 r. i odbyła się w budynku internatu szkolnego przy
ulicy Stacha Konwy 15 w Łomży, na którą – jak wynika z relacji
U. Zagrodnej –
prowadzono nas środkiem Alei Legionów przez całe niemal miasto
w otoczeniu konwoju z bronią wymierzoną do gromadzącej się coraz
liczniej ludności. Miało to przypuszczalnie wywołać grozę i strach,
a wywołało spontaniczną manifestację młodzieży, szczególnie pod oknami sali rozpraw. Sądził Sąd Wojenny X Armii ZSRR. Wyroki były jednakowe dla wszystkich, tj. po 10 lat zsyłki do wychowawczo-karnych
obozów pracy 26.

Po krótkim czasie odbyła się druga rozprawa, przeprowadzona w budynku więzienia w Łomży (Wspomina Urszula
Mioduszewska):
z paragrafu o przygotowanie powstania z bronią w ręku. Zapadły trzy
wyroki śmierci przez rozstrzelanie z konfiskatą całego mienia: dla mnie,
25
26

W. Wincenciak, dz. cyt., s. 110.
Cyt. za: tamże.
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tj. Urszuli Mioduszewskiej, Janiny Gugnackiej i Karola Pawłowskiego.
W salach śmierci czekaliśmy 28 dni. Ułaskawienie zawdzięczamy staraniom społeczeństwa (ofiarność kolejarzy z Łap) i matce Hanki Wójcickiej. W stosunku do mnie, zgodnie z pogróżkami w czasie śledztw, zastosowano okrutną odpowiedzialność zbiorową, gdyż 8 sierpnia 1940 r.
aresztowano moją Matkę za to, że tak córkę wychowała. Sądzona była
osobno i otrzymała wyrok 10 lat katorgi na Syberii. Po wyjściu z więzienia w wyniku wojny 1941 r. wkrótce zmarła 27.

Władze sowieckie wobec młodzieży negatywnie nastawionej
do ideologii komunistycznej stosowały oprócz obozów pracy,
przymus służby wojskowej. Wynikał on wprawdzie z obowiązków nadania obywatelstwa Kraju Rad, ale był przede wszystkim
pretekstem do dalszej pogłębionej indoktrynacji młodzieży polskiej. W trakcie rekrutacji do Armii Czerwonej prowadzono pogadanki polityczne i próbowano udowadniać, iż to wielka radość
być „bojcem”. W przerwach, w czasie trwania komisji, grała muzyka – dwie pieśni „Dajcie w ruku mi harmoszkę” i „Kalinka” 28.
Akcja poboru do Armii Czerwonej w okresie okupacji sowieckiej odbyła się trzykrotnie – wiosną i jesienią 1940 roku oraz
wiosną 1941 r. Poborowi wcieleni do armii sowieckiej służyli zazwyczaj w odległych rejonach ZSRS, z dala od miejsca urodzenia
i nierzadko w wrogim środowisku. Jak pisze W. Śleszyński:
Szczególnie trudno było osobom nie znającym języka rosyjskiego. Poddawani nieustannej indoktrynacji, nie do końca rozumiejący specyfikę
systemu sowieckiego, chcąc jednak przetrwać musieli socjalizować się
z ogółem poborowych 29.

Dopiero w połowie 1940 r., po podpisaniu paktu Sikorski – Majski
i utworzeniu Drugiego Korpusu Polskiego, pojawiła się szansa na
opuszczenie szeregów Armii Czerwonej i zaprezentowanie swojej
polskości. Drugi Korpus Polski bowiem nazywano w czasie wojny
„małą Polską”. Było to rzeczywiście całe społeczeństwo z rodzinami, szkołami, instytucjami społecznymi – z wydawnictwami,
27

Tamże.
L. Dobrowolski, „Branka” w 1940 roku, „Nazukos”, „Wiadomości Supraskie” 1992, nr 37, 38.
29
W. Śleszyński, Białystok w sowieckiej fotografii propagandowej 1939-1941, Białystok 2000, s. 135.
28
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prasą, warsztatami naukowymi, placówkami artystycznymi,
a nawet z małymi przedstawicielstwami konsularnymi przy każdym polskim skupisku. „Drugi Korpus był jakby wielkim okrętem, żeglującym przez potop czasu, zbierającym zewsząd rozbitków polskich” 30.
Niestety, wskutek masowych deportacji nauczycieli polskich
w głąb Rosji liczba szkół na Białostocczyźnie uległa zmniejszeniu.
Pierwszy wielki transport deportowanych ruszył w lutym,
następne – w kwietniu i czerwcu 1940 roku, czwarty miał miejsce tuż przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej 31. W czasie tych czterech masowych deportacji, zabierano ludzi po prostu
z domów albo z ulicy, nie zaś z miejsc odosobnionych, jak areszt
czy obóz jeniecki. W ciągu jednej nocy pustoszały wtedy całe wioski i ulice miast. Nauczyciele i ich rodziny znaleźli się we wszystkich etapach przeprowadzanych deportacji.
Dotychczasowe badania nie pozwalają określić liczby nauczycieli polskich deportowanych w latach 1939-1941 z obszarów wschodnich do ZSRR. Nie potrafimy też ustalić ścisłej liczby nauczycieli wywiezionych w głąb ZSRR z województwa
białostockiego.
Natomiast wiadomo, iż m.in. na zesłaniu, w więzieniach i łagrach sowieckich straciło życie 263 białostockich nauczycieli.
Była to okrutna metoda pozbawienia okupowanych ziem polskich prawie całkowicie elity intelektualnej, ludzi wykształconych, świadomych racji politycznych i narodowych.
W efekcie tych działań w chwili napaści Niemiec hitlerowskich
na Rosję, armia niemiecka zastała ziemie północno-wschodnie,
„bardzo odmienione (...) społeczeństwo (...) było już niejako skrócone o głowę”.

30

E.J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1939), Białystok 1997, s. 239 n.
Nazwiska nauczycieli aresztowanych i wywiezionych przez władze radzieckie ustaliłam na podstawie dokumentów zdeponowanych w Archiwum WRZZ
w Białymstoku i w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Białymstoku. Por.
E.J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1939), dz. cyt., s. 292-299.
31
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Sytuacja szkolnictwa polskiego pod okupacją
hitlerowską
Na ziemiach Polski
Ziemie polskie włączone do III Rzeszy miały ulec bezwzględnej
germanizacji. Ponieważ na ziemiach włączonych do III Rzeszy
żadne szkoły polskie nie istniały, organizowano wyłącznie tajne komplety dzieci i młodzieży na szczeblu szkoły podstawowej
i średniej.
Na terenie całej Generalnej Guberni kierownicy szkół podstawowych otrzymali zarządzenia na piśmie bądź przekazane ustnie, w myśl których należało przerwać nauczania historii, geografii, literatury, nauki o Polsce współczesnej, gimnastyki.
Jednakże nauczyciele polscy poszerzali oficjalny program tych
szkół i uczyli tajnie przedmiotów zakazanych.
W Generalnej Guberni na mocy rozporządzenia gubernatora Franka z 31 października 1939 r. władze okupacyjne zezwoliły jedynie na działalność szkolnictwa zawodowego. Stąd też nauczyciele w szkołach zawodowych znacznie poszerzyli oficjalny
program nauczania, często realizowano w nich program szkoły
średniej, gimnazjum i liceum, a więc szkół surowo zakazanych
przez okupanta.
Los szkolnictwa wyższego w Generalnej Guberni rozstrzygnięto 6 listopada 1939 roku, kiedy to podstępnie aresztowano ponad 180 profesorów, docentów i asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej.
Wraz z umacnianiem niemieckiej administracji intensyfikowano dzieło niszczenia oświaty i kultury polskiej.
Polityka eksterminacji kultury i oświaty polskiej pobudziła
społeczeństwo polskie do samoobrony, która wyraziła się m.in.
w tajnej działalności kulturalnej i oświatowej.
Najwcześniej ramy organizacyjne tajnego nauczania stworzyła największa organizacja nauczycielska w Polsce – Związek Nauczycielstwa Polskiego, który w październiku 1939 r. przybrał
konspiracyjną nazwę Tajna Organizacja Nauczycielska (TON).
Na szczeblu centralnym kierownictwo TON-u spoczywało w rękach 5 działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego z okresu
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przedwojennego, a mianowicie Zygmunta Nowickiego, prezesa
Zarządu Głównego ZNP oraz Czesława Wycecha, Kazimierza
Maja, Wacława Tułodzieckiego i Teofila Wojeńskiego.

W Bezirk Białystok
Po zajęciu terytorium regionu białostockiego niemieckie władze okupacyjne od razu rozpoczęły działania na rzecz realizacji
perspektywicznego planu sporządzonego przez władze NSDAP
i rząd III Rzeszy, nazywanego „Generalplan Ost des Reischsfuehrers SS” (w skrócie – Generalplan Ost) 32.
Zasadniczy cel Generalnego Planu Wschodniego wytyczył
Himmler w lipcu 1942 w słowach:
Naszym zadaniem nie jest wcale germanizowanie Wschodu w starym
znaczeniu tego słowa, tj. przez nauczanie ludów tam zamieszkujących języka i prawa niemieckiego, lecz doprowadzenie do tego, aby na
wschodzie była tylko ludność czysto niemieckiego pochodzenia 33.

Pozostawiony na okres przejściowy „element” nie niemiecki miał
pełnić funkcje siły roboczej, pracującej na „naród panów”, bez
żadnych możliwości kształcenia.

32

Założenia Generalnego Planu Wschodniego zostały odtworzone na podstawie memoriału z dnia 27 kwietnia 1942 roku pt: Stellungnahme und Gedanken
zum Generalplan Ost des Reischsführers SS. Autorem był pracownik Urzędu do
Spraw Polityki Rasowej NSDAP dr Erich Wetzel. Pierwszy etap planu – Kleine
Planung – był urzeczywistniany w miarę podboju i okupacji terenów położonych
na wschód od Niemiec. Natomiast założenia drugiej części Generalplan Ost –
Grosse Planung – miały być zastosowane w praktyce po zwycięskim zakończeniu
wojny, stopniowo wprowadzane w życie w ciągu 25-30 lat. Bliższe informacje
zawarte są w pracy: Straty wojenne Polski w latach 1939-1945, red. W. Cieńkowski,
Poznań 21962.
33
T. Rawski, Z. Stąpor, J. Zamojski, Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego w latach 1939-1945, Warszawa 1966, s. 193. Realizacja powyższej koncepcji nazistowskiej miała być przeprowadzona drogą likwidacji narodów Wschodniej Europy
oraz osiedleniu na ich miejscu kolonistów niemieckich. Natomiast ludność terenów podbitych w liczbie około 50 milionów miała być wysiedlona do Zachodniej
Syberii, część zaś miała ulec biologicznej zagładzie. Zgodnie z tymi założeniami
miano przesiedlić 65% Ukraińców, 75% Białorusinów, a najwięcej Polaków, bo aż
80-85% (ok. 20 milionów). Straty wojenne Polski w latach 1939-1945, dz. cyt., s. 40.
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Ponieważ obszar białostocki po zakończeniu wojny miał być
włączony do Prus Wschodnich, a zatem – jak to określił Erich
Koch, szef Zarządu Cywilnego Okręgu Białystok, pełniący jednocześnie funkcje Gauleitera i Nadprezydenta Prus Wschodnich – Bezirk Bialystok należy: „oczyścić (...) z elementów narodowościowo i rasowo obcych, i przygotować go dla osadnictwa
niemieckiego” 34. E. Koch uważał, iż okupowane narody Wschodu
należy traktować wyłącznie jako „siłę roboczą” i na zarządzanych
przez siebie obszarach sprzeciwiał się realizacji koncepcji szkolnictwa nawet takiego, jakie funkcjonowało w Generalnej Guberni.
Z tego względu w okręgu białostockim nie zezwolono na stałą
działalność polskiego szkolnictwa. Stąd też na Białostocczyźnie,
podobnie jak i w innych częściach Polski, w początkowym okresie
tajne nauczanie rozwijało się spontanicznie, chociaż starano się
tworzyć struktury organizacyjne.
Pierwszą próbę nadania ram organizacyjnych tajnemu nauczaniu w województwie białostockim podjęto już w sierpniu
1941 r., wówczas przedostał się przez zieloną granicę z Warszawy do Białegostoku dr Stanisław Hałko, były dyrektor Męskiego
Gimnazjum i Liceum Humanistycznego. Z jego inicjatywy odbyło
się tajne zebranie w mieszkaniu Konstantego Kosińskiego przy
ul. Słonimskiej 31, na którym byli obecni dyrektorzy szkół ogólnokształcących i zawodowych w Białymstoku: Maria Kolendo, była
dyrektorka Żeńskiego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego,
Konstanty Kosiński (nauczyciel matematyki, po wyjeździe dyrektora S. Hałki w październiku 1939 r. do Warszawy został dyrektorem Gimnazjum i Liceum króla Zygmunta Augusta), dr Wacław
Wapiński, były dyrektor Męskiego Gimnazjum i Liceum Matematyczno-Przyrodniczego, inż. Teodor Markiewicz, były dyrektor
Gimnazjum Mechanicznego i Stolarskiego oraz Kazimierz Sawicki, były dyrektor Liceum Handlowego.
Dr Stanisław Hałko był formalnie delegowany przez Komisję
Oświecenia Publicznego (KOP) w Warszawie do zorganizowania na Białostocczyźnie tajnego nauczania. Niestety, parę tygodni
później nadeszła wiadomość z Warszawy, że dyrektor S. Hałko
34
Por. M. Gnatowski, W. Monkiewicz, J. Kowalczyk, Wieś białostocka oskarża.
Ze studiów nad eksterminacją wsi na Białostocczyźnie w latach wojny i okupacji hitlerowskiej, Białystok 1981, s. 25.
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został aresztowany i wywieziony do Oświęcimia. Kontakt organizacyjny z Centralą Tajnej Oświaty był zerwany, jednak po pewnym czasie ponownie nawiązano współpracę z Tajną Organizacją
Nauczycielską. W okręgu białostockim doszło do powołania Wojewódzkiej Organizacji Tajnego Nauczania w 1942 r. W jej skład
weszli: Władysław Praga, Konstanty Kosiński, Maria Kolendo.
W maju 1943 roku został rozstrzelany W. Praga 35, co spowodowało przerwę w kontaktach Organizacji z Warszawą. Ponowna łączność została nawiązana pod koniec 1943 roku, wówczas ustalono
nową strukturę wojewódzkich władz oświatowych 36.
Organizacja pionowa Okręgu Białostockiego obejmowała:
– w skali okręgu – Komisję Okręgową Oświaty i Kultury,
– w skali powiatu – Komisję Powiatową Oświaty i Kultury,
– w skali gminy – Gminną Komisję Oświaty i Kultury.
Do Okręgowej Komisji Oświaty i Kultury w Białymstoku, która
stanowiła ekspozyturę Biura Okręgowego w Warszawie, weszli:
M. Kolendo, K. Kosiński, dr R. Wroczyński i Seweryn Gasztowt,
przed wojną kierownik Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białymstoku. Mimo że w sprawach urzędowych używali pseudonimów,
w kwietniu 1944 r. aresztowano S. Gasztowta z żoną. Na jego miejsce do Okręgowej Komisji Oświaty i Kultury powołano Michała
Matoszkę, przed wojną kierownika Szkoły Nr 1 w Białymstoku.
Dokoptowano jeszcze Władysława Okuszkę, nauczyciela propedeutyki filozofii w kompletach licealnych, który po zakończonej
wojnie pełnił obowiązki kuratora okręgu białostockiego.
Mimo różnorodnych trudności w organizowaniu tajnego nauczania Białostocczyzna pokrywała się coraz gęstszą siecią kompletów. Głównym ich skupiskiem było samo miasto Białystok
i najbliższe jego okolice. Równie znaczne co do wielkości skupiska
nielegalnego nauczania były zlokalizowane w powiecie łomżyńskim i wysokomazowieckim. Niemałą aktywność w organizacji
i prowadzeniu tajnego nauczania wykazali nauczyciele powiatu
monieckiego.
Najmniej tajnego nauczania zorganizowano w powiatach
południowo-wschodnich: hajnowskim, bielskim i częściowo
35

F. Januszek, Jawne i tajne szkoły polskie w województwie białostockim w latach
II wojny światowej, dz. cyt., s. 181.
36
M. Kolendo, Oświata i tajne nauczanie w Białymstoku w okresie okupacji hitlerowskiej, dz. cyt., s. 86-87.
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w siemiatyckim. Natomiast szczególnie ciężkie warunki rozwoju
tajnego nauczania panowały w powiatach włączonych do III Rzeszy: suwalskim i sejneńskim.
Decydujący wpływ na kształtowanie oblicza politycznego tajnego nauczania w okręgu białostockim miała Armia Krajowa.
Znaczna część kierownictwa tajnego nauczania, zarówno w Białymstoku, jak również w powiatach i gminach należała do AK.
Przykładowo kierownik WOTN – K. Kosiński był jednocześnie
oficerem AK utrzymującym ścisły kontakt z Komendą Okręgu,
w ośrodku łomżyńskim w zasadzie całe kierownictwo należało
do AK, w sokólskim uczestniczył w tajnym nauczaniu zastępca
komendanta obwodu AK Jan Kłopotowski, ps. Róg 37. Według
szacunkowych ustaleń F. Januszka około 21% prowadzących tajne nauczanie należało do AK jako oficerowie lub podoficerowie.
Żołnierzami AK była także znaczna część młodzieży uczącej się
w tajnych kompletach 38.
Liczba nauczycieli szkół powszechnych zaangażowana w akcji tajnego nauczania wahała się – według F. Januszka – w granicach od 675 w roku szkolnym 1941/1942 do 727 w roku szkolnym
1942/1943, a uczniów pobierających naukę: od ponad 10 000 do
11 000 w tych lokalach. W tajnych kompletach na poziomie gimnazjum i liceum naukę prowadziło około 83-86 nauczycieli, w zależności od roku szkolnego, a liczba uczniów w odpowiednich latach oscylowała w granicach 627-826 39.
Porównując powyższe liczby uczniów tajnego nauczania
z liczbą uczęszczających do badanych przez F. Januszka szkół powszechnych w dniu 15 kwietnia 1939 r., wynika, że tajnym nauczaniem objętych było 15% liczby uczniów przedwojennych
szkół powszechnych i blisko 13% uczniów szkół średnich 40.
Nie są to być może wielkości znaczne, ale są jednak wielce wymowne, szczególnie dlatego, że akcja ta realizowana była
w warunkach silnego terroru, pod okiem wroga dysponującego

37

M. Gnatowski, Białostocczyzna w latach wojny i okupacji hitlerowskiej, dz. cyt.,
s. 696.
38
F. Januszek, Jawne i tajne szkoły polskie w województwie białostockim w latach
II wojny światowej, dz. cyt., s. 189.
39
Tamże, s. 192.
40
Tamże, s. 193.
Pamięć...10
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sprawnym aparatem policyjnym, nieprzebierającego w środkach,
zmierzającego do unicestwienia narodu polskiego.

Straty osobowe białostockich nauczycieli
Okręg białostocki, chociaż znalazł się pod okupacją niemiecką
dwa lata później niż pozostałe obszary Polski, poniósł duże straty
osobowe i materialne. Ostrze terroru okupanta i w tej części kraju
skierowane było głównie przeciwko inteligencji. Spośród białostockich nauczycieli, których przyczyny śmierci są znane i udokumentowane, najwięcej zginęło w egzekucjach i katowniach hitlerowskich – obozach koncentracyjnych, więzieniach i gettach,
bowiem aż 347 nauczycieli (w tym 103 kobiety).
Imiennie udokumentowano, że na Białostocczyźnie w czasie
II wojny światowej poniosło śmierć 944 nauczycieli, w tym prawie 300 kobiet. Województwo białostockie pod względem strat
osobowych polskiego środowiska oświatowego znalazło się na
czwartym miejscu wśród województw powojennej Polski, po województwie pomorskim, warszawskim i poznańskim. Z porównania jednak ze stanem zatrudnienia w szkołach wynika, iż wskaźnik strat osobowych w tym regionie był n a j w y ż s z y w k r a j u,
wynosił bowiem prawie 30%.
Ogółem straciło życie:
– z rąk niemieckich 558 nauczycieli (w tym 166 kobiet),
– z rąk sowieckich – 386 nauczycieli (w tym 142 kobiety).

Sytuacja białostockich nauczycieli w początkach
budowy nowych podstaw ustrojowych państwa
Niestety, mimo ogromu strat osobowych i materialnych poniesionych przez szkolnictwo polskie w czasie II wojny światowej,
przed władzami odradzającego się państwa pojawił się też problem natury politycznej – znaczna część inteligencji, w tym nauczyciele, nie akceptowała nowych podstaw ustrojowych państwa.
Niektórzy nauczyciele, zwłaszcza związani z akowskim,
a następnie WiN-owskim podziemiem, uczestniczyli w biernym, a czasem w czynnym oporze wobec poczynań narzuconej
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narodowi władzy. Działalność ta powodowała interwencje służb
bezpieczeństwa. Prowadzone aresztowania były przeważnie
słabo uzasadnione. Orientacyjne dane wskazują, że aresztowano w kraju z górą 1 000 nauczycieli 41. Nie wiadomo, jaką część
tej liczby stanowili nauczyciele z województwa białostockiego,
pewne jest natomiast, iż aresztowania nauczycieli miały tu także
miejsce. Dowiadujemy się o tym między innymi z pisma Zarządu
Okręgowego ZNP w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 1945 r., skierowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości. Zarząd Okręgu ZNP
zwraca się w nim:
o przyspieszenie, względnie spowodowanie rozpatrzenia spraw i zwolnienia aresztowanych i umożliwienie powrotu wywiezionych do Rosji
nauczycielom i ich rodzinom 42.

Na tej podstawie można sądzić, iż liczba aresztowanych nauczycieli w województwie białostockim była znaczna – udokumentowanych ok. 70 nauczycieli.
Powojenna sytuacja polityczna kraju powodowała, iż nauczyciele tajnego nauczania niechętnie ujawniali swój udział w konspiracyjnym nauczaniu, nierzadko pomijano je milczeniem. Dlatego
skruchę jednej z uczennic związaną z brakiem zainteresowania
losem nauczycielki tajnego nauczania należy przyjąć ze zrozumieniem, ponieważ wówczas nie doceniano wkładu nauczycieli
tajnego nauczania, organizację oświaty powojennej.
Pomijano fakt, iż rozmiary polskiej konspiracji oświatowej
w czasie II wojny światowej nie mają precedensu w dziejach
polskiej i powszechnej oświaty. Niedoceniano, że tajne nauczanie stanowiło kontynuację polskiego systemu oświatowego na
wszystkich szczeblach przez ponad pięcioletni okres okupacji
ziem polskich. Nie uwzględniano też, iż tajna oświata – to szaniec
walki z barbarzyństwem, z polityką wyniszczenia polskiej inteligencji. Ignorowano, iż tajne nauczanie stanowiło czynnik wzmagający wolę oporu, mobilizujący i jednoczący w walce o kulturę
polską szerokie kręgi społeczeństwa, dzieci, młodzież i dorosłych.

41

Archiwum Zarządu Głównego ZNP. 9/178.
Archiwum WRZZ w Białymstoku. Protokoły, wytyczne niekompletne
z 1945 r., sygn. 1 „A”.
42
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Indoktrynacja i laicyzacja młodego pokolenia
w lubelskich placówkach opiekuńczych
po II wojnie światowej

W dziedzinie powojennej opieki społecznej wciąż istnieje potrzeba zdecydowanie bardziej dogłębnego opracowania. Kierunek
badawczy tego zagadnienia zwrócony jest często na działalność
poszczególnych organizacji charytatywnych, stąd dotychczasowy stan badań w tym zakresie jest wciąż niepełny 1. Charakter
często zdekompletowanych źródeł nie pozwala niejednokrotnie na uchwycenie wszystkich aspektów opieki społecznej tego
okresu. Istotną sprawą jest też wielowymiarowość zagadnienia
opiekuńczości państwa, wymagający interdyscyplinarnego ujęcia materiału źródłowego zarówno od strony historycznej, prawnej, pedagogicznej, socjologicznej, a także teologicznej zjawiska
pomocniczości i filantropii lat powojennych. Szerokie spektrum
badawcze znajduje swoje odzwierciedlenie już w samym podziale kompetencji pomiędzy różnymi resortami władzy państwowej
PRL-u w stosunku do osób potrzebujących opieki 2. W nowym systemie opiekuńczym rozdzielono opiekę nad dorosłymi od opieki
nad dziećmi i młodzieżą oraz maluchami, w ten sposób, że resort
zdrowia miał organizować domy małego dziecka dla dzieci poniżej 3 roku życia, a resort oświaty – państwowe domy dziecka dla
1

M.in. E. Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju
i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2000; Z. Zamiatała, Caritas. Działalność i likwidacja organizacji 1945-1950, Lublin 2000; A. Melczarek, Polska pomoc
społeczna: doświadczenia historyczne, Toruń 2006.
2
Odnośne materiały znaleźć można w aktach Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Ministerstwa Oświaty i Ministerstwa Zdrowia Archiwum Akt
Nowych.
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wychowanków od 3 do 18 roku życia. System ten działał zgodnie
z Uchwałą Rady Ministrów z 12 VI 1945 r. o podziale kompetencji
między resortem zdrowia, oświaty oraz pracy i opieki społecznej 3
(potwierdzoną następnie ustawą z roku 1949) 4. Naczelnym zadaniem tych rozwiązań było przyjęcie odmiennego od dotychczasowego (przedwojennego) systemu wychowawczego. Podstawą
do jego realizacji było od tego momentu upowszechnienie opieki
i nadanie jej charakteru wychowawczego jednocześnie. W uzasadnieniu ustawy stwierdzano więc, że „problem opieki traktowany
jest obecnie jako integralna część procesu wychowawczego” 5.
W powojennej rzeczywistości polityczno-społecznej kierunek
wychowawczy w środowisku młodego pokolenia przyjął odtąd
znamiona kompleksowego procesu indoktrynacyjnego, którego przejawami było masowe, systematyczne i zorganizowane
działanie odgórne mające na celu wpajanie idei socjalistycznych.
W szerszym i metaforycznym ujęciu tego zagadnienia, za cel indoktrynacji przyjmuje się wręcz „zamknięcie umysłu” rozumiane
jako wyeliminowanie wszelkich umiejętności krytycyzmu u wychowanka 6. Proces indoktrynacji połączony z laicyzacją życia
społecznego (czyli zeświecczeniem), to podstawa budowy nowego systemu politycznego wśród młodego pokolenia, określanego
mianem stalinizacji systemu wychowawczego w Polsce.
Jako główny motyw przyjętego rozwiązania prawnego podawano oficjalnie ogromne potrzeby w dziedzinie opieki nad dziećmi, które szczególnie ucierpiały w czasie wojny. To, że potrzeby
w zakresie opieki społecznej były w tym pookupacyjnym okresie
ogromne, było niezaprzeczalnym faktem popartym danymi statystycznymi. Szacuje się, że 35% ogólnych strat ludnościowych
poniesionych przez lata 1939-1945 stanowiły właśnie dzieci i młodzież. Według danych oficjalnych wykazano wówczas 1 544 132
3

E. Olejnik, Historia domu dziecka w Liskowie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 45 (2005), nr 2, s. 52.
4
Dziennik Ustaw 1949, nr 25, poz. 175.
5
Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Oświaty, Departament Opieki nad
Dzieckiem (dalej: AAN, MO, OP), Projekt ustawy o domach dziecka, sygn. 3755,
k. 443.
6
Por. F. Mielczarek, Dziecko jako przedmiot indoktrynacji w świetle analizy treści
wybranych podręczników szkolnych z lat 1945-1956, w: Dziecko w rodzinie i społeczeństwie, t. 2: Dzieje nowożytne, red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002, s. 275.
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dzieci potrzebujących opieki, w tym samych sierot całkowitych
było 111 460 7. Całe społeczeństwo, a szczególnie najmłodsze
pokolenie, odczuwało skutki biologicznego wyniszczenia, stąd
pierwsze lata Polski Ludowej upłynęły pod znakiem ratownictwa
społecznego. Stwarzając pozory poszanowania wolności słowa
i wyznania, pozostawiono początkowo w spokoju wszystkie instytucje oświatowe i opiekuńcze, pozwalając na ich dotychczasową działalność. Wymagała tego sytuacja powojenna, z którą nowe
państwo nie mogło sobie poradzić bez dotychczasowych form pomocy ofiarom wojny, w tym dzieciom. W dniu 22 X 1947 wydano dekret w sprawie mocy obowiązującej niektórych przepisów
ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej (Dz. U. 1947, nr 65,
poz. 389), który utrzymywał w mocy ustawę o opiece społecznej
z roku 1923 8. Wznowiony więc jeszcze w tym okresie czynnik
kościelny i społeczny w zakresie opieki nad dzieckiem zdecydowanie dominował w systemie opiekuńczym państwa lat 40-tych.
Według ustaleń Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, na dzień
31 marca 1946 r. istniało wtedy w Polsce 388 zakładów opieki całkowitej, w tym pod egidą związków samorządowych – 148, zgromadzeń zakonnych i związków wyznaniowych – 112, organizacji
społecznych – 59, fundacji – 44, urzędów państwowych – 9, zakładów pracy – 4 9. Wspomnieć tutaj należy również, że swój udział
w niesieniu pomocy niwelującej skutki wojny miały w pierwszych
latach powojennych: Polski Czerwony Krzyż oraz wznowiony
w 1945 r. kościelny Caritas wspierane przez akcję najpierw Komitetu, a potem Rady Zagranicznych Towarzystw Charytatywnych
(w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy
i Odbudowy – UNRRA).
Jako przeciwwagę krajowych i zagranicznych, tak kościelnych,
jak i społecznych instytucji prowadzących różne placówki opiekuńcze, był Centralny Komitet Opieki Społecznej wraz ze swymi

7
J. Wojtyniak, H. Radlińska, Sieroctwo. Zasięg i wyrównanie, Polski Instytut
Służby Społecznej, Wrocław 1946, s. 17.
8
L. Sztaba, Baza materialna domów dziecka w województwie rzeszowskim
w l. 1945-55, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2009, nr 1-2, s. 180.
9
D. Jarosz, Władze Polski Ludowej wobec dobroczynności i działalności filantropijnej 1945-1950, w: Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX
i na początku XXI wieku, red. M. Przeniosło, Kielce 2008, s. 201.
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agendami terytorialnymi 10. Działalność CKOS skupiała się na
różnych formach wykonywania (względnie kontrolowania) dobrowolnej opieki charytatywnej, organizowania i wspierania
zakładów opieki społecznej, kuchni ludowych, punktów dożywiania, pomocy dla uchodźców, przesiedlonych i ofiar katastrof
żywiołowych, utrzymywania kontaktu z odpowiednimi władzami administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki
społecznej. Według ewidencji lubelskich społecznych placówek
opieki nad dzieckiem z maja 1946 r., w których łącznie przebywało ponad 1,5 tys. dzieci, udział Komitetu Opieki ograniczał się
do kurateli głównie form opieki dziennej nad przedszkolakami
oraz doraźnych pomocy żywnościowych 11. Prężna działalność
CKOS przyniosła wkrótce w kraju realne efekty w postaci różnych zakładów opieki całkowitej dotowanych przez Ministerstwo
Pracy i Opieki Społecznej oraz wsparcie zagranicy, w tym samych
tylko domów dziecka w liczbie 62 12. Stopniowo też ciężar opieki
społecznej przenoszono z inicjatyw społecznych na zarząd państwowy. Proces upaństwowienia był bardzo efektywny, co oddają
dane liczbowe. W okresie od 1945 do 1954 r. liczba państwowych
domów dziecka wzrosła z 15 aż do 324, podczas gdy społecznych
zmalała z 380 na 103 13. Stopniowa likwidacja czynnika społecznego w dziedzinie opieki nad dzieckiem była elementem przygotowania odpowiednich warunków do postępującej ideologizacji
w opiece nad dzieckiem lat powojennych.
W pierwszych latach powojennych starano się jeszcze kontynuować religijny nurt wychowawczy wśród podopiecznych
10
Powołany w grudniu 1944 r. na podstawie zarządzenia Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)
w miejsce okupacyjnej Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), którego działalność
w najwyższym stopniu dotowana była przez państwo, ale nie bez udziału czynnika społecznego; A. Juźwik, Dzieci i młodzież – podmiot opieki charytatywnej w Polsce i na emigracji w latach 1945-1950, w: Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach
polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, dz. cyt., s. 244.
11
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: WAPL), Akta Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego, Wykaz organizacji społecznych prowadzących akcję opieki nad dziećmi i młodzieżą, sygn. 953, k. 16.
12
I. Miernik, Deprywacja potrzeb materialnych Polaków a działalność Centralnego
Komitetu Spieki Społecznej w latach 1945-1949, w: Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2007, s. 170.
13
F. Pawuła, Moja działalność w pierwszych latach Polski Ludowej, „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 1984, nr 8, s. 353; AAN, MO, DO, sygn. 3757, k. 436.
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zakładów opiekuńczych. Praca społeczna w agendach Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności opierała się wówczas na słowach
biskupa Stefana Wyszyńskiego (prezesa LTD w latach 1946-1950),
który akcentował konieczność oparcia charytatywnej działalności na chrześcijańskiej postawie społeczeństwa wobec aktualnych
zagadnień życia 14. Utrzymanie nurtu religijnego w latach 40-tych
było możliwe ze względu na oficjalny tolerancyjny stosunek rządu do Kościoła. Placówki lubelskie, będące w zarządzie LTD poddane kontroli publicznej w 1947 r. z ramienia Wojewódzkiej Rady
Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej, stwierdzały wtedy jeszcze całkowitą prawidłowość działania i gospodarowania finansami. W 1945 r. wznowiła w Sali Sierot LTD działalność Krucjata
Eucharystyczna oraz Stowarzyszenie Dzieci Maryi. W tym czasie
obchodzono jeszcze tradycyjne przygotowania do świąt kościelnych: w 1946 roku dzień św. Mikołaja i opłatek z udziałem gości
z zewnątrz, którymi byli przedstawiciele LTD i Kuratorium oraz
Biskup Lubelski 15, w 1947: „święcone” dla dzieci z udziałem harcerzy i gimnazjalistów z Gimnazjum Arciszowej 16 czy akademię
ku czci św. Stanisława Kostki 17.
Po wygranych w 1947 r. wyborach kurs polityki centralizacyjnej państwa zaostrzył się, wchodząc w etap wyraźnego budowania systemu komunistycznego. W tym czasie na terenie Lubelszczyzny funkcjonowało jeszcze wiele placówek opiekuńczych
prowadzonych przez personel zakonny. W II połowie lat 40-tych
blisko 60% całej młodzieży wychowującej się w opiekuńczych
placówkach Lubelszczyzny przebywało w zakładach zakonnych.
Stan taki nie mógł być akceptowany przez władze polityczne,
czego wyrazem stał się przyspieszony proces upaństwawiania
wszelkich społecznych typów domów dziecka w okresie planu
6-letniego (1950-1955). Zadania partii w zakresie opieki nad dzieckiem formułowano jasno i precyzyjnie w prasie pedagogicznej
tego okresu:

14
WAPL, Akta Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności (dalej: LTD), Protokół Walnego Zgromadzenia LTD z dnia 11 IV 1948 r., sygn. 20, s. 16.
15
WAPL, Akta LTD, Pismo […] z dnia 1 I 1947 r., s. 27.
16
WAPL, Akta LTD, Pismo […] z dnia 1 V 1947 r., s. 51.
17
WAPL, Akta LTD, Pismo […] z dnia 5 XII 1947 r., s. 4.

154

Joanna Szady

musimy dążyć w okresie Planu 6-letniego do skupienia dyspozycji akcji
wychowawczo-opiekuńczej w ręku państwa. Pozwoli to na planowe,
racjonalne wyzyskanie wszystkich środków, roztoczenie właściwego
nadzoru i kontroli, a przede wszystkim na realizację postulatów wychowania socjalistycznego 18.

Koncentracja sił politycznych w dziedzinie opiekuńczości zbiegła
się w tym czasie z wprowadzeniem terenowych organów jednolitej władzy państwowej. Na mocy ustawy likwidującej związki
samorządu terytorialnego, przekazano całkowicie państwu zadania opiekuńcze wypełniane dotąd przez samorządy 19. Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 III
1950 r. anulowała ostatecznie ustalenia z 1923 r. dotyczące nadzoru i finansowania placówek przez samorządu terytorialne, otwierając drogę do pełnej laicyzacji systemu opiekuńczego państwa.
Generalnie przygotowywano w ten sposób grunt do ostatecznego
upaństwowienia opieki społecznej, tak aby skupić akcję wychowawczo-opiekuńczą w rękach państwa w celu realizacji postulatów wychowania socjalistycznego 20.
Zaostrzenie stosunków państwo-Kościół miało swój wymierny
oddźwięk w systemie pomocy społecznej. Zaczęto stosować szereg stopniowych działań ograniczających udział czynnika zakonnego w wychowaniu, począwszy od ograniczeń administracyjnych – w tym uzależnienie placówek kościelnych od świeckiego
„Caritas” 21, ingerencji w naukę religii, kontroli pracy pedagogicznej, aż na likwidacji placówki skończywszy 22. Akcja eliminacji czynnika kościelnego miała wówczas szeroki zasięg poparty
18
H. Minc, Zadania planu sześcioletniego w zakresie opieki nad dzieckiem, „Dzieci
i Wychowawca” 1950, nr 3, s. 9-15.
19
Dziennik Ustaw 1950, nr 14, poz. 130.
20
Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą – od form instytucjonalnych do rodzinnych, red. M. Racław-Markowska, S. Legat, Warszawa 2004, s. 33.
21
W tym celu powołano Zrzeszenie Katolików „Caritas” podporządkowane
władzom państwowym z zarządem centralnym oraz zarządami wojewódzkimi;
R. Gryz, W drodze do uzdrowienia stosunków w „Caritas”. Sprawa unicestwienia kościelnego „Caritas” na Kielecczyźnie w 1950 r., w: Dobroczynność i pomoc społeczna na
ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, dz. cyt., s. 233.
22
S. Kobus, Represje władz PRL wobec placówek opiekuńczo-wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w latach 1945-1962, w: Oblicze
ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944-1955, red. E. Walewander, Lublin 2002,
s. 191.
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niezbitym argumentem niefachowości i wrogiego ideologicznie
charakteru placówek zakonnych. Rozpoczęta seria kontroli poszczególnych placówek zakonnych wskazywała na szereg niedociągnięć wychowawczych i wynikających z tego zaleceń odsuwania personelu zakonnego od dotychczasowych zadań. Na
przykład kontrola w Zakładzie Wychowawczym dla Dziewcząt
na lubelskim Wiktorynie wykazała rażące metody stosowane
przez Siostry Pasterki:
Zakład w obecnych warunkach organizacyjnych i wychowawczych
w żadnym wypadku nie spełnia swojej roli – Posługuje się metodami
średniowiecznymi (…) Komisja uważa za konieczne: Zmienić personel
wychowawczy, który całkowicie jest pod wpływem sióstr (…); Powierzyć niezwłocznie sprawy wychowawcze personelowi świeckiemu –
płatnemu z etatów państwowych 23.

Wraz z postępującym procesem laicyzacji następowało zaostrzenie działań indoktrynacyjnych we wszystkich sferach oddziaływania wychowawczego. Ideologizacją objęto nie tylko placówki
opiekuńcze, ale i wszystkie szczeble szkolnictwa, przedszkola, jak
i wszelkie inne formy spędzania wolnego czasu przez młodzież,
np. w organizacjach i stowarzyszeniach, na wczasach, koloniach
letnich, kółkach zainteresowań, świetlicach, bibliotekach oraz
w prasie, książkach, filmie itp. 24 Przedmiotem ofensywy ideologicznej stały się przede wszystkim praktyki religijne w szkołach
oraz zmiany w programach nauczania i podręcznikach, zwłaszcza
w dziedzinie historii. Sfera tych oddziaływań stała się dotychczas
przedmiotem głównie badań historyków oświaty 25. Warto zwrócić też uwagę na indoktrynacyjny kierunek wychowawczy, który
był bardzo silny w domach dziecka – środowiskach szczególnie
23

WAPL, Akta LTD, Protokół z kontroli z dnia 14 X 1949 r., sygn. 219, k. 2.
Por. D. Jarosz, Ideologizacja wychowania dzieci w Polsce (1948-1956). Słowa
i czyny, w: Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 2: Stulecie
XIX i XX wiek, red. E. Mazur, Warszawa 2003, s. 207-230.
25
S. Mauesberg, Reforma szkolnictwa w Polsce w l. 1944-1948, Wrocław 1974;
E.J. Kryńska, S. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w l. 1945-1956,
Białystok 2003; B. Potyrała, Oświata w Polsce w l. 1949-1956, Wrocław 1992; F. Mielczarek, Ideologiczno-polityczna indoktrynacja nauczycieli w Polsce w l. 1945-1956, Opole 1997; W. Chmielewski, Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa
(1944-1956), Warszawa 2006; L. Szuba, Polityka oświatowa państwa polskiego w l.
1944-1956, Lublin 2002; M. Ryba, Szkoła w okowach ideologii, Lublin 2006.
24
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podatnych na oddziaływanie, gdyż pozbawionych oparcia we
wzorcach rodzinnych.
Dnia 12 maja 1948 r. wydano dekret o państwowych domach
dziecka i państwowych domach młodzieży. Na podstawie art. 4
ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947 roku o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP dekret określał, że
państwowy dom dziecka jest zakładem wychowawczym, który ma zastąpić wychowankom dom rodzinny oraz zapewnić im całkowitą opiekę i wychowanie na świadomych i aktywnych obywateli Polski Ludowej (art. 2) 26.

Formalne podstawy funkcjonowania domów dziecka w ramach
państwa socjalistycznego wykrystalizowały się w 1951 r., kiedy
to Ministerstwo Oświaty opracowało statut państwowego domu
dziecka, określający zadania, typ i kierunek działalności, jego
strukturę, ujednoliconą nazwę oraz zależność kontrolną 27. Wychowanie w domach dziecka stało się przez to procesem kreowania nowego bytu – człowieka socjalistycznego, charakteryzującego się szczególnymi cechami. Miały to być cechy osiągane
poprzez oddziaływanie na psychikę dziecka, takie jak: miłość do
mas pracujących, do swego narodu, uczciwość, odwaga skłaniająca do zdobycia świata, solidarność koleżeńska oraz umiłowanie
do pracy 28. Poczucie partyjnej wspólnoty budowano odtąd w warunkach kolektywnych, w których:
wychowanek staje się uczestnikiem wspólnej sprawy, uczy się wiązać
życie osobiste ze sprawami społeczności, podporządkowywać własny
interes dobru ogółu 29.

26

D. Apanel, Instytucjonalna opieka całkowita nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1975, Słupsk 2006, s. 46.
27
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, 1951, nr 9, poz. 103.
28
R. Grzybowski, Przedmiot czy tworzywo? Kilka uwag o sytuacji dziecka w teorii
i praktyce pedagogiki stalinowskiej, w: Dziecko w rodzinie i społeczeństwie, t. 2, dz. cyt.
s. 265.
29
Regulamin Państwowego domu dziecka i młodzieży wg zarządzenia ministra oświaty z 23 III 1952 r., w: Dom Dziecka. Zarządzenia i wytyczne, cz. I, Warszawa 1952, s. 27.
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Budowa kolektywu wychowanek była o tyle ważna dla nowej
władzy, że dzięki niemu dokonywano przebudowy chrześcijańskiego systemu wychowawczego, w którym naczelne zadania
wychowawcze pełnić miało państwo, a nie Kościół i rodzina.
Podstawowymi hasłami szerzonymi wśród młodzieży miał być
„naukowy pogląd na świat” oraz „moralność socjalistyczna”, co
w praktyce oznaczało akceptację wszystkiego, co dobre dla partii. Jako przykład życia wewnętrznego placówek opiekuńczych
w warunkach nowej koncepcji wychowawczo-ideologicznej wybrano Salę Sierot, istniejącą nieprzerwanie od połowy XIX wieku
w środowisku lubelskim.
Nowy mechanizm funkcjonowania placówek polegał przede
wszystkim na zastąpieniu systemu rodzinkowego układem grup
rozwojowych. Dzieci w jednym wieku przydzielono w nim do
poszczególnych grup na czele z jednym wychowawcą, działających w oparciu o roczny plan pracy (uwzględniający tematykę
polityczno-gospodarczą) i włączanych jednocześnie do gospodarowania ośrodkiem (poprzez samorząd, sekcje, grupowych) 30.
Grupy funkcjonujące w lubelskiej Sali Sierot miały skrupulatnie
rozplanowany rytm dnia. Pomiędzy 6 rano a 22 wieczorem odbywały się wspólne czynności życiowe w systemie koszarowym:
posiłki, odrabianie lekcji, gimnastyka, zajęcia świetlicowe, apel,
kąpiel, podczas gdy na czas indywidualny przeznaczano zaledwie pół godziny dziennie. Rytm dnia odświętnego planowano
z kolei na tyle szczegółowo i atrakcyjnie, aby uniemożliwić udział
w mszy niedzielnej. Jednolitość podkreślały też jeszcze numery
wszywane na elementy bielizny czy naklejane na wieszaki wychowanków. Poza tym jednakowe były meble, ubrania, buty, teczki…
Jednolitość podkreślano też w zbiorowych pracach, tzw. społecznych, na rzecz wspólnego dobra, takich jak: porządkowanie boiska i podwórka, zbiórka złomu, sprzątanie strychu, praca
w ogrodzie, znoszenie węgla i palenie w piecach. Niewywiązanie
się z jakiegokolwiek zadania na rzecz społeczności było karane
wykluczeniem z kolektywu. I tak, na wieść o niewywiązaniu się
30
A. Mirek, Recepcja wymagań programowych i zaleceń władz oświatowych w zakładach wychowawczych i oświatowych prowadzonych przez siostry ze Zgromadzenia
Córek Maryi Niepokalanej w latach 1945-1950, w: Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, red. W. Korzeniowska, Kraków 2002,
s. 452.
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z wykonania gazetki na dzień 8 marca, wychowanka B. Zawadzka została w 1954 r. napiętnowana przez całą grupę 31. Kolektyw decydował zarówno o pochwałach, jak i naganach. W celu
rozwiązania jakiegoś problemu organizowano tzw. naradę wytwórczą. Na jednej z takich narad ustalono, że dziewczęta, które
mają oceny niedostateczne będą musiały wstawać o 4 rano, żeby
nadrobić zaległości w nauce 32. Inne rozwiązanie zastosowano na
naradzie względem uczennicy, której groziło 7 ocen niedostatecznych. Otrzymała ona zakaz wychodzenia poza teren zakładu
w niedzielę 33. Stałym elementem takich narad było powoływanie
dziewcząt do poddania się samokrytyce, często w obecności osób
spoza ośrodka, np. przedstawicieli szkół, do których uczęszczały
wychowanki. Opracowano też specjalną punktację jako podstawę do kar i nagród za sumienne wypełnianie dyżurów. Było to
pretekstem do współzawodnictwa na polu czystości poszczególnych sypialni dziewcząt. Stan czystości w zakładzie kontrolowała
specjalna Komisja Sanitarno-Porządkowa, podtrzymująca wśród
wychowanek pęd do współzawodnictwa. Co jakiś czas organizowano także tzw. lotne komisje w składzie: kierowniczka – wychowawczyni – higienistka – przewodnicząca komisji sanitarnej.
Sprawozdanie z pracy takiej komisji było podstawą do nagród.
Nagrody rozdawano z kolei przy okazji świąt komunistycznych,
np. z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej (7 listopada).
Punktowano nawet kolejność porannego wstawania. Za niedostosowanie się do regulaminu zmieniano skład sypialni najbardziej
opornych.
Władze ministerialne szczególnie ważną rolę przypisywały zewnętrznym przejawom popierania linii partii w czasie uroczystości i obchodów. Bardzo starannie przygotowywano więc
w domach dziecka uroczyste akademie z okazji wielkich rocznic związanych z historią ruchu robotniczego, socjalistycznych
świąt państwowych oraz bieżących wydarzeń na arenie krajowej
lub międzynarodowej o szczególnie doniosłym znaczeniu politycznym lub społecznym. W październiku 1953 r. taką uroczystą
31
Archiwum Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie (dalej: DD),
Dziennik zajęć gr. I z 1953/54, bez sygn., s. 25.
32
DD, Dziennik zajęć gr. I z 1953/54, bez sygn., s. 43.
33
DD, Zeszyt zajęć grupy I z 1953/54, bez sygn., br. s.
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wiązankę recytacji i śpiewu zaprezentowano w Sali Sierot jako
uświetnienie przyjaźni polsko-radzieckiej. Uroczystość odbyła się
według programu: 1. Referat nt. „Prawdziwa przyjaźń”. 2. Pieśń
o Stalinie. 3. Sercu bliskie – wiersz. 4. Pieśń o Moskwie. 5. Korowód
dziewczęcy – taniec. 6. Zima 1945 – wiersz. 7. Słońce zaszło za górami – pieśń. 8. Nad Wołgą szeroką – pieśń. 9. Przyjaźń – wiersz.
10. Jabłoczko – taniec. 11. Marsz entuzjastów – pieśń. 12. Gawęda
o żołnierzu radzieckim – wiersz. 13. Dziewczyno moja – duet. 14.
Zakończenie 34. Dotychczasowe święta o charakterze religijnym
były albo pomijane, albo starano się im nadać laicki charakter. Od
1953 roku zamiast Wigilii Świąt Bożego Narodzenia obchodzono
dopiero 6 stycznia jako Święto Choinki Noworocznej:
Dzień 6 I 1954 roku był dla nas naprawdę radosnym świętem. Radosnym dlatego, że rozpoczęliśmy nowy rok życia, nowy rok Planu 6-letniego i nowy rok naszej pracy. Jeśli do tego dodamy jeszcze, że w dniu
tym odwiedził nas Dziadek Mróz z ogromną siwa brodą i jeszcze większym worem na plecach, który jak się okazało mieścił w sobie dużo
przyjemnych podarków. Możemy śmiało powiedzieć, że uroczystość
była wspaniała 35.

Placówki opiekuńcze musiały też wykazywać się „demokratyczną” postawą na zewnątrz, a wraz ze zbliżającymi się świętami państwowymi zakłady otrzymywały pilne polecenia z Inspektoratu Szkolnego w Lublinie o włączeniu się w przygotowania
i obchody uroczystości. W ramach czynu pierwszomajowego
podjęto więc w Sali Sierot następujące zobowiązania: wysegregowanie makulatury ze strychu, bielenie drzew i sadzenie kwiatów
w ogrodzie, uporządkowanie boiska oraz, oczywiście, przygotowanie czynnego udziału wychowanek w pochodzie 36. Umacniano też w dziewczętach stalinowski wzorzec kobiety – bojowniczki
ucieleśniony w haśle „Kobiety na traktory!”. Dzień 8 marca 1954 r.
na Sierocej był dniem uroczystej akademii:
Na scenę wbiega mały Marek z kwiatami w ręku, który w imieniu wszystkich mężczyzn składa kobietom życzenia. Potem Danusia
34

DD, Dziennik zajęć gr. III z 1953/54 bez sygn., br. s.
DD, Kronika z 1954 r., bez sygn., br. s.
36
DD, Pismo do Inspektoratu Szkolnego w Lublinie z dnia 21 IV 1950 r., bez
sygn., br. s.
35
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Kamińska zapoznaje nas z uroczystością – podkreślając osiągnięcia pracy kobiet oraz ich wkład w odbudowę Polski Ludowej. Ładny śpiew koleżanek z Domu im. Orzeszkowej przypomina nam o dalszym marszu
po nowe osiągnięcia, po coraz to piękniejsze wyniki w nauce i budownictwie. Śpiew milknie, Na scenie grupa dziewczynek pełna entuzjazmu
mówi o nowej Warszawie (…). Śpiewane piosenki przenoszą nas myślą
hen – tam, gdzie szumią łany i zagony zbóż, tam, gdzie wre praca ludzi
i traktorów. Wiersz o nowych kobietach powiedziany przez Danusie K.
przyniósł uśmiech zadowolenia wszystkim dziewczynkom 37.

Zadania ideowe wspierano też poprzez rozwinięty proces
czytelnictwa w oparciu o wyselekcjonowane lektury m.in. Matkę Maksyma Gorkiego, Archipelag ludzi odzyskanych i Chłopca z salskich stepów Igora Newerly, Jak hartowała się stal Mikołaja Ostrowskiego, Opowieść o prawdziwych człowieku Borysa Polewoja czy
Chorągwie na wieżach Antoniego Makarenko. „Poczytne” były
prenumerowane czasopisma typu „Trybuna Ludu”, „Sztandar
Ludu”, „Socjalizm”, „Osiedla Robotnicze”, którymi posługiwano
się przy interpretowaniu lektur szkolnych. Notatki z tygodniowej realizacji zadań z roku szkolnego 1953/1954 wyraźnie mówiły
o pomocy w opracowaniu zagadnienia: „Trybuna Ludu i krytyka Mickiewicza w tym piśmie” 38. W czasie zajęć świetlicowych
podejmowano dyskusję nad przeczytanymi tekstami, organizując
tzw. iskrówki, kiedy obowiązkowy przegląd prasy miał dotyczyć
bieżących wydarzeń polityczno-społecznych. Słuchano tylko wybranych audycji radiowych, np. Reportażu o Nowej Hucie, wiązanki
pieśni radzieckich. Organizowano wyjścia do kina m.in. na Celulozę Jerzego Kawalerowicza, Piątkę z ulicy Barskiej i Ulicę Graniczną
Aleksandra Forda, na film włoski Uwaga Bandyci Carlo Lizzani,
czechosłowacki Kłopoty referenta Trziszki Józefa Macha oraz projekcje kina radzieckiego, np. Jedenastkę z naszej ulicy Aleksieja Maslukowa czy Świadectwo dojrzałości Tatiany Łukaszewicz itp. Zwiedzano wystawy, m.in. poświęconą II Zjazdowi Partii. Dodatkowo
o ważnych uroczystościach przypominały okolicznościowe gazetki np. „Rocznica powstania Armii Czerwonej”, „Drugi zjazd partii”, „Odbudowa Warszawy”, „Nasza partia”, „Młodzież świata
walczy o pokój”.
37
38

DD, Kronika z 1954 r., bez sygn., br. s.
DD, Dziennik zajęć gr. I z 1953/54, bez sygn., s. 22.
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Pamiętać też należy, że procesowi upolitycznienia poddano
również personel wychowawczy. Wychowawcy mieli obowiązek
dbać o swój rozwój zawodowy i polityczny. Powszechną formą
doszkalania był udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
które zamieniały się niejednokrotnie w tzw. narady wytwórcze z udziałem przedstawicieli szkół oraz urzędników z Wojewódzkiego i Miejskiego Wydziału Oświaty. Ponadto kadra brała udział w posiedzeniach zespołów metodycznych. Szkolenia
te dotyczyły różnych aspektów pracy wychowawczej, m.in. roli
pomocy naukowych i kół zainteresowań w procesie nauczania,
o wychowawczej roli czytelnictwa w domu dziecka, o znaczeniu
aktywu młodzieżowego na terenach Domów Młodzieży. Najważniejszym jednak zadaniem wychowawców był udział w szkoleniach ideologicznych. Przewodniczący Zakładowych Organizacji
Związkowych 39 zbierali się na zebraniach w Zarządzie Miejskim
Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego, podejmując,
podobnie jak młodzież, różne zobowiązania raz na dwa tygodnie. Trzon treściowy stanowiły fragmenty dzieł klasyków marksizmu-leninizmu. Problematyka szkoleniowa obejmowała trzy
bloki tematyczne: naukę o Polsce i świecie współczesnym, naukę
o społeczeństwie, podstawy pedagogiki socjalistycznej. W 1951
r. władze oświatowe wprowadziły dodatkowo egzamin państwowy z tematyki objętej szkoleniem 40. Jedną z podstawowych
lektur dla nauczycieli i wychowawców była wówczas Pedagogika Iwana Kairowa, na podstawie której zgłębiano m.in. pojęcie
moralności socjalistycznej. Lektura taka była wybitnym przykładem ataku na etykę chrześcijańską, w której zasady wynikają
z natury i są niezmienne bez względu na okoliczności, podczas
gdy w moralności socjalistycznej zależą od zmiennego kontekstu
39
Szkolenie ideologiczne zastąpiło w latach 1949-1956 konferencje metodyczne w ogniskach ZNP, które zamieniono wówczas na Zakładowe Organizacje
Związkowe oraz Międzyzakładowe Organizacje Związkowe. Zespoły takiego
samokształcenia ideologicznego zgłębiały podstawy marksizmu-leninizmu, pedagogikę autorów radzieckich, bieżące wydarzenia polityczne oraz założenia
planu 6-letniego. Kurs ideologiczny kończył się egzaminem. Sam ZNP przekształcono w latach 1951-1956 w Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego.
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Lubelskiem 1944-1956 w świetle nowych badań,
red. R. Orłowski, Lublin 1998, s. 28.
40
F. Mielczarek, Ideologiczno-polityczna indoktrynacja nauczycieli w Polsce
w l. 1945-1956, dz. cyt., s. 20.
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społeczno-historycznego 41. Podejmowano też osobiste inicjatywy
samokształceniowe, chcąc sprostać wymaganiom władz oświatowych, które czuwały nad poprawnością polityczną kadry. Bieżącą
kontrolę właściwej sylwetki pracowników opiekuńczych sprawowano chociażby przez system ankiet-sprawozdań dotyczących
danych personalnych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Lublinie prosiło Wydział Oświaty w 1950 r., aby
Kierowniczki i Kierownicy Domów Dziecka i Domów Młodzieży podawali dokładną charakterystykę personelu wychowawczego, a w szczególności cechy odnośnie walorów moralnych, stosunku do wychowanków, podejścia do pracy pedagogicznej oraz stosunek do obecnej
rzeczywistości 42.

Poziom i sylwetkę nauczyciela wychowawcy wyraźnie określiła ustawa o prawach i obowiązkach nauczycieli z 27 IV 1956 r.
Zgodnie z jej zapisami zadaniem nauczycieli było wychowywanie
młodego pokolenia na ideowych i oddanych budowie socjalizmu
obywateli poprzez realizację przyjętych zadań wychowawczych,
troskę o zdrowie podopiecznych, dbałość o właściwą postawę moralną, podnoszenie własnych kwalifikacji ideologicznych
i zawodowych oraz współpracę ze środowiskiem 43. Założenia te
wzmocniła dodatkowo Uchwała Prezydium Rządu o polepszeniu
warunków pracy kadry wychowawczej 44.
Według danych ministerialnych z 1954 r., stan laicyzacji i upaństwowienia opieki całkowitej w kraju był w dużej mierze osiągnięty. Działało wówczas w sumie 450 domów dziecka, z czego
324 to domy państwowe, w których opiekę znalazło 33 134 dzieci (a tylko 7322 – w domach społecznych) 45. Jednak w dziedzinie
ideologizacji władze wciąż widziały niedociągnięcia i potrzebę wzmacniania linii partii. Pomimo deklaracji – co do realizacji zadań wychowawczo-ideowych w domach dziecka w postaci
41

M. Ryba, Szkoła w okowach ideologii, dz. cyt, s. 80.
DD, Poufne Pismo z Prezydium MRN w Lublinie Wydziału Oświaty z 23
września 1950 r., bez sygn., br. s.
43
W. Wojtyński, Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Polsce Ludowej, w: Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej, Warszawa 1968, s. 158.
44
A. Kelm, Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, Warszawa 1983, s. 93-94.
45
AAN, MO, DO, Notatka informacyjna dla Agencji Robotniczej dotycząca
domów dziecka i młodzieży, sygn. 3757, k. 430.
42
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wyrabiania naukowego poglądu na świat, kształtowania charakteru budowniczych socjalizmu, socjalistycznego stosunku pracy, wszechstronnego rozwoju specjalności zawodowych głównie
w zawodach rolniczych, wdrażania do życia społecznego itp. –
jako główne niedociągnięcie wskazywano na niezrealizowanie wyników nauczania i wychowania przyjętych na IX Plenum
KC PZPR 46. Ujawniała się też w niektórych przypadkach pewna
fasadowość realizowanych założeń ideologicznych wśród wychowanków. Stan taki wyraża chociażby opinia o działalności koła
ZMP w Sali Sierot ujawniająca, iż „pracy zetempówek w domu
prawie nie widać” 47. System opieki nad dzieckiem wchodził wtedy stopniowo w kolejny etap wychowania socjalistycznego zapowiadający nowy kult rodzimej już jednostki. Nadchodzący rok
1955 przywitano w zespole wychowawców hasłem „Bliżej dziecka”. Hasło to scharakteryzowały słowa Bolesława Bieruta traktowane jako motto pracy wychowawczej w roku 1955/1956:
otoczmy naszą młodzież troskliwą, przyjacielską i c z u j n ą opieką,
a pomożemy jej w lepszym opanowaniu podstaw wiedzy i kształtowaniu nowej socjalistycznej świadomości 48.

Okres lat 1956-1961 określa się mianem tworzenia nowych podstaw teoretycznych i instytucjonalnych opieki wychowawczej
oraz nawiązywania do sprawdzonego już dorobku przeszłości.
Na bazie tzw. odwilży październikowej nastąpiło w systemie
opiekuńczym odejście od radzieckich wzorców wychowawczych.
Poddając krytyce dotychczasowy nurt założeń pedagogicznych,
dopuszczono więc do głosu większą swobodę wychowanek i szacunek dla indywidualności, co nie zmienia faktu, że kierunek docelowy systemu wychowawczego był ciągle ten sam.

46

AAN, MO, DO, sygn. 3757, k. 432.
DD, Dziennik zajęć grupy I z 1954/55, bez sygn., s. 125.
48
DD, Roczny Plan Pracy z 1955/56 r., bez sygn., br. s.
47

164

165

Andrzej Grudziński
Akademia Ignatianum
Kraków

Działalność organizacji szkolnych na terenie
wybranych szkół katolickich archidiecezji
krakowskiej w latach 1945-1956

Według zachowanych dokumentów Ministerstwa Oświaty,
w roku szkolnym 1944/1945 na terenie Polski działało 10 katolickich szkół powszechnych 1. Według innych danych z roku szkolnego 1947/1948, w skali całego kraju funkcjonowały 32 szkoły
powszechne o proweniencji katolickiej. Wśród nich były szkoły
krakowskie, prowadzone przez księży pijarów, siostry: augustianki, Córki Bożej Miłości, klaryski, norbertanki, prezentki i urszulanki. Istniała też Prywatna Szkoła Powszechna Specjalna dla
moralnie zaniedbanych dziewcząt w Krakowie – Łagiewnikach
prowadzona przez Zgromadzenie SS. Matki Bożej Miłosierdzia.
Szkoła ta mieściła się w Zakładzie Józefitów fundacji Księcia
Lubomirskiego 2.
W pierwszych latach po wojnie nastąpił w Polsce rozwój katolickich szkół średnich ogólnokształcących. W 1947 roku funkcjonowały 64 szkoły tego typu, wśród których najliczniejszą
grupę stanowiły placówki edukacyjne działające na terenie archidiecezji krakowskiej. Były nimi: Prywatne Gimnazjum Męskie
1

A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium
historyczno-prawne, Lublin 2004, s. 30. W spisie nie uwzględniono szkół z terenu
archidiecezji krakowskiej, co w sposób oczywisty rozmijało się z prawdą. Na
początku 1945 roku szkoły powszechne reaktywowały zgromadzenia SS. Augustianek, PP. Prezentek oraz Córek Bożej Miłości.
2
Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. TJN 28/76, t. 3, Dane o Kościołach
i związkach religijnych – szkolnictwo wyznaniowe; B. Gromada, Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej, Lublin 2000, s. 28. W spisie przedstawionym przez
Gromadę brakuje szkoły prowadzonej przez urszulanki, która funkcjonowała już
w roku szkolnym 1945/1946 oraz szkoły Sióstr Miłosierdzia.
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OO. Augustianów w Prokocimiu, Prywatne Gimnazjum Męskie
OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach, Prywatne Gimnazjum
Męskie Ksieży Misjonarzy w Krakowie, Prywatne Gimnazjum
Męskie OO. Pallotynów w Wadowicach, Prywatne Gimnazjum
Męskie OO. Paulinów im. ks. Augustyna Kordeckiego w Krakowie, Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie OO. Pijarów w Rakowicach, Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie OO. Pijarów
im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, Prywatne Gimnazjum Męskie OO. Redemptorystów w Krakowie, Prywatne Gimnazjum Męskie Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie im. Władysława Sikorskiego
OO. Salwatorianów w Krakowie, Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Św. Scholastyki PP. Benedyktynek w Staniątkach
(przemianowane następnie na Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne), Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie Instytutu Maryi SS.
Córek Bożej Miłości w Krakowie, Prywatne Gimnazjum i Liceum
Żeńskie SS. Kanoniczek w Krakowie, Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie SS. Prezentek w Krakowie oraz Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie SS. Urszulanek w Krakowie 3.
W tym samym czasie uruchomiono również ponad 60 katolickich szkół zawodowych, prowadzonych przez siostry zakonne.
Na terenie archidiecezji krakowskiej funkcjonowały: Prywatne
Żeńskie Gimnazjum Krawieckie im. Św. Andrzeja prowadzone
przez Zgromadzenie PP. Klarysek w Krakowie, Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Handlowe prowadzone przez Zgromadzenie SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce, Prywatne
Żeńskie Gimnazjum Krawieckie Zgromadzenia SS. Najświętszej
Rodziny z Nazaretu w Wadowicach, Prywatna Żeńska Szkoła
Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym I stopnia, założone przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Oświęcimiu, Prywatna Żeńska Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym
I stopnia Zgromadzenia SS. Służebniczek Najświętszej Maryi
Panny w Staniątkach 4. Ponadto w roku 1946 siostry Miłosierdzia,

3
Archiwum Kurii Metropolitarnej Krakowskiej, Akta szkolne, b. sygn., 1946 r.;
Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. TJN 28/76, t. 3, Dane o Kościołach
i związkach religijnych – szkolnictwo wyznaniowe; B. Gromada, Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej, dz. cyt., s. 26-27.
4
Tamże, s. 29-30.
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zwane popularnie szarytkami, założyły w Krakowie Szkołę
Pielęgniarstwa 5.
Istniała również sieć szkół zawodowych prowadzonych przez
zakony męskie. Na terenie diecezji krakowskiej działały: Prywatne Męskie Gimnazjum Mechaniczne Towarzystwa Salezjańskiego oraz Prywatne Męskie Gimnazjum Stolarskie Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu, Prywatne Męskie Gimnazjum
Mechaniczne, Stolarskie Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”
OO. Michalitów w Pawlikowicach i Prywatne Gimnazjum Ogrodnicze Towarzystwa Salezjańskiego w Prusach 6.
Działania władz państwowych, które w sposób jawny wydały
walkę Kościołowi, uderzając między innymi w prowadzone przez
środowiska kościelne szkolnictwo, sprawiły, że w 1956 roku na
terenie archidiecezji krakowskiej funkcjonowały dwie katolickie
szkoły średnie: Liceum OO. Pijarów i Liceum PP. Prezentek w Krakowie oraz Szkoła Zawodowa Księży Salezjanów w Oświęcimiu.
Działalność wychowawcza szkół katolickich nie była i nie jest
sprowadzana do samej działalności „lekcyjnej”. Taki kształt przyjmowała ona także w okresie powojennym. Jest przy tym rzeczą
oczywistą, że prowadzona była ona na miarę możliwości każdej
ze szkół, a także to, że wzory czerpała w wielu przypadkach z tradycji przedwojennej. W artykule zostanie przedstawiona pozalekcyjna praca uczniów szkół katolickich, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na pracę organizacji dziecięcych i młodzieżowych, które
działały w tych placówkach oświatowych w latach 1945-1956.

Działalność organizacji ideologicznych
Okólnikiem z 25 października 1944 roku Resort Oświaty PKWN
nakazał niezwłoczne utworzenie w szkołach średnich oraz wyższych klasach szkół powszechnych kół Polskiego Czerwonego
Krzyża, Harcerstwa i Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego.
5
F. Płaczek, W stuletnią rocznicę powstania Domu Sióstr Miłosierdzia pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Krakowie, „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” CXXV(1987)9-10, s. 247.
6
Archiwum Kurii Metropolitarnej Krakowskiej, Akta szkolne, b. sygn., 1946 r.;
APKr, TJN 28/76, t. 3, Dane o Kościołach i związkach religijnych – szkolnictwo wyznaniowe, dz. cyt.
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Zadaniami, które przed nimi stawiano, była opieka nad rannymi
przebywającymi w szpitalach, nad dziećmi, sierotami wojennymi
i ludnością ewakuowaną 7. Kolejny okólnik z 20 grudnia 1944 roku
wśród organizacji mogących działać na terenie szkoły Resort wymieniał: Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), który miał stać się
środkiem wychowania czujnego, zdyscyplinowanego, świadomego
swoich zadań, wysoce moralnego, patriotycznego i demokratycznie
myślącego obywatela,

Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP), przygotowującą uczniów do właściwego postępowania podczas nalotów
lotniczych, Polski Czerwony Krzyż (PCK) i Przysposobienie Wojskowe (PW) 8. Następnym okólnikiem z 21 lutego 1945 roku dopuszczono do funkcjonowania w szkołach ideologiczne organizacje młodzieżowe, którymi były: Związek Walki Młodych (ZWM),
Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
(OM TUR), Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz Sekcję Młodych Stronnictwa Demokratycznego. Organizacje te stawiały sobie za cel „przysposobienie młodzieży do pełnienia zadań obywatela demokratycznego państwa”, poprzez budowanie właściwego
światopoglądu 9.
W związku z wydawaniem przez władze oświatowe nakazów
zakładania na terenie szkół organizacji o proweniencji komunistycznej, dyrekcje szkół katolickich otrzymywały od Episkopatu
wskazówki, jak postępować w takich sytuacjach. We wrześniu
1947 roku Episkopat wydał instrukcje zakazujące kierownikom
szkół katolickich zakładania „organizacji marksistowskich i antychrześcijańskich, za które uznano ZWM, OM TUR, Młodzież
Stronnictwa Demokratycznego”. Episkopat ostrzegał, że funkcjonowanie tych organizacji na terenie edukacyjnych placówek
katolickich oznaczałoby „przykładanie ręki do zbrodni, jaką jest
bolszewizacja młodzieży polskiej”. Gdyby, pomimo sprzeciwów
7
Okólnik z dnia 25 października 1944 r. w sprawie organizacji młodzieży szkolnej,
Dz. Urz. Resortu Oświaty PKWN, nr 1-4, poz. 28.
8
Okólnik z dnia 20 grudnia 1944 r. w sprawie organizacji młodzieży na terenie
szkół, Dz. Urz. Resortu Oświaty PKWN, nr 1-4, poz. 40.
9
Okólnik nr 8 z dnia 21 lutego 1945 r. w sprawie organizacji młodzieżowych na terenie szkół, Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty, 1945, nr 1, poz. 26.
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kierownictwa, dochodziło do zakładania organizacji, szkoły miały podjąć wszelkie możliwe kroki, by nie dopuścić do ulegania
przez młodzież ich wpływom. Szczególną rolę miało przy tym
odgrywać „roztropne oddziaływanie na rodziców i młodzież”.
Ponadto kierownictwa zakładów katolickich otrzymały zakaz
zmuszania młodzieży „do uczęszczania na zebrania i wykłady
marksistowskie urządzane przez czynniki partyjne w szkole czy
poza szkołą” 10. Pewnym pójściem na kompromis w tej kwestii
było udzielenie zgody na branie przez uczniów placówek katolickich udziału w zebraniach tych organizacji poza terenem szkoły.
Zakładanie kół ZWM w szkołach od początku natrafiało na
przeszkody ze strony nauczycieli. Największe trudności napotykano w katolickich szkołach średnich, starających się kontynuować przedwojenne tradycje Sodalicji Mariańskich. Stanowiło to na
tyle poważny problem, że kurator Białas zobowiązał się wpłynąć
drogą administracyjną na kierownictwa szkół zakonnych w celu
zmiany ich nieprzejednanego stanowiska w tej kwestii 11.
Reakcją władz na stanowisko Kościoła w sprawie udziału organizacji państwowych w życiu szkół katolickich było podpisanie
nieco później, w październiku 1947 roku, przez przedstawicieli
OM TUR, ZMW RP i ZWM umowy o współpracy. Jej sygnatariusze zobowiązali się między innymi
wychowywać w swoich szeregach młodzież w duchu postępu i demokracji, w duchu sojuszu robotników i chłopów (...), zwalczać wszelkie
przejawy jawnej i podziemnej działalności reakcji

oraz
przeciwdziałać podejmowanym przez niektóre koła kleru reakcyjnego
próbom nadużywania uczuć i wierzeń religijnych młodzieży dla antydemokratycznej agitacji politycznej 12.
10
5 grudnia 1947, Poufne wskazania Episkopatu Polski dla szkół katolickich w sprawie organizacji młodzieżowych w: Kościół w PRL. Kościół Katolicki a państwo w świetle
dokumentów 1945-89, t. 1: lata 1945-59, Poznań 1994, s. 113.
11
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, sygn. IPN Kr, 060/1,
t. 2, Do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Raport okresowy. Od 1 stycznia do 31 stycznia 1948 r.
12
Umowa o współpracy OM TUR, ZMW RP „Wici” i ZWM z 17 października
1947 r. w: Oświata polska 1944-1956. Wybór źródeł, t. 1-lata 1944-1948, S. Mauersberg, M. Walczak, Warszawa 1999, s. 524.

170

Andrzej Grudziński

W lipcu 1948 roku z połączenia czterech organizacji młodzieżowych: ZWM, OM TUR, ZMW „Wici” oraz ZMD powstał Związek Młodzieży Polskiej (ZMP). Głównym zadaniem, jakie władze
oświatowe stawiały przed organizacją, było angażowanie młodzieży w życie społeczno-polityczne, wychowywanie w świetle
zasad naukowego poglądu na świat i moralności socjalistycznej 13.
Ministerstwo Oświaty uważało ZMP za „przywódcę i wychowawcę młodego pokolenia narodu polskiego”, będącego „głównym pomocnikiem szkoły w walce o socjalistyczną treść i wyniki nauczania i wychowania” 14. Była to organizacja młodzieżowa
o charakterze masowym, która z nadania władz komunistycznych
miała monopol na prowadzenie wśród niej działalności ideowo-wychowawczej, próbując przejąć kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia młodzieży 15. Miało się to przejawiać w:
dążeniu do dobrobytu, kultury, rozwoju przemysłu, przekształceniu
kraju z rolniczego w przemysłowo-rolniczy, rozwoju elektryfikacji, (...)
zadaniach usunięcia wyzysku i zaprowadzenia sprawiedliwego ustroju
państwa, w którym szerokie masy młodzieży zdobędą wykształcenie,
zawód i wiedzę.

W rzeczywistości ZMP skupiło się na prowadzeniu propagandowej działalności antykościelnej, przejawiającej się w obwinianiu
kleru o wstecznictwo oraz wyzyskiwanie wierzeń i uczuć religijnych ludności do walki z Polską Ludową 16.
Powody niezorganizowania koła ZMP na terenie szkoły wyjaśniał inspektor salezjanów ks. Jan Ślósarczyk, pisząc w liście do
kuratorium:
Nie mamy nic przeciw organizacjom młodzieżowym, uznajemy ich
potrzebę, byle tylko ich zasady ideologiczno-religijne odpowiadały
13
Zob. Prawo Związku Młodzieży Polskiej (22 lipca 1948) w: Oświata polska...,
t. 1, dz. cyt., s. 537-538; L. Szuba, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach
1944-1956, Lublin 2002, s. 297.
14
Komunikat (z 9 września 1950 r.) w sprawie pracy ZMP w szkołach, Dz. Urz.
Min. Oświaty, 1950, nr 22, poz. 285.
15
M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów
funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006, s. 13.
16
E.J. Kryńska, Szkolne organizacje młodzieżowe w latach 1944-1956 w: Oblicze
ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944-1955, red. E. Walewander, Lublin 2002,
s. 284-285.
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przekonaniom katolickiej większości społeczeństwa. Na wychowanie
w duchu materialistycznym młodzieży przez rodziców katolickich nam
księżom powierzonej nie możemy się zgodzić. Nie możemy wbrew
własnemu przekonaniu wmawiać im, że nie ma Boga i duszy nieśmiertelnej (...). O ile jesteśmy w błędzie co do ideologicznego podłoża ZMP,
uprzejmie prosimy o poinformowanie nas, bo innych zastrzeżeń natury
społecznej czy politycznej nie mamy 17.

Pomimo jednoznacznego stanowiska biskupów sprzeciwiających się wprowadzeniu do szkół katolickich młodzieżowych organizacji państwowych typu ZMP władze państwowe podejmowały różne próby złamania tego oporu. Tak na przykład w lutym
1949 roku dyrektor krakowskiego gimnazjum i liceum urszulanek dr Stefan Kropaczek zwrócił się z prośbą do władz zakonnych, będących właścicielem placówki o utworzenie Koła ZMP
na terenie szkoły. Przełożona sióstr kategorycznie odmówiła,
podkreślając, że:
– prezydent Bierut pismem z 1 września 1948 roku określił
przynależnie do organizacji młodzieżowych jako całkowicie
dobrowolne;
– uczennice Zakładu mają możliwość zapisania się do ZMP znajdującego się poza obrębem placówki;
– światopogląd katolicki jest nie do pogodzenia ze światopoglądem materialistycznym programu ZMP 18.
W odpowiedzi na pismo Przełożonej Kuratorium w osobie
wizytatora Wolańskiego podkreślało, iż Koło ZMP powinno być
zorganizowane w przypadku wyrażenia takiej chęci przez co
najmniej 5 uczennic szkoły. Ponadto w takim przypadku dyrekcja była zobligowana do udostępnienia pomieszczenia, w którym mogłyby się odbywać zebrania organizacji 19. Jeszcze przed
uzyskaniem odpowiedzi z Kuratorium dyrektor szkoły Stefan
17
Archiwum Kuratorium Ośrodka Szkolnego Krakowskiego, sygn. DOSZ
113, Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego do Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, Sprawa działalności Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, 15
stycznia 1949 r.
18
Archiwum Prowincjalne Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, sygn.
Sz. III/5, Kraków, 21 lutego 1949r., Przełożona Sióstr Urszulanek do Kuratorium
Okręgu Szkolnego Krakowskiego.
19
Tamże, Kraków 28 marca 1949 r., Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego
do Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Św. Urszuli SS. Urszulanek w Krakowie, Sprawa: Koło ZMP na terenie szkoły.
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Kropaczek, powołując się na rozporządzenie KOSK z 17 listopada
1948 roku, poinformował władze zakonu, iż przychylając się do
prośby uczennic należących do ZMP wyraził zgodę na funkcjonowanie organizacji na terenie szkoły, zezwalając jednocześnie na
korzystanie przez Koło ze świetlicy SP oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy ogłoszeń Koła ZMP 20.
Wobec tej decyzji przełożona wyraziła „zdecydowany i nieugięty protest”, podkreślając, że według Statutu Prywatnego
Liceum Żeńskiego im. Św. Urszuli w Krakowie „indywidualny
kierunek Zakładu polega na staraniu o wyrobienie zasad katolickich”, przeciwstawiając się tym samym istnieniu Koła ZMP na
terenie placówki oraz podkreślając, że nigdy nie pójdzie na kompromis, broniąc katolickiego charakteru szkoły 21.
Innym przejawem tych samych zamiarów była opinia wizytatora oświaty Witolda Sypniewskiego. W jego ocenie głównym
niedomaganiem z kolei szkoły prowadzonej przez nazaretanki
w Rabce był brak szkolnego koła ZMP. Wizytator stwierdzał, że
wbrew wytycznym kuratorium żaden uczeń nie bierze udziału
w zebraniach ZMP nawet poza terenem szkoły. Szkole zarzucano
również brak ZHP, Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Ligi Morskiej 22. W zaleceniach powizytacyjnych nakazano
w ciągu dwóch tygodni utworzyć Koło Szkolne ZMP, a jego opiekunem mianować nauczyciela będącego członkiem PZPR. Nadto
należało zorganizować Koło Szkolne Ligi Morskiej oraz urządzić
w świetlicy szkolnej „kącik Przyjaźni Polsko-Radzieckiej” 23.
Wobec niespełnionych żądań wizytatora, potwierdzonych
następną wizytacją, wizytator Mikołaj Krupiński nadmieniał, że
szkoła poczyniła starania, by uczennice mogły uczestniczyć w pracach Koła ZMP, działającego przy Państwowym Seminarium dla

20

Tamże, Kraków, 26 lutego 1949 r., Dyrektor do Wielebnej Matki Przełożonej
Zgromadzenia SS. Urszulanek jako Koncesjonariusza Prywatnego Liceum Żeńskiego im.
Św. Urszuli w Krakowie.
21
Tamże, Kraków, 28 lutego 1949 r., Przełożona Sióstr Urszulanek do Pana Dyrektora Prywatnego Liceum Żeńskiego im. Św. Urszuli, dr. Stefana Kropaczka w Krakowie.
22
Archiwum Kuratorium Ośrodka Szkolnego Krakowskiego, sygn. DOSZ 24,
Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Handlowego SS. Nazaretanek w Rabce, w dniu 18 III 1949 r. dokonanej przez wizytatora W. Sypniewskiego.
23
Tamże.
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Wychowawców Przedszkoli, którego opiekunem był Franciszek
Topór, nauczyciel zatrudniony w szkole nazaretanek 24.
Również krakowska szkoła Córek Bożej Miłości przy ul. Pędzichów nie dopuściła do zaistnienia na swoim terenie komórki
ZMP. Spośród 94 uczennic zaledwie dwie należały do kół ZMP
znajdujących się poza szkołą. Nad „polepszeniem” sytuacji pracował, mianowany przez DOSZ dyrektor szkoły M. Mercik, który od momentu objęcia urzędowania 1 stycznia 1951 roku „wpływał odpowiednio na grono nauczycielskie w kierunku podjęcia
wspólnej akcji wychowawczo-politycznej”. Prowadził również
„werbunek” do ZMP, poprzedzony „akcją uświadamiającą w formie pogadanek w każdej klasie” 25.
Z kolei w szkole prowadzonej przez nazaretanki w Wadowicach kilka uczennic należało do ZMP, działającego poza terenem
placówki. Pozwoliło to Kuratorowi Okręgu Szkolnego Krakowskiego na stwierdzenie, że
szkoła wychowuje młodzież lojalnie, zaprawia ją do życia w społeczeństwie przez organizacje szkolne, uświadamia politycznie przez udział
w życiu Współczesnej Polski 26.

Również uczniowie szkół salezjańskich w Oświęcimiu posiadali pozwolenie na uczestniczenie w zebraniach ZMP-owskich, odbywających się poza zakładem. Jednakże w tym przypadku wizytator szkolny ubolewał, że uczniowie decydujący się na taki krok
musieli każdorazowo starać się o przepustki, które po potwierdzeniu uczestnictwa w zebraniu przez Zarząd Koła ZMP, byli zobowiązani okazywać dyrekcji zakładu salezjańskiego. Procedura
umożliwiająca branie udziału w pracach Związku spowodowała,
według wizytatora, że młodzież poddana szykanom, obawiając
się „ewentualnych złych następstw rezygnuje z uczęszczania na
24
Archiwum Kuratorium Ośrodka Szkolnego Krakowskiego, sygn. DOSZ 24,
Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum i Liceum Handlowego
Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce przeprowadzonej przez dra
Krupińskiego Mikołaja p. o. Wizytatora Szkół w dniu 26 III 1949.
25
Archiwum Kuratorium Ośrodka Szkolnego Krakowskiego, sygn. DOSZ 29,
Sprawozdanie z wizytacji Prywatnej Żeńskiej Szkoły Zawodowej w Krakowie, ul. Pędzichów 13, odbytej w dniach 29 i 30 I 51 r.
26
Tamże, sygn. DOSZ 123, Wniosek o nadanie uprawnień szkół państwowych,
Kraków, marzec 1949.
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zebrania”. Krawczyk zauważał również, że „młodzież należąca
do ZMP nie jest z regóły [pisownia oryginalna – A.G.] przyjmowana do szkoły”, w efekcie czego uczniowie, pochodzący głównie z rodzin robotniczych i chłopskich nie są przygotowywani do
„ofiarnego udziału w budowie Socjalizmu w Polsce” 27.
W wyniku tej wizytacji, 22 lutego 1951 roku Dyrektor Okręgowy Szkolenia Zawodowego Augustyn Miętka nakazał salezjanom niezwłoczne utworzenie w porozumieniu z Zarządem
Powiatowym ZMP, Szkolnego Koła ZMP na terenie szkoły oraz
umożliwienie wstępowania w jego szeregi „najbardziej aktywnej
części młodzieży ze środowiska robotniczo-chłopskiego”. Ponadto Miętka polecił natychmiastowe zaprzestanie wydawania przepustek członkom ZMP uczestniczącym w zebraniach poza szkołą
oraz wycofanie zarządzenia ograniczającego swobodę działania
ZMP-owców na obszarze szkoły 28. Pomimo nakazu władz oświatowych koło nie rozpoczęło działalności. Z braku funkcjonowania
Koła ZMP przedstawiciele szkoły salezjańskiej musieli tłumaczyć
się także podczas odbywającego się w kwietniu 1951 roku zjazdu dyrektorów szkół zawodowych oraz przedstawicieli Komitetów Rodzicielskich i Opiekuńczych w tych placówkach. Stanisław
Budziłło, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, jako przyczynę nieistnienia koła podał brak zgody dyrekcji szkoły na jej
powstanie 29.
W listopadzie 1951 roku ks. Leon Musielak, nauczyciel szkół
ogólnokształcących w Zakładzie Salezjańskim, na tzw. „słówkach
wieczornych”, odbywających się w zakładzie oświadczył, że nie
dopuści do zorganizowania na terenie szkoły ZMP, ze względu
na demoralizujący charakter organizacji 30. W tym samym czasie
27

Tamże, sygn. DOSZ 29, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum I stopnia
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu przeprowadzonej przez wizytatora DOSZ
ob. Krawczyka Józefa w dniach 8 i 9 XII 1950 r.
28
Tamże, sygn. DOSZ 113, 22 lutego 1951 r., Kraków. Dyrektor Okręgowy Szkolenia Zawodowego do Dyrekcji Prywatnego Liceum I-go stopnia Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.
29
Tamże, sygn. DOSZ 29, Protokół ze Zjazdu Powiatowego, powiatów Oświęcim
i Chrzanów, dyrektorów szkół zawodowych, przewodniczących i zastępców Komitetów Rodzicielskich i Opiekuńczych, który odbył się dnia 1 kwietnia 1951 r. w budynku
Liceum Administracyjno-Gospodarczego w Oświęcimiu.
30
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, sygn. IPN Kr 039/2,
t. 3, Notatka po linii obiektu kleru zakonnego za okres 1 X-31 XI 1951 r.
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na 493 uczniów w zebraniach Związku, odbywających się w dalszym ciągu poza zakładem, uczestniczyło zaledwie czterech
chłopców. Salezjanie nie zdecydowali się również na utworzenie
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, zastępując je Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Słowiańskiej 31.
Do zmiany nastawienia nie skłoniło salezjanów aresztowanie
przez Wydział V WUBP w Katowicach na początku lutego 1952
roku ks. Stanisława Gregiera. Zatrudniony na stanowisku bibliotekarza i nauczyciela łaciny salezjanin, został osadzony w więzieniu za wygłoszenie kazania o treści antypaństwowej na terenie województwa katowickiego 32. Pomimo groźby dalszych aresztowań
w połowie lutego zdecydowano się na wezwanie do szkoły rodziców 11 uczniów należących do ZMP, a następnie doprowadzono do ich usunięcia z zakładu. Większość z nich znalazła miejsce
w szkole zawodowej prowadzonej w Dworach koło Oświęcimia
oraz w Państwowym Technikum Przemysłu Drzewnego w Krzeszowicach. Jednocześnie dyrektor zakładu, ks. Adam Cieślar, zapowiedział, że nie dopuści do utworzenia Koła ZMP i nie pozwoli żadnemu z uczniów być członkiem tej organizacji 33. Ponadto
w dniu 7 maja 1952 roku został aresztowany ks. Leon Musielak,
któremu zarzucano wrogie wypowiedzi z ambon oraz prześladowanie wychowanków należących do ZMP, o czym skwapliwie
donosił tajny współpracownik o pseudonimie „Bikonel”, a nieco
później agent o pseudonimie „Morwa” 34.
Coraz mocniejsze naciski władz oświatowych oraz kolejne
aresztowania sprawiły, że na terenie zakładu utworzono Koło
ZMP, które 31 maja 1952 roku liczyło 60 członków. Przewodniczącym organizacji został Bogusław Budz, który w rozmowie z wizytatorem Wiesławem Molikiem skarżył się na trudności, jakich
31
Archiwum Kuratorium Ośrodka Szkolnego Krakowskiego, sygn. DOSZ
113, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnej Zasadniczej Szkoły Metalowej, Elektrycznej
i Drzewnej Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu przeprowadzonej w dniach 22
i 23 listopada 1951 roku.
32
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, sygn. IPN Kr 039/2,
t. 3, Notatka po linii obiektu kleru zakonnego za okres 1 II-29 II 1952 r.
33
Tamże.
34
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, sygn. IPN Kr 039/2,
t. 3, Notatka po linii obiektu kleru zakonnego za okres 1 IV-30 IV 1952 r. W wyniku
rozprawy sądowej, która odbyła się 11 sierpnia 1952 roku, ks. Musielak został
skazany na 3,5 roku więzienia.
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doświadcza przy organizowaniu zebrań koła. Salezjanie zezwalali co prawda na noszenie znaczków ZMP, negując jednakże zasadność akcji propagandowych przeprowadzanych w zakładzie.
Agitujące hasła wywieszane przez działaczy zostawały w nocy
zdejmowane przez kleryków 35. Oprócz tego Molik zaznaczał, że
salezjanie „nie szczędzą ironicznych uwag i niedomówień” pod
adresem koła, zarzucając jego członkom sianie fermentu i podburzanie młodzieży. W odpowiedzi na przedstawione powyżej
zarzuty ks. Motyl oświadczył: „Nie możemy wbrew własnemu
przekonaniu wmawiać, im, że nie ma Boga i duszy” 36.
Według sprawozdań Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, „oficjalne prześladowania członków
ZMP i młodzieży czytającej prasę ZMP-owską”, a także pojawiające się przypadki bicia uczniów, będących sympatykami tej organizacji w salezjańskim zakładzie w Oświęcimiu trwały do 1953
roku 37. Salezjanie nigdy nie zaprzestali zwalczania ideologii komunistycznej na terenie prowadzonych przez siebie szkół. Jak donosił w listopadzie 1954 roku TW „Zarzycki”, ks. dyrektor Cieślar
zabronił umieszczania na czerwonym tle haseł wywieszanych
w salach i na korytarzach szkolnych 38.
Poza Zakładem Salezjańskim w Oświęcimiu w latach pięćdziesiątych ZMP funkcjonowało w Gimnazjum i Liceum Prezentek.
Członkinie Koła zajmowały się głównie organizowaniem imprez
masowych i uroczystości szkolnych o charakterze państwowym 39.
Na początku roku szkolnego 1951/1952 Koło liczyło 13 członkiń. W ciągu roku, po zrezygnowaniu z dalszej nauki trzech
35

Archiwum Kuratorium Ośrodka Szkolnego Krakowskiego, sygn. DOSZ
113, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnej Zasadniczej Szkoły Metalowo Elektrycznej
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu przeprowadzonej w dniu 31 maja 1952 r.
Brudnopis.
36
Tamże.
37
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, sygn. IPN Kr 039/1,
t. VIII, Akta administracyjne Wydziału IV KW MO w Krakowie, Ocena pracy Sekcji II Wydziału VI za rok 1955 i zadania na najbliższy okres. Wydział Vi był podzielony
na cztery sekcje. I – zajmowała się klerem świeckim, II – klerem zakonnym, III –
środowiskami klerykalnymi, IV – środowiskami sekt i kościołów niekatolickich.
38
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, sygn. IPN Kr 039/1,
t. IV, Sprawozdanie za miesiąc listopad 1954 r. Do Dyrektora Departamentu XI MBP
w Warszawie. Sprawozdanie z pracy Wydziału XI WUBP w Krakowie (Sekcja 4).
39
Archiwum Zgromadzenia Panien Prezentek w Krakowie, b. sygn., Akta
szkolne 1951/52, Sprawozdanie z wyników nauczanie i wychowania.
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dziewcząt i zasileniu szeregów ZMP przez pięć nowych uczennic,
liczba członkiń zwiększyła się do 15, co stanowiło ok. 10% ogólnej liczby wychowanek. Koło pracowało głównie nad podnoszeniem wyników nauczania członkiń, w efekcie czego jedynie dwie
uczennice nie uzyskały na końcu roku ocen pozytywnych, co miało stanowić znaczący postęp w porównaniu z poprzednim rokiem
szkolnym. Osiągnięte wyniki były „owocem konsekwentnie podjętych zobowiązań z okazji 60. rocznicy urodzin Bieruta i Zlotu
Młodzieży” 40. W roku szkolnym 1952/1953 szkolne ZMP liczyło
24 osoby. Głównym zadaniem „zetempówek” miało być oddziaływanie na młodzież niezorganizowaną. Wiele spośród nich uzyskało dobre wyniki w nauce, zaś Przewodnicząca Koła, uczennica
o nazwisku Woźny, została przodownicą pracy szkolnej. Ponadto
nawiązano współpracę z Dzielnicowym Kołem ZMP 41.
Organizacja ściśle współpracowała z dyrekcją szkoły i wychowawczyniami klas, przeprowadzając zebrania na forum szkoły,
zebrania klasowe oraz szkolenia ideologiczne. W roku szkolnym
1953/1954 ZMP podjęło prace społeczne w Nowej Hucie oraz zainicjowało powitanie studentów wracających z Bukaresztu. Na
pierwszy plan w pracach koła wysuwała się pomoc w utrzymaniu dyscypliny szkolnej, poprzez prowadzenie stałej kontroli frekwencji, spóźnień oraz uczestniczenia w pracach społecznych 42.
Wizytator Kasprowicz zarzucał dyrekcji szkoły zbyt małą liczbę
uczennic, należących do organizacji, a także niedopilnowanie, by
wszystkie uczennice klasy ósmej, które należały wcześniej do ZHP,
zasiliły szeregi szkolnej organizacji zetempowskiej. Dyrektorka
Elżbieta Kusiak odpowiedziała, że spośród 14 byłych harcerek do
ZMP zgłosiło się 10. Pozostałe cztery dostarczyły zaświadczenia
wystawione przez rodziców lub opiekunów usprawiedliwiające
ich niewstąpienie w szeregi ZMP, ze względu na zły stan zdrowia oraz słabe wyniki w nauce. Podsumowując konferencję powizytacyjną, Kasprowicz zalecił wzmożenie aktywności koła
oraz zwiększenie liczby jego członkiń. Dopatrzył się również niedociągnięć w działalności organizacji, których przyczyn doszukiwał się w niedocenianiu roli ZMP w życiu szkoły. Antidotum
40

Tamże.
Tamże, Akta szkolne 1952/53, Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.
42
Tamże, Protokół z konferencji powizytacyjnej 3 listopada 1953.
41
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miała stanowić bardziej ścisła współpraca grona nauczycielskiego
z kołem 43.
W ciągu roku wiele spośród aktywnie działających członkiń
ZMP przeniosło się do szkół państwowych. Taka sytuacja może
wskazywać na pozorowanie działań w ramach ZMP 44.
Inną organizacją zalecaną przez władze oświatowe było Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Nie przejawiało ono
agresywnej i antykościelnej działalności, stąd też władze szkół
katolickich nie stawiały przeszkód w jego funkcjonowaniu na terenie szkół. W pracy Kół TPPR zwracano szczególną uwagę na
zapoznanie z osiągnięciami Związku Sowieckiego w dziedzinie
przemysłu, kultury i nauki, a także na poznawanie krajobrazu
ówczesnych republik sowieckich 45.
Władze oświatowe obstawały też za wprowadzeniem do szkół
katolickich organizacji „Służba Polsce”, której oficjalnym zadaniem było „wychowanie w duchu demokracji socjalistycznej oraz
szkolenie i przygotowanie młodzieży do obrony kraju”. W rzeczywistości szkolnej w ramach działalności SP uczniowie zajmowali się sprzątaniem szkolnego boiska bądź też pracą w ogrodzie „Domu Starców”, co miało nauczyć ich pomagania osobom
starszym i słabszym 46. Ponadto zajmowali się uporządkowaniem
dziedzińca oraz boiska szkolnego, założeniem zieleńców przed
szkolnymi oknami, a także sprzątaniem sal szkolnych. Ponadto
członkowie organizacji pracowali na rzecz społeczności lokalnej,
pomagając na przykład przy „czyszczeniu” buraków cukrowych
dla cukrowni oraz stawianiu namiotów dla obozu junaków 47.
43

Tamże.
Potwierdzeniem tezy dotyczącej pozorowania działań kół ZMP działających przy szkołach katolickich jest zachowanie uczniów szkoły ogólnokształcącej prowadzonej przez cystersów w Szczyrzycu koło Limanowej, na terenie
województwa krakowskiego. Z końcem roku szkolnego 1952/1953 siedemnastu
chłopców będących członkami szkolnego koła ZMP oddało legitymacje i wstąpiło do nowicjatu cystersów. W wyniku ich decyzji krakowski Wydział Oświaty
wnioskował o likwidację szkoły. IPN Kr 039/1, t. IV, Sprawozdanie za miesiąc lipiec
1953 r. Do Dyrektora Departamentu XI MBP w Warszawie. Sprawozdanie z pracy Wydziału XI WUBP w Krakowie (Sekcja 4).
45
Archiwum Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie, sygn. H. I. 31,
1948/49, Plan pracy kierowniczki szkoły powszechnej.
46
Archiwum Prowincjalne Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w Krakowie, Kronika Szkolna – Wadowice.
47
Archiwum Benedyktynek w Staniątkach, sygn. 851, Rok szkolny 1948/49. S.P.
44
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W archiwach szkolnych zachowały się dokumenty świadczące o nieporozumieniach pomiędzy komendantką hufca SP, a dyrekcją liceum sióstr prezentek. Sporna kwestia dotyczyła nieobecności komendantki Zofii Szarej podczas lekcji, którą miała
prowadzić w klasie XI. Uzasadniając nieobecność, Szara zarzucała
dyrekcji nierespektowanie pisemnego zwolnienia jej z lekcji przez
Kierownictwo Referatu SP. Ponadto skarżyła się na nieodczytanie
podczas pożegnania XI klas dyspozycji, które przekazała kierownictwu liceum 48.
Komendantka hufca bardzo niepochlebnie wyrażała się
o uczennicach liceum, określając ich zachowanie jako nieodpowiednie. Miało się to przejawiać w braku szacunku i wyzwiskach
osób nadzorujących prace społeczne w ramach SP. Szara groziła, że „doniesienie tych wypowiedzi do władz (...) mogłoby wywołać wielkie nieprzyjemności dla szkoły”, żądając jednocześnie
przydzielenia wychowawcy, do pomocy w pełnieniu dyżurów 49.
Ostatecznie doszło do porozumienia między stronami, w wyniku
którego komendantka hufca wycofała pismo, uznając swoje zarzuty i sugestie za nieuzasadnione 50.

Działalność organizacji katolickich
O ile w przedwojennym szkolnictwie funkcjonowały katolickie
organizacje, o tyle próba ich reaktywacji w powojennych realiach
napotkała zdecydowany opór ze strony władz. Jeszcze w czasie trwania działań wojennych władze oświatowe funkcjonujące
z ramienia PKWN wśród organizacji mogących działać na terenie szkół nie wymieniły organizacji katolickich 51. Tym samym
48
Archiwum Zgromadzenia Panien Prezentek w Krakowie, b. sygn., Akta
szkolne 1951/52, 7 czerwca 1952, Kraków, Komendantka Hufca SP Szara Zofia do
Dyrekcji. Usprawiedliwienie w odpowiedzi na pismo z 28 czerwca 1952.
49
Tamże.
50
Tamże, 11 czerwca 1952, Komendantka Hufca SP Szara Zofia do Dyrekcji Prywatnej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego PP. Prezentek
w Krakowie.
51
Okólnik z dnia 25 października 1944 r. w sprawie organizacji młodzieży szkolnej, Dz. Urz. Resortu Oświaty PKWN, nr 1-4, poz. 28; Okólnik z dnia 20 grudnia
1944 r. w sprawie organizacji młodzieży na terenie szkół, Dz. Urz. Resortu Oświaty
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zarówno Krucjata Eucharystyczna (na terenie szkół powszechnych), jak i Sodalicja Mariańska (na terenie szkół średnich i zawodowych), funkcjonujące bez przeszkód w II Rzeczypospolitej,
w realiach „demokracji ludowej” straciły rację bytu.
Podejmowane zostały różnego rodzaju inicjatywy, które miały na celu zdelegalizowanie wszelkich form inspirowania dzieci
i młodzieży elementami religijnymi. W obliczu narastającego napięcia wokół dopuszczenia organizacji katolickich do działalności
szkolnej interweniował u władz oświatowych metropolita krakowski arcybiskup Adam Sapieha. Wskazywał, iż są to organizacje apolityczne, mające za zadanie pogłębianie życia religijnego
uczniów, a poprzez to utrwalanie zasad etycznych 52.
W odpowiedzi na list hierarchy Ministerstwo Oświaty ograniczyło się do stwierdzenia, że „nie widzi w tej chwili potrzeby
wprowadzenia nowych organizacji uczniowskich na teren szkoły”, nie podając jakichkolwiek przesłanek upoważniających do
podjęcia takiej decyzji 53. W innym piśmie władze oświatowe
stwierdzały, że
istnienie Krucjat Eucharystycznych i Sodalicji Mariańskich sprawiało
w praktyce szkolnej dużo trudności głównie z powodu braku względnie niedostatecznej koordynacji działalności tych organizacji z wychowawczą działalnością szkoły

oraz, że dalsza ich działalność doprowadziłaby do stworzenia
warunków umożliwiających dwutorowość akcji wychowawczej i powstanie w związku z tym (...) nieporozumień i tarć osłabiających autorytet szkoły 54.

Pomimo wydanego zakazu niektóre szkoły katolickie decydowały się na działalność organizacji katolickich na swoim terenie.
PKWN, nr 1-4, poz. 40; Okólnik nr 8 z dnia 21 lutego 1945 r. w sprawie organizacji
młodzieżowych na terenie szkół, Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty, 1945, nr 1, poz. 26.
52
Archiwum Kurii Metropolitarnej Krakowskiej, Akta szkolne, bez sygn., Pismo Kurii Metropolitarnej Krakowskiej do Ministerstwa Oświaty z dnia 4 sierpnia
1945 r. 5865/45.
53
Tamże, Akta szkolne, b. sygn., Pismo Ministerstwa Oświaty do Kurii Metropolitarnej Krakowskiej z dnia 23 października 1945 r., Nr II P-799/45 N.
54
A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980, dz. cyt.,
s. 305.
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Jeszcze w listopadzie 1948 roku w liceum ogólnokształcącym prowadzonym w Krakowie przez księży misjonarzy funkcjonowało
Koło „Sodalicji Mariańskiej”, które po wizytacji kuratora W. Żytyńskiego lokalne władze oświatowe nakazały czym prędzej rozwiązać 55. Starając się ominąć ministerialne zarządzenia, szkoły
katolickie realizowały program wychowania chrześcijańskiego,
czyniąc go ważnym elementem oddziaływań wychowawczych
w dopuszczonych na teren szkoły organizacjach, z których na
pierwszy plan wybijały się Szkolne Koła PCK, ZHP oraz Samorządy Szkolne. Wyrażało się to głównie w trosce o życie religijne
uczniów oraz w działalności charytatywnej i opiekuńczej.

Działalność Szkolnych Kół Polskiego
Czerwonego Krzyża
Według wytycznych władz oświatowych, praca w Kołach PCK
miała polegać
na budzeniu i pogłębianiu w uczniach humanitaryzmu, czynnej pomocy żołnierzom i ofiarom wojny, zbieraniu podarunków dla dzieci, pomocy w dożywianiu oraz pogłębianiu kultury życia codziennego 56.

Szkoły katolickie interpretowały ów zapis w sposób dość ogólny.
I tak, Koło Młodzieży PCK działające przy Szkole Powszechnej
Sióstr Augustianek składało się z siedmiu sekcji: religijno-moralnej, higieniczno-porządkowej, sanitarnej, charytatywnej, bibliotecznej, korespondencji międzyludzkiej oraz imprezowej 57.
Szczególna rola w tym Kole przypadała sekcji religijno-moralnej. W jej pracach dbano o formację religijną uczennic, przygotowując do życia zgodnego z zasadami wiary chrześcijańskiej.
Sprawujący pieczę nad Kołem podkreślali, że „bez idei religijnej
i bez fundamentów wiary nie będzie silnych charakterów, zdolnych do ofiarnej pracy dla Boga i Ojczyzny”. Sekcja zajmowała
55

Tamże.
Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. GPA 51, Program pracy Kół Młodzieży PCK.
57
Archiwum Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie, sygn. H. I. 18,
Księga protokołów Rady Pedagogicznej z lat 1940-46.
56
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się sprawdzaniem obecności uczennic podczas nabożeństw
szkolnych w niedziele i święta oraz dbała o właściwe zachowanie uczennic w kościele i na ulicy, zarówno wobec koleżanek, jak
i osób starszych. Ponadto w okresie adwentu – w ramach przygotowania do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia – członkinie
sekcji zajmowały się zbieraniem tzw. „ofiarek”, czyli drobnych
umartwień i dobrych uczynków. Z kolei w maju 1946 roku sekcja religijno-moralna przeprowadziła wśród uczennic klas III-VII zapisy do róż Żywego Różańca. Na podstawie listy zapisów
3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
i w Święto Konstytucji 3 Maja siostra Bogucka utworzyła 9 róż
różańcowych 58.
W ramach sekcji charytatywnej przy szkole powszechnej prowadzonej przez augustianki uczennice dzieliły się śniadaniem
z biedniejszymi koleżankami, porządkowały groby żołnierzy,
przeprowadzały zbiórki na cele dobroczynne oraz opiekowały się
ptakami. Ponadto starsze klasy miały zindywidualizowane zadania. Klasy III i IV zajmowały się zbieraniem darów dla ubogich,
dyżurowaniem przy rozdawaniu śniadań oraz przynoszeniem
prowiantów z Ośrodka Dożywiania Młodzieży, działającego przy
Kuratorium Oświaty. Ponadto prowadziły „koło samopomocy”, zajmujące się pomocą uczennicom osiągającym słabe wyniki w nauce. Natomiast klasom V, VI i VII przypadło w udziale
kierowanie akcjami charytatywnymi typu: zbiórki odzieży, czasopism, książek, podręczników, zabawek i żywności. Do ich zadań
należało także reperowanie zebranej odzieży oraz przygotowywanie pomocy naukowych. Z kolei członkinie Koła PCK z klasy
VII sprawowały opiekę nad niewidomym chłopcem poprzez częste odwiedziny, czytanie i opowiadanie bajek, przynoszenie zabawek, słodyczy czy obiadów. Oprócz tego zajęły się zorganizowaniem „Mikołaja” dla pacjentów szpitala św. Ludwika, którym
przekazano 20 dużych paczek z odzieżą oraz przygotowaniem
„gwiazdki” dla sierot z Kresów Wschodnich, przebywających
w przytułku przy ul. Radziwiłłowskiej 59.
Podobne zadania wykonywało Koło PCK działające przy szkole powszechnej prowadzonej przez siostry prezentki. Członkinie
58
59

Tamże.
Tamże.
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Koła zajmowały się pielęgnowaniem grobów żołnierzy, zbieraniem podarunków dla polskich wojskowych, organizowaniem
okolicznościowych imprez z okazji dnia Świętego Mikołaja, Bożego Narodzenia, Wielkanocy, dla dzieci ze żłobka znajdującego się
przy ul. Batorego 2, a także zbieraniem darów dla ubogich rodzin
i powodzian oraz kwestowaniem na cele charytatywne 60.
Prężnie działało również Koło PCK przy Gimnazjum Krawieckim Sióstr Nazaretanek w Wadowicach. Członkinie koła
zobowiązały się wspomagać ubogich, zbierać i suszyć zioła, by
następnie przekazać je ośrodkowi zdrowia, a także odbyć w szpitalu praktykę sanitarną. Oprócz tego koło przygotowywało inscenizacje teatralne, przedstawiane nie tylko w szkole, ale również
w sali miejskiego kina „Gdynia” oraz urządzało szkolne imprezy
okolicznościowe. Członkinie koła organizowały cykliczne konkursy czystości, w trakcie których sprawdzały ład i porządek sal
lekcyjnych, a także stan higieny wśród uczennic. Ponadto koło
organizowało pomoc w nauce dla uczennic mających trudności
w opanowaniu materiału dydaktycznego. Dziewczęta zrzeszone
w organizacji roztaczały opiekę nad ludźmi starszymi i samotnymi, sprzątając ich mieszkania, przygotowując posiłki, a nawet dostarczając codziennie artykuły spożywcze 61. Oprócz tego uczennice podejmowały się pracy w domu starców, prowadziły świetlicę
dla biednych dzieci oraz zajmowały się szyciem ubrań dla miejscowego Domu Dziecka, prowadzonego przez nazaretanki 62.
Z kolei w szkole prowadzonej przez benedyktynki w Staniątkach członkowie Koła PCK dbali o higienę osobistą, czystość
i estetykę sal szkolnych. Organizowali także zbiórki dla powodzian oraz miejscowych „pogorzelców” 63. W roku szkolnym
1948/1949 koło, którego opiekunką została Irena Guzik, zajmowało się dożywianiem młodzieży. Za symboliczną kwotę 50 złotych
60

Archiwum Zgromadzenia Panien Prezentek w Krakowie, sygn. G. I. I.,
Sprawozdanie Kierowniczki Prywatnej Szkoły Podstawowej SS. Prezentek na rok szkolny 1947/48.
61
Archiwum Prowincjalne Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w Krakowie, Kronika Szkolna – Wadowice.
62
Tamże.
63
Archiwum Benedyktynek w Staniątkach, sygn. 851, Protokół 8. konferencji
kończącej rok szkolny 1946/47, odbytej w pełnym składzie grona nauczycielskiego w dniu
28 czerwca 1947 r.
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miesięcznie młodzież otrzymywała gorącą herbatę oraz chleb
z „dodatkami”. Najbiedniejsi uczniowie zostali zwolnieni z jakiejkolwiek opłaty 64.
Szkolne Koło PCK przy Gimnazjum i Liceum SS. Urszulanek
w Krakowie powstało w marcu 1945 roku. Opiekunem grupy
została nauczycielka Iza Pelc, zaś przewodniczącą Maria Ornatowska. Pierwotnie chęć uczestniczenia w pracach Koła wyraziło
150 uczennic. Pracowały one w grupie sanitarnej oraz krajoznawczej 65. Ponadto w grudniu 1945 roku terenie szkoły powstały trzy
drużyny harcerskie, do których zapisała się znaczna część członkiń Koła. W ramach pracy w dwóch organizacjach uczennice:
– sprawowały opiekę nad pięcioma ubogimi rodzinami, prowadząc ich dożywianie, przynosząc ubrania, obuwie, bawiąc się
z dziećmi;
– pełniły dyżury w świetlicach szkolno-wychowawczych przy
ul. Dietla 58 i ul. Kanoniczej 14;
– zorganizowały „Mikołaja” i „Gwiazdkę” dla dzieci ze świetlicy przy ul. Dietla oraz ochronki przy ul. Krowoderskiej 71;
– urządziły „Wigilię i Gwiazdkę” dla żołnierzy przebywających
w szpitalu PCK przy ul. Kopernika 26 oraz repatriantów zamieszkujących lokal przy ul. Rakowickiej 18;
– uporządkowały i przyozdobiły chorągiewkami 200 grobów
żołnierskich na dzień 1 listopada;
– zorganizowały na terenie szkoły pomoc dla repatriantów,
przeprowadzając zbiórkę pieniędzy, a także artykułów spożywczych, koców oraz ubrań 66.
W roku szkolnym 1947/1948 Koło zostało podzielone na dwie
sekcje: szpitalną i świetlicową. Sekcja szpitalna kontynuowała
pracę z poprzedniego roku, zajmując się roznoszeniem paczek dla
chorych ze Szpitala św. Łazarza. Z kolei członkinie sekcji świetlicowej pełniły popołudniowe dyżury w świetlicy prowadzonej przez
64

Tamże, Rok szkolny 1948/49. Organizacje młodzieżowe.
Archiwum Prowincjalne Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, sygn.
Sz. Org. PCK 63, Kraków, 16 lutego 1946 r., Koło Szkolne PCK przy Gimnazjum
i Liceum SS. Urszulanek w Krakowie, ul. Starowiślna 3, Sprawozdanie z działalności Koła za rok 1945/46.
66
Archiwum Prowincjalne Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, Sz. Org.
PCK 63, Sprawozdanie z działalności Koła Młodzieży PCK przy Gimnazjum i Liceum
SS. Urszulanek w Krakowie, Okręg Krakowski za rok szkolny 1945/46.
65
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„Caritas”, gdzie pomagały dzieciom w odrabianiu lekcji. Ponadto z tzw. „akcji specjalnych” uczennic zrzeszonych w organizacji
należy wymienić uporządkowanie i przystrojenie z okazji Święta
Zmarłych grobów żołnierskich na Cmentarzu Rakowickim, zorganizowanie „Św. Mikołaja” i „Gwiazdki” w świetlicy przeznaczonej dla dzieci byłych więźniów politycznych przy ul. Kanoniczej 18, pomoc przy przygotowywaniu „paczek świątecznych”
dla pensjonariuszy Domu Starców, pacjentów szpitali oraz dzieci
ze świetlicy „Caritasu” 67.
Również w roku szkolnym 1948/1949 członkinie zajęły się roznoszeniem paczek dla chorych oraz przygotowaniem grobów żołnierzy na dzień Święta Zmarłych. Zorganizowały także obchody
„Świętego Mikołaja” dla dzieci ze świetlicy przy ul. Krakowskiej
26 oraz „Gwiazdkę” dla dzieci korzystających ze świetlicy przy
ul. Kanoniczej 14. Więcej czasu uczennice przeznaczyły na działalność propagandową, uczestnicząc w Akademii Pierwszomajowej czy też akademii z okazji święta Komsomołu. Ponadto Zarząd
Koła co dwa tygodnie brał udział w Odprawach Zarządów Kół,
na których omawiano sprawy organizacyjne, jak również kwestie
związane z kształceniem ideologicznym 68.
Poprzez pracę w Kole starano się kształcić zmysł organizacyjny, sumienność, dokładność w wykonywaniu przyjętych przez
siebie obowiązków, wdrażanie do samodzielnej pracy, a także wyrobienie otwartości i odpowiedzialności, głównie poprzez organizowanie konkursów czystości sal szkolnych. Dużą wagę przywiązywano do obchodów Dnia Matki. W programie uroczystości
przygotowywanej przez Koło PCK uwzględniano Mszę świętą
oraz akademię ku czci matek, połączoną z występem szkolnego
chóru oraz przedstawieniem scenicznym i recytacjami wierszy 69.
Na przełomie lat 40. i 50. działalność kół PCK została znacznie ograniczona i upolityczniona przez komunistyczne władze
oświatowe. W roku szkolnym 1949/1950 koła PCK zajmowały się
głównie przygotowaniem referatu z okazji 32. rocznicy utworzenia Armii Czerwonej, podjęciem rezolucji potępiającej wyzysk
67

Tamże, Sprawozdanie z pracy Kółka Polskiego Czerwonego Krzyża przy Gimnazjum i Liceum SS. Urszulanek w Krakowie w roku 1947/48.
68
Tamże, Sprawozdanie z działalności młodzieżowego Koła PCK przy Liceum
SS. Urszulanek w roku szkolnym 1948/49.
69
Tamże.
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w krajach kolonialnych czy też urządzeniem poranka w trzecią
rocznicę śmierci generała Karola Świerczewskiego 70. Podobna sytuacja miała miejsce w roku szkolnym 1951/1952. W planie pracy
Kół oprócz „szerzenia oświaty sanitarnej przez czuwanie nad higieną osobistą uczennic i czystością budynku szkolnego” główne
miejsce zajmowało „zaznajomienie członkiń z zagadnieniem służby zdrowia w Planie 6-letnim” 71.

Działalność drużyn Związku Harcerstwa Polskiego
Funkcjonowanie ZHP na terenie szkoły przejawiało się przede
wszystkim w prowadzeniu szeroko zakrojonej działalności opiekuńczej zarówno w stosunku do uczniów, jak też do osób samotnych, biednych, potrzebujących wsparcia oraz ludzi z marginesu
społecznego. Dobrze obrazuje to przykład działalności drużyn
harcerskich w krakowskiej szkole Sióstr Urszulanek.
Na terenie Gimnazjum i Liceum SS. Urszulanek w Krakowie
działały trzy drużyny harcerskie. Każda z drużyn dzieliła się na
zastępy, z których każdy zbierał się raz w tygodniu. Drużyny spotykały się raz na dwa tygodnie. Podczas trwania roku szkolnego
drużyny pracowały w obranych przez siebie kierunkach, którymi
były: służba dziecku, służba Ziemiom Odzyskanym, prowadzenie korespondencji ze skautami z innych krajów, ochrona przyrody, czy też służba sanitarna. Oprócz tego w obrębie zastępów
urządzano jednodniowe wycieczki, zaś w wakacje miesięczny
obóz dla każdej z drużyn, podczas którego kontynuowano prace
prowadzone podczas trwania roku szkolnego 72.
Ze sprawozdania z pracy 52. Drużyny Harcerek w Krakowie,
działającej przy szkole średniej urszulanek, dowiadujemy się, że
drużyna licząca 53 dziewczęta została podzielona na sześć zastępów. W ramach zadań wychowawczych uczennice miały pod
stałą opieką 61. Drużynę Harcerek, którą tworzyły tzw. „dzieci
70

Zob. tamże, Kraków, 2 kwietnia 1950 r., Do Referatu Kół Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.
71
Zob. tamże, Roczny plan Szkolnego Koła PCK.
72
Tamże, Sprawozdanie z pracy drużyn harcerskich przy Gimnazjum i Liceum
SS. Urszulanek w Krakowie.
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ulicy”. Do głównym zadań związanych z tą opieką należało organizowanie imprez, w tym zorganizowanie „Dnia Św. Mikołaja”
oraz loterii fantowej. Ponadto 52. Drużyna przygotowywała paczki żywnościowe dla dzieci z przytułku przy ul. Radziwiłłowskiej
w Krakowie 73.
Z kolei 35. Drużyna Harcerek przy Zakładzie Naukowym
SS. Urszulanek w Krakowie składała się z uczennic szkoły średniej oraz 14 szkoły powszechnej. W roku szkolnym 1946/1947
w drużynie pracowano głównie nad wyrobieniem słowności
i punktualności. Poza tym dziewczęta zapoznawały się ze sprawą
Ziem Odzyskanych, między innymi przeprowadzając zbiórkę na
rzecz mieszkańców Warmii i Mazur. Ponadto przesłały tzw. „pocztę braterstwa” do polskich drużyn harcerskich działających we
Francji. Zawierała ona referaty o tematyce historycznej, geograficznej i przyrodniczej, piosenki, albumy, fotografie czy też harcerskie gawędy. Oprócz tego harcerki przygotowały „choinkę” oraz
„święcone” dla sierot po więźniach politycznych, zorganizowały
na terenie szkoły zbiórkę rzeczy i darów dla powodzian, a także zajęły się przyozdabianiem „opuszczonych grobów” własnoręcznie wykonanymi wieńcami i lampionami. Drużyna brała także udział w wycieczkach do pobliskich Krzeszowic oraz Lasku
Wolskiego, do którego zakupiła kosze na śmieci 74. Natomiast 16.
Drużyna Harcerek przez cały rok szkolny współpracowała z Pogotowiem Opieki nad Dziewczętami w Krakowie. Raz w tygodniu jeden z zastępów pełnił dyżur w pogotowiu zajmując się
przebywającymi w nim dziećmi. Dziewczęta także robiły dla nich
zabawki 75.
W roku szkolnym 1947/1948 Drużyna 35., której nadano nazwę
„Czyn”, pracowała nad wyrobieniem karności, słowności, odpowiedzialności, braterstwa i postawy harcerskiej. Odbywało się to
poprzez gawędy harcerskie oraz tzw. „ćwiczenia międzyzbiórkowe”. Tematy poruszane podczas gawęd brzmiały następująco: Nowe wartości w prawie harcerskim, Uśmiechnij się do świata, Piosenka promieniem radości, Boże Narodzenie najmilszym
73

Tamże, Sprawozdanie z pracy 52 KDH „Wierchy” za rok 1946/1947.
Tamże, Kraków, 29 czerwca 1947 r., Sprawozdanie z pracy 35 KDH przy Zakładzie Naukowym SS. Urszulanek w Krakowie.
75
Tamże, Sprawozdanie z pracy drużyn harcerskich przy Zakładzie Naukowym
SS. Urszulanek w Krakowie.
74
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naszym świętem, Pracą budujemy lepszy świat, Idziemy radośnie
w życie, Witamy wiosnę, Męstwo dnia codziennego, Las naszym
przyjacielem, Matka, Jedziemy na obóz. Z kolei podczas „ćwiczeń międzyzbiórkowych” harcerki zajmowały się promowaniem
książek, tworząc spisy lektur domowych, a także pisząc recenzje.
Wykonały również „drobiazg do własnego użytku”, którym najczęściej była zakładka do książki oraz omawiały zwyczaje świąteczne. Oprócz tego dziewczęta zdobywały kolejne stopnie harcerskie: ochotniczka, tropicielka, pionierka, samarytanka, brały
udział w kursach sprawnościowych organizowanych przez hufiec, a także organizowały ćwiczenia w czytaniu, sprawnym posługiwaniu się alfabetem Morse’a 76.
Z kolei 52. Drużyna podjęła pracę wychowawczą nad obowiązkowością i punktualnością. W ramach planów pracy każdy
z zastępów wybierał „swoją specjalność”. Przykładowo, specjalnością Zastępu V były zabytki Krakowa. Harcerki miały za zadanie gromadzić informacje na ich temat. Ponadto robiły różnego
rodzaju maskotki, które następnie sprzedały, zaś zarobione w ten
sposób pieniądze przeznaczyły na odnowienie ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie. Ponadto drużyna przygotowywała „Św. Mikołaja” i „Gwiazdkę” dla dzieci, pełniła dyżury
w świetlicach oraz robiła maskotki i zabawy choinkowe 77.
Również w wadowickiej szkole nazaretanek harcerki zajmowały się pomocą potrzebującym, pracując jako wolontariuszki
w domu starców, współprowadząc świetlicę dla ubogich dzieci,
szyjąc ubrania dla wychowanków Domu Dziecka, czy też wystawiając przedstawienia. W marcu 1948 roku przygotowały spektakl Królewscy paziowie, na potrzeby którego sporządziły stroje
z czasów Zygmunta Starego. Ponadto prowadziły teczki, do których zbierały pieśni, materiały do inscenizacji, legendy i baśnie.
Gromadzone w ten sposób materiały były wykorzystywane podczas obozów dla dzieci 78.

76

Archiwum Prowincjalne Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, sygn. Sz.
org. H 61, Plan pracy na rok 1946/47, 35 KDH „Czyn” im. Józefy Mikowej.
77
Tamże, Plan pracy, 52 ŻDKH „Wierchy” na rok 1947/48.
78
Archiwum Prowincjalne Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w Krakowie, Kronika Szkolna – Wadowice.
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Działalność Samorządów Szkolnych
Podobne cele i zadania stawiały przed sobą Samorządy Szkolne.
Z oczywistych przyczyn zawężały one swoją działalność do terenu placówki edukacyjnej, w której działały. I tak, na przykład od
roku szkolnego 1946/1947 w skład Samorządu Szkolnego działającego na terenie staniąteckiego gimnazjum i liceum wchodziły
cztery sekcje: imprezowa, karności, samopomocy, PCK 79.
W szkole tej samorząd szkolny wybierano co roku. Na zebraniu wyborczym obecnych było po czterech delegatów z każdej
klasy. Poprzez tajne głosowanie wybierali oni opiekuna samorządu, skład oraz Marszałka, który wyznaczał swojego zastępcę 80.
Każde zebranie Samorządu rozpoczynano oraz kończono modlitwą. Do stałych części obrad należało także odczytanie porządku zebrania, sprawdzenie listy obecności, odczytanie protokołu
z poprzedniego spotkania, dyskusja nad sprawami bieżącymi
oraz wolne wnioski. Od końca roku szkolnego 1947/1948 Samorząd dzielił się na 5 sekcji:
– samopomocy, w której niezamożni uczniowie osiągający dobre
wyniki w nauce udzielali płatnych korepetycji uczniom klas niższych. W obrębie klasy samopomoc była świadczona bezpłatnie;
– imprezowa, która zajmowała się organizowaniem imprez
imieninowych, narodowych, karnawałowych oraz pomagała
w zorganizowaniu wycieczek szkolnych;
– świetlicowa, zajmująca się organizowaniem w niedziele zajęć
świetlicowych, przygotowując, między innymi, przedstawienia teatru rapsodycznego;
– karności, „karcąca energicznie wszelkie wybryki młodzieży”.
Przewodniczący sekcji miał prawo do udzielania nagan ustnych, publicznych oraz przez ogłoszenie na tablicy;
– bibliotekarsko-czytelnicza, pomagająca w wydawaniu, odbieraniu i zakupywaniu książek. Wydawała także gazetkę ścienną
i prowadziła czytelnię 81.
79
Archiwum Benedyktynek w Staniątkach, sygn. 851, Protokół 3. posiedzenia
Rady Pedagogicznej dn. 15 stycznia 1947 r.
80
Archiwum Benedyktynek w Staniątkach, sygn. A 97, Sprawozdania z zebrań
Samorządu Szkolnego. 1950/51, Protokół z zebrania wyborczego.
81
Tamże, sygn. 851, Protokół 8. konferencji kończącej rok szkolny 1946/47, odbytej
w pełnym składzie grona nauczycielskiego w dniu 28 czerwca 1947 r.
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W roku szkolnym 1948/1949 głównym celem działalności sekcji samopomocy Samorządu Szkolnego było podniesienie poziomu naukowego, poprzez udzielanie bezpłatnych korepetycji.
Z kolei sekcja imprezowa zajęła się zorganizowaniem wycieczki
do Wrocławia, a także inscenizacją przedstawień Grube ryby oraz
Kwiat Ametystu. Ponadto przygotowała trzy zabawy taneczne:
„przedadwentową”, karnawałową i związaną z komersem maturzystów. Na każdą z nich zapraszano także absolwentów szkoły.
Pozostałe sekcje zajmowały się między innymi, przygotowaniem
wspólnych nabożeństw, redagowaniem gazetki szkolnej oraz selekcjonowaniem uczniów do udziału w olimpiadzie sportowej 82.
Od września 1950 roku samorząd prowadził szkolny sklepik,
w którym sprzedawano pomoce naukowe oraz słodycze. W tym
samym czasie została utworzona Komisja Rewizyjna, mająca
sprawować kontrolę nad wydatkami samorządu 83.

Inne organizacje działające na terenie szkół katolickich
Ponadto na terenie szkół działały Spółdzielnie Uczniowskie, których działalność przejawiała się przede wszystkim w prowadzeniu sklepiku szkolnego, w którym można było zakupić przybory szkolne po cenach niższych niż rynkowe oraz ciastka. W celu
efektywniejszego prowadzenia działalności Spółdzielni dyrekcje
szkół, tak jak to miało miejsce w przypadku Gimnazjum i Liceum SS. Urszulanek w Krakowie, finansowały korespondencyjny
kurs spółdzielczy zorganizowany przez Zespół Rewizyjny w Łodzi, w którym wzięło udział osiem uczennic. Według opiekunki
organizacji, Antoniny Pawlikowej, uczennice wchodzące w skład
Zarządu Spółdzielni wykazywały się samodzielnością, odpowiedzialnością i sumiennością 84.

82

Tamże, Rok szkolny 1948/49. Sekcje samorządu.
Archiwum Benedyktynek w Staniątkach, sygn. A 97, Sprawozdania z zebrań
Samorządu Szkolnego 1950/51, Sprawozdanie z I zebrania Samorządu Szkolnego z dnia
4 września 1950 roku.
84
Archiwum Prowincjalne Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, Sz. III. 18,
Kraków, 26 czerwca 1947, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej Gimnazjum i Liceum SS Urszulanek w Krakowie.
83
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Z kolei Koła Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza zajmowały się
porządkowaniem grobów żołnierskich czy też rozprowadzaniem
chorągiewek, nalepek i kartek na rzecz TPŻ. Członkinie koła działającego przy szkole średniej urszulanek zajmowały się zbiórką
papierosów i pieniędzy dla żołnierzy. Z okazji „Gwiazdki” zorganizowały w szpitalu wojskowym koncert kolęd w wykonaniu
Chóru Szkoły. Natomiast w okresie Wielkanocy wręczyły żołnierzom 190 własnoręcznie malowanych pisanek 85. W roku szkolnym 1948/1949 Koło TPŻ współpracowało z Kołem PCK i SP.
Głównym zadaniem organizacji, oprócz przygotowania grobów
żołnierzy na 2 listopada, było wzięcie udziału w konkursie na gazetkę ścienną pod tytułem: „Od Stalingradu do Berlina” 86.
Natomiast na zebraniach Koła Ligi Morskiej odbywały się pogadanki o morzu, odczytywano artykuły z czasopisma „Młody
Żeglarz”, a także fragmenty książek otrzymywanych z Okręgowego Koła Ligi Morskiej 87, zaś praca członków Koła Krajoznawczego w liczbie 40 osób spotykały się regularnie co dwa tygodnie.
Praca Koła polegała głównie na zbieraniu znaczków pocztowych,
a także zdjęć, widokówek i ilustracji w celu zrobienia albumu krajoznawczego dla potrzeb szkoły 88.

85
Tamże, Sprawozdanie z pracy szkolnego Kółka Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza
przy Gimnazjum i Liceum SS. Urszulanek w Krakowie za rok 1947/48.
86
Tamże, Sprawozdanie z działalności Koła Szkolnego TPŻ przy Liceum SS. Urszulanek w Krakowie za rok szkolny 1948/49.
87
Tamże, Sprawozdanie z działalności Koła Ligi Morskiej przy Liceum SS. Urszulanek w Krakowie. 1948/49.
88
Tamże, Sprawozdanie z działalności Koła Krajoznawczego im. W. Pola przy Gimnazjum SS. Urszulanek im. Św. Urszuli w Krakowie za rok szkolny 1947/48.
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Nauczanie filozofii moralnej w luterańskim
gimnazjum akademickim w Gdańsku
(1601-1694) 1

Nauczanie filozofii moralnej było prowadzone w Gdańskim Gimnazjum Akademickim wyłącznie w najwyższej, ostatniej klasie,
zwanej supremą 2. Ten sposób nauczania filozofii podczas ostatniego
roku szkoły średniej wyższej bądź jako ukoronowanie wykształcenia na poziomie średnim, bądź w perspektywie dalszych studiów
uniwersyteckich – był typowy dla szkół luterańskich w Polsce.
Kolegia jezuickie, na przykład, nie miały w swym programie humanistycznym studium z filozofii. Nauka filozofii stanowiła kurs
dokładnie oddzielony od studiów humanistycznych (tzw. humaniorów) czy teologicznych.
Gimnazjum Akademickie w Gdańsku nie posiadało ścisłego
programu nauczania filozofii, a tylko ogólne, a zarazem istotne i zobowiązujące zalecenie, aby w trakcie ostatniej klasy szkolnej, właśnie w supremie, miały miejsce pełne wykłady z filozofii, a mianowicie: z logiki, fizyki, metafizyki i filozofii moralnej oraz z matematyki
i astronomii 3.
1

Tekst jest fragmentem rozprawy Nauczanie filozofii moralnej w uniwersytetach
i gimnazjach akademickich w Polsce i na Litwie od XV do XVIII wieku w świetle podręczników wykładowych, która ukazała się drukiem w roku 2011.
2
Monografię na temat nauczania filozofii moralnej w Gdańsku, jedną z niewielu napisanych dotychczas i opartych na źródłach rękopiśmiennych i starodrukach, pozostałych po działalności Gimnazjum, zawdzięczamy Tadeuszowi
Bieńkowskiemu, Nauczanie filozofii w Gdańsku w XVI-XVII wieku, w: NFwP XV-XVIII, s. 115-135.
3
Por. T. Bieńkowski, Nauczanie filozofii w Gdańsku, dz. cyt., w: NFwP XV-XVIII, s. 115-116. Zob. także: A. Franckenberger, Constitutio nova Gymnasii Dantiscani, Gedani 1668.
Pamięć...13
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Metafizyki nauczano w oparciu o Tusculanae Disputationes
M.T. Cicerona, o jego De natura deorum i na podstawie podręcznika
metafizyki Filipa Melanchtona 4. Poza tym nic pewnego nie wiadomo, przynajmniej co do materiałów, na podstawie których wykładano metafizykę.
Prawdziwe nauczanie filozofii w Gdańsku zaczęto w roku 1601,
dzięki profesorowi Bartłomiejowi Keckermannowi (1572-1609) 5.
B. Keckermann był uczniem Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku, a następnie studentem w Wittenberdze, Lipsku i Heidelbergu, gdzie uzyskał magisterium w 1595 roku i gdzie do 1602 wykładał. Od 1602 roku był profesorem filozofii, w tym filozofii moralnej
w Gdańsku. Był autorem podręczników w duchu arystotelesowskim 6. Na ich podstawie uczono przez całe dziesięciolecia nie tylko
w Gdańsku, ale także w Toruniu. Był on w Gdańsku prawdziwym
prekursorem nauczania filozofii moralnej 7, zwłaszcza zaś polityki,
pojmowanej jako nauka o systemach politycznych, na temat sposobu funkcjonowania państwa 8, ale także etyki 9 i historii 10.
Jak łatwo zauważyć, miejsce ekonomiki zajęła w triadzie filozofii
moralnej w pewnym sensie historia 11.
4

F. Melanchton, Summa theologica seu loci communi, b.m.w. 1521.
B. Nadolski, Keckermann Bartłomiej (1572-1609), hasło w: PSB, t. XII,
s. 322-323; por. także: Bartłomiej Keckermann (1572-1609), biogram w: FiMS XVII-2,
s. 10-12.
6
B. Keckermann, Systema ethicae tribus libris adornatum, Hanau 1607; B. Keckermann, Sistema disciplinae politicae Gedani 1607; B. Keckermann, Praecognitorum publicis praelectionibus propositorum philosophorum libri duo, Hanau 1607;
B. Keckermann, Apparatus practicus sive idea methodica et plena totius philosophiae
practicae, Hanoviae 1609; B. Keckermann, Praecognitorum logicorum tractatus tres,
Heidelbergae 1598, Hanau 1599, Genevae 1614. Część III została poświęcona
w całości logice Pierre’a de la Ramée (Ramusa) 1515-1572, krytyka logiki arystotelesowskiej; fragment tejże części, pt. Przeciw Ramusowi w obronie Arystotelesa,
w: FiMS XVII-2, s. 312-330 [por.: „Kocham i czczę Ramusa; nie chcę jednak deptać
filozofii Arystotelesa i wynieść nad nią filozofii rameańskiej” (s. 312)].
7
B. Keckermann, Apparatus practicus sive idea methodica et plena totius philosophiae practicae, Hanoviae 1609.
8
B. Keckermann, Sistema disciplinae politicae, Gedani 1607.
9
B. Keckermann, Systema ethicae tribus libris adornatum, Hanau 1607.
10
Por. T. Bieńkowski, Nauczanie filozofii w Gdańsku, dz. cyt., w: NFwP XV-XVIII, s. 116. Włączenie nauczania historii do programu nauczania filozofii moralnej było dziełem samego B. Keckermanna.
11
Por. K. Piwarski, Hartknoch Krzysztof Jan (1644-1687), hasło w: PSB, t. IX,
s. 296-297; por. także: Krzysztof Jan Hartknoch (1644-1687), biogram w: FiMS
5
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B. Keckermann uczył filozofii w następującej kolejności: logika,
fizyka (nauki przyrodnicze), matematyka, metafizyka i filozofia
moralna, która kończyła i niejako koronowała całe studium filozofii.
Zalecał on nauczanie filozofii teoretycznej (logiki-fizyki-matematyki-astronomii-metafizyki) z zastosowaniem metody syntetycznej,
natomiast filozofii praktycznej (etyki-polityki-historii) z zastosowaniem metody analitycznej 12.
Według B. Keckermanna, pojęcie filozofii w szerokim znaczeniu
odnosi się do sztuk wyzwolonych, natomiast w sensie ścisłym odnosi się on do fizyki, matematyki i metafizyki (tak!), a jeszcze ściślej
do samej metafizyki 13.
B. Keckermann prowadził wykłady w formie konferencji (praecepta), po których następowały ćwiczenia ze studentami, którzy
aktywnie uczestniczyli w dyskusji i w dialogu, albo krótkie prezentacje poglądów, zakończone wspólną, aktywną dyskusją z udziałem wszystkich. Tę ostatnią formę umożliwiania wszystkim wzięcia
udziału w zajęciach B. Keckermann nazywał właśnie ćwiczeniami
(exercitia) 14.
B. Keckermann był profesorem w Gdańsku stosunkowo bardzo
krótko, bo tylko od 1602 do 1609 roku, w którym zmarł, ale zapisał się w pamięci swoich uczniów na bardzo długo jako metodyczny i głęboko przekonany zwolennik arystotelizmu. Nie zwykł się
jednak trzymać dosłownie oryginalnego tekstu Arystotelesa, lecz
stosował własną metodę komentowania go i rozwijania myśli Filozofa, dostosowując ją elastycznie do potrzeb prowadzonego wykładu 15. Ta jego metoda była o wiele bardziej twórcza od dotychczas
XVII-1, s. 413. Nie spotkamy, niestety, jego nazwiska w EwP.SP ani w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PNW. Jan Krzysztof Hartknoch – historyk prawa polskiego
i państwowości polskiej. Od 1667 roku wykładowca w Gimnazjum w Gdańsku.
Od 1670 wykładowca w Królewcu. Od 1679 na stałe w Toruniu. Por. jego dzieła
z zakresu historii: Jan Krzysztof Hartknoch, Respublica Polona duobus libris illustrata, Jenae 1678; fragment tego dzieła, ks. II, rozdz. IX, s. 906-930, w przekładzie B. Kornguta Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, w: FiMS XVII-1, s. 414-427; Jan
Krzysztof Hartknoch, Ius publicum Regni Poloniae, Jenae 1678; J. K. Hartknoch, De
Republica Polonica libri duo, Lipsiae 1687, Lipsiae 1698.
12
Por. T. Bieńkowski, Nauczanie filozofii w Gdańsku..., dz. cyt., w: NFwP XV-XVIII, s. 116-117.
13
Tamże.
14
B. Keckermann, Praecognitorum publicis praelectionibus propositorum philosophorum libri duo, Hanau 1607, s. 143.
15
Por. T. Bieńkowski, Nauczanie filozofii w Gdańsku, dz. cyt., s. 120.
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stosowanych, ale przysporzyła mu wielu kłopotów ze strony władz
Uczelni, które upomniały go, by trzymał się raczej tradycyjnych
metod nauczania arystotelizmu 16.
W pierwszej dekadzie XVII wieku arystotelicy polscy dzielili się
w praktyce na dwa ugrupowania: na arystotelików t e k s t o w y c h,
czyli interpretatorów tekstów arystotelesowskich, i na arystotelików m e t o d y c z n y c h, czyli takich, którzy posługując się tekstem
i metodą arystotelesowską, potrafili wyjaśniać zjawiska naturalne
i zagadnienia społeczne w duchu arystotelesowskim, czyli przekładać albo przetłumaczać – by tak rzec – arystotelesowską filozofię
zgodnie z mentalnością współczesnych im ludzi. B. Keckermann należał do tego drugiego ugrupowania, jakkolwiek podręcznik, który
napisał jako profesor etyki, był w praktyce zaledwie komentarzem
do arystotelesowskiej Etyki Nikomachejskiej 17. W świetle deklaracji
B. Keckermanna w obronie „czystego Arystotelesa” 18, był on lojalny
względem poglądów filozofa, broniąc ich przez nazbyt nowoczesnymi innowacjami (np. ze strony Pierre’a de la Ramée), a jednocześnie potrafił je nowocześniej przedstawiać swoim uczniom.
Jako profesor filozofii moralnej B. Keckermann prowadził wykłady, traktując etykę, politykę i ekonomikę (historię) łącznie, pisząc także odpowiedni podręcznik dydaktyczny, który zawierał
pełną metodykę wykładania tych przedmiotów 19.
Znaczenie B. Keckermanna w Gdańsku było nie do przecenienia 20 także z tego powodu, iż jednocześnie wykładał on wszystkie
inne części filozofii moralnej, pisząc z zakresu każdej z nich osobny podręcznik 21. Był on mistrzem nie tylko pracowitym, ale także
16

Por. Bartłomiej Keckermann (1572-1609), biogram w: FiMS XVII-2, s. 10-12.
Władze Gimnazjum, a także władze miasta Torunia czy Gdańska stawały niekiedy w obronie nauczania „czystego Arystotelesa” przeciw zbyt odważnym innowacjom czy to w treści, czy w metodzie nauczania filozofii.
17
Por. T. Bieńkowski, Nauczanie filozofii w Gdańsk., dz. cyt., s. 121-123; por. także: B. Keckermann, Systema ethicae tribus libris adornatum, Hanau 1607; B. Keckermann, Apparatus practicus sive idea methodica et plena totius philosophiae practicae,
Hanoviae 1609.
18
Przeciw Ramusowi w obronie Arystotelesa, w: FiMS XVII-2, s. 312.
19
B. Keckermann, Apparatus practicus sive idea methodica et plena totius philosophiae practicae, Hanoviae 1609.
20
Por. B. Nadolski, Keckermann Bartłomiej (1572-1609), hasło w: PSB, t. XII,
s. 322-323.
21
Por. przypis 5.
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znakomitym zarówno co do rozległości horyzontów, jak i co do zastosowanej metody, a także samego stylu uprawiania filozofii. Stąd,
pomimo jego przedwczesnej śmierci w 1609, aż do 1650 i długo
później filozofia w Gdańsku była nauczana w wymiarze, w stylu
i na podstawie podręczników B. Keckermanna 22.
Ponadto, poza dobrze zasłużoną dla środowiska gdańskiego postacią B. Keckermanna, jesteśmy w posiadaniu pełnego wykazu wykładów z filozofii w Gimnazjum Akademickim w latach 1645-1678,
który umożliwia nam wyrobienie sobie pełniejszego obrazu o nauczaniu filozofii w tej Szkole 23.
Następujący wykładowcy uczyli następujących przedmiotów
w Gimnazjum Akademickim:
1644/1645 Henryk Nicolai 24
1648
Bazyli Czöllner 26
22

logika, fizyka, matematyka 25.
filozofia moralna 27.

Por. T. Bieńkowski, Nauczanie filozofii w Gdańsku, dz. cyt., s. 124.
Cursus semestris laborum Athenaei Gedanensis, Gedani (1678). Por. także:
T. Bieńkowski, Nauczanie filozofii w Gdańsku, dz. cyt., s. 125.
24
Henryk Nicolai (1605-1660), biogram w: FiMS XVII-2, s. 205-207. Por. także:
B. Nadolski, Nicolai Henryk (1605-1660), hasło w: PSB, t. XXII, s. 707-709. Por. także: B. Nadolski, Profesor filozofii Gimnazjum Gdańskiego H. Nicolai w świetle swej
autobiografii, w: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Gdynia 1959, s. 235-240.
Henryk Nicolai – gdańszczanin, uczeń i profesor Gimnazjum Akademickiego
w Gdańsku, student przez 10 lat w Wittenberdze, Lipsku, Nienie, Norymberdze,
Altdorfie, Ingolsztadzie i Marburgu (tamże magisterium w 1627 roku), Lejdzie,
Amsterdamie, Francken, Gröningen, Rostocku, skąd w 1631 roku powrócił do
Gdańska. Filozof arystotelik, uczył do 1651 roku z przerwą na pobyt w Królewcu. Odbył w Gdańsku w latach 1636-1638 kilkadziesiąt ćwiczeń z filozofii moralnej. Od 1651 roku był profesorem w Elblągu. Przed „Potopem” szwedzkim
uciekł do Szczecina, podczas „Potopu” wrócił do Gdańska.
25
H. Nicolai, Cursus philosophicus, b.m.w. 1653; H. Nicolai, Cursus vitae meae,
w: WAP Gdańsk, sygn. 300 R. Qq 13, s. 95-103.
26
Jest to ten sam Bazyli Czöllner, którego spotkaliśmy wcześniej w Toruniu.
Nie spotkamy, niestety, jego nazwiska ani w FiMS XVII-1 i FiMS-2, ani w EwP.SP,
ani w PSB, ani w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN.
27
B. Czöllner był autorem dwóch podręczników do filozofii moralnej. Pierwszy podręcznik: Compendium practicae philosophiae, ex Aristotelis libris Ethicorum,
Politicorum et Oeconomicorum, Thorunii 1648 był bardzo cenny, ponieważ zawierał program nauczania całej filozofii moralnej. Nie zachował się on jednak
do naszych czasów. W drugim z nich: Synopsis Politicae Aristoteleae excerpta et
Commentario cujusdam Politici, in recentioribus haut postremi, uuam aliquot thesibus comprehensam... (b.m.w., b.d.w., bardzo prawdopodobnie Thorunii 1658),
w: Ks. M. Toruń, sygn. K 30 a. 31, B. Czöllner zawarł praktycznie cały program
23
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1652/1653 Michał Falck 28
1654
1658

Jerzy Neufeld 30
Jerzy Neufeld

1659
1660

Jerzy Neufeld
Jerzy Neufeld

1663

Jerzy Neufeld

1666
1668
1670
1672
1673-1792

Jerzy Neufeld
Jerzy Neufeld
Jerzy Neufeld
Jerzy Neufeld
Samuel Schelguig 32

logika, metafizyka arystotelesowska, filozofia
moralna 29.
polityka (prawo wojny i pokoju), etyka, logika 31.
logika, etyka, metafizyka (w formie wykładów,
dysput i seminariów prywatnych).
etyka, nauka o ekonomii, polityka, logika.
logika, polityka ogólna, ćwiczenia z filozofii
teoretycznej i moralnej.
fizyka (wykładana z zastosowaniem metody
syntetycznej) oraz polityka (wykładana z zastosowaniem metody analitycznej).
doctrina de prudentia, collegium politicum.
polityka.
etyka, logika.
etyka, polityka, logika.
etyka, logika, prawo naturalne, jus gentium,
metafizyka 33.

nauczania polityki. Na jego tekst składa się 109 „tez”, które odnoszą się do różnych form życia społecznego państwa.
28
Nie spotkamy, niestety, jego nazwiska ani w FiMS XVII-1 i FiMS-2, ani
w EwP.SP, ani w PSB, ani w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN.
29
Składały się na nią wykłady z etyki na podstawie Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa oraz polityki na podstawie podręcznika C.L. Witzendorfa, Civilis prudentia (b.m.w. i b.d.w.).
30
Nie spotkamy, niestety, jego nazwiska ani w FiMS XVII-1 i FiMS-2, ani
w EwP.SP, ani w PSB, ani w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN.
31
Logikę wykładał na podstawie podręcznika D. Scharffa, Manuale logicum,
b.m.w. i b.d.w. J. Neufeld był pierwszym profesorem w Gdańsku, który wykłady
z metafizyki arystotelesowskiej uczynił nieobowiązkowymi; por. T. Bieńkowski,
Nauczanie filozofii w Gdańsku, dz. cyt., s. 126.
32
Samuel Schelwig (Schelguig) (1643-1715), Niemiec z pogranicza Wielkopolski i Dolnego Śląska (Leszno, Głogów, Wołów), student we Wrocławiu, Lipsku, Wittemberdze, Zerbst, Strasburgu, Magdeburgu i Hamburgu. Wykładowca
w Wittenberdze po habilitacji w 1663 roku. Od 1668 w Toruniu. Od 1673 profesor
filozofii (w tym etyki) i bibliotekarz w Gdańsku. Od 1674 roku głównie teolog
i polemista luterański. Por. L. Mokrzecki, Schelwig (Schelguig) Samuel (1643-1715),
hasło w: PSB, t. XXXV, s. 441-443. Nie spotkamy, niestety, jego nazwiska ani
w FiMS XVII-1 i FiMS-2, ani w EwP.SP, ani w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej
PWN.
33
Samuel Schelguig był profesorem w Gdańsku przez 19 lat. Wykładał powyższe przedmioty, jednak nie jest możliwe – z powodu braku dokładniejszych danych – przypisać je do konkretnych lat akademickich, jak w przypadku
J. Neufelda. Ponadto odnotowujemy pojawienie się nowego przedmiotu filozoficznego, prawa narodów (jus gentium), który rozwinął się w latach następnych i wzbogacił o nowe wątki: prawo międzynarodowe, prawo naturalne itd.
Można odnotować także rosnącą obecność i wpływ Hugo Grotiusa. Podręczniki: S. Schelwig (Schelguig), De boni politici requisitis (praca habilitacyjna), Wit-
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J. K. Rosteuscher 34

1694

Gabriel Groddeck 35
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filozofia teoretyczna i praktyczna; etyka, pawo
naturalne, prawo międzynarodowe (na podstawie
De jure belli ac pacis Hugo Grotiusa).
historia, filozofia (pierwszy, który przeszedł
od filozofii arystotelesowskiej do recentiores,
stosownie do tendencji obecnej w innych szkołach
w tym okresie) 36.

Zatrzymując się nad tym, jakkolwiek niepełnym, spisem, można stwierdzić, że nauczanie filozofii teoretycznej i praktycznej
(moralnej) pozostawało w Gdańsku przez okres niemal 40 lat
w rękach dwóch profesorów: Jerzego Neufelda i Samuela Schelguiga (Schelwiga). Fakt ten sprzyjał bez wątpienia nabyciu przez
nich obydwu dużego doświadczenia w nauczanych przez nich
dziedzinach i wychowaniu długiej listy uczniów 37. Świadczy to
jednak także o niedoborach kadrowych, pomimo stypendiów zagranicznych dla przyszłych profesorów w tejże Szkole. Często
także wychowani już profesorowie, skonfliktowani ze Szkołą,
opuszczali ją dla Królewca, Elbląga czy Torunia 38.
Pomimo tak długiego okresu nauczania w Gdańsku filozofii moralnej, nie zachowało się zbyt wiele jego śladów w postaci podręczników 39. Zachował się m.in. wybór dysput studentów
tenbergae 1663. S. Schelwig (Schelguig), Idea logicae, Thorunii 1673. S. Schelwig
(Schelguig), Pronunciata philosophica, Thorunii 1674.
34
Jan Krzysztof Rosteuscher (1657-1708), biogram w: FiMS-2, s. 406-407. Nie
spotkamy, niestety, jego nazwiska w EwP.SP, ani w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN.
35
Gabriel Groddeck (1672-1709), gdańszczanin, student w Królewcu i Lipsku. Od 1693 mgr filozofii w Lipsku. Od 1699 roku profesor filozofii, orientalistyki i historii oraz bibliotekarz w Gdańsku. Zmarł z całą rodziną w czasie epidemii
w Gdańsku w wieku 37 lat. Por. E. Kwiatkowski, Groddeck Gabriel (1672-1709),
hasło w: PSB, t. VIII, s. 602-603. Nie spotkamy, niestety, jego nazwiska ani w FiMS
XVII-1, ani w FiMS XVII-2, ani w EwP.SP, ani w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej
PWN.
36
G. Groddeck, De scriptoribus historiae Polonicae, Gedani 1707-1709; G. Groddeck, De pactis conventis regni Polonicae, Dantisci 1709.
37
M.in. Gottlieba Schelguiga (1683-1727), syna i następcy Samuela. Por.
L. Mokrzecki, Schelwig (Schelguig) Gottlieb (1683-1727), hasło w: PSB, t. XXXV,
s. 440-441 oraz Gottlieba Moellera (1670-1698). Por. I. Dąmbska, Moeller Johann
Gottlieb (1670-1698), hasło w: PSB, t. XXI, s. 555-556.
38
Por. biogramy co najmniej kilku profesorów z Gdańska w FiMS XVII-1
i FiMS XVII-2.
39
W 1982-1983 roku, kiedy pisana była praca doktorska, która stanowi podstawę obecnego opracowania, rzeczywiście baza podręcznikowa z Gdańska była
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Samuela Schelguiga 40. Przedmiotem tych dysput były dobrze
określone tematy z zakresu polityki, metafizyki, etyki, ekonomiki,
logiki i nauk przyrodniczych (zwanych już wówczas powszechnie filozofią naturalną); można z tego wysnuć wniosek, że filozofia moralna nie była mylona i mieszana z innymi dyscyplinami
filozoficznymi i że dysputy studenckie zajmowały się po trosze
wszystkimi przedmiotami filozoficznymi bez wyjątku.
Konkretnie z dziedziny p o l i t y k i były rozważane obowiązki głowy państwa w stosunku do kraju i narodu, czy to moralne, czy to społeczne, dobrze rozdzielone jedne od drugich. Następnie ze szczególnym naciskiem traktowano kwestię tolerancji
religijnej (ad religionem nemo cogi debet = nikogo nie można przymuszać do wyznawania jakiejkolwiek religii). Wreszcie określano
cel państwa i społeczności, jak również funkcje obywatela. W tej
dziedzinie coraz bardziej widoczny jest wpływ poglądów Hugo
Grotiusa 41.
W dziedzinie e t y k i przeważały kwestie społeczne: domagano się usunięcia z miast notorycznych żebraków, zamykania domów publicznych, a nawet usuwania błaznów z dworów
królewskich, książęcych i magnackich. Nie uważano pijaństwa
za okoliczność łagodzącą przy recydywie. Najbardziej pożądaną i cenioną cnotą było męstwo, uważane za jedną z najważniejszych cnót społecznych i określane jako „działalność skierowana
na zabezpieczenie dobra indywidualnego i wspólnego” 42. Zalecano żarty jako właściwe przejawy godziwej rozrywki, co pozostaje w częściowej sprzeczności z powyższym postulatem usunięcia
błaznów z miejsc publicznych. Ponadto podkreślano konieczność
dotrzymywania obietnic i umów, nawet zawieranych z heretykami (fides etiam haereticis servanda est). Skoro mamy tu do czynienia
w praktyce wyłącznie ze środowiskiem luterańskim, wydaje się,
iż może chodzić w tym przypadku o obietnice i umowy zawierane

mało znana. Obecnie, dzięki badaniom i publikacjom od tego czasu do dziś, znamy tę bazę o wiele lepiej. Por. bibliografia rękopisów, starodruków i literaturę na
końcu niniejszego opracowania.
40
Por. Pronunciata philosophica, Gedani 1674.
41
Por. T. Bieńkowski, Nauczanie filozofii w Gdańsku, dz. cyt., s. 129.
42
Tamże, s. 130. Jest to nieco dziwne, ponieważ stosowniejsze byłyby w tym
celu dobrze pojęta roztropność (prudentia) czy sprawiedliwość (iustitia).
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z katolikami. Byłoby bowiem nie do pomyślenia, by luteranie
mieli określać samych siebie tym pogardliwym mianem 43.
Wreszcie w dziedzinie e k o n o m i k i traktowano o obowiązkach poszczególnych członków rodziny, co szczególnie cechowało
wychowanie luterańskie, zmierzające do starannego wychowania
rodzin mieszczańskich. Jeśli zważymy na fakt, iż wolne miasto
Gdańsk zajmowało w Rzeczpospolitej szczególne miejsce, porównywalne z Wenecją, Genuą, Pizą czy Amalfi, z własnym bogatym
patrycjatem, szeroką autonomią polityczną i gospodarczą, z własną flotą handlową, stanowiąc jako największy port na południowym Bałtyku ważne ogniwo Ligi Hanzeatyckiej – zrozumiemy,
że doceniano i rozumiano właśnie w Gdańsku nauczanie filozofii
moralnej. Wiek XVII był w Gdańsku jeszcze daleki od wpływów
pewnych ideologii mieszczańskich, obecnych już w Europie. Dowodem na to jest gorąca polemika, toczona w gdańskim Gimnazjum Akademickim z ideami Thomasa Hobbesa, którego pragmatystyczna teoria państwa została określona w Gdańsku jako
„niegodne i sardoniczne kpiny” 44. Thomas Hobbes był zresztą
żywo kontestowany w Gdańsku także w dziedzinie etycznej z powodu swoich teorii, prowadzących – zdaniem profesorów Szkoły
gdańskiej – do stosowania w społeczeństwie prawa dżungli i walki wszystkich przeciwko wszystkim. Z dzisiejszej perspektywy
należy przyznać mistrzom z Gdańska, że ich pierwsze intuicje bynajmniej nie były całkiem nieuzasadnione...
Pod koniec XVII wieku p o l i t y k a oddzieliła się od filozofii
i usamodzielniła się jako przedmiot w formie wykładów z prawa naturalnego i prawa narodów (jus gentium), zgodnie z tendencją wspólną innym ówczesnym uczelniom 45. Należy ponadto
powiedzieć, iż w Gdańsku, podobnie jak w innych ówczesnych
uczelniach, nauczanie filozofii moralnej następowało w wyniku
stałego i precyzyjnego zapotrzebowania ze strony społeczeństwa.
Tylko ten fakt może wyjaśnić podobną długotrwałość tegoż nauczania. W tej mierze szkoły katolickie i szkoły innych wyznań
chrześcijańskich niemal się nie różniły, tym bardziej że w szkołach
43

Tamże.
Zgodnie z określeniem użytym w jednym z opracowań z zakresu polityki,
opublikowanym w Gdańsku w 1685 roku. Por. T. Bieńkowski, Nauczanie filozofii
w Gdańsku, dz. cyt., s. 131.
45
Por. K. Kocot, Nauka prawa narodów w Ateneum Gdańskim, Kraków 1965, s. 96.
44
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katolickich na terenie Polski kształciła się zawsze pewna liczba
uczniów innych wyznań, a w szkołach nie-katolickich – pewna
liczba uczniów katolickich.
Podręczniki z zakresu nauczania filozofii moralnej w luterańskim Gimnazjum Akademickim w Gdańsku (1601-1694). Rękopisy i starodruki w porządku chronologicznym:
Pierre de La Ramée (Ramus), Aristotelicae animadversiones, Paris 1543.
Pierre de La Ramée (Ramus), Dialectique, Paris 1555, Paris 1576.
Bartłomiej Keckermann, Praecognitorum logicorum tractatus tres,
Heidelbergae 1598, Hanau 1599, Genevae 1614. Część III została poświęcona w całości logice Pierre’a de la Ramée (Ramusa)
1515-1572, krytyka logiki arystotelesowskiej.
Pierre de la Ramée (Ramus), Aristotelis Politica a /Petro Ramo/ facta
et Dialecticis rerum summis breviter exposita et illustrata..., Francofurti 1601, w: Ks. M. Toruń, sygn. B 98 esygn. C 138. Podręcznik
w Toruniu i w Gdańsku.
Bartłomiej Keckermann, Systema ethicae tribus libris adornatum, Hanau 1607. Podręcznik w Gdańsku.
Bartłomiej Keckermann, Sistema disciplinae politicae Gedani 1607.
Bartłomiej Keckermann, Praecognitorum publicis praelectionibus propositorum philosophorum libri duo, Hanau 1607. Podręcznik propedeutyki filozofii w Gdańsku.
Bartłomiej Keckermann, Apparatus practicus sive idea methodica et
plena totius philosophiae practicae, Hanoviae 1609. Podręcznik
w Gdańsku.
Henryk Nicolai, Cursus philosophicus, b.m.w. 1653.
Henryk Nicolai, Cursus vitae meae, w: WAP Gdańsk, sygn. 300
R. Qq 13, s. 95-103.
Samuel Pufendorf, De jure naturae et gentium libri octo, Lund
(Szwecja) 1672.
Samuel Pufendorf, De officio hominis et civis, Lund (Szwecja) 1675.
Samuel Pufendorf, De habitu religionis christianae ad vitam civilem,
Holmiae (Stockholm) (1675).
C.L. Witzendorf, Civilis prudentia (b.m.w. i b.d.w.).
Andrzej Franckenberger, Constitutio nova Gymnasii Dantiscani, Gedani 1668.
Jan Krzysztof Hartknoch, Respublica Polona duobus libris illustrata,
Jenae 1678; fragment tego dzieła, ks. II, rozdz. IX, s. 906-930,
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w przekładzie B. Kornguta Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej,
w: FiMS XVII-1, s. 414-427.
Cursus semestris laborum Athenaei Gedanensis (za okres 1645-1678),
Gedani (1678).
Jan Krzysztof Hartknoch, Ius publicum Regni Poloniae, Jenae 1678.
Jan Krzysztof Hartknoch, De Republica Polonica libri duo, Lipsiae
1687, Lipsiae 1698.
Ex philosophia morali de origine moralitatis in actionibus humanis,
Gedani 1687. Zawiera tekst dysputy poświęconej analizie poglądów etycznych René Kartezjusza, odbytej pod przewodnictwem J.Ch. Rosteuschera w Gdańsku.
Christian Thomasius, Introductio ad Philosophiam Aulicam seu Linee
primae Libri de Prudentia cogitandi et ratiocinandi... (senza luogo
di edizione) 1688. Podręcznik w Gdańsku i w Toruniu.
Jan Sartorius, Dissertationes ethicae, partes I-VIII, Thorunii 1689,
w: Ks. M. Toruń, sygn. K 30. Zawiera także liczne pisma Jana
Sartoriusa, wszystkie inspirujące się poglądami Hugo Grotiusa i Samuela Pufendorfa. Podręcznik w Toruniu, Gdańsku
i Elblągu.
Jan Sartorius, De incunabulis philosophiae eiusdemque ad nostram
aetatem progressu..., partes I-II, Thorunii 1691; fragmenty
w przekładzie L. Joachimowicza O początku filozofii i jej rozwoju
do naszych czasów, w: FiMS XVII-2, s. 135-151. Por. Jan Sartorius
(1656-1729), biogram w: FiMS XVII-2, s. 134-135.
Johann Gottlieb Moeller, Dodecas disputationum metaphysicarum...,
Gedani 1697.
Johann Gottlieb Moeller, Idea logicae Schelguigianae..., Gedani 1697.
Johann Gottlieb Moeller, Idea metaphysicae Schelguigianae..., Gedani
1698.
Gabriel Groddeck, De scriptoribus historiae Polonicae, Gedani
1707-1709.
Gabriel Groddeck, De pactis conventis regni Polonicae, Dantisci 1709.
E. Praetorius, Athenae Gedanenses, Lipsiae 1713.

204

205

Roman Darowski
Akademia Ignatianum
Kraków

Nauczanie filozofii w Akademii Połockiej

W wyniku I rozbioru Polski w 1772 r. pod zaborem rosyjskim znalazły się 4 kolegia jezuickie: Dyneburg, Orsza, Połock i Witebsk. We
wszystkich z nich w różnych latach i w mniejszym lub większym
zakresie uczono filozofii:
w Dyneburgu od 1752 r. prowadzono kurs filozofii;
w Orszy w różnych okresach wykładano filozofię;
w Witebsku w 1738 r. wprowadzono roczny kurs filozofii,
a w okresie białoruskim, tj. po I rozbiorze Polski były tam klasy
szkoły średniej z filozofią i matematyką. W wyżej wymienionych miejscowościach wszędzie studentami byli świeccy.
Głównym jednak ośrodkiem edukacyjnym, także filozoficznym,
na tamtym terenie było Kolegium Połockie, założone w 1580 r., którego inicjatorem i fundatorem był król Stefan Batory, a pierwszym
rektorem Piotr Skarga, równocześnie rektor Akademii Wileńskiej.
Czteroklasowe szkoły średnie otwarto tam już w 1584 r.,
a w 1631 r. dodano klasę piątą. W szkołach tych uczyło się w 1590 r.
ok. 100 uczniów, w 1592 – 130, a w 1647 r. – 600 uczniów. Po I rozbiorze Polski, gdy te tereny przyłączono do Rosji, jezuici przeprowadzili w 1786 r. na życzenie carycy Katarzyny II reformę szkół.
Zwiększono zakres nauczania języków nowożytnych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W latach 1796-1811 w szkołach połockich naukę pobierało od 250 do 450 uczniów.
Także i klerycy jezuiccy w różnych okresach odbywali studia w Połocku. Warto wymienić zwłaszcza studia filozoficzne
w latach: 1649-1655, 1675-1700, 1707-1737, 1740-1760, 1764-1773
i 1782-1820 oraz czteroletnie pełne studia teologiczne w latach:
1737-1776 i 1782-1820.
W 1812 r. Kolegium Połockie zostało przekształcone w Akademię. Połock leży obecnie na terenie Białorusi.
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Powstanie Akademii
Dnia 12 I 1812 r. jezuici uzyskali zgodę cara rosyjskiego Aleksandra I na otwarcie w Połocku Akademii Zakonu Jezuickiego.
Uczelnia podlegała zasadniczo generałowi zakonu, rezydującemu wówczas właśnie w Połocku. W niektórych jednak sprawach
Akademia podlegała władzom rosyjskim, tj. Ministerstwu Oświecenia Narodowego. Skutkiem tego m.in. w programie studiów
uwzględniono przedmioty wyznaczone przez rosyjskie władze
oświatowe.
Akademię otwarto dnia 8 I 1813 r. Posiadała 3 wydziały (zwane wówczas oddziałami): Teologiczny, Nauk Filozoficznych i Wyzwolonych oraz Języków (starożytnych i nowożytnych). Przysługiwało jej prawo nadawania stopni doktora w zakresie teologii,
prawa kanonicznego i cywilnego.
Wysoki poziom nauczania zapewniała kadra wybitnych profesorów przybyłych na Białoruś, z różnych krajów zachodnich,
na wieść o zachowaniu tam zakonu. Oprócz młodzieży świeckiej
w Akademii studiowali jezuici, bazylianie oraz klerycy i księża
diecezjalni różnych obrządków.
W 1817 r. rząd rosyjski wprowadził ograniczenia dotyczące
studentów: mogli na niej studiować wyłącznie wierni Kościoła
rzymsko-katolickiego; nie można było więc przyjmować katolików obrządku wschodniego.
Rektorami Akademii byli jezuici: Antoni Lustyg (1812-1814),
Antoni Landes (1814-1817) i Rajmund Brzozowski (1817-1820).
Kanclerzami Akademii też byli jezuici: Józef Angiolini (1813-1814),
Rajmund Brzozowski (1814-1817) i Michał Leśniewski (1817-1820).
Uczelnia posiadała dużą bibliotekę, dobrze wyposażone pracownie naukowe oraz własną drukarnię. Wydawała czasopismo
naukowe pt. „Miesięcznik Połocki”. W 1820 r. liczyła 30 profesorów, ok. 700 studentów. Promowała ponad 100 doktorów. Podlegały jej szkoły średnie prowadzone przez jezuitów w Mohylewie,
Orszy, Petersburgu, Mścisławiu, Romanowie, Rydze, Użwałdzie
i Witebsku.
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Program studiów filozoficznych w Akademii
Drukowane programy studiów dają dość szczegółowy obraz
pracy Akademii. Zajmiemy się nieco bliżej programem na rok
1818/1819, a więc pod koniec jej istnienia. Program nosi tytuł:
Zbiór nauk w Akademii Połockiej Towarzystwa Jezusowego. Od 15
września roku 1818 do 15 lipca roku 1819, Połock [1818], w Drukarni
Akademickiej, folio, ss. 2 + 19 oraz 2-stronicowa tablica z rozkładem zajęć, nazwanym: Rozporządzenie nauk w Akademii Połockiej 1.
Dotyczy wszystkich trzech wydziałów, nazwanych w dokumencie oddziałami (egz. m.in. w Archiwum TJ w Krakowie, sygn.: 8).
Oto najważniejsze dane dotyczące filozofii:
Wydział Nauk Filozoficznych i Wyzwolonych składa się z czterech klas: 1: Logika i Metafizyka; 2: Fizyka; 3: Matematyka stosowana;
4: Wymowa.
W klasie Logika i Metafizyka wykładano następujące przedmioty filozoficzne: logika, dialektyka, metafizyka, etyka, ekonomia polityczna. Oprócz tego wykładano geometrię, solidometrię
i zoologię, umieszczane wówczas wśród przedmiotów filozoficznych. Nadto na życzenie/polecenie władz rosyjskich wykładano
przedmioty rozszerzające horyzonty myślowe studentów i przygotowujące ich do życia, tj. ułatwiające im zdobycie przyszłej pracy. Były to: literatura rosyjska, literatura francuska, literatura niemiecka, literatura grecka, literatura hebrajska.
W klasie Fizyka wykładano następujące przedmioty: „fizyka
powszechna i szczególna”, „fizyka doświadczająca”, chemia, trygonometria płaska i kulista, mineralogia oraz literatura rosyjska,
literatura francuska, literatura niemiecka, literatura grecka, literatura hebrajska.
W klasie Matematyka stosowana były następujące przedmioty:
matematyka stosowana powszechna, astronomia, botanika, architektura obywatelska i rycerska [a. cywilna i wojskowa], „sekcje
i kalkul” [przecięcia stożkowe i rachunek różniczkowy i całkowy]
oraz literatura rosyjska, literatura francuska, literatura niemiecka,
literatura grecka, literatura hebrajska.
1
Rozporządzenie nauk w Akademii Połockiej dołączono także do „Miesięcznika
Połockiego”, 1818, t. 2, po s. 218, pod koniec zamieszczono Uwiadomienia o konwikcie połockim jezuickim.
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W klasie Wymowa były: prawo powszechne, prawo szczególne [szczegółowe] rosyjskie, historia powszechna, krasomówstwo,
wymowa kościelna, rymotwórstwo z literaturą języka polskiego
i łacińskiego oraz literatura rosyjska, literatura francuska, literatura niemiecka, literatura grecka, literatura hebrajska.
Zbiór informuje nadto, że:
Sztukom przyjemnym gimnastycznym, muzyce, rysunkom, malarstwu, tańcom, sztuce rycerskiej i innym podobnym ćwiczeniom we
wtorek i czwartek z południa wyznaczają się godziny.

W Zbiorze znajdują się szczegółowy program zajęć. Poniżej
zamieszczamy część dotyczącą filozofii ścisłej: logiki, dialektyki,
metafizyki, etyki zagadnień społecznych (zachowano pisownię
oryginału):
Klasa Pierwsza.
1. Logika, Dialektyka, Metafizyka
X. KAZIMIERZ HŁASKO S.J. Logiki, Dialektyki i Zoologii Professor,
w Poniedziałek, Srzodę, Piątek i Sobotę rano od godziny IX. do X. po
południu od II. do III. będzie wykładać logikę, Dialektykę, Metafizykę, które przednieysze Filozofii części nim osobno tłumaczyć pocznie,
o całey w powszechności Filozofii mówiąc, okaże, iż słusznie się ona
zowie i iest nauką mądrości przyrodzoney; którey powinnością iest
dochodzić i trzymać się prawdy, cnoty, szęśliwości. Potem opisawszy
kształt dawney Filozofii, a pewne ustanowiwszy części całey Filozofii,
od pierwszey, to iest, Logiki zacznie. Gdy zaś Logika sztuką iest rozumowania, przez którą wątpliwe prawidła stać się niewątpliwemi i dowieśdź mogą, wygodnie ią na dwie podzieli części: w pierwszey o materyi, kształcie, sposobie i przedmiocie rozumowania albo dowodzenia;
a w drugiey, która, że się na roztrząsaniu i sporze zasadza, Dialektyką
się nazywa, o iawnych prawidłach tegoż rozumowania rzecz mieć będzie. O materyi rozumowania mówiąc, ukaże naprzód poznania czyli
poięcia, które głosem wydane wyrazami abo nazwiskami się mianuią,
początek, rozłożenie, i należyte użycie, toż zdań, które słowy wyrażone
zowią się wyłożeniem abo stanowieniem, wytłumaczy istotę, podział
na pewne rodzaie, i sposób, iakim się fałsz od prawdy rozeznać może.
Że zaś stanowienia, które się do potwierdzenia innych używaią, dowodami się zowią, wskaże źrzódła, z których się one biorą, zwłaszcza
między innemi, oznaczenie rzeczy i podział, które dwa źrzódła bardzo
były często od Platona używane. Do kształtu zaś dowodzenia przystępuiąc nauczy, że on nic innego nie iest, iedno rozłożenie pewne, przez
które tak się stanowienia między sobą wiążą, iż w zamknieniu dowodzenia, sprawiedliwie twierdzić można, że dwa wyrazy wzaiemnie się
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zgadzaią lub nie zgadzaią w tem, w czem z iednym trzecim wyrazem
się zgadzaią lub nie zgadzaią. A gdy rozłożenie to stanowień nie iednakim sposobem dobrze się dziać może w dowodzeniu; różne wyłoży
dowodzenia rodzaie, i sposób rozeznania prawdziwych dowodzeń od
podchwytliwych wykrętów. Toż okaże sposób rozbierania i składania
w dowodzeniach używany, którego własność, moc i używanie w dochodzeniu prawdy i innym pokazaniu wyłoży. Naostatek mówić będzie o przedmiocie rozumowania czyli prawdzie, o różnych stopniach,
po których się prawda poznać może: abo wątpliwie, abo podobnie do
prawdy, abo pewnie czyli iasno.
O prawidłach zaś rozumowań maiąc sprawę, gdy Sceptycy i Pyrronistowie nie dopuszczaią, iżby co pewnie i iasno wiedzieć można było,
a przeto, że i prawego rządu od niesłusznego, i prawdziwey Religii od
fałszywey rozróżnić nie można, utrzymuią; dowiedzie, iż są zdania
naymniey nie wątpliwe, w których prawa iasność ponieważ iest znakiem i rozsądzeniem prawdy, słusznie prawidłami rozumowań zwać się
mogą. Dla czego pokaże, iż iasność rozumu w zdaniach samego się rozumu tyczących; iasność wnętrznego czucia w zdaniach, o których wnętrznie przekonani iesteśmy; iasność czucia powszechnego przyrodzenia
w zdaniach o rzeczach do sposobu życia przyrodzonego lub obyczaynego należących; iasność zmysłów zewnętrznych w zdaniach pod zmysły podpadaiących; iasność powagi ludzkiey w zdaniach o rzeczach
działanych publicznych i ważnych, tak przyrodzonych iako i nadprzyrodzonych, pewnym iest znakiem prawdy. Którą iasność, chociaż sama
przez się iawnie iest mocna, żeby iednak ci, którzy szczerze nie chcą
postępować, prawdę i niechcący wyznać musieli; dwiema ią prawidłami pierwszemi nayiaśnieyszemi utwierdzi, prawidłem sprzeciwieństwa i przyczyny dostateczney, z których pierwsze do okazania prawd
potrzebnych, drugie przypadkowych służy.
Zakończywszy Logikę, którą nazwał Cycero sztuką ze wszystkich
naywiększą na wszystkie mądrości części spływaiącą, wstęp uczyni do
Metafizyki, która o najszlachetnieyszych rzeczach rozprawia; to iest:
abo o powszechnych znaiomościach, bez których ani rozumowanie, ani
sztuka, ani umieiętność ukształcić się nie zdoła żadna, abo o szczególnych przyrodzeniach samym rozumem poiętnych, iakiemi są duchy.
Gdy zaś część Metafizyki, która o powszechnych rzeczy znaiomościach
rozprawia, powszechną Metafizyką, druga osobne rzeczy duchowne
rozważaiąca szczególną się zowie; od Metafizyki powszechney zaczynaiąc, założywszy naprzód potrzebne niektóre prawidła, dowodzić będzie: że żadna istota stworzona ze wszech miar naydoskonalsza bydź
nie może, żadna też zupełnie nieskończona: stąd początki istoty złożoney proste czyli poiedynkowe bydź muszą, przyczyny zaś wtórorzędne
zdolne są wydawać skutki przyzwoite sobie; ich iednak porządek lub
połączenie iakiekolwiek, choćby się pozwoliło i nieskończone, co zgoła
nie grzeczy, przyczyny dostateczney zupełney swojey bytności w sobie mieć nie może, iedno w Istności koniecznie potrzebney: że Świat
Pamięć...14
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ten widomy ani z materyi niestworzoney, ani przypadkowem proszków skupieniem się, ani od wieków uczyniony; lecz od BOGA z niczego i w czasie na wysławienie Boskich iego doskonałości iest stworzony;
doskonały w prawdzie w swoim rodzaiu, nie zgoła iednak naydoskonalszy. Naostatek, lubo przednieysze przyrodzenia prawa koniecznie
są potrzebne, cud iednak ściśle wzięty może BÓG abo odmieniaiąc prawa przyrodzenia, abo zawieszaiąc ich skutki, działać.
W Matematyce szczególney rozbieraiąc rzeczy osobne, mówiąc
o duchach szczerych bez materyi i składania wszelkiego, pokaże: iż
dusza nasza, ponieważ takie ma własności, iakich ani BOG ciału lub
materyi nadać nie może, nieskładaną iest i duchowną; nie tylo od przymuszenia, ale też od potrzeby poprzedzaiącey w działaniu iest wolną:
a gdy iey ani żadna siła stworzona, ani BOG sam, iako sprawca przyrodzenia, istności lub życia odiąć nie może; z przyrodzenia swego iest
nieśmiertelną. O Bestyach rzecz maiąc wyłoży: że dusze zwierząt są
w prawdzie nieskładane, bez wszelkiey materyi; iednak że są nierozumne, z przyrodzenia swego różnią się od duszy ludzkiey. Nakoniec,
ponieważ dusza odmiany w ciele sprawione czuie w mozgu, wniesie
stąd: iż nie iest rozlana po całem ciele, ale w mozgu przebywa, i podobniey do prawdy ustawnie myśli, gdy z ciałem nawet iest złączona;
znaiomości wszystkich przez zmysły nabywa, żadney wrodzoney nie
maiąc. Od ducha ograniczonego do nieskończonego postępuiąc dowodzić będzie: że BOG wszech rzeczy Twórca istotą iest bytność od siebie
samey maiącą, co się iawnie pokazuie, nie tylo z światła rozumu, lecz
i zgody powszechney rodzaiu ludzkiego. Toż okaże: iż BOG iest naydoskonalszy, niezmierny, i ieden, który każdey chwili stworzone od siebie
zachowuie rzeczy, do wszystkich się ich spraw przykłada, i wszystko
naywiększą radą, i opatrznością rządzi, którey naymniey się nie sprzeciwia dopuszczenie złego, iakiego na tym świecie doświadczamy. To
gdy wyłoży, rzecz o Boskiey naturze zakończy, do obiaśnienia Etyce
zostawuiąc, co się do czci Boskiey i winney BOGU religii ściąga.
2. Etyka, czyli Filozofia Moralna
X. SAMUEL RAHOZA S.J. Etyki, Polityczney Ekonomii, Geometryi i Solidometryi Professor, w Poniedziałek, Srzodę, Piątek i Sobotę
z rana od X. do XI. Etykę, którą Cycero za naypożytecznieyszą część
Filozofii poczytał, na trzy części dzieląc, wykładać będzie Słuchaczom.
W pierwszey części rozprawiać będzie o przyrodzonem szczęściu Człowieka, w drugiey o prawach, a w trzeciey o powinnościach Człowieka.
Rozprawiając o iedynem i naywyższem szczęściu Człowieka w pierwszey części, o którey dawni Filozofowie z Cyceronem pisząc, zwykli
ią nazywać końcem dobrych (de finibus bonorum) okaże: że naywiększym szczęściem Człowieka iest koniec od BOGA iemu naznaczony,
który omylić żadnego nie może; pokaże też, że przedmiotem szczęśliwości ludzkiey nie są dobra doczesne iakokolwiek uważane, czy to
zewnętrznie, iako to: bogactwa, sława, wielmożność; czy to cieleśnie,
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iako zdrowie czerstwe, siła, uroda; czy to duchownie, iako nauka i cnota; czy też naostatek roskosz, którąby mógł mieć człowiek z posiadania
tych wszystkich razem dóbr; ale przeciwnie dowiedzie, że sam tylko
BOG, iak iest naywyższem i nieskończonem dobrem, tak też iedynym
końcem dobrych i istotnym przedmiotem szczęśliwości ludzkiey bydź
może i iest w istocie. Utwierdziwszy się o przedmiocie prawdziwym
szczęśliwości ludzkiey, pokaże: że taż szczęśliwość zależy na posiadaniu wieczném i doskonałém BOGA, który iest iedyném i nieskończoném dobrem; posiadać iednak to naywyższe szczęście nie możemy,
chyba duchownie za pomocą władz duszy, które nas ściśle mogą łączyć z Bogiem przez iasne onego poznanie i naygorętsze w Nim się
zamiłowanie; takie atoli posiadanie BOGA za pomocą światła rozumu,
by też nawet i łaski Boskiey, w tém życiu nie czyni ludzi prawdziwie
szczęśliwymi; ale istotne w przyszłém tylko życiu wieczném za pomocą światła nadprzyrodzonego od BOGA wlanego znayduie się. A ponieważ z posiadania doskonałego naywiększey swey szczęśliwości dusza koniecznie czuć musi rozskosz naywiększą, przeto też będzie się
starał okazać: że naypodobniey do wiary ci nauczaią, co twierdzą, iż
i w przyszłym żywocie do szczęśliwości Człowieka radość i roskosz powiększey się części przyłoży. Okazawszy swym Słuchaczom, na czém
zależy szczęśliwość prawdziwa Człowieka, przystąpi do wyłuszczenia
obowiązków czyli powinności i cnoty maią swe granice, które im prawa naznaczaią, przeto też pierwey o prawach, a potém o powinnościach i cnotach nauczać będzie. W drugiey zatém części Filozofii Moralney o prawach będzie rozprawiać. Tu pokaże: że iest Prawo natury
od BOGA iako Twórcy natury koniecznie wszystkim ludziom nadane,
a przez światło rozumu każdemu dostatecznie, obiawione: że to prawo żadney odmianie, żadnemu wyłączeniu nie podlega, a i nic innego
nie iest, iedno wyrok odwieczney woli Boskiey: Prawo zaś Narodów,
maiące za cel uszczęśliwienie doczesne ludzkie: bierze swóy początek
od zgody powszechney Narodów bardziey przetartych i ustawicznego
użycia onych; zasadza się ono naybardziey na prawidle owém prawa
natury, które naucza, iż słowo dane powinno bydź dotrzymane. Stąd
też wypływa, iż Monarchowie nawet i Xiążęta nie są wyięci od tych
praw. Pokaże nakoniec: że Prawo Starego Zakonu iest Prawém Boskiém, gdyż od BOGA samego iest Zydom nadane; Prawa też Nowego
Zakonu, wydoskonalaiącego tak prawo natury iako i Starego Zakonu,
BOG a nie kto inny iest Autorem; Prawo zaś kościelne, ściągaiące się
szczególnie do uszczęśliwienia ludzi wiecznego, od Kościoła tylko ma
bydź stanowione, któremu Chrystus poruczył klucze Królestwa Niebieskiego, tak, iż ma moc nie tylko zewnętrznie pod karą zobowiązać
wszystkich ludzi, ale też wnętrznie na sumnieniu. Co się zaś tycze Praw
cywilnych, maiących za cel szczęśliwość doczesną towarzystwa ludzkiego, te mogą bydź stanowione od Monarchów i Xiążąt maiących na
to moc od BOGA sobie daną; i lubo obowiązuią prawa na sumnieniu,
wolności iednak ludzkiey przez to bynaymniey nie naruszaią. Jest też
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prawo nad to wnętrzne, każdemu Człowiekowi właściwe sumnienie,
pochodzące z praw wzwyż zmiankowanych, przeciwko któremu, że
się w żadnym przypadku czynić nie godzi, pokaże. Skończywszy rzecz
o Prawach, przystąpi do wyłuszczenia powinności Człowieka ściągaiących się do BOGA, siebie samego, i bliźnich w trzeciey części Filozofii Moralney. O których z osobna nauczywszy, pokaże: iż iako te
i inne powinności Człowieka, w teraznieyszym stanie świata tego, powszechnie wszystkim nie mogą bydź wiadome z samego tylko światła
rozumu przyrodzonego, tak też nigdy Religia naturalna sama iedna nie
była, ale zawsze miała przyłączoną Religię obiawioną, która sama tylko iest prawdziwą szkołą cnót i powinności ludzkich; skąd wypływa,
że ludziom przykładaiącym się do poznania i wypełnienia powinności
Chrześciańskich koniecznie potrzebna iest Religia obiawiona; pokaże
zatém, że iest taka Religia, że iedna tylko, i nie inna, iedno Chrześciańska, która zepsute obyczaie narodów poprawiła, i ma dowody nigdy
nie zbite przez niewiernych Filozofów wieku naszego, i tak widoczne,
iż tę Religią łacno każdy prawdy szukaiący poznać może, i rozróżnić od
fałszywych innych sekt Chrześcijańskich.
3. Ekonomia Polityczna
Tenże w Poniedziałek, Srzodę, Piątek i Sobotę od III. do IV. po południu
dawać będzie lekcye Ekonomii polityczney następuiącym porządkiem.
Naprzód okaże: że stany cywilne za rozmnożeniem się ludzi, od iednego towarzystwa ludzkiego początek maią; że rodzay ludzki opatrzony iest od BOGA potrzebnemi do społeczeństwa przymiotami; że nie
przypadkiem, ani za zgodą ludzką, ale za Boskiém zrządzeniem stany
ciwilne są postanowione; które ani się zgromadzić, ani zachować bez
rządu nie mogą. Tego zaś rządu troiaki rodzay opisze: Monarchiczny,
Arystokratyczny i Demokratyczny, z których każdy rozmaicie może
bydź umiarkowany. Dowodzić będzie potém, że Religia naymocnieyszym stanu cywilnego iest węzłem; że sama wiara Chrześciańska stan
cywilny naymocniey ustalić i uszczęśliwić może; że stan kościelny i cywilny, lubo są prawem Boskiém od siebie rozróżnione, do osiągnienia
iednak szczęśliwości tego i przyszłego żywota, wzaiem się wspomagaią. Wreszcie mówiąc o Edukacji publiczney, okaże: że ta dobrze ustanowiona naymocnieyszą iest stanu cywilnego zasadą; dobrze zaś bydź
ustanowioną nie może, ieżeli w niey, ćwiczenie się w naukach, z ćwiczeniem się w cnotach, połączone nie będzie. Zastanowi się też nad
szkodami, które przynoszą kraiowi złe xięgi, teatra, i inne widoki, gdy
się dopuszczaią bez braku. Naostatek okazawszy, że iako przymiotami ciała i duszy, tak też godnościami i dostatkami równi bydź sobie
wszyscy nie mogą, zakończy rzecz rozprawiaiąc: o korzyściach handlu, sztuk rękodzielnych i wyzwolonych; toż przyda, ile czas pozwoli,
o dawney prywatney Ekonomii, szczególnie o tey, którą Kato i Warro
opisał, stosuiąc ią za podaną zręcznością do teraznieyszey zwłaszcza
Kraiu naszego.

Nauczanie filozofii w Akademii Połockiej

213

***
Akademię zamknięto w 1820 r. wraz z usunięciem jezuitów z Rosji.
Wówczas gmach przekazano pijarom, a różne jej zbiory przewieziono do Petersburga.
„Miesięcznik Połocki”
Spore zasługi dla filozofii miał „Miesięcznik Połocki”, czasopismo wydawane przez jezuitów w Połocku. Powstało z inicjatywy rektora Akademii Połockiej Rajmunda Brzozowskiego. Redagowali je profesorowie Akademii Połockiej: Wincenty Buczyński,
Ignacy Iwicki, Jakub Condrau, Jan Roothaan, późniejszy generał
zakonu, oraz Jozafat Zaleski.
W 1818 r. ukazały się tomy I-III, czyli 12 numerów. W t. III
z 1818 r., na końcu nru 2. (odpowiadającego miesiącowi październikowi), na s. 152 zamieszczono następujące ogłoszenie:
Drukarnia połocka dość szczupła, a do tego będąc zajętą drukowaniem
ksiąg elementarnych i innych koniecznie potrzebnych, musi z końcem
bieżącego roku zaprzestać na czas niejaki wydawania periodycznego
pisma 2.

Po rocznej przerwie wznowiono wydawanie „Miesięcznika”.
Ukazały się jednak jeszcze tylko 2 numery: za styczeń i za luty
1820 r. Zbliżająca się bowiem banicja jezuitów z Rosji w 1820 r.
uniemożliwiła dalsze wydawanie pisma 3. Łącznie ukazało się 14
numerów, które liczą razem 1076 + 15 stron, czyli średnio po 80
stron formatu 19,5 x 11,5 cm.
Według założeń programowych, ogłoszonych w Przedmowie do numeru 1. (s. 4-7), redaktorzy „Miesięcznika” zamierzali zamieszczać artykuły z różnych dziedzin, ale szczególnie z następujących sześciu: 1) Literatura i nauki wyzwolone;
2
W Encyklopedii wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy podano, że w 1819
pismo nie wychodziło z powodu braku obsady redakcyjnej.
3
H. Lichocka, „Miesięcznik Połocki” (1818-1820). Kontekst historyczny i bibliografia zawartości, w: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków-Warszawa 2004, s. 637,
647, 655.
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2) [Nauki] Moralno-Filozoficzne; 3) Fizyko-Matematyczne; 4) Historia; 5) Krytyczny rozbiór dzieł; 6) Wiadomości literackie.
Jak widać, przynajmniej połowa tych działów dość ściśle wiąże
się z filozofią. Zaskakuje nieco to, co redakcja pisze na temat działu nauk moralno-filozoficznych:
Opacznie ten by sądził, kto by z tego tytułu wnosił, że wydawcy chcą
wskrzesić filozofię perypatetyczną albo świeżo od niektórych cudzoziemców wynalezioną metafizykę, która w wyrazach swych i myślach
nader dziwaczną jest i od publiczności zgoła niezrozumiałą. – Wydawcy Miesięcznika śmieją publiczność zaręczyć, że w umieszczaniu rzeczy
filozoficznych zawsze na to pamiętać będą, aby one dla niej były pożyteczne i aby od każdego najwygodniej mogły być czytane (s. 5).

W „Miesięczniku” opublikowano kilka wartościowych artykułów z zakresu filozofii. Jako przykład wymieńmy tutaj pełen ironii
tekst pt. Przymierze między dzisiejszą filozofię i religią (t. I, s. 58-62),
Stanisława Piotrowicza Rozprawę o skutkach nadprzyrodzonych
(zob. więcej w części II: Słownik autorów) czy refleksje O tolerancji (t. IV, s. 18-44). Cenne też są Uwagi nad wychowaniem młodzieży
(t. I, s. 93-107, 180-193, 227-243; t. II, s. 1-19), których autorem był
Ludwik Jan Rozaven SJ (1772-1851), Francuz, w latach 1816-1820
profesor teologii w Akademii Połockiej.
Zamieszczano też ogłoszenia dotyczące szkół połockich, m.in.
„o popisach akademików”. Informowano np., że dnia 30 III 1818 r.
student filozofii Józef Suryn,
założywszy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, zasięgał na to dowodów z samego tylko przyrodzonego rozumu (…), z polityki zaś okazał,
że wolność, którą wszyscy ludzie od Boga są obdarzeni, ani była kiedy,
ani być mogła tak zupełna, iżby jaki człowiek żadnemu prawu nie ulegając, mógł godziwie wszystko to czynić, co by się woli jego podobało
(t. I, s. 304 i 305/306; zob. także s. 70, 71, 151-154, 225).

Zamieszczono również wykaz książek wydanych przez Drukarnię
Akademicką w Połocku od r. 1818, w tym książek filozoficznych
(t. IV, s. 81-82): Axioma chrześcijańskiej filozofii 4, Logika w języku
4
Por. I. Kadulska, Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach, Gdańsk 204,
s. 215, poz. 114, gdzie tytuł brzmi: Aksjomata chrześcijańskiej filozofii, Połock 1818.
Nie udało mi się dotrzeć do tej książki.
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łacińskim (…) przez Józefa Angioliniego, Kanclerza Akademii Połockiej, Metafizyka tegoż autora (zob. w części II, pod: Angiolini).

***
Jak wspomniałem na początku, dla kleryków jezuickich studia
filozoficzne zorganizowano w Kolegium Połockim ponownie
w 1782 r., przekształconym w 1812 r. na Akademię. Przetrwały
one do r. 1820. W r. 1819/1820 dwuletnie studia filozoficzne odbywało 21 kleryków SJ: na 1. roku było 14, a na 2. – 7 studentów
jezuickich. Oprócz jezuitów studiowali także świeccy, których
liczby nie udało się ustalić. Po wypędzeniu jezuitów z Białej Rusi
w 1820 r. klerycy wraz z księżmi i braćmi wyruszyli na tułaczkę
do Galicji, Italii i Francji; część z nich opuściła zakon. 158 jezuitów
osiadło w Galicji. Już w 1821 r. zorganizowano studia filozoficzne
w Starej Wsi k. Krosna.

Wybitniejsi filozofowie Akademii Połockiej
Do wybitniejszych profesorów Wydziału Nauk Filozoficznych
i Wyzwolonych należą Józef Angiolini i Wincenty Buczyński.
Józef Angiolini (1747-1814), Włoch, był pierwszym kanclerzem
Akademii Połockiej i profesorem filozofii i matematyki najpierw
w Kolegium Połockim (1785-1794), później w Akademii Połockiej.
Opracował podręcznik pt. Institutiones philosophicae ad usum studiosorum Academiae Polocensis, który wydano pośmiertnie (Połock
1819, 2. wyd.: Torino 1849).
Wincenty Buczyński (1789-1853) od 1819 r. wykładał filozofię w Akademii Połockiej, a po wydaleniu jezuitów z Rosji (1820)
kolejno w Tarnopolu, Grazu, Linzu, Namur oraz teologię w Lowanium. Opracował podręcznik filozofii pt.: Institutiones philosophicae (I-III, Wiedeń 1843-1844) oraz rozprawę pt. Institutiones
doctrinae religionis, in quibus principia philosophica ad veritates religionis applicantur (Wiedeń 1842).
Chcąc przybliżyć filozofię wykładaną w Akademii Połockiej,
przedstawię pokrótce koncepcję filozofii, jej podział i podstawową
tematykę, zawartą w pracach 2 najwybitniejszych przedstawicieli
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tego ośrodka, jakimi byli wymienieni wyżej Józef Angiolini oraz
Wincenty Buczyński. Bliższe dane dotyczące poglądów tych filozofów wraz z ich charakterystyką przedstawiłem gdzie indziej
(zob. niżej w bibliografii) 5.
Angiolini określa filozofię jako „naukę uzyskaną przez rozum”
(Scientia ex Ratione). Przez naukę zaś rozumie poznanie pewne
i oczywiste, a nadto poparte dowodami, a więc uzasadnione. Filozofia dzieli się na 5 części: na logikę, metafizykę, matematykę, fizykę i etykę, czyli filozofię moralną.

5
Literatura podstawowa: R. Darowski, Zarys filozofii jezuitów w Polsce od XVI
do XIX wieku, w: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków-Warszawa 2004, s. 113-145;
R. Darowski, Vincent Buczyński SJ (1789-1853): on the Way to a Revival of Thomism,
„Forum Philosophicum” 2005, t. 10: s. 181-189; R. Darowski, Giuseppe Angiolini
SJ (1747-1814), profesor filozofiiw Akademii Połockiej..., Professor of Philosophy in the Polotsk Academy / Belarus, „Forum Philosophicum” 2006, t. 11, s. 223-247; M. Inglot, L’Accademia di Połock (1812-1820), Ateneo della Compagnia di Gesù superstite, w: Morte
e resurrezione di un Ordine religioso: Le strategie culturali ed educative della Compagnia di Gesù durante la sopressione (1759-1814) a cura di P. Bianchi, Milano 2006,
s. 202-229; M. Inglot, La Compagnia di Gesù nell’Impero Russo (1772-1820) la sua
parte nella restaurazione generale della Compagnia, Roma 1997; M. Inglot, Общество
Иисуса в Российской Империй (1772-1820), Москва 2004, ss. 632; M. Inglot, List
o. Giuseppe Maruti SJ z Połocka (1781), w: Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane
Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, Kraków 2001, s. 193-207; W. Kaczorowski, R. Sękowski, Drukarnia połocka w latach 1787-1820. Problemy badawcze
i próba odtworzenia produkcji wydawniczej, w: Jezuicka ars historica, Kraków 2001,
s. 219-244; I. Kadulska, Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach, 1812-1820,
Gdańsk 2004; I. Kadulska, Kulturowa misja Akademii Połockiej na Białej Rusi, w:
Jezuicka ars historica, Kraków 2001, s. 245-253; I. Kadulska, Osiągnięcia drukarzy
Akademii Płockiej, w: Wkład jezuitówdo nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, s. 597-630; K. Leń, Fakultet Filozoficzny w Akademii Połockiej
(1812-1820), Kraków 1969, ss. 50. – Praca seminaryjna na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie pisana pod kierunkiem Bronisława Natońskiego. Maszynopis w Archiwum „Ignatianum” w Krakowie; H. Lichocka, „Miesięcznik Połocki”
(1818-1820). Kontekst historyczny i bibliografia zawartości, w: Wkład jezuitów do nauki
i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, red. I. Stasiewicz-jasiukowa, Kraków-Warszawa 2004, s. 631-662; D. Sieriebriakov, Philosophy in the Polock
Academy, w: Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ, Kraków 2005, s. 677-685; D. Sieriebrakow, Treści filozoficzne «Miesięcznika Połockiego», Lublin 1999. – Praca magisterska pod kier. bpa prof. Stanisława
Wielgusa, Lublin 1999, wydruk ss. 120, Arch KUL; dyskietka w zbiorach autora;
S. Załęski, Historia zniesienia zakonu jezuitów i jego zachowanie na Białej Rusi, t. 1-2,
Lwów 1874-1875; S. Załęski, Les jésuites de la Russie Blanche, traduit du polonais
par A. Vivier, 1-2, Paris 1886.
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Drugą część filozofii stanowi metafizyka, która dzieli się na
następujące części: metafizyka ogólna i metafizyka szczegółowa.
Metafizyka ogólna zawiera 3 sekcje: ontologię (naukę o bycie),
etiologię (naukę o przyczynach) oraz kosmologię. Metafizyka
szczegółowa zawiera 2 sekcje: psychologię i teologię naturalną.
Zdaniem Buczyńskiego, filozofia to „nauka rozumowa, która przedstawia związek skutków z ich przyczynami i wniosków
z zasadami”. Przedmiotem filozofii jest cała istniejąca rzeczywistość, celem zaś filozofii jest poznanie prawdy i odpowiedni do
tego poznania sposób życia.
Filozofia dzieli się na teoretyczną i praktyczną. Filozofia teoretyczna obejmuje filozofię formalną (logikę) i filozofię materialną, która zajmuje się „materią” czynności umysłowych, czyli ich
przedmiotami. Dzieli się dalej na fizykę (physica), czyli właściwie
filozofię przyrody, na metafizykę oraz na etykę. Metafizyka dzieli
się na ogólną i szczegółową, czyli na czystą i stosowaną (pura et
applicata); ogólna bywa również nazywana ontologią (nauka o bycie w ogóle). Metafizyka szczegółowa – zależnie od przedmiotu,
jakim się zajmuje, dzieli się na: kosmologię, psychologię i teologię
naturalną.
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Zakon jezuitów na kartach XIX-wiecznych
podręczników do nauczania historii

W XIX w. zostało napisanych wiele podręczników (łącznie ponad
160 do nauczania historii Polski i ok. 40 do historii powszechnej).
Po rozbiorach i upadku państwa nauczanie historii podzielało
losy narodu. Szkolnictwo w poszczególnych zaborach realizowało programy nauczania odpowiadające interesom państw zaborczych w ramach ich systemów oświatowych. Polskie szkolnictwo
istniało jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XIX w. do czasu
powstania listopadowego. Władze zaborcze jednak szybko przystąpiły do germanizacji i rusyfikacji dzieci i młodzieży, później
pogłębianej w ramach represji popowstaniowych 1. W Królestwie
Polskim sytuacja jeszcze bardziej pogorszyła się po powstaniu
styczniowym, nastąpił wówczas upadek reformy szkolnictwa
A. Wielopolskiego 2, likwidacja polskich instytucji kulturalnych
i oświatowych oraz stopniowa rusyfikacja szkolnictwa. Reaktywowano Warszawski Okręg Naukowy, podlegający ministerstwu
w Petersburgu. Do szkół średnich w 1869 r. wprowadzono język
rosyjski jako wykładowy, a polskich nauczycieli zastąpiono Rosjanami. W szkołach początkowych wprowadzono od 1872 r. obowiązkową naukę języka rosyjskiego, a od 1885 r. stał się on także
językiem nauczania (poza religią i j. polskim). Historia nauczana
1
J. Kucharzewski, Epoka paskiewiczowska. Losy oświaty, Warszawa-Kraków
1914, s. 123, 134-135, 146-147, 192-193, 210-211; K. Poznański, Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869. Lata zmagań i nadziei, Warszawa 2001, t. 1,
s. 5-6, 42-44.
2
K. Poznański, Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 roku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 305-317, 328-329; W. Górczyński, Historia, polityka,
wychowanie. Nauczanie dziejów ojczystych w szkołach średnich Królestwa Polskiego
1831-1872, Warszawa 1988, s. 282-304, 325-334.
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w szkołach gloryfikowała czyny caratu, a nieliczne fakty z dziejów
Polski przekazywano uczniom w formie wypaczonej 3. Podobnie
było w zaborze pruskim, od 1850 r. rugowano język polski z życia publicznego i szkół 4. Po zjednoczeniu Niemiec rozpoczęła się
polityka Kulturkampfu; uderzono w Kościół katolicki i Polaków.
W 1876 r. w całym szkolnictwie zaprowadzono język niemiecki
jako wykładowy (poza nauką religii i śpiewu kościelnego), zwalniano polskich nauczycieli. Działania te zacieśniały więzy między
katolickim społeczeństwem a duchowieństwem w walce o polskość. Odmienna sytuacja zaistniała tylko na ziemiach polskich
zaboru austriackiego. Pierwsza poł. XIX w. to okres intensywnej
germanizacji oświaty. Natomiast po 1868 r. Galicja otrzymała autonomię, nastąpiła polonizacja szkolnictwa ludowego, średniego
i zawodowego. Na fundamencie autonomii i repolonizacji rozwinęło się szkolnictwo wyższe i nauka, nastąpił rozwój organizacji
społecznych i oświatowych. W szkołach średnich Galicji od 1872
r. była nauczana historia ojczysta, jako przedmiot nadobowiązkowy, pod nazwą historia kraju rodzinnego. Konserwatywne poglądy i lojalizm wobec monarchii miał wpływ poprzez instrukcje programowe na wykładnię nauczania dziejów narodowych,
co widać w podręcznikach 5. W XIX w. miał miejsce intensywny
rozwój historiografii i popularyzacji historii, której głównym zadaniem było podtrzymywanie świadomości narodowej oraz budzenie patriotyzmu w kolejnych pokoleniach Polaków.
Od upadku Rzeczpospolitej do powstania listopadowego nastąpił, można powiedzieć, okres przejściowy, w którym kontynuowano zarówno dawne, XVIII-wieczne poglądy na społeczną
funkcję historii, kładące nacisk na potrzeby państwa, jak i pojawienie się koncepcji nowych, stawiających w centrum uwagi naród i wychowanie dla narodu. Dla większości autorów schyłku
3
E. Staszyński, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim, Warszawa 1968,
s. 14-22, 23-43.
4
L. Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973, s. 125-127,
196-197; por. Z. Zieliński, Hierarchia i duchowieństwo katolickie a polityka germanizacyjna Prus wobec Polaków, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1974, z. 4, s. 95-115.
5
W. Zwolska, Sprawa nauczania historii kraju rodzinnego w gimnazjach galicyjskich w latach 1867-1914, „Małopolskie Studia Historyczne” 1966, z. 1-2, s. 25-45;
Cz. Majorek, Historia utylitarna i erudycyjna. Szkolna edukacja historyczna w Galicji
(1772-1918), Warszawa 1990, s. 259-262; A. Puszka, Nauczyciele historii i geografii
państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii, Lublin 1999, s. 145-150.
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XVIII wieku historia miała być szkołą rządzenia się „wolnego narodu”, miała kształtować propaństwowe postawy obywatelskie.
Podręczniki historyczne powstałe w XIX stuleciu funkcjonowały
długo w edukacji społeczeństwa, służyły kilku pokoleniom, a historię Polski poznawano z nich jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach następnego wieku. W XIX w. sytuacja uległa zmianie, istniały co prawda namiastki państwowości polskiej w pierwszej
połowie wieku, ale na główny plan zaczęła wysuwać się sprawa
podtrzymywania i wzmacniania świadomości narodowej Polaków. Rodził się paradygmat „narodowy”, który zaczynał wypierać paradygmat „państwowy”. Dla pokoleń historyków piszących po utracie niepodległości nie było wątpliwości, że powinni
służyć swojemu narodowi i chronić tożsamość narodową szczególnie wśród kolejnych młodych pokoleń żyjących w rzeczywistości zaborczej 6.
Historycy (w większości byli to autorzy nieprofesjonalni)
w swoich podręcznikach, opracowaniach, książkach pomocniczych do nauczania historii, skupiali się głównie na tym, aby skutecznie wpływać na poglądy i postawy współrodaków. Historia
narodowa miała integrować naród, wzmacniać poczucie jego wartości, budzić nadzieję na lepszą przyszłość. Część autorów podręczników, mając na względzie wyższe cele, dopuszczała wręcz
możliwość nadinterpretowania prawdy historycznej i przystosowania jej do potrzeb wychowania patriotycznego, obywatelskiego. Widać to w literaturze dla dzieci i młodzieży w czasach
Królestwa Polskiego. Te popularne opracowania historii Polski
pisano z myślą o dzieciach i odbiorcach pochodzenia chłopskiego lub robotniczego i były to tzw. „podręczniki dla ludu”. Większość mieszkańców wsi była analfabetami, w Królestwie Polskim
w 1862 r. – ponad 90%, a w 1880 r. w Galicji – ponad 77% chłopów 7. „Podręczniki dla ludu” cieszyły się dużą poczytnością,
wiele z nich miało po kilka, a nawet kilkanaście wydań. Dlatego
często nie przywiązywano zbyt dużej wagi do ścisłości naukowej
prezentowanych wydarzeń, autorzy na plan pierwszy wysuwali
6
J. Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1773-1918, Warszawa 1974, s. 5-7,
45, 60-61; J. Maternicki, Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polskich
XIX i XX wieku, Rzeszów 2009, s. 52-55.
7
Ł. Kurdybacha, Tysiąclecie polskiej oświaty, Warszawa 1967, s. 62-63; B. Woźniczka-Paruzel, „Dzieje ojczyste dla ludu” doby romantyzmu, Wrocław 1990, s. 186.
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potrzeby natury dydaktyczno-wychowawczej, emocjonalnej. Szeroko rozumiane „podręczniki” tego okresu były głównym instrumentem kształtowania świadomości historycznej kilku pokoleń
Polaków. W czasach konstytucyjnego Królestwa Polskiego, jak pisze J. Maternicki, rodzi się apologetyczna literatura historyczna
dla młodzieży i ludu 8. Na świadomość historyczną autorów i na
wynikający z niej sposób pojmowania i rekonstrukcji dziejów ojczystych miała wpływ nie tylko nauka historii, ale również ideologia polityczno-społeczna epoki, jak i tradycja, pod wpływem
której w naszej specyficznej rzeczywistości dziejowej pozostawała nauka 9. Typologia i funkcje podręczników zostały omówione
w wielu publikacjach dydaktyczno-historycznych 10.
Historia Polski w Królestwie Polskim i zaborze pruskim była
w dużej mierze w środowisku ziemiańskim nauczana w domu
(nauczanie domowe miało też miejsce w rodzinach mieszczańskich i chłopskich) 11, na tajnych kółkach samokształceniowych
8
Tamże, s. 53; J. Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1773-1918, Warszawa
1974, s. 5-10; B. Woźniczka-Paruzel, „Dzieje ojczyste dla ludu” doby romantyzmu,
dz. cyt., s. 13-47.
9
K. Bartkiewicz, Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce
doby Oświecenia, Poznań 1979, s. 7-8; H. Figaj-Nowak, Interpretacja dziejów narodowych dla średniej szkoły galicyjskiej w okresie dominacji „Stańczyków”, w: Studia nad
świadomością historyczną Polaków, red. J. Topolski, Poznań 1994, s. 241-242.
10
J. Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1773-1918, Warszawa 1974;
M. Wierzbicka, Popularne podręczniki dziejów Polski w latach 1864-1914, w: Edukacja
historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w., red. J. Maternicki, Warszawa 1981;
J. Maternicki, O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984; A. Zielecki,
Role i funkcje podręcznika historii, Rzeszów 1984; W. Górczyński, Historia, polityka, wychowanie. Nauczanie dziejów ojczystych w szkołach średnich Królestwa Polskiego
1831-1872, Warszawa 1988; B. Woźniczka-Paruzel, „Dzieje ojczyste dla ludu” doby
romantyzmu, Wrocław 1990; A. Stępnik, Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego 1795-1918, Lublin
1998; E. Cesarz, Chłopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 1795-1864,
Rzeszów 1999; M. Bieniek, Obudowa dydaktyczna polskich podręczników historii
1795-1914, Olsztyn 2001; J. Pisulińska, Żydzi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (1795-1914), Rzeszów 2004; M. Hoszowska, Siła tradycji, presja życia.
Kobiety w dawnych podręcznikach dziejów Polski (1795-1918), Rzeszów 2005.
11
A. Winiarz, Nauczanie domowe dzieci polskich w dobie niewoli domowej
(1795-1918), w: Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII-XX wieku, red. K. Jakubiak, A. Winiarz, Bydgoszcz 2004, s. 113-115, 128-131; M. Nawrot, Organizacja, dobór przedmiotów i treści oraz metod nauczania domowego w Królestwie Polskim
w świetle relacji pamiętnikarskich z XIX w. i początków XX, Nauczanie domowe, dz.
cyt., s. 191-192, 209-210.
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i w ramach czytelnictwa książek historycznych. Pewną rolę odgrywała także historia oralna, przekazywana przez osoby starsze
młodzieży. Pozaszkolna edukacja historyczna miała młodemu
pokoleniu pokazywać wspaniałą przeszłość narodu i krzepić miłość ojczyzny. Poprzez sylwetki wybitnych władców, bohaterskie
czyny rycerstwa, działalność reformatorów i wybitnych przedstawicieli Kościoła katolickiego, kultu polskich świętych przybliżano młodemu pokoleniu przeszłość narodu. Autorzy starali
się w swoich pracach ukazywać wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Polski, podnosili zasługi Polaków oraz walory ich
charakteru narodowego. Było to ważne ze względu na młodzież,
która w szkołach była poddawana coraz silniejszej presji wynaradawiającej. W II poł. XIX w. w edukacji młodzieży wyodrębniają się dwa nurty: prywatny (tajne komplety, na których nauczana była historia Polski) oraz oficjalny w szkołach prowadzonych
przez zaborców (głównie historia tych państw, powszechna).
Do analizy wykorzystano podręczniki z lat 1844-1917, następujących autorów: J. Miklaszewskiego, M. Pawliszczewa, J. Woykowskiej, J. Moraczewskiego, L. Leśniowskiej, Sz. Konopackiego, M. Ilnickiej, J. Lelewela, A. Nowoleckiego, E. Lejowej,
F.S. Dmochowskiego, M. Bobrzyńskiego, L. Tatomira, A. Lewickiego, A.Z. Dąbrowy, A. Zdanowicza, W. Przyborowskiego,
K. Królińskiego, F. Konecznego, K. Rawera, N. Kariejewa, J. Chociszewskiego (2 podręczniki), E. Cyfrowiczówna, W. Przyborowskiego, [W.L. Anczyca] K. Góralczyka, L. Siemieńskiego (2 podręczniki), M. Goneta, J. Grabca, J. Kisielewskiej 12. Przeanalizowane
12
J. Miklaszewski, Rys historyi polskiej od wzniesienia się monarchii aż do ostatniego upadku i rozbioru kraju, Warszawa 1821 i in.; M. Pawliszczew, Historia Polski,
Warszawa 1844; J. Woykowska, Dzieje polskie od Lecha aż do śmierci królowej Jadwigi opisane podług opowiadania Bartłomieja przez autorkę Pieśni dla ludu wiejskiego,
Leszno-Gniezno 1845; [J. Moraczewski], Gospodarza Jędrzeja opowiadanie podług
starych ksiąg polskich i jakcy byli starzy Polacy. Trzecia książeczka, Poznań 1854; L. Leśniowska, Pisemko ludowe. Historia polska zebrana w krótkości z małemi objaśnieniami
jeografii i żywotów niektórych świętych i bohaterów polskich, Kraków 1859; Sz. Konopacki, Chronologia dziejów Królestwa Polskiego dla młodego pokolenia, t. 1, Żytomierz
1860; M. Ilnicka, Ilustrowany skarbczyk polski. Historia polska opowiedziana wierszem,
Warszawa 1861; J. Lelewel, Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział,
powiększone dodatkami oraz rysem historii literatury polskiej przez L. R[ogalskiego],
Warszawa 1863; A. Nowolecki, Chronologia książąt i królów polskich wierszem i prozą, Kraków 1869; E. Leja, Dzieje Polski w głównych zarysach krótko streszczone dla
użytku młodocianego wieku, Warszawa 1871; L. Siemieński, Wieczory pod lipą, czyli
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opracowania o charakterze podręcznikowym były wykorzystywane we wszystkich zaborach. Przykładem może być podręcznik
J. Miklaszewskiego Rys historyi polskiej od wzniesienia się monarchii
aż do ostatniego upadku i rozbioru kraju. Wydanie I i II tego podręcznika miało miejsce w 1821 i 1822 r. w Warszawie, III – w Wilnie
w 1823 r., IV – w Warszawie w 1829 r., V – w Poznaniu w 1865 r.
A także L. Siemieńskiego pogadanki historyczne dla ludu Wieczory pod lipą, czyli historya narodu polskiego, opowiadane przez Grzegorza z pod Racławic wydane w Poznaniu w 1845 r., do 1873 r. miały
10 wydań, a także wydania przeredagowane po śmierci autora 13.
Podręcznikiem ważnym i wykorzystywanym w szkolnej edukacji
w Galicji był podręcznik A. Lewickiego, stosowany w nauczaniu
przedmiotu „historia kraju rodzinnego”; ukazał się w 1884 r. i został zalecony dla szkół przez Radę Szkolną Krajową w Galicji, wykorzystywany był do nauki przez wiele lat i w różnych epokach,
historya narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza z pod Racławic, Kraków 1873;
F. S., Dmochowski, Krótki zbiór historyi polskiej podług najnowszych źródeł historycznych, Warszawa 1877; M. Bobrzyński, Dzieje ojczyste ze szczególnym uwzględnieniem historyi Galicyi do użytku wyższych klas szkół średnich zastosował M. Chyliński,
Kraków 1879; L. Tatomir, Dzieje Polski w zarysie dla klas wyższych szkół średnich,
seminariów nauczycielskich i prywatnych zakładów naukowych, Lwów 1879; A. Lewicki, Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych, Kraków 1888; A.Z. Dąbrowa, Wieczory jesienne. Opowiadanie matki, Kraków 1889; A. Zdanowicz, Zarys
historii polskiej dla dzieci w dwóch kursach, Wilno-Kijów 1890; W. Przyborowski,
Dzieje Polski, Warszawa 1898; [W.L. Anczyc] K. Góralczyk, Dzieje Polski w dwudziestu czterech obrazkach, Warszawa 1898; K. Rawer, Dzieje ojczyste dla młodzieży,
Lwów 1899; N. Kariejew, Podręcznik historyi nowożytnej z mapami historycznemi,
przekł. W. Bukowiński, Warszawa 1906, 1917; J. Chociszewski, Dzieje porozbiorowe Polski od r. 1791-1864, Kraków 1887; W. Przyborowski, Dzieje Polski opracowane
dla młodzieży, Warszawa 1898; L. Siemieński, Wieczory w Ojcowie czyli opowiadania
Grzegorza o dawnych czasach Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1858; [J.K. Denes]
K. Króliński, Nasze dzieje opowiedziane w krótkości dla ludu i młodzieży, Stanisławów
1903; [E. Cyfrowiczówna], Dzieje Polski aż po najnowsze czasy treściwie opowiedziane
przez Maryana znad Dniepru, Kraków 1904; F. Koneczny, Dzieje Narodu Polskiego
opowiedziane dla młodzieży, Warszawa 1905; J. Chociszewski, Dzieje narodu polskiego dla ludu i młodzieży, Poznań 1907; M. Gonet, Repetitoryum z historii polskiej dla
klas wyższych szkół średnich, Lwów 1907; J. Grabiec, Dzieje narodu polskiego, Kraków 1909; J. Kisielewska, Historja Polski. Kurs średni, Warszawa 1917.
13
E. Kiślak, Siemieński (Siemiński) Lucjan Hipolit (1807-1877), literat, w: PSB,
Warszawa-Kraków 1996, t. 37, s. 23-28; Siemieński Lucjan Hipolit (13 VIII 1897-27
XI 1877), w: Słownik biograficzny historii Polski, red. J. Chodera, F. Kiryk, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005, t. 2, s. 1372-1373. Uczestnik powstania listopadowego, ranny dostał się do niewoli rosyjskiej, zwolniony w 1832 r. jako poddany
austriacki.
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w dwudziestoleciu międzywojennym, a nawet jeszcze po II wojnie światowej 14.
Autorzy podręczników wiele miejsca w swoich pracach poświęcili historii Kościoła, a więc i zakonów. Zakonem najczęściej
wymienianym w podręcznikach był właśnie zakon jezuitów, na
drugim miejscu zakon księży pijarów, a następnie już w mniejszym zakresie, często tylko krótko wspominani: dominikanie,
bernardyni, franciszkanie, benedyktyni, paulini, bazylianie i inne
zgromadzenia, także żeńskie. Zakon jezuitów był wspólnotą
zakonną mającą przewagę pod względem liczby zakonników
w wieku XVIII nad innymi zgromadzeniami, był popularny, miał
liczne powołania. W momencie kasacji liczył 2362 członków przebywających w 137 domach zakonnych (w czterech prowincjach:
litewskiej – 55, małopolskiej – 29, mazowieckiej – 28, wielkopolskiej – 25). Przewyższał liczbowo nieznacznie drugą liczną wspólnotę zakonną bernardynów (2359 zakonników). Trzecim zakonem
byli dominikanie (2092). Zakony te wyprzedzały reformatorów,
franciszkanów konwentualnych i karmelitów bosych, którzy liczyli ok. 1772 r. od 967-1341 zakonników. Zakon pijarów miał kilkakrotnie mniej zakonników, ok. 1773 r. zgromadzenie to liczyło
ich 498 15. W życiu państwa i ówczesnego społeczeństwa, a więc
i na kartach podręczników bardzo ważną rolę odegrał właśnie zakon jezuitów. Najwięcej szkół-kolegiów prowadzili jezuici i pijarzy. Przed rozbiorem jezuici mieli ich – 66, zorganizowanych na
różnym poziomie, a pijarzy – 27, a uniccy bazylianie – 9. Pełnych
kolegiów jezuickich, które miały charakter szkół wyższych przed
kasatą zakonu było 17 16. Główne ich siedziby znajdowały się w 23
14

J. Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1773-1918, dz. cyt., s. 97-98; H. Figaj-Nowak, Interpretacja dziejów narodowych dla średniej szkoły galicyjskiej w okresie dominacji „Stańczyków”, w: Studia nad świadomością historyczną Polaków, red. J. Topolski, Poznań 1994, s. 249.
15
S. Załęski, Czy jezuici zgubili Polskę?, Kraków 1883, s. 455; P.P. Gach, Kasaty
zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984, s. 16;
S. Litak, Jezuici na tle innych zakonów męskich w Polsce w XVI-XVIII wieku, w: Jezuici
a kultura Polska, red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993, s. 193.
16
S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933,
s. 117-118; L. Bieńkowski, Oświecenie i katastrofa rozbiorów (2. poł. XVIII w.),
w: Chrześcijaństwo w Polsce zarys przemian 966-1979, red. J. Kłoczowski, Lublin
1992, s. 318, 324-326; J. Paszenda, Wstęp, mapki, wykaz szkół w porządku chronologicznym założenia i porządku alfabetycznym, w: Z dziejów szkolnictwa jezuickiego
Pamięć...15
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miastach Rzeczypospolitej, największymi ośrodkami były placówki w: Wilnie, Krakowie, Poznaniu, Połocku, Nieświeżu, Ostrogu i Lublinie. Ponadregionalny charakter miały kolegia w Połocku, Łucku, Ostrogu i Lwowie 17.
Należy pamiętać, że Kościół w XIX w. był jedyną oficjalną trójzaborową instytucją publiczną polską, która mogła bez trudu gromadzić ludzi różnych klas i warstw społecznych. W II poł. XIX w.
aż do 1918 r. księża polscy czuli się zobowiązani do współdziałania w organizowaniu sił społecznych służących obronie bytu
narodowego. Kościół wspierał wychowanie młodego pokolenia
treściami narodowymi i religijnymi, zastępując w pewnym stopniu zupełny brak szkolnictwa polskiego. Kościół budował więzy
wzajemnej solidarności i wzmacniał poczucie jedności narodowej. Nastąpiło pogłębienie życia religijnego w całym społeczeństwie. Ważną rolę zaczęli pełnić jezuici – przenikali do dworów
ziemiańskich, także w Wielkopolsce, gdzie pełnili rolę misjonarzy
ludowych 18.
Jezuici pojawiają się na kartach wszystkich wymienionych
podręczników, w mniejszym zakresie lub tylko sygnalnie w podręcznikach dla dzieci 19. Początki zakonu sięgają, jak wiadomo,
ślubów złożonych 15 VIII 1534 r. na Montmartre w Paryżu przez
Ignacego Loyolę (1491-1556) i jego towarzyszy, którzy w tym
dniu poświęcili się pracy apostolskiej w Ziemi Świętej. Nie mogąc się tam udać, I. Loyola ukonstytuował ze swoich towarzyszy
w 1538 r. w Rzymie zakon do pracy nad zbawieniem dusz i obrony Kościoła. I. Loyola został pierwszym przełożonym nowego
w Polsce, Kraków 1994, s. 9-18; S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006, s. 71, 73, 198, 199.
17
J. Kłoczowski, Zakony męskie w Polsce w XVI-XVIII w., w: Kościół w Polsce,
t. 2: Wieki XVI-XVIII, red. J. Kłoczowski, Kraków 1970, s. 570; B. Natoński, Jezuici
a Uniwersytet Krakowski w XVI w., Kraków 2002, s. 13.
18
Z. Zieliński, Kościół i naród w niewoli, Lublin 1995, s. 44-46.
19
A. Nowolecki, Chronologia książąt i królów polskich, dz. cyt., s. 1-2, 68. Jedyna wzmianka o zakonie w tym opracowaniu to wiersz charakteryzujący panowanie Zygmunta III Wazy, „Miał dzielnych ludzi: ale cóż z tego, gdy sam król
Zygmunt serca słabego, Jezuitami wciąż otoczony, Rad ich słuchając stracił dwa
trony”; M. Kocójowa, Nowolecki Aleksander (1826-1884), księgarz, nakładca, historyk,
w: Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 635-636. Opracowanie to było przeróbką podręczników M. Ilnickiej, W. Anczyca, T. Nowosielskiego. Miało być wykorzystywane jako materiał pomocniczy do wykładu
nauczyciela w szkółkach wiejskich i miejskich.
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zakonu w 1541 r. 20. Zakon podjął szeroką działalność apostolską
(rekolekcje, misje, słuchanie spowiedzi, wychowywanie młodzieży – kolegia jezuickie powstały we wszystkich krajach katolickich), kierownictwo organizacji katolickich, działalność naukową i publicystyczną, duszpasterstwo w szpitalach, więzieniach
i wśród żołnierzy, misje ludowe i misje wśród pogan. Założyciel
zakonu zalecał, aby w systemie szkolnym jezuitów dominowały
kolegia (wytyczył ich zarys programowy) a tworzeniu szkół przyświecał cel religijny 21. Zakon był mocno zhierarchizowany i podporządkowany bezpośrednio papieżowi. W XVI i XVII w. rozwijał
się niezwykle dynamicznie, włączył się do reformy wewnętrznej
Kościoła i walki z reformacją protestancką. Dążące do podboju
Polski państwa innowiercze miały jezuitów w szczególnej nienawiści jako zakon wiodący w walce z reformacją i inspirujący unię
Kościoła prawosławnego z Rzymem. Ignacy Loyola został kanonizowany razem z Franciszkiem Ksawerym przez Grzegorza XV
w 1622 r., a Pius XI ogłosił go w 1922 r. patronem rekolekcji. Działalność Towarzystwa Jezusowego przerwała kasata. Dokonali jej
dekretami władcy w Portugalii w 1759, Francji w 1764, Hiszpanii
i jej koloniach w 1767, następnie w Neapolu, Parmie itd. Natomiast papież Klemens XIV brewe Dominus ac Redemptor z 21 VII
1773 r., skasował zakon w całym Kościele. Kasacji nie wykonała
na ziemiach polskich pierwszego zaboru Katarzyna II. Król pruski Fryderyk II nie przeprowadził kasacji na ziemiach Śląska do
1776 r., a w Prusach do 1780 r. 22 Zakon przetrwał na ziemiach Białorusi 23. Reaktywowany został przez papieża Piusa VII bullą Sollicitudo omnium ecclesiarum z 7 VIII 1814 r. Jezuitów usunięto z Rosji
dopiero w 1820 r., rozwinęli działalność na ziemiach monarchii

20

Ch. Hollis, Historia Jezuitów, Warszawa 1974, s. 12-13, 20-24.
K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
Gdańsk 2007, s. 38-40.
22
S. Załęski, Jezuici w Polsce. Kolegia i domy założone w drugiej dobie rządów Zygmunta III i za rządów Władysława IV 1608-1648, Kraków 1905, t. 4, cz. 3, s. 1480;
P. P. Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, dz. cyt., s. 43-53;
H. Fros, Święci i błogosławieni Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1992, s. 13-17.
23
S. Załęski, Jezuici w Polsce. Jezuici w Polsce porozbiorowej 1773-1905, t. 5, cz. 1,
Kraków 1906, s. 1, 126, 164-165, 213; J. Skarbek, W dobie rozbiorów i braku państwowości (1772-1918), w: J. Kłoczowski, L. Müllerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986, s. 157.
21
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habsburskiej 24, Francji, Anglii, Włoszech. Przyczyn kasacji było
wiele, już na przełomie XVI/XVII w. zakon zaczął budzić niechęć,
ze względu na rosnące wpływy, narastanie bogactw, fanatyzm wyznaniowy, popieranie absolutyzmu. Zarzucano im lekceważenie
świeckiego kleru i niesubordynacje wobec miejscowego episkopatu 25. W późniejszym okresie takie działania, jak: walka zakonu
z jansenizmem, krytyczna postawa wobec gallikanizmu; poparcie
dla prymatu i nieomylności papieża; pokazywanie przez jezuitów
antychrześcijańskiego charakteru filozofii naturalistycznej, oświeceniowej, działalności encyklopedystów francuskich, a przede
wszystkim wystąpienia przeciwko działalności masonerii; powodowały wrogość elit intelektualnych i rządów wobec jezuitów.
Dołączyła się do tego także niechęć duchowieństwa diecezjalnego
z powodu licznych przywilejów papieskich, jakie otrzymał zakon
na prowadzenie działalności duszpasterskiej i liczne osiągnięcia
w innych dziedzinach, jak np. kierowanie stowarzyszeniami religijnymi, tak prężnymi jak Sodalicja Mariańska. Oskarżano jezuitów o monopol w kształceniu elit. Sukcesy zakonu oraz skuteczność w pracy irytowała tzw. „warstwy oświecone”. O jezuitach
mówiono długo językiem antyjezuickim, przypisywano im złe
postępowanie, chciwość i nieszczerość, spiskowanie, manipulowanie władcami itd., tak tworzyła się „czarna legenda zakonu” 26.
Kontrowersje w ocenie działalności zakonu jezuitów można także zobaczyć na kartach XIX-wiecznych podręczników czy
popularnych opracowań historycznych. Choć trzeba przyznać,
że autorzy przekazywali dość wyważone sądy o zakonie dzieciom i młodzieży. We wszystkich przeanalizowanych opracowaniach podręcznikowych w większym lub mniejszym zakresie
pojawiają się fragmenty historii zakonu jezuitów. Działalność zakonu pokazywana jest czytelnikom w kilku aspektach, głównie
24
Tamże, s. VI, 515-517; W. Chotkowski, Powrót i powtórne zniesienie Jezuitów
w Galicji 1820-1848, Warszawa 1904, s. 13-22.
25
S. Załęski, Czy Jezuici zgubili Polskę? dz. cyt., s. VII-IX, 524-527; J. Tazbir,
Społeczno-polityczna rola Jezuitów w Polsce (1565-1660), Warszawa 1958, s. 137-142.
26
J. Moraczewski, Jezuici w Polsce. Rys historyczny, Paryż 1864, s. 19-22; J. Tazbir, Literatura antyjezuicka w Polsce 1578-1625, Warszawa 1963, s. 16-31; Ch. Hollis, Historia Jezuitów, dz. cyt., s. 158-173; L. Grzebień, Jezuici, Towarzystwo Jezusowe (TJ), Societas Jezu, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, s. 1254-1260;
J. Wright, Jezuici. Misje, mity i prawda: między hagiografią a czarna legendą, Warszawa 2004, s. 10-17; H. Yannou, Jezuici i Towarzystwo, Kraków 2010, s. 5-13, 35-43.
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dotyczących historii zakonu na ziemiach polskich. Czasami są to
tylko krótkie wzmianki dotyczące istnienia i działania zakonu na
ziemiach polskich. W większości podręczników wymieniany był
biskup warmiński Hozjusz i fakt sprowadzenia jezuitów do Polski, stworzenie przez zakon sieci szkół – kolegiów i walka zakonu z reformacją 27. Następnie jezuici występują w podręcznikach
jako politycy-dyplomaci, doradcy, spowiednicy, kaznodzieje za
panowania władców: Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV, rzadziej Jan III Sobieskiego czy Sasów. W większości
podręczników wymieniona jest postać ks. Piotra Skargi, nawet jeśli żadna inna część historii zakonu nie jest omawiana. Na kartach podręczników, w kontekście działalności Komisji Edukacji
Narodowej, pojawia się problem kasacji zakonu, fakt ten czasami jest uzupełniony jej przyczynami, przejęciem majątku zakonu
na rzecz edukacji narodowej. W kilku podręcznikach wzmianki
o jezuitach pojawiają się z okazji sprowadzenia do Polski zakonu
pijarów.
Tylko nieliczne podręczniki opisują szczegółową historię założenia zakonu i jego początków, jeden z dokładniejszych opisów został umieszczony w podręczniku skierowanym do dzieci
Wieczory jesienne. Opowiadanie matki z 1889 r., autor A.Z. Dąbrowa
pisze:
Chcąc jednak, abyście nie mieli fałszywego pojęcia o jezuitach, o których kilkakrotnie mówię z pewną skargą, muszę wam cośkolwiek więcej opowiedzieć. Założycielem zakonu był Ignacy Lojola, pochodzący ze znakomitej hiszpańskiej rodziny. Żył on w początkach XVI w.
i w młodości swojej jako rycerz dawał dowody wielkiego męstwa. Ranny ciężko w jakiejś bitwie uczynił ślub, że po wyzdrowieniu poświęci
się Bogu. Lojola uzyskawszy zezwolenie od papieża, dał początek zakonowi Serca Jezusowego, którego celem było jak największe rozszerzanie i podtrzymywanie religii katolickiej. Do tego zakonu przyjmowano tylko ludzi bardzo rozumnych, oświeconych w rzeczach wiary,
któryby życiem przykładnem i przekonującym słowem, zachęcali do
wytrwania w katolickiej wierze. Wszelkie jednak namowy i przymus
były surową regułą zakonu zabronione. Oprócz tego każdy z zakonników musiał przysiąc na najzupełniejsze ubóstwo i posłuszeństwo
27
Por. Literatura zagadnienia. Sprowadzenie jezuitów do Polski, 1564-1600,
Pierwsze stulecie, 1564-1600, Drugie stulecie, 1665-1773, Kasata zakonu, 1773, w: Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego w Polsce, t. 1, oprac. L. Grzebień, Kraków 2009, s. 44-45, 45-50, 51-54.
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jenerałowi, czyli przełożonemu zakonu. Widzicie więc moje dzieci, że
założenie było bardzo piękne, a najpiękniejszy przykład pobożności,
poświęcenia i zaparcia się siebie, dawał sam założyciel. Ale niestety
umarł on wkrótce. Napływający ze wszech stron ludzie rozmaici, nie
trzymali się reguły zakonu i zamiast prowadzić życie w pokorze i ubóstwie, zaczęli jak najwięcej zbierać bogactw i rozszerzać władzę. Dla
obrony wiary katolickiej przeciw szerzącemu się coraz bardziej nowatorstwom religijnym, sprowadzono jezuitów do wszystkich krajów, oddawano im kierunek szkół, aby mając wpływ na młodzież, utrwalali ich
w zasadach wiary 28.

Fakt sprowadzenia zakonu do Polski wymienia większość poddanych analizie podręczników, omawiane są w nich okoliczności
sprowadzenia jezuitów do Polski. Dzięki zaproszeniu biskupa chełmińskiego i warmińskiego Stanisława Hozjusza (1504-1579) do Polski przybywają pierwsi jezuici 1 XI 1564 r. W 1565 r. biskup ściągnął
ich do Braniewa, przeznaczając pofranciszkański klasztor na kolegium i szkoły (zwane powszechnie Liceum Hozjanum), seminarium
diecezjalne, papieskie, bursę i konwikt dla młodzieży szlacheckiej
z Warmii i Prus, także różnowierczej. Biskup energicznie przeciwdziałał szerzeniu się reformacji luterańskiej 29. Opis początków zakonu na ziemiach polskich często jest lakonicznie sformułowany
i zawiera podstawowe informacje, jak przykładowo w Repetytorium
z historii polskiej dla klas wyższych szkół średnich M. Goneta z 1907 r.
Po pierwsze sprawy religijne wywołane rozszerzeniem się reformacji.
Dla jej zwalczania sprowadził kardynał Hozjusz, biskup warmiński Jezuitów (1565), którzy w krótkim czasie rozszerzyli się po całym państwie i ujęli wychowanie młodzieży szlacheckiej w swe ręce 30.

S. Hozjusz na soborze w Trydencie był obrońcą autorytetu papiestwa w Polsce, autorem licznych pism przeciwko protestantom.
28

A.Z. Dąbrowa, Wieczory jesienne. Opowiadanie matki, Kraków 1889, s. 220-222.
S. Załęski, Jezuici w Polsce. Dzieje 153 kolegiów i domów jezuickich w Polsce,
t. 4, cz. 1, Kraków 1905, s. 1-3; tenże, Jezuici w Polsce. Walka z różnowierstwem
1555-1608, t. 1, cz. 1, Lwów 1900, s. 155-158; J. Misiurek, Hozjusz Stanisław, kard.,
w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, s. 1257-1260; B. Natoński, Jezuici a Uniwersytet Krakowski w XVI wieku, dz. cyt., s. 28.
30
M. Gonet, Repetitoryum z historii polskiej, dla klas wyższych szkół średnich,
Lwów 1907, s. 13; por. M. Pawliszczew, Dzieje Polski skreślił…, z obrazem chronologicznym i mapą Polski, Warszawa 1844, s. 100; A. Lewicki, Zarys historyi Polski
i krajów ruskich z nią połączonych, Kraków 1888, s. 190-191.
29
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Dzięki zabiegom kardynała jezuici przybyli na Warmię, a w 1575 r.
utworzono odrębną prowincję polską zakonu 31. We wszystkich
podręcznikach podkreślany jest fakt stworzenia przez zakon systemu bardzo dobrych placówek oświatowo-wychowawczych
i spójnego systemu kształcącego świeckich. Na ziemiach polskich
kształcili się w tych szkołach głównie synowie szlacheccy. W Dziejach narodu polskiego J. Dąbrowski pseud. J. Grabiec pisze:
W tymże czasie, w większej liczbie przybyli do Polski, jezuici, niezmiernie szybko rozszerzyli swój wpływ na społeczeństwo całe. Szkoły ich
prowadzone z ogromnym nakładem kosztów i pracy, wypełniły się
młodzieżą i w krótkim czasie przezwyciężyły wpływ szkół różnowierczych. (…) Lud szanował ich, jako kaznodziejów, a wielbił za bezinteresowną i pełną poświęcenia pomoc podczas zarazy morowej 32.

Jezuici pojawiają się w podręcznikach głównie w kontekście
zagadnień związanych z reformacją i kontrreformacją. Jak chociażby w podręczniku z 1854 r. Gospodarza Jędrzeja opowiadanie podług starych ksiąg polskich jakcy byli starzy Polacy. Autor pisze:
Jak luterska wiara szerzyła się i rosła po wszystkich krajach, powstał
u katolików zakon, którego księża mieli za główne swoje zatrudnienie przeszkadzać luterszczyźnie i innym nowym wiarom, żeby się nie
szerzyły i nie szkodziły wierze katolickiej. Zakon ten nazywał się Towarzystwem Jezusowym. Jezuici byli nie tylko od wszystkich księży
mądrzejsi. Pozakładali oni wielkie szkoły, skupowali z całego świata
stare i nowe księgi. (…) Zakon jezuicki rozszerzył się przez wszystkie kraje całej Polski i po wszystkich większych miastach pozakładali
szkoły, a wnet wszystka ślachta, co Polską rządziła, była już tylko ze
szkół jezuickich, co tylko chcieli to robili w Polsce 33.

31
S. Załęski, Jezuici w Polsce. Dzieje 153 kolegiów i domów jezuitów w Polsce, t. 4,
cz. 1, Kraków 1905, s. 1-9; P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny,
Warszawa 1992, s. 82.
32
J. Grabiec, Dzieje narodu polskiego, Kraków 1909, s. 137; J. Feldman, Dąbrowski Józef, pseud. Grabiec (1876-1926), działacz społeczny, publicysta, historyk, w: PSB,
Kraków 1939-1946, t. 5, s. 12-14. Autor (członek PPS, uczył historii i literatury)
w swoim opracowaniu popularno-naukowym dał zarys dziejów polskich ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień ustrojowo-społecznych, akcentując
zwłaszcza rolę warstw ludowych oraz rozwój ideologii demokratycznej. Książka
była wyd. w 1909, 1916, 1920 r.
33
Gospodarza Jędrzeja opowiadanie podług starych ksiąg polskich i jacy byli starzy
Polacy, Poznań 1854, s. 105-106.
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Obawa, zagrożenie reformacją, liczne odejścia szlachty od
Kościoła katolickiego omawiane są nieco szerzej w podręczniku J. Chociszewskiego Dzieje narodu polskiego dla ludu i młodzieży,
gdzie autor w swojej narracji podkreśla panującą w Rzeczpospolitej tolerancję religijną oraz docenia ważną rolę kardynała Hozjusza w walce z reformacją:
za Zygmunta Augusta wielu z szlachty polskiej przyjmowało naukę Lutra lub Kalwina. Podczas gdy w innych krajach z powodów religijnych
powstawały krwawe wojny domowe, w Polsce zgoda święta panowała. Zygmunt August nie prześladował nikogo za wiarę. Większa część
szlachty polskiej porzuciła wiarę katolicką i licznych trzeba było później
starań, aby wróciła na łono katolickiego kościoła. Kto wie, czy dzisiaj Polska byłaby katolicką, gdyby nie Hozjusz, biskup warmiński, a później
kardynał. Był to mąż pełen nauki i świętobliwości życia, a przede wszystkim pełen gorliwości o zachowanie wiary katolickiej. On to mianowicie
uratował dyecezyą warmińską od zlutrzenia, a pismami, czynami i wymową krzepił dzielnie katolicyzm w Polsce. […] Tam też w Rzymie dokonał świątobliwego żywota. Sprowadził Hozjusz Jezuitów do Polski
w 1566 r. osadziwszy ich w Brunsberdze w Warmii, gdzie dotychczas
istnieje szkoła dla poświęcających się zawodowi duchownemu pod nazwą „Liceum Hosianum”, tj. szkoła Hozjuszowa. Jezuici wielkie położyli
zasługi dla utwierdzenia wiary katolickiej w Polsce 34.

Podręczniki J. Chociszewskiego (1837-1914) były najczęściej wykorzystywane dla potrzeb samokształceniowych w zaborze pruskim.
Wymieniony podręcznik miał kilkanaście wydań, historię Polski
poznawali z niego starsi czytelnicy i kilka pokoleń młodzieży 35.
Zakon stosował różne metody walki z ruchem reformacyjnym
(polemiki z innowiercami, publiczne dysputy, publikacje, palenie książek heretyckich przez nawróconych, pochody i procesje
w miastach, wielogodzinne nabożeństwa, działające bractwa,
sodalicje i kongregacje wszystkich stanów i inne) 36. W liczniejszych z każdym rokiem jezuickich kolegiach młodzież szlachecką wychowywano w duchu katolickim, po kilkudziesięciu latach
34
J. Chociszewski, Dzieje narodu polskiego dla ludu i młodzieży, Poznań 1907,
s. 108, 109.
35
W. Sobkowiak, Chociszewski Jozef Roman (1837-1914), pisarz ludowy, w: PSB,
t. 3, Kraków 1937, s. 345-347.
36
J. Tazbir, Społeczno-polityczna rola Jezuitów w Polsce (1565-1660), Warszawa
1958, s. 133-137.
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działalności, m.in. edukacyjnej, reformację opanowano, szlachta
wracała do Kościoła katolickiego. A z czasem zaczął się szerzyć
duch nietolerancji wobec innowierców, czego przykładami – przywoływanymi w podręcznikach – były rozruchy; uczniowie kolegiów jezuickich obrażali luteran, wdawali się w bijatyki z mieszczanami 37. Pisze o tym N. Karejew w swojej książce Podręcznik
historii nowożytnej w przekładzie W. Bukowińskiego:
Jezuitom nie podobała się tolerancja, która należała już do obyczajów
społeczeństwa polskiego, więc stopniowo zaczęli w niem krzewić ducha nietolerancji krańcowej. (…) Od początku w. XVII reakcja katolicka
w Polsce rozżarzyła się zupełnie. Dyssydentom odbierano lub burzono
kościoły; ich samych pozbawiano urzędów i obrażano publicznie, książki ich zaczęto zakazywać i palić itp. Wychowańcy szkół jezuickich i tłumy ludu zaczęły napadać na domy protestantów, na ich procesye pogrzebowe. Wydano prawa zabraniające odstępstw od katolicyzmu pod
grozą kary śmierci lub wygnania, wzbroniono protestantom zajmować
wielu godności, zasiadać w sejmie itp. Tryumf katolicyzmu jezuickiego
połączony był z upadkiem kulturalnym Polski, która w XVI w. miała
wielu wykształconych ludzi, a pod wpływem humanizmu i reformacyi
rozwinęła u siebie świetną literaturę narodową 38.

Podręcznik ten ukazał się po polsku w Warszawie w 1906 r., autor
Rosjanin był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i dość
obiektywnie ukazywał dzieje Polski. N. Karejew znany był z życzliwego stosunku wobec Polaków, starał się w swym podręczniku
pokazać przyczyny upadku państwa 39.
Zakonnicy jezuiccy przebywali na dworach królów polskich,
byli spowiednikami, kaznodziejami, wychowawcami królewskich
dzieci. Bardzo cenił ich posługę kapelańską, radę i pomoc król Stefan Batory. W większości podręczników omawiających panowanie tego króla wymieniani są jezuici, jako bliscy współpracownicy
władcy. Generalnie zakon uważał, że jezuici nie powinni mieszać
się do spraw politycznych, w praktyce wywierali jednak wpływ
na panujących. Postacią, która pojawiała się na kartach podręczników dość często, był Antonio Possevino (1533-1611). Uczony teolog, dyplomata, wysłany do Moskwy w 1581 r., doprowadził do
37

J. Moraczewski, Jezuici w Polsce. Rys historyczny, Paryż 1861, s. 19.
N.I. Karejew, Podręcznik historyi nowożytnej z mapami historycznemi, Warszawa 1917, s. 79-80.
39
J. Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1773-1918, dz. cyt., s. 174-176.
38
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zawarcia pokoju między Iwanem Groźnym a Stefanem Batorym 15
I 1582 r. w Jamie Zapolskim. Był doradcą króla S. Batorego, posłem
do cesarza Rudolfa II w sprawie granicy z Siedmiogrodem. Pertraktował z księciem Konstantym Ostrogskim w sprawie unii kościelnej, układał z królem plany w sprawie ligi przeciwko Turkom 40.
W 1583 r. właśnie A. Possevino w specjalnych instrukcjach zakonnych podkreślał, aby misjonarze dworscy nigdy nie łączyli funkcji spowiednika i kaznodziei królewskiego, bo może to prowadzić
do konfliktów sumienia. Kapelani powinni zachować dystans do
spraw ściśle politycznych. Ostrzegał, że w przeciwnym razie może
nastąpić konflikt katolickiego monarchy ze Stolicą Apostolską. Possevino podawał wskazówki, jak kapelani powinni wpływać na monarchę w celu ich ustawicznego dokształcania zarówno w kierunku pobożności, sprawiedliwej administracji, obrony państwa, jak
i by zachowywać i pogłębiać więzi między katolickimi panującymi,
bo od tego zależała pomyślność i pokój między narodami 41. A. Possevino pojawia się na kartach kilku podręczników m.in. W. Przyborowskiego 42, M. Ilnickiej 43 czy L. Siemieńskiego. Przedstawiany był
w nich właśnie jako dyplomata prowadzący działalności polityczną, reprezentujący Stolicę Apostolską i prowadzący politykę zagraniczną. Walery Przyborowski pisze tak w swoich Dziejach Polski:
Wyruszył król na wojnę. Zajęto Opoczki, Krasne, Ostrów. Droga do
stolicy była otwarta. Napróżno oblężono Psków. Za staraniem Jezuity
40
Possevino Antonio, ks., w: Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na Ziemiach Polski
i Litwy 1564-1995, dz. cyt., s. 532.
41
S. Obirek, Jezuici na dworach Batorego i Wazów 1580-1668, Kraków 1996, s. 5-7.
42
S. Kieniewicz, Przyborowski Walery (Walerian), Zygmunt, Lucjan, w: PSB,
t. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 81-84. Napisał Dzieje
Polski do r. 1772, opracowane dla młodzieży wyd. w Warszawie w 1879 r., w drugim wyd. w 1898 r. dzieje Polski dociągnął do trzeciego rozbioru. Tekst był przeładowany głównie faktami z zakresu wojen.
43
M. Hulewiczowa, Ilnicka z Majkowskich Maria (1825 lub 1827-1897), publicystka, poetka i powieściopisarka, w: PSB, t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964,
s. 155-156; Ilnicka Maria (1825-26 VIII 1897), w: Słownik biograficzny historii Polski,
t. 1, red. J. Chodera, F. Kiryk, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005, s. 566. Napisana przez nią rymowana historia Polski Ilustrowany skarbczyk Polski, historia polska
opowiedziana wierszem przyniosła jej największą popularność, praca ta ukazała
się w dobie powstania styczniowego, miała dwa wydania w Warszawie w 1861
i 1863 r. W powstaniu styczniowym była archiwariuszką Rządu Narodowego.
Pomagała powstańcom – bratu i mężowi. Mąż Tomasz zesłany, zginął za Uralem
w Usoli w 1866 r. Redagowała ponad 30 lat tygodnik dla kobiet „Bluszcz”.
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Possewina, posła papieskiego, któremu Iwan obiecywał złączyć się z kościołem rzymskim, stanął rozejm w Chiwerowej Horce d. 15 stycznia
1582 r. 44

Maria Ilnicka w swoim Ilustrowanym skarbczyku Polskim z 1861 r.
pisze także o A. Possevino jako o znakomitym dyplomacie:
Zwycięski król dotarł aż do Pskowa. Wypadki te skłoniły cara do poddania propozycji pokoju, który przy pomocy Jezuity Possewina, znakomitego dyplomaty, przyszedł do skutku 45.

Wymienia także lakonicznie działalność Possewiny Lucjan Siemieński, w podręczniku Wieczory w Ojcowie, czyli opowiadania Grzegorza
o dawnych czasach Rzeczypospolitej Polskiej z 1898 r.: „Staraniem tego
Possewina został pokój zawarty między Polska a Rosyą na lat 10” 46.
W podręczniku L. Tatomira pojawia się także jeszcze jeden jezuicki dyplomata Carlo M. Vota (Votta). Jezuita ten był Włochem,
działał w dyplomacji od 1660 r., był także spowiednikiem i doradcą Jana III Sobieskiego i Augusta II Sasa. Zwolennik Habsburgów
i Ligi antytureckiej, do udziału w której namawiał króla Jana III.
Wychowywał także synów królewskich Aleksandra i Konstantego
Sobieskich 47. Tatomir pisze o jego niekorzystnych „przebiegłych”
działaniach na niekorzyść ojczyzny i wpływie na monarchę:
Cesarz i papież zagrożeni oderwaniem się od ligi tyle jej potrzebnego
sprzymierzeńca, nasłali na Jana III przebiegłego dyplomatę w sukience
jezuickiej, księdza Votę, który potrafił wciągnąć go napowrót w jej plany.
Wystawiając Sobieskiemu sprawę Ligi jako sprawę wiecznego zbawienia, podsunął on mu zręcznie ubocznie projekt zbudowania monarchizmu i powiększenia potęgi domu swojego nabyciem Mołdawii i Wołoszczyzny. Wielki pogromca pogan, chwała Polski, stał się Jan III narzędziem
w ręku cesarza i papieża, który wtedy tylko o niego chodziło, gdy im go
było potrzeba. Poświęcając dla sprawy Ligi interesa własnej ojczyzny, dał
się Jan III nakłonić do haniebnego pokoju z Moskwą 48.
44

W. Przyborowski, Dzieje Polski, dz. cyt., s. 159.
M. Ilnicka, Ilustrowany skarbczyk Polski, historia polska, dz. cyt., s. 174.
46
L. Siemieński, Wieczory w Ojcowie czyli opowiadania Grzegorza, dz. cyt., s. 210.
47
S. Załęski, Vota i Sobieski, „Przegląd Powszechny”, R. 72 (1901), s. 168-187,
r. 73 (1902), s. 52-64, 206-220, 342-354; Carlo M. Vota (Votta), (1629-1716), Włoch, od
1660 w dyplomacji, w: Encyklopedia Wiedzy o Jezuitach na Ziemiach Polskich i Litwy
1664-1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 714.
48
L. Tatomir, Dziej Polski w zarysie dla klas wyższych szkół średnich, seminariów
nauczycielskich i prywatnych zakładów, dz. cyt., s. 249-250.
45
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Warto jednak wspomnieć, że S. Załęski w swoim dziele Jezuici
w Polsce pisze tak: „Jana III kochali Jezuici, byli mu szczerze oddani, więc tąż miłością do króla napoili młodzież” 49.
Wybitną postacią, która pojawia się na kartach prawie wszystkich podręczników był ks. Piotr Skarga (Pawęski), (1536-1612),
absolwent Uniwersytetu Krakowskiego, święcenia kapłańskie
przyjął w 1564 r., nowicjat u jezuitów w Rzymie rozpoczął 2 II
1569 r. Po dwóch latach powrócił do kraju, gdzie objął stanowisko wykładowcy i kaznodziei w kolegium jezuickim w Pułtusku,
w 1573 r. przeniesiony został do Wilna, od 1579 r. był rektorem
kolegium jezuitów. W Wilnie został profesem, czyli rzeczywistym
członkiem zgromadzenia, do trzech zwykłych ślubów dodawano
czwarty: bezwzględne posłuszeństwo papieżowi. Skarga prowadził ożywioną działalność, zarówno duszpasterską, pedagogiczną, piśmienniczą, a także zakładał bractwa religijne, arcybractwa
miłosierdzia i banki dla ubogich. Pozostawił olbrzymi dorobek
z dziedziny teologicznej: Pro sanctissima Eucharistia, Wilno 1576,
O jedności Kościoła Bożego, Wilno 1577, Siedem filarów, na których
stoli katolicka nauka o Przenajświętszym sakramencie Ołtarza, Wilno
1582 i inne. Najtrwalszą pozycją w dorobku Skargi były Kazania
sejmowe (I wyd. w 1597 r.) i wielokrotnie wznawiane Żywoty świętych (I wyd. w 1579 r.). W 1579 r. S. Batory w miejsce kolegium 1 V
utworzył akademię. Formalne otwarcie uczelni, stanowiącej zaczątek późniejszego uniwersytetu, nastąpiło 1580 r., a pierwszym
jej rektorem został właśnie Piotr Skarga 50. Pisze na łamach swojego
podręcznika Historia Polski o tym wydarzeniu Julia Kisielewska 51:
49
S. Załęski, Jezuici w Polsce. Dzieje 153 kolegiów i domów jezuickich, t. 4, cz. 1,
Kraków 1905, s. 87.
50
Tenże, Jezuici w Polsce. Kolegia i domy założone za królów Zygmunta Augusta
i Stefana Batorego 1564-1588, t. 4, cz. 1, Kraków 1905, s. 286-289, 290-291; L. Grzebień, Słownik jezuitów polskich 1564-1990, Kraków 1993, t. 10, s. 102; Skarga (Pawęski, Powęski) Piotr, ks., w: Encyklopedia Wiedzy o Jezuitach na Ziemiach Polski i Litwy
1564-1995, dz. cyt., s. 619-620; P. Skarga, Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir, Wrocław 2003, s. XXXIX-XLI.
51
R. Taborski, Kisielewska z Krzemuskich Julia, pseud. J. Oksza (1874-1943), w: PSB,
t. 12, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966-1967, s. 493-494. Pedagog, publicystka.
Wykładała historię w szkołach dla dziewcząt (w l. 1908-1912 w szkole w Klarysewie). Była autorką licznych podręczników szkolnych i wypisów z zakresu
historii Polski, 3 wydania miał jej podręcznik Historia Polski. Kurs średni. Wypisy
jej autorstwa W służbie ojczyzny, miały w latach 1922-33 aż dwadzieścia wydań.
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Założenie Akademii w Wilnie 1579 r. Za Stefana Batorego zakon Jezuitów, sprowadzony przez Hozjusza do Polski, rozpoczął prace nad
wychowaniem młodzieży, aby tym sposobem utrwalić zwycięstwo
katolicyzmu 52.

Także A. Z. Dąbrowa w swoim podręczniku odnotowuje:
Dbał też Batory o rozkrzewienie oświaty, bo oprócz szkół pomniejszych,
założył w 1579 r. akademię, czyli Uniwersytet w Wilnie, a kierunek jego
powierzył Jezuitom, między którymi wówczas było dużo ludzi, odznaczających się wysoką nauką i poczciwemi dążnościami.

Tenże autor w samych superlatywach pisze o ks. Skardze:
Trzeba jednak pamiętać, że pomiędzy temiż jezuitami byli zacni ludzie
i miłujący kraj Polacy. Takim był za Zygmunta III Piotr Skarga Pawęski, znakomity kaznodzieja, nakłaniający serdeczną, a piękną wymową
naród do wniknięcia w siebie i poznania błędów, przez które cierpiał
kraj cały. Zachęcał do zgody, jedności, obrony przeciw nieprzyjaciołom,
mówił, prostymi i jasnymi wyrazami, trafiał do serc słuchaczy i umiał
ich zawsze przekonać. Prócz tego, kiedy nasz język był zepsuty łaciną,
Skarga pisał bardzo piękną polszczyzną 53.

Król okazywał Skardze przychylność. Ks. Skarga towarzyszył
S. Batoremu w oblężeniu Połocka w sierpniu 1579 r., po zdobyciu miasta dojeżdżał tam stale z Wilna, traktując ten ośrodek jako
placówkę misyjną. Emilia Cyfrowiczówna w swoim podręczniku
Dzieje Polski aż po najnowsze czasy opowiedziane przez Maryana znad
Dniepru (podręcznik miał kilka wydań, opatrzony był licznymi
ilustracjami, rycinami), wydanym w Krakowie w 1904 r. przytacza „proroczą” opowieść spod murów Pskowa:
Podczas oblężenia siedzi raz król w namiocie przy wieczerzy z kilku
panami a był i ks. Skarga, sławny kaznodzieja z zakonu OO. Jezuitów.
Wtem wpada kula, rzucona z miasta, wprost na półmisek na stole stojący. Wszystkich to zadziwiło, a król zapytał księdza Skargę; „Ojcze Wielebny, powiedzcie, co to ma znaczyć?”. Ks. Skarga pomyślawszy trochę,
odpowiedział: „Miłościwy Panie, to znaczy, że nas Moskale zapraszają
jutro do zamku na wieczerzę” – rzecze król na to: „Jeśli Bóg da, jak
mówicie Ojcze, to wam zbuduję klasztor w Połocku, jakiegoście jeszcze
52
53

J. Kisielewska, Historja Polski, dz. cyt., s. 158.
A. Z. Dąbrowa, Wieczory jesienne. Opowiadanie matki, dz. cyt., s. 203, 222.
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nigdzie nie mieli” – Stało się rzeczywiście, jak wyprorokował ks. Skarga. Nazajutrz 30 sierpnia przed wieczorem poddał się Połock i odtąd aż
do rozbioru kraju pozostał przy Polsce. Król dotrzymał obietnicy i zbudował tu później OO. Jezuitom klasztor, co było bardzo potrzebne i zbawienne, bo w rękach moskiewskich wszystko tam jakby zdziczało 54.

Skarga został powołany przez króla Zygmunta III na urząd kaznodziei królewskiego w 1588 r., a król zwolnił go z tego obowiązku 1612 r. 55. Łączyły go bliskie relacje, posługa duszpasterska wykonywana dla członków rodziny królewskiej, odnotował
to w swoim podręczniku dla młodzieży K. Rawer:
Anna Jagiellonka w 1595 r. trzymała do chrztu Zygmuntowego syna,
Władysława. Niedługo potem zapadła na zdrowiu, a przyjąwszy św.
Sakramenta z rąk Piotra Skargi, dokonała chlubnego żywota. Płakał
cały naród ostatniej Jagiellonki, a Skarga wygłosił jedną z najsłynniejszych swych mów pogrzebowych nad zwłokami „matki narodu” 56.

W swoich kazaniach podkreślał często te same trzy tezy: konieczność jedności religijnej państwa, znaczenie chrześcijańskiej moralności dla wszelkiej pomyślności oraz wymóg reform państwa
polskiego pod groźbą jego upadku. O czym także przestrzegał na
stronach swego podręcznika Nasze dzieje opowiedziane w krótkości
dla ludu i młodzieży Kazimierz Króliński: „Polsce groziło wielkie
niebezpieczeństwo ze wszech stron, na co zwracał uwagę sławny kaznodzieja Piotr Skarga w kazaniach sejmowych” 57. O innych sferach działalności P. Skargi piszą autorzy już rzadko, do
wyjątków należy podręcznik L. Leśniowskiej 58 Historya Polski…
54
[E. Cyfrowiczówna], Dzieje Polski aż po najnowsze czasy treściwie opowiedziane
przez Maryana znad Dniepru, dz. cyt., s. 128-129.
55
J. Tazbir, Piotr Skarga, Warszawa 1962, s. 168; tenże, Piotr Skarga szermierz
kontrreformacji, Warszawa 1978, s. 122-124.
56
K. Rawer, Dzieje ojczyste dla młodzieży, dz. cyt., s. 114; J. Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1773-1918, dz. cyt., s. 93, 102, 192; A. Puszka, Nauczyciele historii
i geografii państwowych szkół średnich w Galicji, dz. cyt., s. 171, 182-183, 211-212,
325. Karol Franciszek Rawer (1852-1907). Nauczyciel historii i geografii w gimnazjum państwowym w Brzeżanach i gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie.
Jego podręcznik był popularny w Galicji, wyd. we Lwowie w 1892, 1899.
57
K. Króliński, Nasze dzieje opowiedziane w krótkości dla ludu i młodzieży, dz. cyt.,
s. 36.
58
M. Romankówna, Leśniowska z Zielińskich Ludwika, krypt. I pseud. L.L.L., Ludka z Myślenic (1814-1890), publicystka, pisarka i działaczka oświatowa, w: PSB, t. 17,
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przeznaczony dla dzieci, w którym autorka pisze o Banku Miłosierdzia i działalności charytatywnej:
Piotr Skarga, był to ksiądz jezuita, który był bardzo cnotliwym i mądrym
człowiekiem, jego też możemy nazwać bohaterem w Polsce, choć sobie
sławę nie na wojaczce zrobił. (…) I taki to bank założył ten kapłan, zrazu własną tylko swoją siłą, swoim majątkiem, a potem do tego dołożyli
się bogaci a pobożni i bogobojni panowie, i nazwali go Bankiem Miłosierdzia, dlatego widzicie mi kochani, że w innych bankach trzeba dać
lichwę, a w tym tu żadnej. (…) jak uskładali dużo pieniędzy do tego banku, to je rozłożyli na dwie połowy, z jednej to pożyczają, jak wam rzekłam, a z drugiej to znowu utrzymują starców, kaleki, sieroty różne 59.

Autorka sama prowadziła szeroką działalność społeczną i charytatywną, można przypuszczać, że dlatego zwróciła uwagę na tę
sferę działalności ks. Skargi i uwypukliła ją w swoim podręczniku.
Rzadziej na kartach podręczników wymieniany był inny
jezuita, ks. Jakub Wujek (1565-1597), ale także zawsze w pozytywnym kontekście. Pracował w kolegium w Pułtusku, jako rektor
w Poznaniu i Wilnie. W 1579 r. stanął na czele misji w Siedmiogrodzie, gdzie zorganizował kilka placówek jezuickich i prowadził
działalność kontrreformacyjną i piśmienniczą. Dokonał wiekopomnego dzieła – polskiego przekładu Pisma Świętego (w 1594 r.
ukazał jego przekład Nowego Testamentu, a w 1599 r. Starego)
oraz innych dzieł z zakresu teologii i ten fakt najczęściej jest wymieniany w podręcznikach. J. Wujek uważany jest za twórcę literackiego języka polskiego 60. J. Wujek i P. Skarga są pierwszymi
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 185-186. Działalność pisarską rozpoczęła od opublikowania w formie podręcznikowego wykładu książeczki Historya Polski zebrana w krótkości z małymi objaśnieniami jeografii i żywotów niektórych
świętych i bohaterów polskich, wyd. w Krakowie w 1859 r. Ze względu na antyrosyjski charakter nie mogła być rozprowadzana w Królestwie Polskim, w Galicji
nakład rozszedł się szybko. Autorka pracowała w Towarzystwie św. Wincentego
a Paulo, pomogła zorganizować Dom Pracy dla chłopów zaniedbanych, prowadziła (aż do swej śmierci) Biuro Umieszczeń, tzw. pośrednictwo pracy dla służby
domowej. Za artykuły w „Czasie” o powstaniu styczniowym została na krótko
aresztowana w 1865 r.
59
L. Leśnowska, Histrya Polska zebrana w krótkości z małemi objaśnieniami, dz.
cyt., s. 245-247; B. Woźniczka-Paruzel, „Dzieje ojczyste dla ludu” doby romantyzmu,
Wrocław 1990, s. 36-37.
60
S. Załęski, Jezuici w Polsce…, t. 4, cz. 1, s. 45; J. Poplatek, Obecny stan badań
nad życiem Jakuba Wujka T. J. i program dalszej pracy, „Polonia Sacra” 1950, z. 1-2,
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naprawdę językowi polskiemu oddanymi wybitnymi pisarzami
katolickimi, są zarazem pierwszymi, którzy całkowicie wycofali
się z pisania w języku łacińskim 61. Julia Kisielewska pisze o nich
w Historii Polski:
Z zakonu jezuitów wyszło wielu szermierzy, wśród nich dwóch najznakomitszych: Jakub Wujek, którego przepiękne tłumaczenie Pisma
świętego jest jednym z najcenniejszych skarbów naszego piśmiennictwa i Piotr Skarga Pawęski, pisarz polityczny i religijny, kaznodzieja
sejmowy, człowiek świętobliwy i natchniony, który gorąco miłując Ojczyznę – widział jasno wady ustroju Rzeczypospolitej 62.

Joachim Lelewel był wybitnym historykiem i popularyzatorem
historii. Jego podręcznik Mała historia Polski został wydany we
Wrocławiu, po złagodzeniu cenzury w zaborze pruskim, w 1843 r.
pod zmienionym tytułem Dzieje Polski, które stryj synowcom opowiedział. W podręczniku tym pojawiają się nazwiska innych zakonników, w wyd. 3, z 1859 r. napisał o panowaniu Zygmunta III:
Król polegał na radach Andrzeja Boboli i innych jezuitom przychylnych
osobach; sam ufał bogobojnym z tego zakonu kapłanom, swemu spowiednikowi Gołyńskiemu i sławnemu kaznodziei Piotrowi Skardze:
cieszył się, gdy widział ich gorliwość w nauczaniu różnowierców i tem,
że dokładali starania, aby całą edukacją kierować 63.

Opracowania historyczne i podręczniki Lelewela były niezwykle
popularne, przemycane przez granicę do Królestwa 64. Późniejszy
s. 62-65; Wujek (Wągrovitius) Jakub, ks., w: Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na Ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, dz. cyt., s. 765; T. Szafrański, Historia Kościoła w Polsce, Warszawa 2005, s. 363-364.
61
W. Taszycki, Obrońcy języka polskiego, Wrocław 1959, s. 369.
62
J. Kisielewska, Historia Polski, Warszawa 1917, s. 169.
63
L. Lelewel, Dzieje Polski, które stryj synowcom opowiedział, Warszawa 1859,
s. 247-248; T. Słowikowski, Joachim Lelewel krytyk i autor podręczników historii, Warszawa 1974, s. 187. Podręcznik Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział miał 6 wydań, natomiast powiększone dodatkiem zarysu literatury polskiej
przez Leona Rogalskiego 4.
64
S. Kieniewicz, Lelewel Joachim Józef Benedykt (1786-1861), historyk, polityk,
ideolog demokracji polskiej, w: PSB, t. 17, s. 21-25; T. Słowikowski, Joachim Lelewel
krytyk i autor podręczników historii, Warszawa 1974, s. 187; J. Maternicki, Dydaktyka
historii w Polsce 1773-1918, Warszawa 1974, s. 138-139; S. Kieniewicz, Joachim Lelewel, Warszawa 1990, s. 134-135.

Zakon jezuitów na kartach XIX-wiecznych podręczników

241

męczennik – święty, ks. Andrzej Bobola (1591-1657) do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1611 r. Główną areną jego apostołowania stały się wioski Polesia. Gdy ludność zarówno prawosławna,
jak i katolicka zaczęła garnąć się do jezuickich misjonarzy, wtedy
nasilono wręcz pełną nienawiści propagandę przeciwko nim. 16 V
1657 r. kozacy B. Chmielnickiego w okrutny sposób zamordowali
A. Bobolę w Janowie Poleskim. A. Bobola został beatyfikowany
przez Piusa IX w 1853 r., natomiast kanonizacja męczennika dokonana została przez Piusa XI w dn. 17 IV 1938 r. 65 Bernard Gołyński (ok. 1546-1599) był kaznodzieją i spowiednikiem królewicza Zygmunta Wazy, najpierw w Szwecji, a potem w Polsce, miał
duży wpływ na politykę Zygmunta III 66.
Postacią rzadziej wymienianą w podręcznikach był ks. Jan Albertrandi (1731-1808) uczestnik prac Tow. do Ksiąg Elementarnych,
zakon opuścił w 1771 r. Bibliofil, archiwista. Z kwerendy w Szwecji wrócił w 1790 r. do Warszawy. Przywiózł 70 tomów odpisów
i streszczeń archiwalnych, wiele cennych książek dla biblioteki królewskiej 67. Odnotowany ten fakt został w Dziejach Polski w zarysie
dla klas wyższych szkół średnich L. Tatomira z 1879 r. „Król wyprawił
własnym kosztem Albertrandego do Włoch i Szwecyi, aby w archiwach tamtejszych zbierał materyały do dziejów Polski” 68. W niektórych podręcznikach pisano także negatywnie o zakonie choć
czasami poetycko, jak we wspomnianym podręczniku L. Tatomira.
Był to popularny w Galicji podręcznik dla szkół średnich państwowych, prywatnych i seminariów nauczycielskich.
Ale spaczone wychowanie, zaniedbanie szkolnictwa i upadek nauk
ścisłych, wyjąwszy prawo i medycynę, które z upadkiem akademii
65
Por. J. Poplatek, Błogosławiony Andrzej Bobola. Życie-Męczeństwo-Kult, Kraków 1936; Andrzej Bobola św., w: Encyklopedia Wiedzy o Jezuitach na Ziemiach Polski
i Litwy 1564-1995, dz. cyt., s. 10; H. Fros, Święci i błogosławieni Towarzystwa jezusowego, Kraków 1992, s. 144-146; F. Paluszkiewicz, Jezuici w piśmiennictwie polskim,
Warszawa 2000, s. 166; Podstawowa bibliografia do dziejów Towarzystwa Jezusowego
w Polsce, t. 2, cz. IV (Życiorysy), oprac. L. Grzebień, Kraków 2009, s. 9-21.
66
Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na Ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, dz. cyt.,
s. 187; S. Obirek, Jezuici na dworach Batorego i Wazów, dz. cyt., s. 24.
67
A. Schletz, Ksiądz Jan Albertrandi w latach 1731-1795, „Nasza Przeszłość”
1959, r. 10, s. 177-78, 207; Albetrandi (Albetrandy) Jan, ks., w: Encyklopedia wiedzy
o Jezuitach na Ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, dz. cyt., s. 5-6; F. Paluszkiewicz,
Jezuici w piśmiennictwie polskojęzycznym silva rerum, Warszawa 2000, s. 111.
68
L. Tatomir, Dzieje Polski w zarysie dla klas wyższych, dz. cyt., s. 318.
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krakowskiej straciły swoje naturalne ognisko, wstręt w społeczeństwie
do postępu, obawa wszelkiej reformy, zanurzenie się w religijno-moralnych medytacjach, a pobożnym ascetyzmie, który krzewili Jezuici, opanowawszy kazalnice, szkoły, dwór królewski, dwory wielkich panów
i zaścianki szlacheckie – wskazywały, że nie jest to światło jutrzenki,
zapowiadające pogodny dzień, lecz blask zorzy wieczornej, po której
nastąpi posępny zmrok 69.

Niewątpliwie w XVIII w. w kolegiach jezuickich, których poziom
uległ obniżeniu, jak i w publikacjach jezuitów, polityczny ustrój
Rzeczpospolitej przedstawiany był jako wzorowy, a przywileje
polityczne feudałów nie były kwestionowane. Do zakonu wstępowała młodzież szlachecka, co wiązało szeregi jezuitów z warstwą
rządzącą. W XVII w. polityczna doktryna zakonu przyczyniała
się w jakiejś mierze do dalszego rozkładu państwa i pogłębienia
anarchii. Zakon wywierał wpływ, często negatywny, na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. Jak wiadomo, jezuici byli
spowiednikami wszystkich królów i nadwornymi kaznodziejami
aż do kasaty zakonu. Tym sposobem uzyskiwali wpływ na całą
szlachtę i magnaterię 70. Warto wspomnieć, że niewątpliwie po reformach XVIII w. szkoły jezuickie były w Polsce lepiej rozwinięte
niż w niektórych krajach katolickich Europy zachodniej 71.
Historiografia dotycząca tych zagadnień była także znana autorom podręczników. Posądzanie jezuitów o zgubę ojczyzny też
pojawia się na stronach podręczników, choćby w podręczniku Julii Woykowskiej dla ludu Dzieje Polski od Lecha aż do śmierci królowej
Jadwigi opisane podług opowiadania z 1845 r.
O przyczynach upadku ojczyzny, powinien chłopom powiedzieć, żeby
je poznali. Gdyby zaś ktokolwiek tego nie uczynił dziedzic – uczyni to
zapewne ksiądz. Bo chociaż i to prawdą, że niegdyś księży, a szczególniej jezuitów, przyczyniło się porówno z panami do zguby ojczyzny,
ba! Nawet więcej przez nich się stało, bo oni podżegnywali panów do
69

L. Tatomir, Dzieje Polski w zarysie dla klas wyższych, dz. cyt., s. 23; J. Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1773-1918, dz. cyt., s. 138-139, 357-358, 372. L. Tatomir był nauczycielem historii i geografii w szkołach lwowskich i seminarium
nauczycielskim, autorem kilku podręczników i opracowań.
70
J. Tazbir, Społeczno-polityczna rola jezuitów w Polsce (1565-1660), Warszawa
1958, s. 130-133.
71
J. Poplatek, Komisja edukacji narodowej. Udział byłych jezuitów pracach Komisji
Edukacji Narodowej, Kraków 1973, s. 75.
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swawoli i rozterek; to równo, jak było dawniej, tak i dzisiaj jest wielu
księży poczciwych, co to oni żyją jeno dla dobra świętej naszej ziemi
i dla dobra ludu, którego mają być opiekunami 72.

Według kolejnego autora, W. Przyborowskiego, piszącego kilkadziesiąt lat później w podręczniku dla młodzieży z 1898 r. jezuici
„obezwładnili” Polskę:
Z czasem zakon ten dojdzie w Polsce do niesłychanej potęgi, stłumi reformę, owładnie wszystkimi nerwami życia narodowego i obezwładni
Polskę 73.

Historię wpływów zakonu i szkolnictwa jezuickiego kończy ich
papieska kasacja w 1773 r. W Dziejach porozbiorowych Polski od
r. 1791-1864, w kolejnym podręczniku Józefa Chociszewskiego
z 1887 r. czytamy:
Rok 1773 zniósł papież Klemens XIV zakon jezuitów, „jako nieprzynoszący dawnych owoców i uniemożliwiający spokój w kościele Bożym”.
Jezuici posiadali ogromny majątek, ich posiadłości ziemskie ceniono
na 32 miliony złp., drugie tyle posiadali w domach, sprzętach, kapitałach. Po ich upadku zaczął się istny rabunek dóbr pojezuickich, w czem
się najwięcej odznaczył osławiony Poniński, łotr nad łotry. Byłby może
cały majątek pojezuicki rozdrapany, gdyby nie Joachim Chreptowicz,
podkanclerzy litewski. Ten zacny mąż, widząc, że się zanosi na zupełny rabunek dóbr zakonnych, postawił wniosek, aby użyć dóbr pojezuickich na cele oświaty.

W dużej części podręczników wymieniany jest fakt utworzenia
„komisyi edukacyjnej”, która miała zająć się reformą wychowania. Wielu eksjezuitów podjęło prace w KEN i w Towarzystwie
do Ksiąg Elementarnych. Niewątpliwie wieść o kasacie zakonu
była zaskoczeniem i ciosem w Rzeczpospolitej dla samych zakonników, ale i dla społeczeństwa.
Informację o przywróceniu zakonu jezuitów na początku
XIX w. wymienia tylko późniejszy podręcznik z 1909 r. J. Grabca 74
72

J. Woykowska, Dzieje polskie od Lecha aż do śmierci królowej Jadwigi, dz. cyt.,
s. VII.
73
W. Przyborowski, Dzieje Polski, dz. cyt., s. 149-150.
74
J. Feldman, Dąbrowski Józef, pseud. Grabiec (1876-1926), działacz społeczny,
publicysta, historyk, w: PSB, t. 5, Kraków 1939-1946, s. 12-14. Podręcznik ten miał
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Dzieje narodu polskiego wydany w Krakowie. Pomimo upływu tylu
lat, autor nadal z lekką niechęcią pisze o klerze i jezuitach, tym razem w kontekście walki z konserwatyzmem. Stwierdza on:
Był to duch ogólny w owym czasie, kiedy to po złamaniu się rewolucji
monarchowie zawarli „święte przymierze” i każda myśl wolniejszą ścigali do współki z konserwatywnemi żywiołami społeczeństwa, kierowanymi przez kler, a głównie przez wznowiony zakon jezuitów. W polskim społeczeństwie reakcja zaczęła się mocno szerzyć, tym bardziej,
że kler był bardzo silny i znakomicie zorganizowany. W republice krakowskiej 3/5 ziemi należało do kleru. (...) Jezuici, wypędzeni z Królestwa, ugruntowali się silnie w Galicji, popierani przez magnatów i rząd,
dozwalający im nawet utrzymywać własne szkoły 75.

Podręczniki do dziejów Polski w znacznym stopniu determinowane były warunkami funkcjonowania edukacji historycznej
na ziemiach polskich. Jak wspominano, historia była w rękach Polaków instrumentem patriotycznego wychowania młodzieży zagrożonej wynarodowieniem. Autorzy podręczników mieli duże
zasługi w szerzeniu wśród niższych warstw społeczeństwa świadomości narodowej, zamiłowania do dziejów narodowych. Eksponowano historię ojczystą, a w jej obrębie historię Kościoła na
ziemiach polskich. Historia szerzej rozumianego chrześcijaństwa,
Kościoła katolickiego zajmuje na łamach podręczników dużo
miejsca. Przykładowo w podręczniku J. Kisielewskiej Historia Polski, 24% tekstu dotyczy tej problematyki. Większość omawianych
podręczników ponad 20% całego tekstu przeznacza na omówienie dziejów Kościoła. Świadczy to o tym, że problematyka ta była
ważna. W większości podręczników doceniano zasługi zakonu jezuitów, w części podręczników krytykowano go. Było to odzwierciedleniem krytyki zakonu, literatury antyjezuickiej funkcjonującej w historiografii. Na fali dociekania przyczyn upadku państwa,
szukano winnych, a to zaowocowało m.in. obciążaniem zakonu
i szkolnictwa jezuickiego. Zakon cieszył się różną reputacją, miał
wśród autorów podręczników swoich wielbicieli, ale też i licznych przeciwników.

dalsze wydania w 1916, 1920 r. Działacz PPS-u, radykalny demokrata, „wróg
ucisku społecznego”.
75
J. Grabiec, Dzieje narodu polskiego, dz. cyt., s. 283-284.
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Kształtowanie pamięci w społecznościach
wielokulturowych w Wielkiej Brytanii

Pamięć to zdolność organizmu do przechowywania informacji, ich
przetwarzania oraz interpretacji. Na poziomie nauczania trudno
jednak oddzielić pamięć od procesów poznawczych i emocjonalnych towarzyszących procesowi socjalizacji 1. Szczególnie interesujące wydaje się budowanie jej w społecznościach niejednolitych
pod względem etnicznym, rasowym, narodowym czy religijnym.
Wielokulturowe oblicze państwa oznacza konieczność funkcjonowania polityki państwowej, która reguluje stosunki międzykulturowe, zachodzące w danej społeczności 2. Konieczność ta przenosi się również na sferę edukacji. Warto podkreślić, iż w procesie
postępującej demokratyzacji i globalizacji coraz popularniejsze
staje się pojęcie edukacji międzykulturowej, które odwołując się
do pojęcia kultury, wskazuje na funkcjonowanie równoprawnych
społeczności, podlegającym przemianom, a de facto rozwojowi opartemu na wzajemnym przenikaniu 3. Jak zauważają autorzy Leksykonu Pedagogiki, jednym ze współczesnych zadań edukacji
jest pomoc w przekształcaniu faktycznej współzależności w świadomą
sił udarność (…). Odpowiedzialność edukacji w tym zakresie jest podstawowa i delikatna zarazem. Albowiem pojęcie tożsamości można
1

J. Gąsowski, Pamięć w nauczaniu-uczeniu się historii, w: Współczesna dydaktyka
historii, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 256-257.
2
A. Sadowski, Sterowanie wielokulturowości. Dotychczasowe doświadczenia i kierunki przemian (na przykładzie województwa białostockiego), w: Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Białystok
1999, s. 33.
3
J. Nikitorowicz, Socjotechnika w edukacji regionalnej, w: Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, red. T. Lewowicki, Katowice 2000, s. 51-52.
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odczytać w dwojaki sposób afirmacja własnej różnicy, poszukiwanie
podstaw własnej kultury, umacniane solidarności grupy mogą stanowić
dla każdej jednostki postawę pozytywną i wyzwalającą; lecz źle pojęty
ten rodzaj rewindykacji (…) uniemożliwia spotkanie i dialog z innymi 4.

Kwestia wielokulturowości z racji charakteru społeczności nierozerwalnie łączy się z Wielką Brytanią. Wedle badań tamtejszego
Narodowego Biura Statystycznego (Office for National Statistics),
niemal 8% mieszkańców Wielkiej Brytanii w 2001 roku stanowili
przedstawiciele innych grup etnicznych niż brytyjska 5. Mniejszości te zamieszkują głównie obszar Anglii (jej centralną i północną
część), w mniejszym stopniu Walię i Szkocję 6. Co interesujące, 90%
mieszkańców niepochodzących z Wysp uważa się za Brytyjczyków. Największy odsetek w tej grupie stanowią osoby pochodzące
z małżeństw mieszanych oraz pochodzące z krajów karaibskich,
Bangladeszu i Pakistanu (ponad 80% przebadanej populacji). Najmniejsze poczucie tożsamości z pojęciem „Brytyjczyk” wykazują
mieszkańcy Irlandii, również jej północnej części. Tam odsetek ten
nieznacznie przekracza 20% 7. Co może wydawać się interesujące,
najwyższe noty na egzaminie GSCE, na którym jednym z chętniej
wybieranych przedmiotów jest historia (co trzecia decyzja), osiągają nie etniczni mieszkańcy Wysp, lecz emigranci i ich potomkowie, pochodzący z Indii. Aż 66% dziewcząt z tej grupy etnicznej
osiąga trzy najlepsze oceny na egzaminie (A, B, C). Dla kontrastu
należy podać, że wśród urodzonych na Wyspach dziewcząt odsetek ten jest o 11 punktów mniejszy. Słabsze wyniki osiągają chłopcy, jednak tam przewaga mieszkańców „perły brytyjskiej korony”
również jest wyższa. Z kolei najsłabiej w tym gronie wypadają
uczniowie pochodzący z Bangladeszu. Tylko ok. 22% zdających
z tej grupy etnicznej otrzymuje najwyższe noty na egzaminie 8.
4

Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwierski, Warszawa 2000,
s. 54.
5
Population Size, <http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=455> dostęp
dnia: 02.04.2010.
6
R. Lupton, A. Power, Minority Ethnic Groups, „CASE-Brookings Census
Briefs” 2004, nr 2, s. 4.
7
Identity, <http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=459> dostęp dnia:
02.04.2010.
8
Education. Indian pupils have best GCSE results, <http://www.statistics.gov.uk/
cci/nugget.asp?id=268> dostęp dnia: 02.04.2010.
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Kwestia wielokulturowości i budowania wspólnej brytyjskiej
pamięci z uwzględnieniem wieloetnicznej przeszłości jest obecna
w nauczaniu historii, szczególnie na poziomie secondary school. To
właśnie na tym etapie edukacyjnym uczniowie w wieku 11-14 lat
przechodzą jedyny pełny i obowiązkowy kurs historii w całym
cyklu edukacyjnym. Wśród kluczowych zagadnień kursu znajduje się zrozumienie kulturowej, etnicznej i religijnej różnorodności
oraz rasowej równorzędności.
Różnorodność ta funkcjonuje w i między grupami (…) dlatego szczególnie istotne jest odkrywanie przez indywidualne działania dotyczące
np. mniejszości i większości europejskich i pozaeuropejskich 9

– czytamy w brytyjskim odpowiedniku podstawy programowej
dla III etapu edukacyjnego (key stage). W jaki sposób w praktyce
realizowane są te zapisy? W jaki sposób na Wyspach Brytyjskich
buduje się pamięć u najmłodszego, żyjącego w wielokulturowej
społeczności, pokolenia? Przyjrzyjmy się kilku przykładom obecnym w praktyce nauczania historii.
Okazją do poznawania korzeni wielokulturowości są już zajęcia dotyczące epoki nowożytnej. Podczas realizacji tematu „Jak
Brytania zbudowała Imperium?” młodzi uczniowie mają zrozumieć, jak i dlaczego Anglicy rozpoczęli handel z wieloma krajami
całego świata. Istotne jest także zrozumienie, jak ten handel sprawił, iż Wielka Brytania stała się imperium. W zrozumieniu tych
zagadnień pomagają uczniom dwie mapy z elementami infografiki. Na pierwszej z nich dowiadujemy się, w jaki sposób, jakie produkty docierały na Wyspy dzięki funkcjonowaniu różnych kompanii. Poprzez tekst ukazuje się także, iż Anglicy nie byli jedynym
ówczesnym narodem, który prowadził działalność poprzez kompanie handlowe. Z kolei zasięg działalności angielskich statków
handlowych poznajemy dzięki analizie kolejnej mapy. Ciekawym zadaniem podsumowującym lekcję jest próba wcielenia się
przez uczniów w gentelmana czasów Tudorów, który pisze list
do swojego przyjaciela, mający nakłonić go do przyłączenia się
do Kampanii Wschodnioindyjskiej 10. Uczniowie w ramach cyklu
9

History. Programme of study for key stage 3 and attainment target, Londyn 2007,
s. 113.
10
A. Wilkes, J. Ball, Renaissance, Revolution and Reformation. Britain 1485-1750,
Haddenham 2008, s. 60-61.
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o Anglikach zagranicą poznają także tajniki handlu niewolnikami, ze szczególnym uwzględnieniem zrozumienia samego pojęcia 11. Jest także okazja do porównania życia w ówczesnej Anglii
z czasami japońskich Samurajów. Poprzez opowieść o Samuraju Bill-u – pierwszym Angliku w Japonii uczniowie dzięki fragmentom wspomnień mają możliwość poznania japońskiej kultury czasów nowożytnych 12. Między 1750 a 1900 r. Wielka Brytania
zaczęła przejmować kontrolę nad innymi krajami i włączać je do
brytyjskiej wspólnoty. W 1900 r. Królowa Wiktoria rządziła ponad 13 milionami kilometrów kwadratowych terytorium – jedną
czwartą powierzchni świata, stając się głową największego imperium, jakie świat widział w historii – w ten sposób znani nam
autorzy Wilkes i Ball wprowadzają uczniów w kolejnej części
podręcznika do poznawania złożoności angielskiego imperium
na przełomie XVIII i XIX wieku. Warto także zauważyć, iż w ramach kursu poznawane są nie tylko „blaski”, ale także „cienie”
działalności Brytyjczyków. Okazją do tego jest temat „wojny Imperium”, podczas realizacji którego uczniowie poznają często nieludzkie metody stosowane przez angielskich żołnierzy podczas
wojen burskich czy powody, dla których została wysłana brytyjska Armia do Afganistanu 13. „Dumni z imperium?” – pod takim
tematem-pytaniem stawia się uczniów podczas kolejnej jednostki
lekcyjne. Na podstawie wspomnień z różnych części Imperium
(Sri Lanka, Południowa Afryka, Afryka Środkowa, Indie) uczniowie uzupełniają tabelę z powodami do dumy i wstydu z funkcjonowania swojego imperium. Pomocne w zrozumienie sytuacji
ludności autochtonicznej okazują się także dwa materiały obrazowe. Pierwszy z nich przedstawia szkockiego odkrywcę Davida
Livingstona, niesionego przez czarnoskórych niewolników, drugi
współczesny rysunek oparty na indyjskim podręczniku z 1986 r.
przedstawia Anglika wiezionego na wózku ciągniętym przez
zmęczonego indyjskiego tragarza 14.
Okazją do zastanowienia się nad wspólną przeszłością brytyjskiego wielokulturowego społeczeństwa są zajęcia z historii XX
11

Tamże, s. 62-63.
Tamże, s. 64-65.
13
A. Wilkes, J. Ball, Industry, Reform and Empire. Britain 1750-1900, Haddenham 2008, s. 122-123.
14
Tamże, s. 124-125.
12
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wieku. Okazją do tego są zajęcia „Typowy Brytyjczyk” z podręcznika Dale Banhama i Iana Luffa „SHP History Year 9”. Autorzy
proponują uczniom analizę różnych symboli związanych z pojmowaniem brytyjskości. Analizuje się m.in. tradycyjnego Mikołaja, który dotarł na Wyspy dzięki niemieckim korzeniom księcia Alberta i Królowej Wiktorii; sieci kanałów, które Brytyjczycy
zawdzięczają Holendrom czy sieci sklepów „Marks & Spencer”,
która stanowi efekt emigracji Żydów z Imperium Rosyjskiego z II
połowy XIX wieku 15. Na łamach podręcznika uczniowie odnajdują odpowiedzi na 3 mity związane z emigrantami do Wielkiej Brytanii, dowiadując się, czy rzeczywiście emigranci sprzed II wojny
mieli niewielki wpływ na zmiany na Wsypach. Bardzo interesujące wydaje się także wykorzystanie indywidualnych historii
związanych z podróżą i życiem na Wyspach. Jak zauważają autorzy, ludzie nie zawsze emigrowali wyłącznie z powodów ekonomicznych. Wpływ na to zjawisko miały także czynniki polityczne i społeczno-kulturowe 16. Na kolejnych stronach poznajemy 13
krótkich historii imigrantów. Wśród nich jest opowieść Polaka, pilota Witolda Urbanowicza, który na Wyspy dotarł podczas II wojny światowej i służył w strukturach Królewskich Sił Powietrznych
(RAF). Urbanowicz mówi także o innych dokonaniach Polaków,
m.in. ich wkładzie w lądowanie na plażach normandzkich czy
w odszyfrowanie Enigmy 17. Oprócz Polaka poznajemy dzieje emigrantów z Indii, krajów Europy Środkowej, Afryki oraz Ameryki
Łacińskiej. Ich opowieść staje się także okazją do bliższego poznania grupy etnicznej czy religijnej, którą reprezentują. Na przykład
historia Mahindera Singh Puji’ego, urodzonego w 1918 r. w Indiach, który walczył dla Imperium podczas II wojny światowej,
staje się pretekstem do poinformowania, iż w szeregach angielskiej armii walczyło podczas lat 1940-1945 prawie 2,5 milionów
mieszkańców subkontynentu indyjskiego (dzisiaj mieszkańcy Indii, Pakistanu, Bangladeszu i Sri Lanki) 18.
Okazję do zapoznania się ze specyfiką różnorodnych grup
kulturowych współczesnych Wysp daje uczniom Paul Turner,
15

D. Banham, I. Luff, SHP. History Year 9, Londyn 2009, s. 204-205.
Tamże, s. 209.
17
Tamże, s. 210.
18
Tamże, s. 211.
16
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autor podręcznika: „Zmieniające się oblicze Wielkiej Brytanii jako
imperium” 19. Duża fala imigrantów irlandzkich dotarła na Wyspę w 1840 roku, z powodu zarazy ziemniaczanej, powodującej
falę głodu i nieurodzaju w Irlandii. Autor podkreśla także duży
wpływ imigrantów z Indii, których religie – islam i hindu – stają się obecnie coraz bardziej popularne. Autor przedstawia także
korzenie negroidalnych emigrantów, którzy dotarli do Londynu
i Liverpoolu jako nielegalni emigranci w XVIII wieku, stając się
z czasem niewolnikami i służącymi 20.
Przyczynkiem do dyskusji na temat wielokulturowości staje
się temat „Imperium odchodzi do zapomnienia”. Dzięki wykorzystaniu mapy-infografiki dowiadujemy się o ruchach narodowo-wyzwoleńczych skierowanych przeciwko Brytyjczykom,
m.in. niepodległości Irlandii czy o działaniach niepodległościowych w Kenii i Ugandzie, które spowodowały masowy napływ
emigrantów 21. Podręcznik jest swoistym miejscem do pokazania
współczesnej wielokulturowości kraju. Poprzez unaocznienie
znanych w społeczeństwie postaci autorzy pokazują ich emigracyjne korzenie. Na przykład dziadkowie Johna Lennona i Paula McCartney’a mieli irlandzkie korzenie. Niewiele osób wie, że
kontrowersyjny muzyk George Michael, mający na swoim koncie
100 milionów sprzedanych płyt, naprawdę ma na imię Georgios-Kriacos Panayiotou, a jego korzenie sięgają cypryjskiej emigracji na wyspy z lat 50. XX wieku. Autorzy piszą także o zmianach
żywieniowych, które zaszły w wyniku emigracji. Jeszcze w 1957
w całej wielkiej Brytanii było 50 chińskich restauracji. Niecałe 15
lat później taki lokal znajdował się niemal w każdym brytyjskim
mieście i miasteczku. Podobnie stało się z kuchnią, którą przywieźli z sobą imigranci z Indii, Pakistanu i Bangladeszu. Między
innymi dlatego kurczak „Tikka Masala” stał się jednym z najczęściej kupowanych gotowych dań. Niezwykle interesującym zabiegiem wydaje się ukazanie językowego wpływu imigrantów na angielski. Dzięki przybyszom spoza Wysp w słowniku pojawiły się
słowa sofa, alkohol, cukier (sugar) – z arabskiego, kawa (coffee),
19

P. Turner, The changing Face of Britain its Empire, Haddenham 2009.
Tamże, s. 165-167.
21
A. Wilkes, J. Ball, Technology, War and Identities. A World Study After 1900,
Haddenham 2009, s. 118-119.
20
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jogurt (yoghurt) czy piżama (pyjama) – albo szampon (shampoo),
nawiązujące do hindi 22.
Istotnym aspektem kształcenia historycznego na III etapie edukacyjnym (key stage) jest ukazanie kulturowej, etnicznej i religijnej
różnorodności. Jak zauważają Terry Haydn, James Arthur, Martin
Hunt i Alison Stephen w publikacji „Learning to Teach History In
the Scondary School”, jest to jedno z ważniejszych wyzwań dla
współczesnego nauczyciela historii. Polega ono na uchronieniu
uczniów przed stereotypami i łatwymi generalizacjami z przeszłości, mającymi miejsce wśród starszego pokolenia 23. Cel ten
realizowany jest w pełni w ramach edukacji historycznej. Adepci
przeszłości na zajęciach mają okazję nie tylko do zapoznania się
z dziejami Wielkiej Brytanii, ale także społeczności związanych
historycznie i kulturowo nie tylko z Wyspami, lecz całym brytyjskim Imperium – jego blaskami oraz cieniami. Takie działanie
prowadzone w angielskim systemie oświatowym (nie tylko na zajęciach historii) nawiązuje do znanego w literaturze dydaktycznej zjawiska budowania kultury historycznej, czyli całokształtu
zjawisk i wytworów związanych z funkcjonowaniem społecznej
pamięci przeszłości, a także związanym z nim zespołem wartości
i wzorców związanych z poznawaniem przeszłości 24. Włączanie
do kanonu kształtowania kultury historycznej u najmłodszego
pokolenia kwestii związanych z wielokulturowością wynika ze
specyfiki obecnej sytuacji Wielkiej Brytanii i może stanowić cenny
wkład do europejskiego dziedzictwa kulturowego i edukacyjnego zjednoczonej Europy.
22

Tamże, s. 122-123.
Learning to Teach History In the Secondary School. A companion to School Experience, red. T. Haydyn, J. Arthur, M. Hunt, I.A. Stephen, Oxon 2008, s. 98-99.
24
J. Maternicki, Kultura historyczna, w: Współczesna dydaktyka historii, dz. cyt.,
s. 162-163.
23
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Dyskursy nauk historycznych
Dysputy wokół problemów historycznego trwania narodów, społeczności, jednostek toczone są od stuleci. Pytania o własne korzenie czy o ideały nie są obce także badaczom dziejów. Nadal
trwa wymiana zdań pomiędzy uczonymi o rolę i miejsce bohaterów czy przełomowych wydarzeń historycznych w panteonie
narodowej pamięci. Patrzenie przez historyczny pryzmat pozwala współczesnemu człowiekowi świadomie i odpowiedzialnie
uczestniczyć w toczącym się procesie dziejowym.

Discourse within
historical sciences
Debates on the historical problems of the subsistence of nations,
communities and individuals have been carried out for centuries.
Questions concerning one’s roots and ideals have been investigated by historical researchers too. Scientists keep exchanging opinions about the role and rank of heroes and momentous historical events in the Pantheon of national memory. The modern man,
thanks to looking at facts and judgments through the prism of
historical awareness, is able to participate in the historical processes of the present day in a conscious and conscientious manner.
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Pamięć zbiorowa a nauka historyczna

Ludzie kierują się raczej błędami wyznawanymi,
a nie prawdą, której nie znają (B. Malinowski)

Pamięć społeczna stała się wyjątkowo modnym tematem we współczesnej nauce. Na rynku pojawiają się liczne publikacje wspomnieniowe 1. Coraz częściej organizuje się wystawy związane
z problematyką pamięci 2. Z uwagi na szerokie zainteresowanie i interdyscyplinarne podejście do zagadnienia pojawiła się potrzeba
stworzenia tematycznych czasopism będących swoistym panelem
dyskusyjnym 3. Zagadnienie zbiorowych wyobrażeń stało się częstym tematem prac teoretycznych i empirycznych przeróżnych
nauk akademickich. Trwający do dziś „boom” na pamięć zbiorową rozpoczął się w latach 70-tych, kiedy przestano ją traktować jako
właściwość jednostki i uznano myśl, że jest ona zdolnością raczej
społeczną aniżeli indywidualną.
Niewątpliwie pamięć zbiorowa stała się jednym z najczęściej
nadużywanych terminów we współczesnej humanistyce. Związane
jest to ze zwrotem ku „świadomości memorialnej” – jak to określił

1
Jako przykład mogą posłużyć książki: J. Olczak-Ronikier W ogrodzie pamięci, Kraków 2001 oraz publikacja M. Głowińskiego Historia jednej topoli, Kraków
2003.
2
J. Grossmann, J. Sawicka, Problemy z pamięcią. Accidents of Memory, katalog
wystawy w „Zachęcie”, Warszawa 2002.
3
W 2002 roku powstało czasopismo Instytutu Pamięci Narodowej „Sprawiedliwość i Pamięć”, od 1989 r. ukazuje się czasopismo „Przeszłość i Pamięć.
Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa”. W 2001 r. problematyce
pamięci poświęcono dwa numery „Res Publici Nowej”, a w 2003 zajmowała ona
kluczowe miejsce wśród zagadnień poruszanych w czasopiśmie „Borussia”.
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P. Nora 4. Za rozwojem refleksji teoretycznej nie poszły jednak
zmiany w zakresie metodologii badań zbiorowych wyobrażeń. Ze
względu na ogromne zainteresowanie pamięcią zbiorową wielu
nauk termin ten stracił już moc eksplanacyjną i siłę analityczną.
Dlatego punktem wyjścia jakichkolwiek rozważań nad pamięcią
powinno być określenie relacji między „historią drugiego stopnia” – jak często bywa określana – a historią nauką. Zabieg może
wydać się banalny, ale nie w odniesieniu do wieloletnich sporów
o charakter zjawiska i nieporozumień wynikających z traktowania
tych dwóch podmiotów badań jako synonimów.
Pamięć społeczną utożsamia się często nie tylko z historią, ale
również z tożsamością, świadomością historyczną czy kulturą
historyczną. W tym celu Pierre Nora nazwał ją historie au second
degre, podkreślając, że „w żadnym razie nie są to synonimy, lecz (...)
pod każdym względem przeciwieństwa” 5. Wyznaczenie odrębnych zakresów pojęć „pamięci zbiorowej” i „nauki historycznej”
jest jednak zadaniem bardzo trudnym. Niemal każdy zgadza
się z tym, iż pamięć jako potoczne wyobrażenie o tym, co było,
nie może być utożsamiana z nauką o przeszłości. Trudniej jednak
wskazać na konkretne różnice. Niekiedy spotykamy się z traktowaniem pamięci zbiorowej jako ułomnej wiedzy historycznej albo
historii-nauki jako jednej z postaci pamięci zbiorowej. Pierwsze
stanowisko jest reprezentowane głównie przez historyków, którzy
uważają, że rozwój historii położy kres pamięci zbiorowej. „Historia
musi oświecać pamięć i pomagać jej oczyścić się z błędów” – nawołuje Jacąues Le Goff 6. Historyk – pisze E. Rosenstock-Huessy –
to lekarz pamięci. Punktem jego honoru jest zaleczenie ran, prawdziwych ran. Jak lekarz musi działać, bez względu na teorie medyczne, tak
historyk musi działać pod presją moralną, ażeby przywrócić pamięć narodu albo ludzkości 7.

4

P. Nora, Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7, s. 37.
P. Nora, Zwischen Geschichte und Gedachtnis, Berlin 1990, s. 12 i nast. (wyd. fr.
1984: Entre memoire et histoire: La problematigue des lieux, w: Les Lieux de memoire,
red. P. Nora, t. 1: La République, Paris: Gallimard).
6
J. Le Goff, History and Memory, New York 1992, s. 111.
7
E. Rosenstock-Huessy, Out of Revolution; New York 1964; s. 696, cyt. za:
P. Ricoeur, Pamięć. Historia. Zapomnienie, Kraków 2007, s. 533.
5
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Z drugiej strony coraz częściej podkreśla się znaczenie oral history
jako subdyscypliny historii. Spora grupa badaczy uważa też, że historia jest pamięcią oficjalnie uznaną.
W swoim wystąpieniu traktuję pamięć i historię jako dwa odrębne przedmioty zainteresowań, mimo licznych związków między nimi 8. Przeważają tutaj chociażby względy techniczne – są
to odmienne obszary badawcze wymagające innych narzędzi.
Przeprowadzenie ostrej granicy między nimi jest niemożliwe,
ale nie uzasadnia to utożsamiania pamięci zbiorowej z historią. Podobnie uważa J. Topolski, który traktuje historię-naukę jako jeden
ze składników świadomości historycznej, od którego zależy jej jakość. Oznacza to, że im wyższa jakość profesjonalnej wiedzy historycznej, tym bardziej rozwinięta jest świadomość historyczna 9.
Trudności w odróżnieniu pamięci społecznej od nauki historycznej częściowo wynikają z braku porozumienia między badaczami w kwestii rozumienia samej pamięci zbiorowej. Muszą borykać się z problemami różnego rozumienia tego samego zjawiska
albo z wielością nazw dotyczących tego samego rozumienia.
Dla różnych badaczy pamięć zbiorowa to pamięć społeczna, pamięć historyczna 10, świadomość historyczna 11, pamięć ludowa 12,

8
Sporo uwagi tym problemom poświęca J. Maternicki w pracy pod swoją
redakcją: Świadomość historyczna jako przedmiot badań historycznych, socjologicznych
i historyczno-dydaktycznych, Warszawa 1985. Dla wyżej wymienionego autora
wiedza historyczna i świadomość historyczna (możemy ją utożsamiać z pamięcią zbiorową) to dwa powiązane z sobą, ale odrębne zjawiska, zasadniczo odmienne w swej strukturze (s. 27).
9
J. Topolski, Rola świadomości historycznej w procesie dziejowym, w: Świadomość
historyczna jako przedmiot badań historycznych, socjologicznych i historyczno-dydaktycznych, red. J. Maternicki, Warszawa 1985, s. 20-21.
10
Terminu tego używają B. Giessen i K. Junge, [cyt. za:] B. Szacka, Pamięć zbiorowa, w: Wobec przeszłości-pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, red.
A. Szpociński, Warszawa 2005, s. 18.
11
N. Assorodobraj, Żywa historia. Świadomość historyczna. Symptomy i propozycje badawcze, „Studia Socjologiczne” 1963, nr 2; Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej, red. J. Łukasik-Mikłasz, Warszawa: Wolumen,
Fundacja im. F. Eberta; States of Memory. Continuities, Conflicts and Transformation
in National Retorospection, red. J. Olick, Durham 2003; S. Porter Benson, S. Brier,
R. Rosenzweig, Presenting the Past. Essays on History and the Public, Filadelfia 1986.
12
Pojęcia tego używa M. Kammen, [cyt. za:] B. Szacka, Czas przeszły, pamięć,
mit, Warszawa 2006, s. 38.
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public memory (jak w przypadku Johna Bodnara) 13 czy rozbudowana koncepcja pamięci kulturowej stworzona przez niemieckiego
socjologa Jana Assmanna 14. Jeszcze inni utożsamiają pojęcie pamięci
zbiorowej z tradycją 15.
J. Olick i J. Robbins stwierdzają wręcz, że badania nad pamięcią zbiorową są „pozbawionym paradygmatu, międzydyscyplinarnym wielokierunkowym przedsięwzięciem (non-paradigmatic, transdisciplinary centerless enterprise)” 16. Zdarza się, że terminologiczny
chaos występuje w jednej pracy. Jako przykład może posłużyć artykuł Giesena i Junga Historical Memory, w którym autorzy zamiennie używają terminów „pamięć zbiorowa” i „pamięć historyczna” 17.
Całe to „zamieszanie” w nauce próbuje tłumaczyć J. Maternicki:
Fenomen świadomości historycznej niełatwo poddaje się zabiegom definicyjnym, jest też rozmaicie pojmowany na gruncie różnych dyscyplin
naukowych. Nie dysponujemy jedną, powszechnie akceptowaną definicją
świadomości historycznej. Nieco inaczej pojmują ją metodolodzy historii,
inaczej socjologowie, jeszcze inaczej historycy historiografii i dydaktycy
historii (...). Wszystko to utrudnia wzajemne porozumienie się badaczy,
a także wykorzystywanie przez nich wyników i metod badawczych wypracowanych na gruncie innych dyscyplin naukowych 18.

Nie będę jednak roztrząsać w swoim artykule kwestii, nad którą
przeróżni badacze zastanawiają się od niemal dwóch stuleci, gdyż
13
J. Bodnar, Remaking America. Public Memory. Commemoration and Patriotism on
the Twentieth Century, Princeton 1992, [cyt. za:] B. Szacka, Pamięć zbiorowa, w: Wobec
przeszłości-pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, dz. cyt., s. 24.
14
J. Assmann, Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, „Borussia” 2003, nr 29.
15
W ten sposób ujmuje tradycję J. Szacki, dla którego pamięć przeszłości to
„elementy społecznego dziedzictwa, które są aktualnie poddawane wartościowaniu” (Trzy pojęcia tradycji, „Studia Socjologiczne” 1970, nr l, s. 150-151) oraz
J. Pomorski: „tradycja, czyli pamięć zbiorowa przekazywana z pokolenia na pokolenie” (O obiegowym i teoretycznym pojmowaniu kategorii „świadomość historyczna”, w: Świadomość historyczna jako przedmiot badań historycznych, socjologicznych
i historyczno-dydaktycznych, dz. cyt., s. 141).
16
J. Olick, J. Robbins, Social memory studiem: From „Collectiva memory” to the
historical sociology of mnemonic practices, „Annual Review of Sociology” 1998,
24(1), s. 32.
17
B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, dz. cyt., s. 33.
18
J. Maternicki, Kontrowersje wokół pojęcia świadomości historycznej i metod jej badania, w: Świadomość historyczna jako przedmiot badań historycznych, socjologicznych
i historyczno-dydaktycznych, dz. cyt., s. 221.
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nie to jest moim celem. Zamiast tego skupię się na próbie odróżnienia pamięci społecznej od nauki historycznej.
We współczesnej humanistyce obowiązują trzy główne kryteria odróżniania pamięci zbiorowej od historii. Pierwszym jest kryterium s t r u k t u r a l n e, które odnosi się do sposobów organizowania i utrwalania treści dotyczących przeszłości. Zwraca się tutaj
szczególną uwagę na różnice w pojmowaniu czasu. W historii obowiązuje jednowymiarowy czas linearny, a datowanie należy do jej
istoty. Celem jest możliwie najbardziej precyzyjna i kompleksowa
(tj. opierająca się na tworzeniu wielkich syntez) narracja. Co ciekawsze, mimo „umiłowania” syntez, gros profesjonalistów jest przekonanych, że „większość z nich może kopać własny dołek, wcale nie
spotykając kolegów” 19. Jest w tym stwierdzeniu sporo przesady,
niemniej zwraca uwagę na istotny problem autoizolacji historyków
zarówno od metody dialogu na rzecz tzw. badań gabinetowych, jak
i od oczekiwań społecznych bazujących na potrzebie doświadczania
„dawności”.
Dla odmiany – czas pamięci zbiorowej jest bliski czasowi mitycznemu, gdzie wszystko jest dawnością i gdzie nie jest istotna konkretna data, ale pokrewieństwo wyznawanych wartości.
W ten sposób Kopernik staje się bliski Chopinowi, a Bolesław
Chrobry Piłsudskiemu. Czas pamięci zbiorowej – jak pisała
E. Tarkowska –
jest jakościowy, niejednolity, niejednorodny, poszczególne jego odcinki
są odmiennie wartościowane, jest nieciągły (...) zawiera daty krytyczne
i okresy wypełnione wydarzeniami ważnymi, ale także okresy puste; ma
zmienne tempo 20.

Motywy odwoływania się do przeszłości są kolejnym kryterium
odróżniania pamięci od historii, które zostało n a z w a n e f u n k c j o n a l n y m. Historię cechuje (a przynajmniej powinna) krańcowa
bezinteresowność – w odróżnieniu od pamięci zbiorowej, w przypadku której jednostki kierują się motywami praktycznymi 21.
19
F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Kraków 2004, s. 370.
20
E. Tarkowska, Czas społeczny, w: Encyklopedia Socjologii, t. 1, Warszawa 1998,
s. 107-111.
21
Rolę praktycyzmu podkreślał M. Ziółkowski, Przyczynek do sposobu pojmowania świadomości społecznej, w: Świadomość jednostkowa a świadomość społeczna,
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Oczywiście są to typy idealne. Historyk próbuje zrekonstruować
rzeczywisty przebieg wypadków, przestrzegając zasad postępowania naukowego; porusza się w granicach dopuszczalnych przez
paradygmat. W przypadku pamięci najważniejsze jest legitymizowanie obowiązujących porządków i konstruowanie tożsamości zbiorowej 22. Organizacja wyobrażeń zbiorowych jest często
chaotyczna i wręcz przypadkowa. Można pokusić się o stwierdzenie, że przeszłość jest w niej traktowana instrumentalnie. „Człowiek chce się z przeszłości uczyć i tworzy przeszłość żywą, która
z fałszywym autorytetem przemawia – wyrazami włożonymi w jej
usta” 23. Dlatego też pamięci jest tyle, ile grup społecznych – jak głosił M. Halbwachs. Ich kształt zależy od obowiązujących w grupach
systemów wartości, tymczasem „historia jest jedna i można powiedzieć, że li tylko jedna” 24.
Pamięć zbiorową i historię odróżniają nie tylko motywy odwoływania się do przeszłości, ale również praktyki służące dochodzeniu do pewnych ustaleń historycznych (kryterium p o z n a w c z e).
Różni je stopień instytucjonalizacji, a co za tym idzie – profesjonalizacji. Istnieją całe hierarchie podmiotów mających osobowość
prawną, które zajmują się historią Obowiązuje też formalny system uprawnień i nadawania tytułów naukowych. W przypadku
pamięci nie ma jasnych reguł dochodzenia do twierdzeń i wzorów
profesjonalizacji.
Inne są również cele pamięci i historii. Celem historii jest poznanie prawdziwej wiedzy o dawnych czasach z zastosowaniem
możliwie najbardziej obiektywnego warsztatu. Pamięć zbiorowa
jest z natury subiektywna, ułomna i zabarwiona wartościująco. Są
w niej obecne fałszerstwa. Nie chodzi bowiem o poznanie prawdy
historycznej, gdyż, jak twierdzi B. Malinowski, „ludzie kierują się
raczej błędami wyznawanymi, a nie prawdą, której nie znają” 25, ale
Warszawa 1984, s. 2. Postulował badanie świadomości pod kątem wyobrażeń
i nastawień emocjonalnych dotyczących obszarów, które miały dla danej grupy
znaczenie praktyczne.
22
A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja społeczna, w: Przeszłość jako
przedmiot przekazu, A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Warszawa 2006, s. 19.
23
M. Oakeshott, The Activity of Being an Historian, w: Rationalism in Politics and
Other Essays, London 1967, s. 166.
24
M. Halbwachs, La Memoire collectiva, Paris 1950, s. 135-136.
25
B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958, s. 161.
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o odpowiedzenie sobie na pytanie, dlaczego grupa rekonstruuje
swoją przeszłość w taki, a nie inny sposób. Głównym celem jest
badanie tego, „jak społeczeństwo swą przeszłość przeżywa, nie
zaś tego, jaka ta przeszłość jest” 26. Przykładowo, brytyjska antropolog Nicole Goran, prowadząc badania w Hiszpanii, odkryła dwie
rozbieżne wersje historii tego kraju: madrycką oraz katalońską. Od
przeszło stu lat interpretacja przeszłości Hiszpanii stanowiła istotny
aspekt sporu pomiędzy centralizmem a autonomią regionalną 27.
W historii jest pełno kontrowersji i wieloznaczności, co można
wiązać z jej dążeniem do obiektywizmu. Ze względu na świadomość złożoności zjawisk stara się badać je wieloaspektowo 28. Kwestią sporną jest to, czy możliwe jest zgłębienie jednej
prawdy historycznej, niemniej „walki o prawdę, czyli zgodnej
z rzeczywistością rekonstrukcji przeszłości, historyk wyrzec się nie
może” 29.
W pamięci zbiorowej występuje swoista jednowymiarowość
postaci i wydarzeń, którym nadaje się znaczenie symboliczne.
Dochodzi do zamiany kontrowersji na jednowymiarowe symbole i wartości ważne w życiu grupy, a rzeczowa relacja zostaje zastąpiona opowieścią nasyconą emocjami 30. Mamy tu do czynienia
z narracją w dużym stopniu zmitologizowaną i zabarwioną wartościująco: skala ocen jest jednak wyjątkowo prosta (preferowanie
schematów czarno-białych). Procesowi mitologizacji wiedzy podlegają również historycy. Pojawiają się wtedy walki między różnymi
mitami w historiografii 31.
Nauka historyczna posługuje się ponadto innym kryterium prawdy. Wypracowała ona reguły poprawnego, naukowego postępowania badawczego, które są obowiązujące w procesie dochodzenia do
niej. W przypadku pamięci nie jest wymagana zgodność z procedurą, ale z odczuciami, wyznawanymi systemami wartości i sposobami
26

J. Szacki, Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971, s. 241.
B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć społeczna, Warszawa 1990, s. 10.
28
Zwracał na to szczególną uwagę V. Wertsch w wydanej w 2002 r. książce
Voices of Collectiva Remembering.
29
J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1973, s. 6.
30
B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, „Przegląd Socjologiczny” 1992, nr 2, s. 13.
31
J. Topolski, Rola świadomości historycznej w procesie dziejowym, w: Świadomość
historyczna jako przedmiot badań historycznych, socjologicznych i historyczno-dydaktycznych, dz. cyt., s. 24.
27
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widzenia świata. W pierwszym przypadku prawda jest prawdą rozumu, w drugim – prawdą serca 32. Historia przechowuje wiedzę,
podczas gdy pamięć zbiorowa ją wydobywa i wykorzystuje.
Andrzej Szpociński zwrócił uwagę na różnice pomiędzy językiem
nauki a językiem pamięci zbiorowej. Historia używa języka analitycznego (sprawozdawczego), „jest intelektualną i zsekularyzowaną operacją analizy i krytycznej argumentacji” 33 – dodaje Pierre
Nora. Zupełnie inne są zasady językowe w przypadku pamięci.
Mamy tu do czynienia z pełnymi metafor wypowiedziami poetyckimi, gdyż relacja pamięci opiera się głównie na historii przeżytej,
doświadczonej emocjonalnie i wyposażonej w wartości 34. Narracje
pamięci tworzy „żywa gra” wspomnień bez żadnego nastawienia
krytycznego 35. Co ważniejsze – dodaje P. Ricoeur – pamięć jest na
pozycji uprzywilejowanej w stosunku do historii, ponieważ jako
związana ze sferą doświadczenia ma wpływ na działania grup.
Również podczas refleksji nad selektywnością pamięci i historii zauważalne są duże różnice. Dla nauki oczywiste jest zajmowanie się konkretnym aspektem rzeczywistości. Uzasadniona
selektywność jest w pełni akceptowalna, gdyż niemożliwe jest
opisanie wszystkiego. Obowiązują zinstytucjonalizowane kryteria
selekcji wydarzeń historycznych, gwarantujące uznanie w środowisku. Wybiórczość historii może być zatem kontrolowana. Zupełnie
inna sytuacja występuje przy rozważaniach nad selektywnością
w pamięci zbiorowej. Mamy do czynienia z różnymi mechanizmami
selekcji: działa ona na poziomie nadawcy (np. państwo postępujące
zgodnie z obraną polityką historyczną) oraz odbiorcy, który internalizuje to, co jest zgodne z jego punktem widzenia albo jest istotne z punktu widzenia grupy, do której należy (halbwachsowskie
„społeczne ramy pamięci”). Można też mówić o selekcji w pamięci
zbiorowej dokonywanej przez samych historyków, którzy pomijają niektóre informacje, pisząc publikacje popularnonaukowe 36.
32

B. Szacka, Pamięć zbiorowa i wojna, „Przegląd Socjologiczny” 1992, nr 2, s. 13.
Cyt. za: B. Korzeniewski, Pamięć zbiorowa we współczesnym dyskursie humanistycznym, „Przegląd Zachodni” 2005, nr 2, s. 124.
34
A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja społeczna, w: Przeszłość jako
przedmiot przekazu, dz. cyt., s. 21 n.
35
P. Ricoeur, Pamięć – zapominanie – historia, w: Tożsamość w czasach zmiany,
red. K. Michalski, Kraków 1995, s. 28.
36
Więcej w: B. Szacka, Historia, pamięć zbiorowa, mit, Warszawa 2006, s. 27 n.
33
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Przy rozważaniach nad różnicami pomiędzy pamięcią zbiorową
a historią nie sposób pominąć ciągłości, która jest charakterystyczną cechą pamięci. To stały bieg myśli, który przechowuje wszystkie
informacje z przeszłości; dopiero z biegiem czasu niektóre z nich
zostają zatarte. Społeczeństwo, aby utrzymać równowagę, dąży
do usunięcia ze swojej pamięci wszystkiego, co mogłoby dzielić
jednostki; w każdej epoce zmienia ono swoje wspomnienia, dostosowując je do zmiennych warunków 37. Pamięć społeczna jest kategorią dynamiczną i w dużej mierze zależy od teraźniejszości – do
tego stopnia, że pozbawia ją to wymiaru temporalnego. Zwrócił na
to uwagę Michał Libera, który stwierdził, że pamięć u francuskiego
badacza
jest wytworem aktualnych stosunków społecznych (...) Każde określenie
temporalne jest dokonywane w teraźniejszości, a zatem pamięć pozostaje zawsze tylko teraźniejszym zbiorem reprezentacji, którym w danej
rzeczywistości przypisywane są określenia temporalne 38.

Historii nie interesuje ciągłość. W jej przypadku ważne są zmiany
i różnice, a nie ciąg podobieństw 39.
Skoncentrowanie się na różnicach miedzy historią i pamięcią
może prowadzić do ujmowania ich jako dwóch przeciwstawnych
typów, co jest sporym uproszczeniem. Pomija bowiem skomplikowane relacje między nimi. Obecność historii w życiu społecznym
zależy od tego, w jakim stopniu stanie się ona pamięcią społeczną. Z kolei warunkiem istnienia pamięci zbiorowej jest obecność
historii, gdyż to ona zapośrednicza ją w relacjach o przeszłych
zdarzeniach. Propagując wiedzę naukową, nie działamy na niekorzyść pamięci, gdyż to oznaczałoby skazanie historii na śmierć
społeczną 40. Wpływ historii na pamięć jest delikatny – wykazuje
ona fałszywość niektórych przekonań i osłabia negatywne emocje.
Jest to ważne, gdyż pamięć jest silniej opiniotwórcza niż tomy
37

Tamże, s. 422.
M. Libera, Kategorie performatywności we współczesnej socjologii pamięci, w: Wobec przeszłości – pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, red.
A. Szpociński, Warszawa 2005, s. 40.
39
M. Król, Przedmowa do polskiego wydania Społecznych ram pamięci M. Halbwachsa, Warszawa 1969, s. XIX.
40
A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja społeczna, w: Przeszłość jako
przedmiot przekazu, dz. cyt., s. 25.
38
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pisane przez historyków. Potwierdzają to badania pt. Współczesne
społeczeństwo polskie wobec przeszłości 41, które dowodzą, że świadkowie wydarzeń są bardziej wiarygodni dla społeczeństwa niż środki masowego przekazu czy wypowiedzi historyków (oczywiście
w odniesieniu do historii najnowszej). Historyk musi sięgać do pamięci zbiorowej, gdyż to w niej funkcjonują treści nieobecne w oficjalnej historiografii. Pamięć można wtedy traktować jako przejaw „niepodległej przeszłości” 42. J. Le Goff w Memoire et Historie
nazwał historię pamięci częścią „historii historii” i stwierdził, że
stanowi ona „żywe źródło” dla historyka, który powinien ją traktować jak „surowy materiał” 43. Z drugiej strony historia „zasila pamięć i wchodzi w wielki dialektyczny proces zapamiętywania i zapominania doświadczany przez jednostki i społeczeństwa” 44.
Dokonała się rewolucja, gdyż jak zauważa P. Nora, doszło do wyniesienia na piedestał pary „naród – pamięć”, a zrzucenia z niego
pary „naród – historia” 45. W zamian współzależności przeszłości
i przyszłości pojawiła się tzw. u h i s t o r y c z n i o n a t e r a ź n i e j s z o ś ć, z której wyłania się tożsamość 46. Szkoda tylko, że historycy
nadal wykazują się tak daleko idącą ignorancją i pozostają w okowach pozytywistycznych metod uprawiania historii. Nadal uczy się
nowe pokolenia historyków przeglądania wszystkich materiałów
na dany temat celem wychwycenia ewentualnych różnic i stworzenia możliwie najbardziej spójnego obrazu wynikającego ze źródeł. Zgodnie z powyższym, narracje dotyczące jednego tematu,
a tworzone przez różnych historyków, mogą się różnić co najwyżej warstwą literackiego opisu. Badacze tacy nie szukają niczego
istotnego w społecznej recepcji historii. Mają jak najbardziej rację – z takim podejściem znajdą w niej najwyżej kolejne wyzwanie
edukacyjne. Pocieszające jest jednak to, że obecna metodologia historii zaczyna mieć z zagadnieniem pamięci coraz większe problemy i musi borykać się z rozmnożeniem interdyscyplinarnych
41

Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie mieszkańców Polski,
którzy ukończyli 18 lat. Próba została dobrana losowo.
42
E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006, s. 221-226.
43
J. Le Goff; Histoire et Memoire, Paris 1974, s. 10-11.
44
Tamże, s. 11.
45
P. Norra, Les liux de memoire, Paris 1974, s. 1011.
46
Tamże, s. 1010.
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postaw metodologicznych wynikających z wejścia do „spokojnego
historycznego ogródka” badaczy pamięci społecznej reprezentujących inne nauki humanistyczne. Radzi sobie, tworząc kolejne nazwy nurtów i opatrując je trącącymi postmodernizmem nazwami,
takimi jak: narratywizm, konstruktywizm czy nowy historyzm.
Zdaje się jednak, że dni jednej kompleksowej metody historycznej są policzone. Od historii przestaje oczekiwać się jedynie segregowania i kolekcjonowania faktografii. Nacisk jest kładziony na
porządkowanie minionej rzeczywistości i nadawanie jej współczesnego sensu. Jest to niewątpliwie zjawisko pozytywne, aczkolwiek
niesie z sobą szereg nowych zagrożeń. Nie chcę być bowiem piewcą
nowego porządku wynikającego z dekonstrukcji pozytywistycznego modelu uprawiania historii. Jak w większości postmodernistycznych dekonstrukcji brakuje w niej jeszcze odpowiedzi na fundamentalne pytanie: co stanowi przedmiot jej badań. I pewnie wciąż
będzie tej odpowiedzi brakować – jeśli nie dojdzie do interdyscyplinarnego uzgodnienia metod i założeń z innymi naukami humanistycznymi, zwłaszcza z socjologią. Dopóki historycy będą widzieć
w narracjach pamięci jedynie przejawy poetyckiego i romantycznego subiektywizmu, dopóty historia-nauka nie znajdzie miejsca
w rzeczywistości społecznej i dalej będzie pozostawać poza tym,
co najbardziej dla przeciętnych ludzi w historii interesujące, poza
pragnieniem przeniknięcia granicy dzielącej ich życie od czasu przed
ich narodzinami – przeniknięcia polegającego na bezpośrednim
doświadczeniu przeszłości, a nie na pochłanianiu teoretycznych
rozważań zebranych w opasłych tomach historyków.
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Pamięć – świadomość historyczna.
Problemy teoretyczne i metodologiczne

Zainteresowanie nauki kategorią „pamięci” nie jest zjawiskiem
nowym, w polskiej nauce ma ponad stuletnią tradycję. Tradycję
tę od początku współtworzyli klasycy dwóch dyscyplin, socjologii oraz historii: Stanisław Zakrzewski, Marceli Handelsman,
Ludwik Krzywicki, Kazimierz Kelles-Kraus, Stefan Czarnowski, Kazimierz Dobrowolski 1. Od drugiej połowy XX wieku inspiracją dla środowiska socjologów okrzyknięto pracę Maurice
Halbwachsa, twórcę konstruktu badawczego, jakim jest pamięć
zbiorowa (Społeczne ramy pamięci 1952, przekład polski 1969). Systematycznie w kolejnych latach do jego ustaleń odnosili się Barbara Szacka, Andrzej Szpociński, Jerzy Szacki. W tym samym
czasie, historyczne badania nad pamięcią – identyfikowaną jako
świadomość historyczna, prowadzili Jerzy Toplski, Andrzej F.
Grabski, Jerzy Maternicki, Barabara Skarga i Krystyna Kersten.
Poczynione wówczas ustalenia nie doprowadziły do jednoznacznego rozgraniczenia obu pojęć i wyznaczenia wzajemnych relacji
pamięci i świadomości historycznej. Nie wypracowano też wspólnego instrumentarium badań. Dla większości historyków pamięć
była nieostrą świadomością historyczną, a dla socjologów zbiorową/społeczną pamięcią przeszłości 2. Zdaniem Anny Gabryś,
przywiązanie historyków do świadomości historycznej leżało
1
Zob. na ten temat J. Filipowicz, Pojęcie pamięci społecznej w nauce polskiej,
„Kultura i Historia” 2/2002, s. 23-29; A. Gabryś, O badaniu pamięci, „Historyka”
2005, t. XXXV s. 135-149.
2
Zob. D. Staszczyk, Świadomość historyczna w aspekcie badań pogranicza, w: Pogranicze: Obsesje – Projekcje – Projekty, red. M. Bednarczuk, B. Kucharska, Chełm
2007, s. 238, 239.
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w zakorzenieniu polskich badań w ustaleniach francuskiej szkoły
Annales, a dokładniej w zapoczątkowanych przez Annalistów studiach nad mentalnością,
w zakres których wchodziło też analizowanie świadomości w różny
sposób dookreślanej: świadomości społecznej, zbiorowej czy wreszcie
(…) historycznej 3.

Badania nad świadomością historyczną biegły w Polsce swoim
nurtem, nawet wówczas, gdy we Francji, a później w innych częściach Europy jej miejsce bezapelacyjnie zaczęła zajmować pamięć.
Problemy z konceptualizacją obu kategorii wynikały w dużej mierze z bliskoznaczności pojęć. Pojęcie „świadomości” jest
jednym z najmniej precyzyjnych terminów w nauce. Pamięć,
w uproszczonej formie przyjmuje postać zapisu/rejestru doświadczeń, pozoruje rzeczywistość lub konstruuje własną (simulacrum,
z łac. „podobieństwo, pozór”; liczba mnoga: simulacra). Świadomość jest rezultatem takiej czy innej pamięci, pojęciem uniwersalnym życia duchowego, jako że „wszystkie czynności duchowe
dokonują się w horyzoncie świadomości i stanowią jej szczególne upostaciowienia oraz modyfikacje” 4. To w ramach obszaru
świadomości ludzkiej – wyzwalane automatycznie w kontekście
podobnych sytuacji epistemicznych, nadbudowują się kolejne
kategorialne struktury doświadczeń: kulturowe, etyczne, estetyczne itp. Jak pisał niemiecki psycholog i filozof Franz Brentano:
W czasowych horyzontach świadomego życia powstaje własna historia
świadomości i powstaje, wraz z jej włączeniem w intersubiektywną komunikację, język i tradycję, świadomość historii 5.

Świadomość jest tu pojęciem operatywnym i ustanawia się w ciągłej interakcji z otoczeniem. Przesunięcie z centrum w stronę
identyfikacji z „osobowością zewnętrzną”, personą i rolą społeczną prowadzi z czasem do powstania świadomej i w miarę
trwałej relacji „ja” z archetypami – uniwersalnymi strukturami
3

A. Gabryś, O badaniu pamięci, dz. cyt., s. 143.
Zob. K. Gloy, Wprowadzenie do filozofii świadomości. Problematyka i historia zagadnienia świadomości i samoświadomości, Kraków 2009, s. 10.
5
M. Maciejczak, Brentano i Husserl. Pytania epistemologiczne, Warszawa 2001,
s. 123-145.
4
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pojęciowymi, źródłowo zakorzenionymi w doświadczeniach poprzednich pokoleń. W kulturze i doświadczeniu człowieka archetypy (za Jungiem: treści nieświadome) 6, wyrażają się jako symbole sztuki, kultury, religii (rytuały), a także jako charakterystyczne
dla danej epoki historycznej myślenie, światopogląd, paradygmaty naukowe itp.
Według Edmunda Husserla, świadomość można rozważać
jako „przypomnienie czegoś, sąd o czymś, wola czegoś” lub skierowanie „spojrzenia czystego «Ja»” na przedmiot – nadawanie
sensu, uchwycenie w myśli, żywienie przeświadczeń, wartościowanie itd. 7 Postrzeganie świadomości jako pewnej płaszczyzny
temporalizacji – odnoszenia przeżycia aktualnego do dawniejszego (pochodnej przeżycia i doświadczenia), zaznacza się we
współczesnych teoriach filozoficznych. Zgodnie z nimi, świadomość tworzy pewien porządek współistnienia i następstwa, jest
miejscem „tu” i „teraz”, „w którym upływa, łączy się i oddziela
to, co aktualnie przeżywamy i to, co nieefektywnie obecne” 8.
Podobnie jak pamięć, świadomość może mieć wymiar zbiorowy i indywidualny. Mówienie o świadomości zbiorowej należy
uznać za przenośny sposób stwierdzania faktu, że „członkowie
pewnej zbiorowości przeżywają mniej więcej podobne treści” 9.
Jak pisał ks. J. Tischner, stosunek do tych treści jest zapośredniczony „a priori przez dialog z drugim człowiekiem”, jest rezultatem zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych doświadczeń
ludzkich 10.
Szczególną odmianą świadomości społecznej jest świadomość
historyczna. Nie ma ona charakteru autonomicznego. Pojęcie to
można łączyć z każdym rodzajem czy odmianą świadomości społecznej. Za możliwie szerokim rozumieniem tego pojęcia opowiadał się J. Topolski. Według poznańskiego metodologa, świadomość historyczna to „funkcjonujący w toku ludzkiego działania
6

Z.W. Dudek, Psychologia integralna Junga, Warszawa 2006.
Za: M. Maciejczak, Świadomość i sens. Kant, Brentano, Husserl, Marleau-Ponty,
Warszawa 2007, s. 228.
8
Tamże, s. 16.
9
S. Judycki, Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin 2004, s. 13.
10
A. Karoń-Ostrowska, J. Tischner, Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska, Kraków 2003, s. 129.
7
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(zarówno indywidualnego, jak i społecznego) zasób wiedzy i system ocen dotyczących przeszłości społeczeństwa” oraz mniej lub
bardziej sprecyzowane z nimi działania, którym społeczeństwo
nadaje sensy kulturowe 11. Wiedza ta może mieć charakter potoczny lub naukowy. Świadomość jest kategorią łączącą subiektywną
i obiektywną stronę procesu historycznego. Jest niezbędnym elementem ludzkiego działania 12.
Z kolei J. Maternicki zaproponował rozumienie pojęcia „świadomości historycznej” w dwóch znaczeniach: w szerszym i węższym. W szerszym – jest to wszelka wiedza historyczna będąca w dyspozycji określonej jednostki czy grupy społecznej, zaś
w znaczeniu węższym – ta część wiedzy i wyobrażeń o przeszłości, która pozostaje w bezpośrednim związku z sytuacją danej
grupy, stanowi istotny składnik jej światopoglądu 13. Pozostaje ona
w związku z akceptowanym systemem wartości. W konsekwencji – świadomość historyczna uznana została za zjawisko silnie
zmitologizowane, nacechowane pierwiastkami wartościującymi.
Odzwierciedla ona określone stany świadomości społecznej.
Rozwiniętą formę świadomości historycznej wiąże się z tym,
co jest rozpoznane jako „myślenie w skali historycznej”: zdolność
interpretowania przeszłości, rozumienie teraźniejszości i perspektywy przyszłości, świadomość poczucia linearności czasu, jak
i własnej historyczności 14. O niskim poziomie świadomości historycznej mówimy wówczas, gdy w ramach społecznego trwania,
pamięć o przeszłości przyjmuje postać „ahistoryczną”: „syntezy
rzeczywistości i beletrystyki, cech obiektywnych i intencji, doświadczenia i aksjomatów” 15. Ten rodzaj świadomości historycznej, przeciwstawia się myśleniu historycznemu, pozwalającemu

11
J. Topolski, Wstęp, w: Świadomość historyczna Polaków, red. J. Topolski, Łódź
1981, s. 5-6.
12
Tenże, Miejsce świadomości historycznej w procesie historycznym, w: Studia nad
świadomością historyczną Polaków, Poznań 1994, s. 9-10.
13
J. Maternicki, Historia – kultura historyczna – świadomość historyczna, „Wiadomości Historyczne” 1984/5-6; tenże, Świadomość historyczna, w: Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 376-377.
14
Zob. K.E. Jeismann, Geschichtsbewußtsein, w: Handbuch der Geschichtsdidaktik, hg. von K. Bregman, K. Frölich, Düsseldorf 1997, s. 43.
15
F.R. Ankersmit, Historical Representation, „History and Theory” 27/3 [1988],
s. 205-229.
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na interpretację zjawisk z dystansem, zrozumieniem dla ich złożoności i niejednoznaczności.
Badanie świadomości historycznej nie jest sprawą prostą.
Kształtują ją nie tylko historycy, lecz również pisarze, malarze,
fotograficy, filmowcy, publicyści, politycy, ideolodzy, regionaliści, kapłani i inni, którzy korzystają z dorobku historiografii nie
zawsze zgodnie z jej obiektywnymi wynikami, lecz kierując się
własnymi wyobrażeniami i potrzebami praktyk społecznych 16.
Można o niej wnioskować jedynie poprzez analizę działania określonych społeczności lub badając wytwory ich kultury. Wymaga
to wykorzystania szerokiej podstawy źródłowej.
Wracając jednak do pamięci, swoistym zwrotem „pamięciologicznym” w badaniach historycznych w końcu dwudziestego
wieku okazało się monumentalne dzieło pod redakcją francuskiego historyka P. Nory Lieux de memoire (Miejsca pamięci), którego siedem tomów ukazywało się w latach 1984-1992. Ogłaszając „czas pamięci”, Nora wyzwolił falę badań nad pamięcią we
wszelkich jej przejawach. Oto, jak scharakteryzował tą sytuację:
Cała historia (...) przekształcona w dyscyplinę o ambicjach naukowych
była do tej pory zbudowana na fundamencie pamięci, ale przeciwko
pamięci, uważanej za indywidualną, psychologiczną, zawodną, p r z y d a t n ą t y l k o w roli świadectwa. Historia była domeną zbiorowości,
pamięć – prywatności. Historia była jedna, pamięć ex definitione, wieloraka, bo z istoty swej indywidualna. Idea pamięci zbiorowej, wyzwalającej i uświęconej zakłada całkowite odwrócenie sytuacji. Jednostki
miały pamięć, zbiorowości miały historię. Idea, że to zbiorowości mają
pamięć, zakłada głębokie przekształcenie miejsca jednostek w społeczeństwie i ich stosunków ze zbiorowością 17.

To zbliżenie historii i pamięci wywołało szereg dyskusji, które np. na naszym gruncie rozważań naukowych toczono w celu
właściwego usytuowania i pozycjonowania obu kategorii. W toku
tej dyskusji wykrystalizowały się dwa odmienne stanowiska wobec pamięci. Reprezentantem jednego z nich jest krakowski historyk Krzysztof Pomian. Uznając, że pamięć i historię łączą bliskie
16

M. Śliwa, Odmitologizować świadomość historyczną Polaków, w: Po co uczyć
historii?, red. Cz. Majorek, Warszawa 1988, s. 255.
17
Cyt. za: R. Stobiecki, Rola historyka we współczesnym świecie, „Dziennik.
Europa” nr 41 (z dn.12.01.2005).
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konteksty funkcjonalne przeciwstawia on historię pamięci. Podstawowym argumentem dla Pomiana jest istota dowodów, do
których odwołuje się pamięć i historia. Jak pisze:
Przywoływanie dowodów odróżnia historię od fikcji, to charakter dowodów, które historia przywołuje odróżnia ją od pamięci (…). Dowody
uznawane prze pamięć są całkowicie odmienne. „Byłem tam, Widziałem na własne oczy”… Powiedział mi to, znam go, wierzę mu 18.

Współczesna refleksja teoretyczna skłania się ku ujmowaniu pamięci, nie w opozycji do historii, ale jako równorzędną, acz alternatywną formę opowiadania o przeszłości. To stanowisko
wypracowano w oparciu o rozważania współczesnego teoretyka
pamięci – Paula Ricoeur. Wedle francuskiego badacza, „na przeszłość mamy tylko jedne sposób i jest nim pamięć” 19. To stanowisko bardzo dokładnie w jednym ze swych artykułów omawia
lubelski metodolog historii Marek Woźniak. Pisze m.in., że chodzi
tu o uznanie, że pamięć stanowi matrycę historii – „przeszłość
(wydarzenia z przeszłości) uzyskuje swój sens i znaczenie m.in.
dzięki pamięci (zbiorowej)” 20. Natomiast historia – jako przedmiot i jednocześnie dyscyplina akademicka – winna być postrzegana jako pamięć zweryfikowana. Historia akademicka stara się
docierać do prawdy, obiektywizować swoje ustalenia, poddawać
je krytycznej metodzie badawczej, tym samym „może poszerzyć,
uzupełnić, skorygować, nawet odrzucić pamięciowe świadectwo
przeszłości” 21.
W tle sporów metodologicznych oraz polemik o prymat pamięci czy historii pojawiła się nowa kategoria badawcza, mowa
o „doświadczaniu historii”. Aplikowane do teorii historii i jej
praktyki stanowi przykład swoistego fermentu, jaki zaznacza
się we współczesnej historiografii, w drodze do nowych dróg
poznania historycznych światów możliwych. Jak zauważa J. Pomorski, coraz częstsze posługiwanie się przez badaczy kategorią
18

K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 228, 233.
P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków2006, s. 28.
20
M. Wozniak, Pamięć a historia. Pamięć miejsca – miejsce pamięci, w: Pamięć
i miejsce. Doświadczenie przeszłości na pograniczu, red. D. Staszczyk, A. Szymańska,
Chełm 2008, s. 59.
21
P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, dz. cyt., s. 656.
19
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„doświadczania w historii”, zarówno jako narzędziem badań, jak
i sposobem formułowania celów badawczych, jest zwiastunem
poszukiwania nowej formy myślenia metodologicznego, „odrzucającego zarówno wczesny scjentyzm, jak i postmodernizm, i pójście w kierunku czegoś, co nazywane jest podejściem kulturologicznym w historiografii” 22. Owe „coś” skłonni jesteśmy na tym
etapie określić hermeneutyką 23 otwartą, eksponującą i odtwarzającą w przestrzeni kontekstów. Kategoria ta nie została dotychczas jasno i parametrycznie oznaczona, aczkolwiek nie brakuje
bardziej lub mniej konsekwentnych wypowiedzi w tej kwestii 24.
Pamięć funkcjonuje w ramach tej nowej strategii jako narzędzie
poznania, główny nacisk kładziony jest na rozpoznanie istoty doświadczania przeszłości, zarówno w ramach refleksji naukowej –
tj. wtórnej, jak i pierwotnej – silnie zmitologizowanej, ludycznej.
Pamięć – kategoria niezwykle modna intelektualnie, zarówno
ze wglądu na szeroko zakrojone granice tego pojęcia, jak i na bogaty, panoramiczny potencjał badawczy. Pamięć to słowo-klucz
lub – jak kategoryzuje pamięć lubelski leksykoznawca Paweł
Nowak – słowo „pojemnik” 25. Zajmuje bardzo wyraźne miejsce
w kulturze, czego dowodzi rozbudowana rodzina słowotwórcza
wyrazu pamięć i jest jednoczenie pojęciem silnie zmetaforyzowanym, o wysokim poziomie amorficzności. Jak zauważa Nowak:
Pamięć tworzy zbiór bardzo różnorodnych metafor pojęciowych, których rozmaitość potwierdza niemożność jednoznacznej konceptualizacji pamięci 26.

22

J. Pomorski, Punkt widzenia we współczesnej historiografii, <http://metodologiahistorii.umcs.lublin.pl/PunktWidzeniaWeWspczesnejHistoriografii.doc>
dostęp dnia: 15.12.2009.
23
W znaczeniu sztuki „refleksyjnej interpretacji” (rozumienie jest centralną
kategoria tak pojętej hermeneutyki) różnych przejawów aktywności ludzkiej,
zwłaszcza o charakterze kulturowym, zmierzająca do odkrycia ich głębokiego sensu, umieszczenia ich w szerszym kontekście historycznym, społecznym,
światopoglądowym itp.
24
Zob. K. Zamorski, Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii,
Kraków 2008.
25
P. Nowak, A. Siwiec, Pamięć i jej konceptualizacje w języku i w tekstach kultury,
dz. cyt., s. 67.
26
Tamże, s. 68.
Pamięć...18
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Wszystkie te metafory, źródłowo zakorzenione w procesach organicznych bądź sztucznych, w naturze (krajobrazy, przestrzenie,
bezkresne labirynty pamięci) lub w technologii (sztuczna pamięć,
pamięć fotograficzna) tworzą własne interpretacje pamięci. Na
trudności z dookreśleniem pojęcia nakładają się różnorodne mechanizmy odpowiedzialne za pamięć i związane z kodowaniem
w pamięci, przechowywaniem, odtwarzaniem i zapominaniem.
W związku z tym, pamięć jest charakteryzowana również w oparciu o szereg spostrzeżeń i ustaleń związanych z jej właściwościami. Jest zdarzeniowa, jakościowa, wybiórcza, selektywna, a nawet
kapryśna i egocentryczna. Za podprogowe uznaje się stanowisko,
które reprezentuje m.in. Edward Nęcka:
Pamięć – pisze krakowski psycholog – nie jest wiernym odbiciem zdarzeń. Bliższe prawdy jest oznaczenie pamięci jako rekonstrukcji, obudowy tego co było, co się zdarzyło, co miało miejsce w przeszłości.
Rekonstruując możemy nie wszystkie elementy zachować lub zrekonstruować, część z nich może umknąć. Co więcej, może być tak, że pamięć to konstrukt, tzn. że człowiek nie odbudowuje przeszłości, lecz
tworzy zupełnie nową budowlę. Niektóre elementy budowli są odtworzone wiernie, inne są poważnie zniekształcone, a zdarzają się też
elementy całkiem nowe, nieobecne w pierwotnym doświadczeniu. (…)
Prawie nigdy pamięć nie działa na zasadzie taśmy magnetofonowej,
która biernie rejestruje ciąg wydarzeń 27.

Ponadto, w kontekście różnorodnych ustaleń badawczych pamięć jawi się jako kategoria wysoce figuratywna. Bywa np. antropomorfizowana, pamięć jest „istotą żywą, organizmem”, który
żyje i zamiera – okazuje się, że mamy „żywą pamięć” 28 i „pamięć
martwą” lub niepamięć (w sensie podświadomych luk w pamięci – pamięć traumatyczna). O polskich „ranach (bliznach) pamięci”
mówił Leszek Kołakowski, wskazując na Jedwabne i lustrację 29.
Pamięć jest również „substancjonalna, ciepła/gorąca pamięć”,
„zimna pamięć”, pamięć lotna/ulotna (tymczasowa). Badacze pamięci dowodzą też istnienia „pamięci nuklearnej” – o długim lub
27

E. Nęcka, Psychologia i pamięć, w: Pamięć i działanie, Warszawa 2002, s. 24-25.
N. Assorodobraj, Żywa historia. Świadomość historyczna: symptomy i propozycje badawcze, „Studia Socjologiczne” 1963, nr 2, s. 5.
29
L. Kołakowski, Pamięć kształtuje narody, <http://wyborcza.pl/1,93057,5155479.
html?as=1&startsz=x> dostęp dnia: 06.06.2010.
28
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krótszym okresie połowicznego rozpadu 30. Pamięć jest także miejscem. Mówiąc o pamięci, wyróżnia się „miejsca pamięci” – zbiorowe systemy i płaszczyzny odniesień, grupowe wyobrażenia
i sposoby upamiętniania; konstrukcje „lotne” i zmaterializowane.
Miejscami pamięci mogą być wybrane epizody historyczne, postaci, jak i elementy ciągłości, znaki tożsamości, momenty chwały,
podobnie osobiste i zbiorowe tragedie, traumatyczne doświadczenia etc. Posługiwanie się metaforycznymi obrazami służy zrozumieniu lub sformułowaniu abstrakcyjnych relacji 31.
Chaotyczność obrazu pamięci porządkuje w pewnym sensie fakt jej przynależności. Pamięć nie jest samodzielnym bytem
w tym znaczeniu, że posiada swoich depozytariuszy. Istnieje pamięć indywidualna i zbiorowa. Według językoznawcy Wojciecha
Chlebdy
Pamięć zbiorowa jest obszarem łącznym indywidualnych pamięci
członków danej wspólnoty, nie stanowiąc jednak zwykłej wielkości addytywnej: jest to jakość synergetyczna wyrastająca ponad prostą sumę
wspólnych cząstek pamięci jednostkowych (…). Czynnikiem konstytuującym pamięć zbiorową jest podzielane przez członków danej wspólnoty poczucie więzi i ciągłości między ich „ja” obecnym i zbiorem postaci, obiektów, faktów i wydarzeń przeszłości. Razem wzięte tworzą
one „kod kulturowy danej wspólnoty 32.

Wyjaśnia to, w pewnym sensie, teoretyczne współzależności pomiędzy pamięcią zbiorową a indywidualną. Pozwala traktować
tę pierwszą jako przenośnię, używaną dla oznaczenia zbieżnych
treści, które stały się współwłasnością większych czy mniejszych
społeczności.
Stratyfikacja pamięci zbiorowych jest wysoce zróżnicowana. Istnieją wielkie „wspólnoty pamięci”, jak i alternatywne/lub
30
Ch. S. Maier, Gorąca pamięć… zimna pamięć, „Res Publica Nova” 2001, nr 7,
s. 29-33.
31
„Łącząc obraz i język, aspekt poglądowy z abstrakcyjnym, metafory nadają
się idealnie do wyjaśniania i nauczania teorii. Tę ich właściwość – dowcipnie, acz
celnie zauważa Douwe Draaisma (holenderski badacz historii nauki), należałoby
nazwać „funkcją Komeńskiego” – od nazwiska siedemnastowiecznego filozofa
i pedagoga czeskiego Jana Amosa Komeńskiego”; tenże, Machina metafor. Historia
pamięci, Warszawa 2009, s. 29-30.
32
W. Chlebda, Tezy o niepamięci zbiorowej, „Prace Filologiczne” 2007, t. LIII,
s. 71.
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mniejszościowe, istnieje „pamięć zwycięzców i pamięć/ lub niepamięć zwyciężonych” 33. Badania z zakresu problematyki genderowskiej dowodzą, że pamięć może mieć również płeć 34, a nawet
odmienne preferencje seksualne. Przynajmniej tak twierdzi Ewa
Domańska, która swoje spostrzeżenia opiera o znajomość tendencji w literaturze i badaniach angloamerykańskich 35. Szczególnym
rodzajem pamięci zbiorowej jest pamięć kulturowa, stanowi „specyficzne przekształcenie” wymienionych rodzajów pamięci. Wyróżnia się ona dość abstrakcyjnym, symbolicznym i uniwersalnym charakterem. Nie mogą jej zatem kreować jednostki. Jest ona
mocno wtopiona w linearny model rozwoju kultury. Uwzględnia
zjawisko pamiętania, które wyraża się „świadomym stosunkiem
grupy do przeszłości osadzonej w koherentnej przestrzeni kulturowej, przekazywanej poprzez różne formy komunikacji społecznej: pismo, obraz, święta, rytuały itp.” 36 Pamięć kulturowa wyrasta na trzech innych „obszarach pamięci”, są nimi:
1. Pamięć mimetyczna – naśladownictwo działań innych, czynności rutynowe ułatwiające poruszanie się w przestrzeni
społecznej.
2. Pamięć rzeczy – orientowanie się na zabytki materiale, które
przypominają, symbolizują przeszłość (tablice pamiątkowe,
nagrobki, świątynie itp.), wskazują na tożsamość swoich użytkowników, wyznaczają horyzont celowości, wartości i piękna.
3. Pamięć komunikatywna – konsumowanie doświadczeń starszych pokoleń (generacji), które „transmitowane” są do pamięci młodszych generacji drogą rytuałów, przekazów ustnych
i tekstualnych 37.
33

Zob. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, dz. cyt., s. 141-142; M. Kula,
Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapominaniu i przewidywaniu, Poznań
2004, s. 131.
34
M. Solarska, M. Bugajewski, Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania-perspektywy-krytyka (w druku); M. Solarska, Historia kobiet we Francji jako propozycja strategiczna, w: Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z filozofii i historii historiografii, red. Grzegorz A. Dominiak, Janusz Ostoja-Zagórski, Wojciech Wrzosek,
Bydgoszcz 2005, s. 233-241.
35
E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.
36
R. Traba, dz. cyt., s. 198-213.
37
Por. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i tożsamość polityczna w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008.
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W przypadku pamięci kulturowej kategoria prawdy historycznej staje się mało użyteczna.
Dość wyraźnie wskazuje się również na obszar praktyk zinstytucjonalizowanych, dążących z reguły do zadekretowania i narzucenia określonej wizji przeszłości. Obszar tego typu zabiegów
manipulacji pamięcią określamy powszechnie mianem polityki
historycznej lub polityką pamięci. Podlega jej w dużym stopniu
również edukacja historyczna. W tej sytuacji wszystko, co dawne,
nie tylko zostaje przypomniane, ale też uwspółcześnione (dostosowane do spełniania współczesnych celów). W krajach demokratycznych, otwartych polityka wobec pamięci przyjmuje z reguły
postać modelową – „ograniczonego demokratycznego consensusu” akceptującego
pewne oczywiste fakty i wartości, takie jak: wolność, niepodległość, demokracja, prawa człowieka, państwo prawa. Z tego wynika wiara w zbliżenie, w postępującą integrację społeczeństwa wokół podstawowych
wartości i wspólnej narracji, przy równoczesnym uznaniu daleko posuniętego zróżnicowania, wynikającego z odmiennych biografii, położenia
społecznego, wiary, pochodzenia etnicznego czy przekonań ideowych 38.

We wspólnotach uznających taki model polityki pamięci – pisze
polski historyk idei Andrzej Walicki – „wymuszanie jednakowej
pamięci, a tym bardziej posługiwanie się w tym celu instytucjami
państwa, nie jest możliwe” 39.
Pamięć zatem to bogaty znaczeniowo koncept wyrażający
taki czy inny obraz świata. Nie jest kategorią uniwersalną, dlatego możliwe są różne podejścia i strategie badawcze. Najliczniej
stawiane są pytania o to: „kto pamięta”, „jak pamięta” i „co jest
pamiętane”. W ostatecznym rozrachunku wzbogacają one naukowy obraz przeszłości o jej elementy „wyobrażane lub emocjonalnie rekonstruowane”. Postępuje stopniowo pluralizacja
pamięci, co wymusza rozliczenia z własną tabuizowaną historią
i znamionuje przemiany w sferze społecznej i mentalnościowej.
Wzmożonej eksploracji problematyki pamięci towarzyszy świadomość konieczności uchwycenia doświadczeń pokoleń powoli
38

A. Smolar, Władza i geografia pamięci, w: Pamięć jako przedmiot władzy, red.
P. Kosiewski, Warszawa 2008, s. 56-57.
39
O liberalizmie, wspólnocie i historii. Rozmowy Łukasza Gałeckiego z Andrzejem
Walickim, „Przegląd Polityczny” 2006, nr 75, s. 26.
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już przemijających, doświadczeń będących swoistym pokłosiem
przełomów, regresów natury politycznej, gospodarczej, społecznej, obyczajowej, a nieprzepracowanych dostępnymi nauce metodami 40. Z nowszych wypowiedzi na temat perspektyw i kierunków badań pamięci warto przytoczyć postulaty/sugestie
poznańskiego historyka Roberta Traby. W związku z ewolucją
kierunków badań nad pograniczem polsko-niemieckim i lepszym
rozpoznaniem specyfiki badanych problemów obnaża on słabość
dotychczasowych strategii badań, polegających na rekonstruowaniu miejsc pamięci w świadomości Polaków i Niemców w oparciu,
czy też tropem tradycji wyznaczonej przez historyków idei, wielkich myśli politycznych i wydarzeń historycznych ogniskujących
„wspólną pamięć” wedle tradycyjnych narodowych ujęć historiograficznych. Nawołuje on do odejścia od rekonstrukcji na rzecz
dekonstrukcji miejsc pamięci ze świadomością ich asymetrii/konkurencyjności w ramach pamięci zbiorowych. Do wyodrębniania
„bilateralnych” miejsc pamięci w procesie konstruowania tożsamości regionalnych, lokalnych, narodowych 41. Nie trzeba też nikogo przekonywać, że rozwój badań nad pamięcią, a szczególnie
na tzw. pograniczach kulturowych przybliża do współczesnych
potrzeb i pożądanych kształtów tzw. szkolną edukację regionalną,
dla której za cele ostateczne uznaje się dążenie do przekraczania
granic (transgresję kulturową, mulitukultorowość) oraz kształtowanie nowego typu patriotyzmu (patriotyzm lokalny/regionalny)
ze zrozumieniem specyfiki i wielorakich/zróżnicowanych tradycji tzw. małych ojczyzn (w kierunku patriotyzmu inkluzyjnego 42
i w opozycji do patriotyzmu elitarnego/wykluczającego). Dla realizacji m.in. wyróżnionych postulatów działań edukacyjnych potrzebna jest tak dyskusja w gronie pedagogów, nauczycieli, jak
i intensywne badania pamięci. Jak próbowano wykazać, badania
o charakterze hybrydowym, wymagające stałej waloryzacji pojęć,
obranych strategii i modeli badawczych.
40
Zob. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, dz. cyt., s. 141-143; por.
R. Stobiecki, Rola historyka, dz. cyt.
41
R. Traba, dz. cyt., s. 156-167.
42
Zob. T. Szkołut, Dyskurs o etosie inteligencji polskiej w epoce transformacji ustrojowej. Ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji humanistycznej, w: Przeobrażenia
w języku, kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska,
Chełm 2010.
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Uniwersytet Adama Mickiewicza
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Grunwald w historycznej pamięci.
W sześćsetną rocznicę historycznej bitwy

Zwiedzający zamek w podwileńskich Trokach – zbudowany
na wyspie jeziora Galwe przez Witolda i odbudowany z ruin
po II wojnie światowej z przeznaczeniem na muzeum wieków
średnich – w sali poświęconej wojnom Litwinów z Krzyżakami,
uświadamiani o naczelnym wodzostwie Witolda pod Grunwaldem, są przekonywani widokiem postaci wielkiego księcia na innym obrazie krakowskiego mistrza. Stosowny jego fragment jest
oczywiście tam wyeksponowany. Tam też umieszczono w latach
radzieckich schemat stron walczących, w którym z jednej strony
umieszczony został napis: wojska krzyżackie a z drugiej wojska
sprzymierzone z wyodrębnieniem trzech grup: w środku Litwini
a po bokach posiłki ruskie oraz „inni”. Sapienti sat 1.
Nazwa słynnej bitwy występuje w różnej postaci. Litwini używają jej w tłumaczeniu z niemieckiego od grün Wald, czyli „zielony las” – czyli žalias girià, co daje Żalgiris, choć obecnie kojarzy się
pewnie bardziej z popularną drużyną sportową z Kowna niż z bitwą sprzed sześciu wieków. Ale ta rozgrywała się na znacznym
obszarze i w tradycji niemieckiej utrwaliła się i nadała imię bitwie
inna tamtejsza wioska – Tannenberg. W podstawowym XIX-wiecznym kompendium geograficznym znajdujemy ją wprawdzie,
lecz tylko z odnośnikiem do spolszczonej i używanej przez ludność wówczas nazwy, bez informacji o bitwie, choć pośrednio
czytelnik mógł ją skojarzyć, jako że w tomie XII (Warszawa 1892)

1
Szerzej na temat wielkiej bitwy w historycznej pamięci piszę w części czwartej książki: Zakon krzyżacki w historii i legendzie wieków. W pięćsetną rocznicę grunwaldzkiej wiktorii, Toruń 2010.
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Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych ziem słowiańskich czytamy:
Sztymbark, niem. Tannenberg, wieś i dobra rycerskie, śród wyżyny pojezierza, powiat ostródzki, st/acja/ p/ocztowa/ Gilgenburg (Dąbrówno), odl/egła/ ¼ mili od Grunwałdu a pół mili na północ od Dąbrówna,
w pobliżu jeziora Dąbrowskiego (s. 56).

Natomiast w tomie II z 1881 r. spotykamy hasło o jednoznacznej
wymowie, które przytaczamy, zachowując pisownię oryginału:
Grunwałd, niem. Gruenfelde, wieś, powiat ostródzki, pamiętna wiekopomnem zwycięstwem Polaków nad krzyżakami, odniesionem d. 15
lipca r. 1410 (które pędzel Matejki w znakomitym uwiecznił obrazie);
leży w okolicy górzystej, około ¾ mili od Dąbrówna a małe ćwierć mili
od Tannenberga czyli Sztymbarka.

Bitwa od pierwszej chwili spotkała się z ogromnym echem nie
tylko na terenie Polski i Prus, natomiast jej umiejscowienie bywało różne, źródła zakonne początkowo pisały o niej bez nazwy,
określając po łacinie jako wojnę oraz konflikt (bellum, conflictus),
a po niemiecku – wielką bitwę czy wielką klęskę (der große Streit).
Mikołaj Kopernik w 1526 r., a więc tuż po sekularyzacji, pisał
o bellum Tanebergense, czyli wojnie tannenberskiej, nadając owym
dwuletnim zmaganiom nazwę od stanowiącego punkt zwrotny
wielkiego starcia.
Krzyżacy tuż po jej zakończeniu wspominali oficjalnie o bitwie w sposób bezimienny: Walstat, Streitplatz. Każdy wówczas
doskonale rozumiał, jaki fakt historyczny kryje się pod tymi określeniami. Dopiero w następnych dziesięcioleciach u kronikarzy
pojawiają się Tannenberg, czyli Stębark oraz Łodwigowo (Lodewiksdorp), a wyjątkowo wieś zwana Grünfelde, w której okolicach
rozegrała się końcowa faza walki, zakończona ucieczką resztek
wojsk krzyżackich.
Źródła polskie początkowo również nie wymieniały nazwy.
W relacjach sporządzanych przez kancelarię królewską w imieniu
Władysława Jagiełły czytamy o polu bitwy, ewentualnie z objaśnieniem, że rozegrała się ona w pobliżu Dąbrówna czy Ostródy.
Bliższe dane znaleźlibyśmy w dokumencie monarchy z dnia
17 lipca 1410 r. o nadaniu dwóch wsi Iwanowi Suszikowi z ziemi
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halickiej, uczestnikowi wojny: nastąpiło ono na pobojowisku obok
wsi Thanembriku y Grumwaldu.
Pierwsze uroczystości ku czci zwycięstwa zorganizował – jak
wspominaliśmy – latem 1410 r. uniwersytet krakowski. Władysław Jagiełło jednak powziął zamiar jego upamiętnienia na polu
walki poprzez ufundowanie klasztoru reguły św. Brygidy, tej samej, która w XIV stuleciu potępiła przeniewierczy zakon i przewidziała jego klęską. Skontaktował się nawet w połowie września
w tej sprawie z terytorialnym ordynariuszem, biskupem pomezańskim Janem, którego aprobaty wymagały przepisy kościelne.
Kiedy jednak doszło do zwinięcia oblężenia Malborka i opuszczenia jesienią Prus, plan został zaniechany, choć nie całkowicie.
Mianowicie już dwa lata później w Lublinie powstał wraz z klasztorem kościół wotywny pod wezwaniem owej skandynawskiej
świętej.
Kiedy po zawarciu w 1411 r. pokoju toruńskiego kończącego
wielką wojnę król udał się na Litwę, uczcił wraz z wielkim księciem Witoldem historyczny sukces, przekazując – tak można sądzić – część zdobytych chorągwi do katedry wileńskiej. Większość znalazła swe miejsce w świątyni na Wawelu (część z nich
pochodziła z dalszych bitew, zwłaszcza spod Koronowa), zdobytymi zaś kosztownościami, zwłaszcza naczyniami liturgicznymi,
zostały obdarowane kościoły Wielkiego Księstwa i Korony. Kiedy wreszcie jesienią 1411 r. Władysław Jagiełło dotarł do Krakowa, odbył jak przystało na zwycięskiego wodza triumfalny wjazd
w dniu 25 listopada, poprzedzony swego rodzaju pielgrzymką
z podstołecznych Niepołomic. Liczba chorągwi zawieszonych
przy grobie świętego Stanisława biskupa, patrona Królestwa, do
końca panowania założyciela dynastii, zwiększyła się o połowę,
do 46, jako że obok dawniejszych pojawiały się kolejne, z nowych
wojen.
Tymczasem pole triumfu jednych a pogromu tych drugich znalazło się na długo pod panowaniem krzyżackim. Po podpisaniu
pokoju 1411 r. Henryk von Plauen już jako wielki mistrz zadbał
o uczczenie pamięci swego poprzednika i w miejscu, gdzie miał
zginąć Ulryk von Jungingen wzniósł okazałą kaplicę nazywaną
później „na pobojowisku”, bogato wyposażoną, w której modły
za poległych wojowników krzyżackich odprawiało sześciu księży
oraz zakonny proboszcz. Została ona uroczyście poświęcona dnia
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12 marca 1413 r., a już u schyłku roku poprzedniego na prośbę
Malborka papież Jan XXIII udzielił odwiedzającym pątnikom specjalnego odpustu. Zbudowano ją na polach między Grunwaldem
a Stękbarkiem (Tannenbergiem). Ale już wkrótce uległa zniszczeniu podczas wojny z 1414 r., jednak szybko ją odbudowano, aby
przypominała poddanym z Prus o klęsce zadanej pobożnym rycerzom krzyżowym przez złych chrześcijan z Polski oraz ich pogańskich sprzymierzeńców.
Kiedy podczas ostatniej wojny z Zakonem na początku 1520 r.
wojsko królewskie opanowało okolice Dąbrówna, wówczas na
polecenie Zygmunta Starego tamtejszy pleban (miał na imię Tomasz) objął również probostwo na polu dawnej bitwy.
W 1866 r. w tomie dziesiątym Encyklopedii Powszechnej Samuela
Orgelbranda, obszerne hasło o „pamiętnej bitwie”, która rozegrała się we „wsi w starych Prusach, na drodze z Gildenburga do
Hohenstejna”, umieścił ceniony warszawski historyk Kazimierz
Władysław Wójcicki. Wyeksponował Grunwald, tamte nazwy podając w wersji niemieckiej, zaznaczając istnienie dwóch nazw:
wspomnianej, jak ją nazywają autorzy polscy, oraz niemieckiej,
„pod Tannenbergiem, o tę wieś bowiem w pobliżu tamtej, opierali Krzyżacy lewe skrzydło wojsk swoich”.
Podczas krakowskich uroczystości w listopadzie 1411 r. Władysław Jagiełło w porozumieniu ze stanami Królestwa nakazał,
by dzień 15 lipca od tej chwili był obchodzony w całym państwie
jako święto nie tylko kościelne Rozesłania Apostołów, ale dzień
„triumfu i wiktorii Polaków”. Dotąd nie było takiego precedensu,
najwyraźniej wieki średnie ustępowały miejsca nowym czasom,
kiedy wielkie wydarzenia miały integrować cały naród, przede
wszystkim przekształcające się w szlachtę rycerstwo. W świątyniach miały odbywać się nabożeństwa wraz z procesjami, co też
bez zwłoki nastąpiło nie tylko w większych miastach, jak w Sandomierzu, ale nawet w wiejskich parafiach. Nic dziwnego, skoro
pośród weteranów wielkiej wojny znajdowali się mieszkańcy całego państwa, i to nie tylko herbowi. Początek dała Małopolska.
Charakter sakralny rocznicy podkreśliły statuty synodalne
prymasa Mikołaja Trąby z 1420 r. Zostały one uchwalone podczas
obrad w Wieluniu i Kaliszu z udziałem biskupów krakowskiego, płockiego, poznańskiego i wileńskiego oraz przedstawicieli ordynariuszy wrocławskiego i lubuskiego, a także wybitnych
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prawników z kręgu Akademii Krakowskiej. Król podczas powrotu z wyprawy pruskiej w drugiej połowie listopada zatrzymał się
w Gnieźnie, by u grobu świętego Wojciecha podziękować za zwycięstwo pierwszemu patronowi Polski.
Stałe coroczne obchody były zarazem świętem nowej dynastii,
Jagiellonowie przy tej okazji podczas nabożeństw obdarowywali
zakonników i ubogich. Po raz pierwszy jest to źródłowo poświadczone za czasów Kazimierza Jagiellończyka, w dziesięć lat po zakończeniu wojny 13-letniej. W Krakowie uroczyste procesje dnia
15 lipca odbywały się z różnych świątyń – w tym z katedry – do
kościoła na Stradomiu, gdzie przypominali kaznodzieje przepowiednię zmarłej w 1399 r. królowej Jadwigi o nadchodzącej klęsce
Zakonu. Wielkie zwycięstwo przypominano w kazaniach na terenie całego kraju, nawiązywano do krzywd doznanych ze strony Krzyżaków oraz do wcześniejszych nad nimi zwycięstw, wiele miejsca poświęcano wyprawie od chwili zgromadzenia wojsk
pod Czerwińskiem aż do jej zakończenia.
Była to pierwsza narodowa rocznica obchodzona z ogromnym rozmachem, ważna dla dzieła integracji narodowej, stanowiąca dla szerokich kręgów powód do satysfakcji dla całego
społeczeństwa.
Pisali o Grunwaldzie poeci łacińscy. Dokonywano też tłumaczeń tych tekstów na język polski. Wspominano także następne wojny, jak ta nazwana później głodową, z 1414 r., z udziałem
Czechów i Ślązaków, przerwana podczas oblężenia Brodnicy
dzięki mediacji wysłannika papieskiego. Autorem największej
objętościowo i obfitującej w szczegóły Pieśni o pruskiej porażce
(niewykluczone, że powstałej w XV wieku, w ostatecznej jednak,
rozbudowanej postaci zapewne w latach 1510-1525, gdy przypadało stulecie grunwaldzkiej wiktorii oraz nowa – ostatnia – wojna
z Zakonem) był zapewne kapelan na dworze Zygmunta Starego,
Stanisław z Boczni zwany Gąsiorkiem, który dobrze znał źródła
do jej dziejów, w tym rękopis Annales Długosza. W upowszechnianych pieśniach utożsamiano pruskie wojska Zakonu na polach
Grunwaltu z Niemcami, z Teutonami, podkreślano ich negatywne
cechy („złe, przewrotne i fałszywe plemię krzyżackie”).
Grunwald na trwałe doczekał się swoistej kanonizacji i znalazł się na ołtarzu narodowej chwały. Pośród szlachty ziemi chełmińskiej oraz w głównych miastach pruskich przetrwała pamięć
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Związku Pruskiego oraz krwawych represji, jakie spadły na tamtejsze rycerstwo w 1411 r. Tradycje zwycięstwa były twórczo rozwijane w Krakowie, na dworze Jagiellonów i w kręgu kapitulno-uniwersyteckim. Utrwalali je kolejni dziejopisowie, którzy
zresztą w zakresie faktografii obficie czerpali z dzieła Długosza
a nierzadko i wzbogacali.
Dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem wojewoda poznański Jan Ostroróg ufundował luksusową
i bogato ilustrowaną księgę, która została dedykowana Zygmuntowi III Wazie, po kądzieli potomkowi Władysława Jagiełły. Trzy
sztychy ukazywały przełomowe fragmenty starcia obu potęg.
W XVII stuleciu Grunwald znajdował się na narodowym piedestale, był jednak traktowany jako wydarzenie z odległej przeszłości. Nadal odbywały się w dniu 15 lipca uroczyste nabożeństwa, zwłaszcza w Krakowie i tak było aż do 1794 r., czyli niemal
do trzeciego rozbioru państwa. Stopniowo jednak na pierwszy
plan wybiły się przewagi nad innym groźnym nieprzyjacielem ojczyzny, potęgą turecką.
Nie zapominano natomiast o Grunwaldzie w szkolnej edukacji, która w drugiej połowie XVI wieku znalazła się w rękach
jezuitów. W ich kolegiach synowie szlacheccy przechodzili kurs
historii ojczystej, a poza mury szkoły wychodziły przedstawienia teatralne. W 1663 r. w Pińsku zaprezentowano sztukę w pięciu aktach, ukazującą zwycięskie zmagania Władysława Jagiełły z Ulrykiem von Jungingenem; młodzi aktorzy występowali
w udostępnionych przez husarię zbrojach. Nie był to oczywiście
jedyny występ młodzieży jezuickiej w Rzeczypospolitej o tematyce grunwaldzkiej.
W programie założonej u progu panowania Stanisława Augusta Szkoły Rycerskiej tradycje grunwaldzkie były eksponowane,
prymas Ignacy Krasicki nie zapomniał o nich w Powieści prawdziwej o kamienicy w Kukurowicach, nieco później inny biskup – Jan
Paweł Woronicz – w planowanym na 24 pieśni eposie pt. Jagiellonida aż dwie z nich zamierzał poświęcić wielkiemu zwycięstwu
Władysława Jagiełły. Skończyło się na ambitnym planie.
W epoce powszechnego jeszcze analfabetyzmu zasadnicze
znaczenie miały malowane dzieje. Zresztą nie tylko w odniesieniu do ogółu niepiśmiennych. Sam król Stanisław August, nieoceniony mecenas sztuki, w Gabinecie Marmurowym Zamku
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w Warszawie kazał zawiesić wśród portretów najwybitniejszych
swych poprzedników zamówiony przez siebie u mistrza Marcello
Bacciarellego obraz Litwina na polskim tronie. Jemu też zawdzięczamy obraz innego utalentowanego artysty owej epoki, Franciszka Smuglewicza, pt. Krzyżacy składają broń Władysławowi Jagielle.
Na ścianach pałaców i świątyń w całej Rzeczypospolitej znajdowały się malowane sceny z przeszłości, niekiedy tworzące tematyczne cykle, jak ów z pamiętającej odległe wieki, a namalowany w połowie XVIII stulecia wielki fresk na ścianie kolegiaty
w Opatowie, przypominający trzy wielkie zwycięstwa polskiego
oręża – Psie Pole, Grunwald i Odsiecz Wiedeńską. Miały one bez
wątpienia podtrzymywać na duchu tych wszystkich, którzy ze
smutkiem spoglądali na pogarszającą się międzynarodową sytuację ojczyzny.
Kaplica w domniemanym miejscu śmierci wielkiego mistrza
już w końcu XVI wieku popadła w ruinę ze względu na wyrugowanie katolicyzmu przez luteranizm. Lud jednak nadal tam
pielgrzymował, zwykle wiosną, ze szczególnych powodów: mianowicie resztki murów oraz sąsiadujący stawek słynęły z mocy
cudownego uzdrawiania. W 1720 r. władca Prus, Fryderyk Wilhelm I, zabronił tych praktyk, traktując je jako zabobonne. Nie
wykluczone, że chciał zapomnieć o dawnej klęsce swych rodaków i dlatego nakazał rozebranie tego, co pozostało jeszcze po
kaplicy. Śladem po przeszłości była nazwa „bojewisko” oraz głaz
w niedalekim lasku, nazywany „Kamieniem Królewskim” albo
„Kamieniem Jagiełły.” Petenci oczywiście obok modłów pozostawiali przy ruinach ofiary pieniężne, mimo zakazów urzędowych
ze strony administracji pruskiej.
Do upamiętnienia rodaków w miejscu ich klęski przed pięciu
wiekami nawiązał na kilka lat przed wybuchem I wojny światowej cesarz niemiecki Wilhelm II. Było to w roku 1910, gdy Polacy wielkie obchody zorganizowali z dala od znajdującego się pod
pruskim zaborem grunwaldzkiego pola, na terenie cieszącej się
od kilku dziesięcioleci autonomią Galicji, w prastarym, królewskim Krakowie.
Po utracie niepodległości o wiktorii z 1410 r. wspominali liczni
autorzy, popularyzując ją w prozie i strofach poetyckich. W Puławach, gdzie księżna Izabela Czartoryska stworzyła narodowe
sanktuarium, zwane Świątynią Sybilli, pośród najcenniejszych
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pamiątek znajdowały się owe dwa miecze przesłane przez wielkiego mistrza Władysławowi Jagielle i Witoldowi. Trwałe miejsce zajęły Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, których pierwsze z licznych wydań ukazało się w 1816 r. Wśród nich
23 strofy opiewają świątobliwą Hedwigę, która nad swe szczęście
miała przedłożyć wybawienie z błędów pogaństwa tkwiących
wciąż w nich Litwinów; następny Śpiew złożony z 13 zwrotek zaś
nosi tytuł: Władysław Jagiełło. Bitwa pod Grunwaldem z krzyżakami.
Następny – zaraz po grunwaldzkim – Śpiew dotyczy postaci
najsławniejszego rycerza polskiego średniowiecza, Zawiszy Czarnego z Garbowa, który zdobył powszechne uznanie udziałem
w walkach z pohańcami w szeregach władcy Węgier Zygmunta
Luksemburczyka (a po latach miał – w 1428 r. pod twierdzą Golubac – ponieść śmierć z rąk niewiernych), ale na wieść o wyprawie
przeciw Zakonowi natychmiast, zresztą nie tylko on sam, wrócił
do kraju i uczestniczył w wojnie z Krzyżakami. Niemcewicz unieśmiertelnił go w tekście złożonym z szesnastu zwrotek, z których
dwie dotyczą roku 1410.
Pieśń o nieustraszonym mocarzu stanowiła doskonałe uzupełnienie poprzedzającego ją grunwaldzkiego obrazu. Jednego z największych rycerzy średniowiecznej Europy uwiecznił wkrótce
Juliusz Słowacki (Zawisza Czarny), którego utwór ewokował grunwaldzki epizod z życia jego i rodaków, ów homerycki bój „husarzy w pancerzach” (dowolnie sobie poeta z realiami poczynał)
z „żelaznymi komtury”.
Tematyka związana z Dniem Rozesłania Apostołów przyciągała uwagę wielu ludzi pióra, zarówno sprawnie nim władających,
jak i całkiem pomniejszych. Do tych pierwszych bez wątpienia
należał Józef Ignacy Kraszewski, który w przebogatym dorobku
pozostawił powieść pt. Krzyżacy 1410 (1882). Henryk Sienkiewicz
w recenzji wskazał na możliwości rozwinięcia tego tematu – pisał
zresztą z myślą o własnych planach twórczych.
Od kilku lat sławą cieszyło się znakomite płótno Jana Matejki o największym z polskich zwycięstw, ukończone we wrześniu
1878 r. Zachwycało ono Sienkiewicza, w przyszłości inspirowało
co do wielu szczegółów, które wprowadzi do własnego arcydzieła.
Gdy społeczeństwo polskie pod trzema zaborami spoglądało na czasy krzyżackie poprzez pryzmat wielkich obrazów Jana
Matejki, a równocześnie dole i niedole Rzeczypospolitej z czasu
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wielkich wojen w połowie XVII wieku oceniało dzięki lekturze
Trylogii (1883-1888), jej twórca przygotowywał się do stworzenia
literackiej panoramy „krzyżackiego” fragmentu w narodowych
dziejach.
Począwszy od 30 stycznia 1897 r., zaczęły się ukazywać w gazetach pod trzema zaborami pierwsze odcinki powieści. Pisanie
zostało poprzedzone solidnymi przygotowaniami. W poprzednim roku zwierzał się autor przyjaciołom, że czytał wiele opracowań i koncentruje się na lekturze źródeł. Dysponował ogromną
wiedzą o czasach Władysława Jagiełły. Po wydrukowaniu całości
na łamach prasy, przygotowując wydanie książkowe, wprowadzał drobne korekty i uzupełnienia 2.
Powieść zyskała uznanie ze strony historyków i literaturoznawców. Zajęła miejsce w ścisłym kanonie polskiej beletrystyki.
Od pierwszej chwili zaczęła żyć własnym życiem a jej bohaterowie z wątku przygodowego w powszechnej świadomości zajęli
miejsce obok historycznych postaci. Nie tylko w Polsce – kiedy
bowiem w 1924 r. zwłoki Sienkiewicza były sprowadzane z Vevey do kraju, specjalny pociąg zatrzymał się dla oddania mu hołdu w Wiedniu, Pradze i Częstochowie. W stolicy Czechosłowacji podczas żałobnej manifestacji oraz w artykułach prasowych
wspominano z szacunkiem jego imię i uwiecznienie na kartach
powieści Hlawy, nazywając giermka Zbyszkowego dzielnym
rycerzem.
W 1882 r. została powołana specjalna komisja rządowa, która nadzorowała prace konserwatorskie w Malborku. Na przełomie stuleci postępy osiągnięto największe, przywracając dawny
wygląd krużgankom, kościołowi zamkowemu, kaplicy św. Anny,
sali kapitulnej, refektarzowi, komnatom mieszkalnym, pomieszczeniom gospodarczym. Po Zamku Wysokim przyszedł czas na
Zamek Średni z Domem Wielkich Mistrzów oraz ich kaplicą domową. Na koniec zajęto się Przedzamczem. Przywracając stan
z czasów krzyżackich, usuwano naleciałości późniejsze, także te
z czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej.

2
Na temat konfrontacji fikcji literackiej z prawdą historyczną piszę w książce
pt. Na tropach bohaterów „Krzyżaków”, wydanie II uzupełnione, Poznań 2010. Tam
dalsza literatura.
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II wojna światowa dokonała zniszczeń w 80% oraz grabież biblioteki i bogatych zbiorów numizmatycznych. Po niezbędnych
przygotowaniach Ministerstwo Kultury i Sztuki wraz ze Społecznym Komitetem Odbudowy Zamku sprawowało pieczę nad
kompleksową renowacją, która rozpoczęła się na pół roku przed
kolejną grunwaldzką rocznicą (550-lecie), w grudniu 1959 r. Trwała ona ponad dwa dziesięciolecia 3.
W 1910 r. na rozkaz cesarza Wilhelma II w miejscu śmierci
wielkiego mistrza został wzniesiony pomnik, do którego budowy
użyty został ów ogromny głaz przetransportowany z drogi między Łodwigowem a Grunwaldem, od wielu pokoleń nazywany
przez okoliczną ludność Kamieniem Królewskim lub Kamieniem
Jagiełły.
W pierwszej połowie 1910 r. pod trzema zaborami żywo dyskutowano nad pytaniem, jak należy obchodzić rocznicę grunwaldzkiej wiktorii. W ówczesnej sytuacji oczy wszystkich kierowały
się w stronę prastarej stolicy Piastów i Jagiellonów. Część polityków przestrzegała, by uroczyste obchody nie wpłynęły negatywnie na ciężki los ludności polskiej pod zaborem pruskim. Niektórzy proponowali nawet, by zrezygnować z obchodów, bo przecież
cóż tu świętować w sytuacji, kiedy pokonani przed pięciu wiekami Niemcy stworzyli wielką potęgę i zajęli nie tylko odzyskane
wówczas prowincje.
Do obchodów grunwaldzkich postanowił włączyć się Ignacy
Jan Paderewski. Na początku grudnia 1909 r. poinformował prezydenta Krakowa Juliusza Leo o decyzji ufundowania pomnika
Władysława Jagiełły dla uczczenia wielkiej rocznicy. Decydując
się na realizację zamysłu, wybrał artystę mało znanego, ale utalentowanego – trzydziestoletniego Antoniego Wiwulskiego.
W dyskusjach o jubileuszu nie mogło zabraknąć Henryka Sienkiewicza, który w numerze 155 „Gazety Warszawskiej” ogłosił
rozważania zatytułowane W sprawie rocznicy grunwaldzkiej. Skupił
w nich uwagę na sprawach natury patriotyczno-ideowej, opowiadając się zdecydowanie za zorganizowaniem uroczystości (zresztą przygotowania były wówczas już na ukończeniu i żadna siła nie
mogła się im przeciwstawić), tak uzasadniając swe stanowisko:
3
Szerzej zob. A. Chodyński, Zamek Malborski w obrazach i kartografii, Warszawa 1988.
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Naprzód, praktycznie biorąc, nie należy hamować wybuchu uczuć narodowych wówczas, gdy się z góry wie, że hamować się on nie da – i że
uczucia te znajdą w każdym razie i mimo wszelkich usiłowań odpowiedni sobie zewnętrzny wyraz. Jest to błąd polityczny, który często
popełniają konserwatyści, budząc przez to reakcję i tracąc wpływ na
przebieg i kierunek narodowego życia. Ale istnieje prócz tego wzgląd
stokroć ważniejszy, dla którego zaniechanie obchodu rocznicy grunwaldzkiej byłoby wprost narodowym grzechem. Oto Grunwald był
wielkim wytężeniem duszy polskiej i wielką ofiarą krwi dla ojczyzny,
a zatem jest wiekopomnym przykładem, jak w przełomowych chwilach dziejowych okupuje się byt narodowy 4.

Odniósł się pisarz do przestróg, by nie drażnić Berlina i tak
odpowiedział:
...do czego może prowadzić zbytnia pod tym względem ostrożność
i godne raczej kuropatw, niż potomków rycerskiego narodu, ukrywanie
głowy w śnieg wówczas, gdy krąży nad nami złowrogi jastrząb? Niewątpliwie należy liczyć się z położeniem naszych braci pod zaborem
pruskim i z ich głosami, ale trzeba również pamiętać, że hakatystów nie
przejednamy nigdy i zważać na nich nie warto, gdyż oni wszelkie czyny wezmą za wyzwanie – a brak czynów za dowód, że polityka ich jest
owocna. Inni natomiast, uczciwsi Niemcy, nie zdołają zapewne oprzeć
się myśli, że i oni obchodzą zawsze wielkie rocznice swych zwycięstw,
a nie obchodziliby ich tylko w takim razie, gdyby ich dusze spodlały,
a patriotyzm wysechł. Ci z nich, którzy znają historię nie tylko z hakatystycznych gazet, może sobie nawet przypomną, że armię krzyżacką
pod Grunwaldem rozgromili wprawdzie Polacy, ale że zagłady zakonu
krzyżackiego w Prusach dokonali margrabiowie brandenburscy 5.

I na koniec pytanie, w jaki sposób obchodzić należy rocznicę.
W żadnym wypadku jako doraźną i hałaśliwą manifestację antyniemiecką. Przestrzegał też przed stwarzaniem pozorów, iż wobec nasilającego się konfliktu między Berlinem i Petersburgiem
Polacy opowiadają się po stronie rosyjskiego zaborcy:
Otóż nigdy nie było mniej niż dziś powodów, byśmy w podobnym
mniemaniu utwierdzali te właśnie koła, za przyczyną których stosunki
polsko-rosyjskie stają się z każdym dniem cięższe i bardziej nieznośne.

4
Cytuję za antologią opracowaną przez L. Ludorowskiego, Antypruska publicystyka Henryka Sienkiewicza, Lublin 1996, s. 63.
5
Tamże, s. 64.
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Artysta – polityk proponował, by dążyć raczej do przekonania
„mniej zaślepionych” ludzi w Rosji, że donikąd prowadzi rusyfikacja Królestwa Polskiego, choć unikał tego określenia i posługiwał się – jednak dla czytelnika zrozumiałymi – eufemizmami.
Swój apel kierował tam, gdzie zapadały decyzje co do formy obchodów, to jest do rodaków z Galicji, sugerując im, by jubileusz
nie został potraktowany jako „przechylenie się ogółu Polaków
w jakąkolwiek stronę”. Grunwald, jego zdaniem, powinien być:
wielkim, dostojnym i poważnym świętem narodowym o dwu obliczach, z których jedno zwraca się w przeszłość ze smutnymi na ustach
słowy: nessun maggior dolore (jest to początek zdania z Boskiej komedii
Dantego, które po polsku głosi: „Nic tak nie boli, jak chwile szczęścia
wspominać w niedoli” – MK) – drugie patrzy w przyszłość z otuchą
i wiarą, że dzieje narodu naszego nie zamknęły się jeszcze i że po chwilowym upadku musi nastąpić odrodzenie.

Na początku 1910 r. została wydana odezwa do mieszkańców Polski i Litwy, czyli Rzeczypospolitej w jej granicach przedrozbiorowych, zapraszająca na obchody rocznicowe pod Wawel
wszystkich, „co się Polakami czują”. W ich ramach miał się odbyć
zlot Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” ze wszystkich zaborów oraz całej monarchii austro-węgierskiej i Polonii zza oceanu.
Ogłoszono zbiórkę pieniędzy na rzecz oświaty ludowej, nazwaną
Darem Grunwaldzkim.
W dniu 15 lipca 1910 r. do 100-tysięcznego Krakowa przybyło
150 tysięcy gości z monarchii Habsburgów, zaboru rosyjskiego, Petersburga i Moskwy. Pojawiły się delegacje z zaboru pruskiego, Górnego Śląska, Berlina i Monachium. Akces zgłosiła Polonia z Francji, Belgii, Szwajcarii i Rumunii oraz kilka tysięcy osób ze Stanów
Zjednoczonych (specjalne Biuro Informacyjne powstało w Buffalo).
W Budapeszcie został nawet utworzony osobny Komitet Grunwaldzki. Przyjazd zapowiedzieli przedstawiciele różnych krajów słowiańskich oraz organizacji panslawistycznych z Rosji. Najliczniej
reprezentowana była oczywiście Galicja. Z obchodów krakowskich
ukazywały się relacje w prasie krajowej i zagranicznej. Podczas odsłonięcia pomnika na Placu Matejki oprócz Paderewskiego przemawiali marszałek Badeni i prezydent Leo. Po odśpiewaniu hymnu
Boże, coś Polskę... spontanicznie zabrali głos przedstawiciele rosyjskiej Dumy, Uniwersytetu Warszawskiego oraz poseł węgierski.
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Z uroczystościami związane były obchody w pobliskich Niepołomicach, ulubionym miejscu pobytu Władysława Jagiełły. Tam
w dniu wielkiej rocznicy przystąpiono do sypania kopca, w którym znalazła się również ziemia z pól grunwaldzkich.
Obok Krakowa miejscem uroczystych obchodów był Lwów,
stołeczne miasto ówczesnej Galicji. W Warszawie w gmachu
Zachęty wystawiany był obraz Jana Matejki i czytano fragment
powieści Sienkiewicza ukazujący bitwę pod Grunwaldem. Na
terenie zaboru pruskiego obchody miały w zasadzie charakter
religijny, jak to miało miejsce w katedrze gnieźnieńskiej. Zbierali
się też dla uczczenia rocznicy Polacy w największych skupiskach
na terenie Rzeszy. Gdy sześć organizacji polonijnych w Berlinie
przygotowało taką imprezę, wkroczyła policja i zgromadzenie
przerwała.
Rok 1910 odegrał doniosłą rolę w zakresie kształtowania kultury politycznej społeczeństwa. W krakowskich uroczystościach
nie wziął udziału przebywający za granicą na kuracji Sienkiewicz. Maria Konopnicka złożona ciężką chorobą obserwowała je
ze Lwowa, gdzie zakończyła życie niespełna trzy miesiące później. Poetka przed laty zachwycona malarską wizją bitwy napisała
niezwykle popularny wiersz pt. Grunwald. Przed obrazem Matejki,
który również przyczynił się do swoistej kanonizacji Dnia Rozesłania Apostołów.
Litwini nie darzyli Krzyżaków sympatią. Natomiast powieść
ta – obok Potopu – należała do ulubionych lektur tamtejszych polskich autochtonów na Kowieńszczyźnie w okresie międzywojennym. Sentyment przetrwał do dziś wśród ludności polskiej w Republice Litewskiej.
Na Wystawę Światową w Nowym Jorku (1937 r.) polski Komitet Organizacyjny zamówił rzeźbę konnego pomnika Władysława Jagiełły, trzymającego w dłoniach dwa skrzyżowane miecze.
Model gipsowy odlany w brązie we włoskim Viareggio w marcu
1939 r. został przywieziony drogą morską i ustawiony przed pawilonem polskim. Choć – by nie drażnić Niemców – oficjalnie był
nazywany skromnie „posągiem rycerza”, ze względu na walory
artystyczne pozostał na miejscu i w rocznicowym dniu 15 lipca
1945 r. ustawiony – w obecności twórcy, Stanisława Kazimierza
Ostrowskiego, po kilkuletnich staraniach z jego strony – na czterometrowym cokole w Central Parku, obok Metropolitan Museum.
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Była to szczególna satysfakcja dla Polonii amerykańskiej, zwłaszcza że uroczystość zbiegła się z zakończeniem wojny, a postać na
pomniku przestała być anonimowa, umieszczono bowiem napis
„Poland” i „King Jagiełło”.
Tymczasem nie istniał wówczas pomnik grunwaldzki ufundowany przez Paderewskiego w podwawelskim grodzie, bowiem
nad reprezentacyjnym placem Krakowa górował zaledwie trzy
dziesięciolecia. Najpierw smutny los spotkał znacznie skromniejszą i młodszą (wzniesioną w 1931 r.) pamiątkę zwycięstwa
wzniesioną we wsi Uzdowo, na szlaku marszu wojsk królewskich w pobliżu Działdowa: została przez okupanta wysadzona
w powietrze. Resztki, zakopane w ziemi, wydobyto i na powrót
ustawiono w 1960 r. Monument krakowski spotkał ten sam los
w czasie do końca marca 1940 r. – jego fragmenty były przetapiane na złom w hutach na Śląsku. Agresorzy zabrali spod kamienia
węgielnego szklaną tubę zawierającą akt erekcyjny. Ślad po niej
zaginął. W maju 1940 r. zabrano chorągwie krzyżackie (były to –
jak pamiętamy – wykonane przez Polaków kopie) i wywieziono
z honorami wojskowymi do Malborka. Po wojnie w pracowniach
konserwatorskich na Wawelu odtworzono nowe kopie, które znalazły się na dawnym miejscu w Sali Senatorskiej.
Natychmiast po wyzwoleniu dawnej stolicy, w niedzielę dnia
28 stycznia 1945 r., na apel Miejskiej Rady Narodowej mieszkańcy
Krakowa zorganizowali manifestacyjny pochód na miejsca zburzonych pomników – Władysława Jagiełły, Adama Mickiewicza
i Tadeusza Kościuszki, gdzie zostały złożone wieńce i umieszczono tablice piętnujące barbarzyństwo okupanta. Niektóre fragmenty dzieła Wiwulskiego zdołano ocalić – z narażeniem życia –
i wykorzystać podczas jego odbudowy, do której przystąpiono
w 1972 r., ustalając harmonogram prac, które zostały ukończone cztery lata później. Wróciły na dawne miejsce granitowe bloki, przechowywane na podwórzu gmachu przy ulicy Oleandry,
gdzie stacjonowały oddziały hitlerowskiej policji. Był plan – na
szczęście niezrealizowany – by po wyzwoleniu wykorzystać je do
budowy Mostu Grunwaldzkiego. Wielce pomocne przy rekonstrukcji okazały się – przechowywane za granicą – plany pierwszego pomnika, tego z 1910 r.
Tradycje zwycięstwa nad Krzyżakami były pielęgnowane
przez idące znad Oki do Berlina wojsko polskie, jednym z ich
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przejawów był ustanowiony Krzyż Grunwaldu. A w dniu 15
lipca 1945 r. Naczelny Dowódca generał Michał Rola-Żymierski
w wydanym rozkazie przypomniał możliwość uczczenia po raz
pierwszy po 535 latach zwycięstwa w historycznym miejscu, na
polach Grunwaldu. Odezwa nie była wolna od aktualnych akcentów, przypominała o jedności słowiańskiej, o udziale – obok
hufców polskich i litewskich – „dzielnych chorągwi ruskich, białoruskich i czeskich”. Nawiązywała do wielkiej legendy Grunwaldu, która
podtrzymywała nas przez wieki w walce z niemczyzną o wolność
i wielkość Rzeczypospolitej. Hartowała nas w czasach największego
w dziejach terroru, w czasach najkrwawszej z niemieckich okupacji –
okupacji hitlerowskiej. Legenda ta prowadziła do walki pokolenie za
pokoleniami aż do dni dzisiejszych, do drugiego Grunwaldu.

Rozkaz ten został odczytany podczas uroczystości wojskowej
na polu historycznej bitwy, podczas której położono kamień węgielny pod przyszły pomnik. Został on wzniesiony w 1953 r. i zastąpił pierwszy skromny obelisk pospiesznie postawiony na dwa
miesiące przed wspomnianą uroczystością.
Zwycięstwu nadano aktualny charakter, publicyści, a nawet
uczeni zgodnie z lansowaną linią polityczną zwracali uwagę na
błędy w dawnej polityce zachodniej i na potrzebę ścisłego współdziałania Słowiańszczyzny wobec ekspansji germańskiej. Świeże zdobycie Berlina przez armię radziecką przy udziale wojska
polskiego nazywano „nowym Grunwaldem”. W tym duchu na
łamach „Bellony” publicysta historyczny Adam Korta zamieścił
artykuł pt. Dwa Grunwaldy, Grunwald 1410, Berlin 1945 r. (1946).
W okresie powojennym polska poezja przypominała o wspólnym wysiłku wojsk sprzymierzonych z polskimi i litewskimi na
czele, dzięki któremu zostało odniesione zwycięstwo.
Na dwa lata przed 550-leciem Ogólnopolski Komitet Frontu
Jedności Narodu wystosował do społeczeństwa odezwę w sprawie jego uczczenia, w której przypomniał, że w 1410 r. został
powstrzymany pochód krzyżackiej potęgi na wschód, a także
zburzenie pomnika grunwaldzkiego w Krakowie, niemożność
zorganizowania do niedawna obchodów na placu boju i jego
odzyskanie dopiero przed czternastu laty. Nie brakło wzmianki
o militaryzmie w Niemczech Zachodnich (przy ciepłych słowach
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o sojuszniku z Niemieckiej Republiki Demokratycznej), o siłach
odwetu i agresji. Takie były prawa języka propagandy, która – należy przyznać – nie była jednostronna.
Ogromne wzburzenie w Polsce wzbudziło przywdzianie
w tym właśnie czasie płaszcza krzyżackiego – w związku z nadaniem mu godności honorowego rycerza Zakonu – przez kanclerza RFN Konrada Adenauera, które nad Wisłą i Odrą zostało
potraktowane jako prowokacja polityczna. Podobnie jak wrzaskliwa propaganda organizacji rewizjonistycznych, zwłaszcza ziomkostwa wschodniopruskiego, a także zachodniopruskiego. Zakon przecież nadal istniał i chociaż wrócił do swych pierwotnych
funkcji (działalność charytatywna, prowadzenie szpitali, opieka
nad chorymi), to jednak był obrońcą pamięci i dokonań tej instytucji w XII-XV wieku. Jego centrala i siedziba wielkiego mistrza
znajduje się w Wiedniu, wraz z muzeum – skarbcem, Głównym
Archiwum i biblioteką. Od 1985 r. istnieje Międzynarodowa Komisja Historyczna do Badań nad Zakonem Niemieckim, materiały archiwalne zaś są rozproszone w różnych krajach, gdzie znajdują się placówki zakonne (w XIX wieku centralne zbiory były
umiejscowione w Królewcu). Znaczną ich część posiada Fundacja „Preußischer Kulturbesitz” (Pruskie Dziedzictwo Kulturalne) w Berlinie – Dahlem. W czerwcu 1993 r. wielki mistrz Arnold
Wieland złożył wizytę w Malborku i w wygłoszonym wówczas
przemówieniu, rysując główne kierunki dziejów Zakonu i jego
stosunku z Polską w ciągu wieków, wykazał niemały kunszt dyplomatyczny, by nie eksponować kwestii najbardziej dla obu stron
drażliwych. Powiedział wówczas m.in.:
Rozwój stosunków politycznych między Brandenburgią – Prusami
a Polską sprawił, iż średniowieczne dzieje Zakonu były odpowiednio
interpretowane i skrajnie upraszczane oraz że służyły wyjaśnianiu narastających konfliktów między Polską a Prusami w XIX i XX w. Po stronie niemieckiej dzieje Zakonu heroizowano, zaś po stronie polskiej demonizowano. W tym samym czasie Zakon Niemiecki działał w obrębie
monarchii habsburskiej i w spory te nie był zamieszany. Wobec tych
polemik był jednakże bezradny i nie mógł się im przeciwstawić.

Walka z polską książką, w tym z sienkiewiczowską powieścią trwała przez całą okupację. Nic też dziwnego, że pierwszym
dziełem literackim, wznowionym w Polsce po wyzwoleniu była
właśnie powieść Krzyżacy. Jej ukazanie się w 1945 r. spotkało się
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z refleksjami natury historycznej na łamach prasy. Przypominano
negatywną rolę, jaką Zakon odegrał w dziejach Polski oraz w realizacji idei „Drang nach Osten”. Wiązało to się z koszmarem lat
II wojny światowej. Po jej zakończeniu trwała repolonizacja ziem
dawnego państwa krzyżackiego, a kolejny jubileusz Grunwaldu
(550-lecie bitwy, przypadające na rok 1960) organizowany był
w zimnowojennej atmosferze. Tym razem uroczystości odbywały
się po raz pierwszy w czasach nowożytnych tam właśnie, a towarzyszył im renesans sienkiewiczowskiej powieści spowodowany
nie tylko jej systematycznymi wznowieniami, ale przede wszystkim znakomitą ekranizacją sienkiewiczowskiego bestsellera w reżyserii Aleksandra Forda, ze świetną obsadą aktorską.
Odwiedzając na dwa lata przedtem rozległe i puste – jak napisał w eseju pod przewrotnym tytułem Wszystko przez Jagiełłę –
Marian Brandys ze znaczną rezerwą wspomniał o wzniesionym
w 1954 r. „zawstydzająco skromnym” – zwłaszcza w porównaniu
ze wzniesionym na początku XX wieku pomnikiem niemieckim –
polskim obelisku, nazywanym przez miejscową ludność patykiem.
W latach następnych pamiątki po czasach Władysława Jagiełły
znacznie się wzbogaciły. W cytowanej relacji dalej czytamy:
Jedynym przewodnikiem turystów po polu grunwaldzkim – przewodnikiem niezrównanym pod względem plastyki i barwności opisu – jest... Henryk Sienkiewicz. O olbrzymiej poczytności Sienkiewiczowskich Krzyżaków w powojennej Polsce informują coroczne plany
wydawnicze i bilanse księgarskie. Ale prawdziwy zasięg tej poczytności poznaje się dopiero, wędrując szlakiem Jagiełły (...). Wszyscy wycieczkowicze odwiedzający pole grunwaldzkie – bez względu na wiek,
płeć, stanowisko czy pochodzenie społeczne – całą swą wiedzę o czasach Jagiełłowych czerpią z Sienkiewiczowskiej powieści. Zresztą nie
tylko wycieczkowicze. Kierownik PGR Grunwald wprowadzał mnie
w strategiczny plan bitwy, cytując z pamięci epizodyczne przeżycia
Sienkiewiczowskich bohaterów. Na czytaniu Krzyżaków przydybałem
kierowcę jedynej taksówki w Ostródzie. Stary gawędziarz z Wieliczki
wskazał mi sobie tylko wiadome miejsce, gdzie Maćko z Bogdańca „zadźgał” komtura Lichtensteina.
Dzięki Sienkiewiczowi rozległe pole ożywa. Ze wzgórza spogląda
na bitwę srebrzysto – złoty król. Zakuty w czarną zbroję walczy niepokonany Zawisza Czarny z Garbowa. Galopuje na rozhukanym koniu
długoręki Zyndram z Maszkowic. Wściekły Cztan z Rogowa mści się
na wrogach za swe niepowodzenia miłosne. Ziemia ugina się i jęczy
pod cwałem ciężkiej jazdy. Powietrzem wstrząsa ogromna pieśń:
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Zyszczy nam, spuści nam
Kyryjelejzon...
A w największej gęstwinie bitwy, gdzie tylko spojrzeć: z lewa, z prawa, w środku – cwałują, rżną, biją, kłują, rąbią, przeszywają, uśmiercają
i zwyciężają nasi dobrzy znajomi, bogdanieccy rycerze.

Obok nadal bezkonkurencyjnego bestsellera Henryka Sienkiewicza, którego wznowienie biły na głowę inne utwory literackie, pojawiały się nowe powieści o tematyce krzyżackiej, które chwilowo
stawały się popularne, zwłaszcza wśród młodzieży, gdy pojawienie się telewizji przyczyniało się do ich chwilowego upowszechniania. Przykładowo wymienimy Dzień Rozesłania Apostołów
Władysława Ogrodzińskiego czy fabularyzowane obrazy z rozwiniętym wątkiem przygodowo-kryminalnym, podejmującym
kwestie ówczesnego wywiadu i kontrwywiadu tak polskiego,
jak i krzyżackiego (Gniewko syn rybaka, Przyłbice i kaptury), a także serial telewizyjny o ostatnich latach Władysława Jagiełły ze
znakomitą rolą Gustawa Holoubka (Królewskie sny). Zmaganiom
z Krzyżakami poświęcona była powieść Eugeniusza Paukszty, pt.
Znaki ogniste (napisana w latach 1954-1955), zaś czasom wzrostu
państwa brandenbursko-pruskiego Straceńcy oraz Buntownicy.
Nowa adaptacja sceniczna Krzyżaków została przygotowana
w 1956 r. przez Eksperymentalny Zespół „Kuźnica” i rzeczywiście była to oryginalna próba nie tyle dramatyczna, co zaprezentowanie na scenie powieści, której lektorami byli narrator oraz
średniowieczny wagant. Została ona przyjęta z mieszanymi uczuciami przez krytyków, a zwłaszcza przez publiczność. Inscenizacje przygotowywały zespoły amatorskie (na przykład Koło Literackie przy Liceum w Kołaczycach pod Jasłem), a także Teatr Polski
w Poznaniu (1965) – 36 przedstawień obejrzało wówczas ponad
14 tysięcy widzów. Dokonywano też adaptacji muzycznych (opera) w okresie międzywojennym z udziałem Jana Kiepury w roli
Zbyszka; Bułgarzy wystawili w 1986 r. balet pt. Jurand. Nie brakowało albumów ze scenami powieściowymi, a nawet w 1989 r.
została podjęta próba komiksu w odcinkach.
Znaczny postęp został dokonany na niwie badań naukowych,
i to zarówno w Polsce, jak i w Republice Federalnej Niemiec. Przed
nawiązaniem pod koniec 1970 r. stosunków dyplomatycznych
niejednokrotnie pośredniczyły w kontaktach między oficjalnymi
czynnikami placówki naukowe, jak Instytut Zachodni w Poznaniu.
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Za Łabą badania nad Zakonem były prowadzone zwłaszcza
na uniwersytecie w Getyndze, gdzie symbolem odcinania się
od dawnej nacjonalistycznej postawy był Hartmut Boockmann.
W Berlinie studia nad bitwą grunwaldzką z wyraźnymi sukcesami prowadził historyk szwedzkiego pochodzenia, S. Ekdahl.
W Polsce odchodzenie od rozrachunkowego spojrzenia, tak dominującego nad obrazem przeszłości w pierwszych latach po
1945 r., uwidoczniło się po przełomie październikowym 1956 r.,
czego uwieńczeniem stało się zawarte w Warszawie w ostatnim
miesiącu rządów Władysława Gomułki wspomniane porozumienie z rządem w Bonn. W bibliografii przytoczymy tytuły najważniejszych prac naukowych, w tym miejscu wspominając pośród
autorów i organizatorów badań nazwiska Stefana Marii Kuczyńskiego, Henryka Łowmiańskiego, Gerarda Labudy, Mariana Biskupa, zaś wśród ośrodków: Poznań, Gdańsk i przede wszystkim
Toruń.
Dzieje Zakonu Krzyżackiego stanowiły przedmiot ożywionych dyskusji w pracach działającej pod firmą UNESCO od lutego 1972 r. Komisji do spraw rewizji podręczników szkolnych
PRL – RFN. Faktycznie rozmowy te – nieoficjalnie – zaczęły się
znacznie wcześniej, bo już w 1956 r., miały charakter sondażowy,
prowadzone były w oparciu o prywatne kontakty między badaczami. W tym wypadku nauka wsparła działania dyplomatyczne
i przyczyniła się do zbliżenia między narodami będącymi potomkami uczestników konfliktu z XIV-XVI wieku.
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Wzniosłość bohatera narodowego w pismach
Szymona Askenazego i jego uczniów

W historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku znalazł wyraz ideał bohatera narodowego, który odzwierciedlał ówczesne
dążenia i tęsknoty społeczeństwa 1. Barbara Szacka, badaczka zajmująca się problematyką pamięci zbiorowej, napisała, że wybór
postaci z przeszłości jest
symbolicznym szyfrem, którego odczytanie dostarczy wiedzy o treściach świadomości społecznej, a nawet „podświadomości społecznej”,
to jest o tęsknotach, dążeniach aspiracjach, również tych, które nie są
w inny sposób artykułowane, a nawet są nieuświadamiane 2.

Przełom wieków przyniósł duże ożywienie w życiu politycznym
we wszystkich zaborach oraz wzmocnienie m.in. ruchów niepodległościowych 3. Na ten czas przypadło wiele rocznic narodowych,
które działały przeobrażająco na świadomość społeczeństwa. Nastroje takie podtrzymywała literatura, a zwłaszcza historiografia
1
Literatura poświęcona zagadnieniu bohatera narodowego jest bogata i różnorodna. Zob. podstawowe prace: S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne
podłoże. Święty Patryk, bohater narodowy Irlandii, w: tenże, Dzieła, oprac. N. Assorodobraji, S. Ossowski, t. 4, Warszawa 1965; K. Kwaśniewski, Społeczne rodowody bohaterów, Warszawa 1977; M. Micińska, Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wieku
(1890-1914), Wrocław 1995.
2
B. Szacka, Społeczna pamięć polskiej przeszłości narodowej w latach 1865-1988,
w: B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości
historycznej inteligencji polskiej 1965-1988, w: Studia nad świadomością historyczną,
t. 3, Warszawa 1990, s. 10; cyt. za: M. Micińska, Między Królem Duchem a mieszczaninem, dz. cyt., s. 7.
3
Zob. W. Feldman, Dzieje polskiej myśli politycznej 1864-1914, Kraków 21913,
oprac. J. Feldman, Warszawa 1933.
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związana z nurtem niepodległościowym 4. Jednym z najważniejszych jej przedstawicieli był Szymon Askenazy 5, który wraz ze
swoimi uczniami 6, podjął walkę z pesymizmem szkoły krakowskiej i rehabilitował romantyzm niepodległościowy. Historycy
opisywali w swoich pracach działania wybitnych jednostek i ich
wpływ na kształtowanie się dziejów. Chociaż w środowisku tym
nie powstało wiele biografii, to sprawy personalne zajmowały
bardzo ważne miejsce. Andrzej F. Grabski pisał:
4
Zob. prace poświęcone dziejom polskiej myśli historycznej i świadomości
narodowej: A.F. Grabski, Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania,
Warszawa 1972; tenże, Kształty historii, Łódź 1985; J. Maternicki, Idee i postawy.
Historia i historycy polscy 1914-1818. Studium historiograficzne, Warszawa 1975;
tenże, Historiografia polska XX wieku, cz. 1: Lata 1900-1918, Wrocław 1982; Prace
poświęcone świadomości historycznej: tenże, Kultura historyczna dawna i współczesna. Studia i szkice, Warszawa 1979; tenże, Historiografia i kultura historyczna.
Studia i szkice, t. 1-2, Warszawa 1990; A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień chrakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX w., Warszawa 1993.
5
S. Askenazy (1865-1935) był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego i pionierem badań nad dziejami porozbiorowymi. Zob. podstawowa literatura:
J. Dutkiewicz, Szymon Askenazy i jego szkoła, Warszawa 1958; H. Barycz, Szymon Askenazy wśród przeciwieństw i niepowodzeń życiowych i naukowych, w: tenże,
Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów humanistyki w dobie Młodej Polski, Wrocław
1977, s. 238-318; J. Willaume, Szymon Askenazy historyk dwóch stuleci, w: tegoż,
Epoka nowożytna w dziejopisarstwie polskim i powszechnym, Lublin 1979, s. 23-60;
A. Zahorski, Szymon Askenazy i jego dzieło, w: S. Askenazy, Książę Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa 1974, s. 5-34; tenże, Szymon Askenazy (1865-1935),
w: Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, red. A. Gieysztor, J. Maternicki,
H. Samsonowicz, Warszawa 1986, s. 181-197; tenże, Szymon Askenazy – napoleonista, w: S. Askenazy, Napoleon a Polska, Warszawa 1994, s. 5-28; M. Nurowski,
Szymon Askenazy. Wielki Polak wyznania mojżeszowego, Lublin 2005 (w tym bibliografia prac Askenazego); Bibliografia prac Askenazego, oprac. przez M. Szulkina,
„Kwartalnik Historyczny”49 (1935), s. 560-573.
6
O szkole Askenazego zob. M. Filipowicz, Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od końca XIX wieku po II wojnę światową, Lublin 2000, s. 147-154
(tam literatura dotycząca uczniów Askenazego); J. Maternicki, Szkoła Szymona
Askenazego, „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis” 29 (2005), s. 96-109.
Do analizy wzięto prace, które powstały w czasie działania szkoły Askenazego.
Trudno jednoznacznie wyznaczyć ramy czasowe, w jakich funkcjonowała szkoła.
Askenazy pracował we Lwowie w latach 1898-1914. Okres pracy dydaktycznej
można datować od roku 1902 (w tym roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, 1907 – zwyczajnym). Za jej koniec należy przyjąć rok 1914, kiedy
Askenazy porzucił działalność naukową, opuścił Lwów i rozpoczął działalność
polityczną. Po wojnie zmieniły się warunki polityczne, znikło zapotrzebowanie
na historiografię wspomagającą ruch niepodległościowy. Uczniowie Askenazego
poszli własnymi drogami, wielu z nich może poszczycić się wartościowym i pokaźnym dorobkiem naukowym.
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Historia indywidualistyczna, personalistyczna i polityczna, wydawała się wówczas wielu historykom, i nie tylko im, potrzebą chwili,
w związku z zarysowaniem się możliwości załamania się istniejącego porządku politycznego w Europie i odradzania się polskich dążeń
niepodległościowych 7.

Zdaniem zaś Jerzego Maternickiego, w tym okresie niewielu
historyków deklarowało swój idiografizm, personalizm, a także
psychologizm, ale tak jak Askenazy i część jego uczniów, realizowało go w praktyce 8. Postacie, uznane za bohaterów narodowych 9, które skupiały na sobie uwagę historyków z tego środowiska, to przede wszystkim: książę Józef Poniatowski, Jan Henryk
Dąbrowski oraz Tadeusz Kościuszko. Wszyscy oni byli przedstawiani i oceniani w kontekście dziejów napoleońskich, i w dużej
mierze z perspektywy ich wyborów politycznych. Na kartach
prac tych historyków pojawia się jeszcze wiele innych postaci,
m.in. Adam Czartoryski, Ignacy Potocki, Walerian Łukasiński,
Michał Sokolnicki czy biskup Kajetan Sołtyk.
Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na jedną z najważniejszych postaci w tym środowisku, na księcia Józefa Poniatowskiego, który był ulubionym bohaterem Askenazego. Napisał
on bodaj najbardziej znaną i wielokrotnie wznawianą biografię
tego bohatera, której pierwsze wydanie ukazało się w 1904 roku.
Wielu uczniów Askenazego również pisało o księciu Józefie, wystarczy wskazać na obszerną pracę Adama Skałkowskiego 10 oraz
na książkę Natalii Gąsiorowskiej 11. Ukazało się także wiele pomniejszych tekstów, autorstwa Henryka Mościckiego 12, Eugeniusza Wawrzkowicza 13, Emila Kipy 14 oraz Bronisława Pawłowskiego 15. Askenazy i jego uczniowie uważali, że historyk powinien
7

A.F. Grabski, Kształty historii, dz. cyt., s. 283.
J. Maternicki, Historiografia polska XX wieku, dz. cyt., s. 55.
9
Kogo uznać za bohatera narodowego?
10
A. Skałkowski, Książę Józef, Bytom 21913.
11
N. Gąsiorowska, Książę Józef, Warszawa 1914.
12
H. Mościcki, Książę Józef Poniatowski (1763-1813), „Tygodnik Ilustrowany”
1905, nr 7, s. 105-106; nr 8, s. 125-126; nr 9, s. 147-149.
13
E. Wawrzkowicz, Ks. Józef Poniatowski i ks. Antoni Radziwiłł w r. 1813, „Kwartalnik Historyczny” 24 (1910), s. 241-249.
14
E. Kipa, Kuszenie ks. Józefa w r. 1809, „Biblioteka Warszawska” 4 (1913),
s. 94-115.
15
B. Pawłowski, Książę Józef w literaturze 1813 r., „Książka” 14 (1914), s. 20-23.
8
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być zaangażowany w życie narodu, a swój zawód traktowali
jako misję. Ich prace z założenia miały odgrywać w życiu narodu
istotną rolę. Maternicki, podkreślając znaczenie funkcji społecznej historiografii, napisał, że po upadku państwa „[s]tała się jedną
z głównych ostoi świadomości narodowej Polaków, a zarazem legitymacją ich praw i zdolności do niepodległego bytu” 16. Taką historiografię tworzył waśnie Askenazy wraz ze swoimi uczniami,
„ku pokrzepieniu serc”. Całej ich twórczości przyświecała idea
służby obywatelskiej. Jeden z uczniów Askenazego napisał o nim,
że „Każde jego dzieło było etapem w walce o Polskę, z każdego
jego wiersza ta polskość walcząca promienieje” 17.
Historyk, zdaniem Askenazego, powinien być nie tylko sługą
narodu, ale też artystą, którego pisarstwo oddziaływać powinno
na wyobraźnię czytelników. Takim artystą słowa był z całą pewności Askenazy. W opracowaniach jemu poświęconych zasadą jest, iż
podkreśla się jego talent literacki. Marian Kukiel napisał o nim, że
miał dar właściwy wielkim pisarzom naszym schyłku XIX wieku nawiązywania nici porozumienia z czytelnikiem ponad literami tekstu, co
nadawało niektórym kartom jego dzieł urok szczególny 18.

Doskonalił swoje umiejętności artystyczne poprzez lekturę klasyków, ale też literatury pięknej. Według Henryka Barycza, korzystał zwłaszcza z wielkiego powieściopisarstwa XIX wieku, a także
z przyjmujących się u nas prądów neoromantyzmu i modernizmu 19. O pismach Askenazego napisano, że są one
[a]rcydziełami rozmachu, erudycji i plastyki dziejopisarskiej. Urzekają sugestywnością obrazów i młodopolską poetyką, którą potrafili
docenić pisarze tej miary, co Stanisław Wyspiański i Stefan Żeromski,
a z młodszych – skamandryci, zwłaszcza Jan Lechoń 20.
16

J. Maternicki, Historia jako dialog, Rzeszów 1996, s. 13.
W. Dzwonkowski, Szymon Askenazy (24 XII 1967 – 22 VI 1935), „Droga” 15
(1936), nr 2, s. 140.
18
M. Kukiel, Szymon Askenazy (24 XII 1869 – 22 VI 1935), „Przegląd Współczesny” 1935, nr 161, (nadbitka: Warszawa 1935), s. 326.
19
H. Barycz, Szymon Askenazy wśród przeciwieństw i niepowodzeń życiowych, dz.
cyt., s. 243-244.
20
K.K. Daszyk, Szymona Askenazego neoromantyczna apoteoza czynu, „Studia
Historyczne” 38 (1995), z. 2, s. 227; por. A. Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa
1987, s. 195.
17
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Askenazy uważał, że głos historyka powinien być głosem sędziego, a sądzić powinno się według kryterium moralnego, tak też
oceniał postacie, o których pisał. Historia to byli dla niego przede
wszystkim działający ludzie. Wskrzeszał ich na kartach swoich
utworów i czynił żywymi reprezentantami przeszłości. Przedstawiając dane zjawisko, sięgał po wielkie wzory dziejopisarskie, po
prace Sorela, Taine’a, lorda Macaulaya, Gibbona. Pisał rozprawy
dotyczące ich metody badawczej, wydane w „Studiach i szkicach historycznych” (1894). Na twórczość Askenazego ogromny
wpływ miała poezja romantyczna, zwłaszcza Adama Mickiewicza 21. O bohaterach romantycznych pisał, że
Te wierne duchy dla tego cierpiącego narodu stać się musiały i w rzeczy
samej stały się czemś innem jeszcze, czemś więcej, niż podmiotowem zjawiskiem piśmienniczem – bo przedmiotowem zjawiskiem dziejowem 22.

W wizerunku bohatera narodowego, wykreowanym w tym
środowisku, istotną rolę odgrywa wzniosłość, rozumiana jako kategoria estetyczno-retoryczna 23. Pomaga ona zrozumieć pewien
stosunek ludzi do przeszłości, który polega na odczuwaniu do
niej czegoś innego niż do teraźniejszości. Wzniosłością zajmowano się już od czasów starożytnych 24, ale dwa najważniejsze teksty
21

Zob. H. Mortkowicz-Olczakowa, Wspomnienie o Szymonie Askenazym,
„Twórczość” 23 (1967), z. 12, s. 81-88.
22
S. Askenazy, Na marginesie Kordiana, „Kwartalnik Historyczny” 16 (1902),
s. 592-593.
23
Współczesna refleksja nad sublime posiada wiele wymiarów, m.in.: estetyczny, etyczny, psychologiczny, polityczny oraz socjologiczny. Niemniej jednak
wzniosłość jest rozumiana przede wszystkim jako kategoria estetyczno-retoryczna. Zob. m.in.: M. Wilczyński, Postmodernistyczna wzniosłość: Derrida i Lyotard,
„Poznańskie Studia z Filozofii Nauki” 1993, z. 13, s. 167-181; J. Płóciennik, Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Kraków 2000; K. Zamorski, Nostalgia i wzniosłość a refleksja krytyczna o dziejach. Kiedy „polityka historyczna” ma sens?, w: Pamięć
i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski,
J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 53-63. Zob. też ważny artykuł: M. Cieśla-Korytowska, O wzniosłości Dziadów, „Teksty Drugie” 1996, nr 2-3, s. 24-49.
24
Na I wiek n.e. datowany jest traktat Pseudo-Longinosa, Peri Hypsous; zob.
tegoż, O górności, w: Trzy poetyki klasyczne, Wrocław 2006. Pseudo-Longinos
wskazał na pięć źródeł wzniosłego stylu. Pierwszym jest „zdolność do wzniosłego stylu myślenia”, drugim „żarliwy i natchniony patos”. Kolejne to tworzenie
figur myśli mowy, wybór odpowiednich tropów i ozdób stylistycznych oraz „pełen godności i polotu układ wyrazów i zdań”.
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w estetycznej refleksji nad wzniosłością powstały w XVIII wieku 25. W XX wieku, do ponownego zainteresowania sublime przyczynił się postmodernizm, który uczynił z tego terminu swoją kluczową kategorię 26. Na gruncie teorii historii problem wzniosłości
nie stał się jeszcze przedmiotem szczegółowej analizy. Najwięcej
uwagi poświęcił mu Hayden White 27, a ostatnio również Frank
R. Ankersmit 28. Wzniosłość jest ważnym czynnikiem, w oparciu o który zbudowana jest postać, a także pełni istotną funkcję
w kompozycji „biografii” bohatera. Konstrukcję prac historyków
można prześledzić pod kątem budowania wzniosłości, zarówno
w poszczególnych scenach, jak i w całości. Wzniosłość nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do celu, co jest związane z wymową ideową tych prac. Dlatego też nie występuje w nich ona
wyłącznie na poziomie retorycznym, ale tworzy głębszą warstwę
sensów. Wzniosłe są wydarzenia, postać bohatera oraz sam język.
Próba przeanalizowania prac Askenazego i jego uczniów w oparciu o jedną koncepcję wzniosłości, skazana jest na niepowodzenie,
z racji chociażby tego, że historycy sami świadomie nie stosowali
żadnej z nich. Chociaż zwracali uwagę na estetyczną formę swoich prac, to otwartym pytaniem pozostaje, na ile wzniosłość była
zamierzonym elementem, w oparciu o który budowali narrację.
W ich tekstach można jednak wskazać na rozmaite zabiegi budu25
Zob. E. Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości
i piękna, Warszawa 1968; I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, Warszawa 1986 (kolejne
wydanie 2004). Przed wydaniem Krytyki opublikował m.in. Rozważania o uczuciu
piękna i wzniosłości, które traktują o związku piękna i wzniosłości z płcią, narodowością oraz z charakterem narodowym. Kant wyróżnił tam trzy rodzaje wzniosłości: wstrząsającą (związaną z grozą lub melancholią), szlachetną (związaną ze
spokojnym podziwem) oraz wspaniałą (związana z pięknem), I. Kant, Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości, w: Pisma przedkrytyczne, Toruń 1999, s. 7.
26
Zob. J. Derrida, Prawda w malarstwie, Gdańsk 2003, s. 139-172; J.F. Lyotard,
Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, w: Postmodernizm. Antologia
przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997; tenże, Wzniosłość i awangarda, przeł.
M. Bieńczyk, „Teksty Drugie” 1996, nr 2-3, s. 173-189; tenże, Lessons on the Analytic Sublime, Stanford University Press, Stanford, California, 1994.
27
H. White, The Politics of Interpretation: Discipline and De-Sublimation, „Critical Inquiry” 1982, vol. 9, no. 1, p. 113-137.
28
Zob. F.R. Ankersmit, Sublime Historical Experience, Stanford University
Press, California 2005; E. Domańska, Frank Ankersmit: From Narrative to Experience, trans. by M. Zapędowska, „Rethinking History”, vol. 13, no. 2, June 2009,
p. 175-195.
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jące wzniosłość. Skonstruowany przez nich obraz bohatera oparty
jest na wzniosłości, ale w połączeniu z określoną wizją rzeczywistości i koncepcją człowieka.
Chciałabym skoncentrować się w tym miejscu na wzniosłości dotyczącej postaci księcia Józefa Poniatowskiego. Obraz tego
bohatera, który wyłania się z prac historyków, zbudowany jest
według określonego schematu (jest on charakterystyczny nie tylko dla niego, ale też dla innych postaci, o których pisano w tym
środowisku). Można wyodrębnić w nim pewne stałe elementy,
które składają się na jego wizerunek, pod kątem ich stanowienia
o wielkości i znaczeniu bohatera, a tym samych o jego wzniosłości. Historycy zwracają szczególną uwagę na dzieciństwo i młodość bohatera, z czym wiąże się problem wychowania oraz wykształcenia. Wskazują też na sytuacje, które stanowiły momenty
zwrotne w życiorysie postaci. Można oczywiście wyróżnić trzy
podstawowe elementy, decydujące o wyniesieniu postaci historycznej do panteonu bohaterów narodowych, czyli: czyn, śmierć
i kult wokół tej osoby. Historycy zwracają również uwagę na relacje pomiędzy bohaterami przedstawionymi na kartach prac.
W tych fragmentach można szczególnie łatwo zauważyć zabiegi
sublimacyjne i desublimacyjne. Istotne znaczenie ma też ukazanie
stosunku bohatera do szeroko pojętej kategorii „wrogów” i przeciwności losu, z którymi musiał się zmagać. Nie sposób w tym
miejscu poruszyć wszystkich tych problemów, dlatego też chciałabym wskazać na niektóre tylko elementy budujące wzniosłość
postaci księcia Józefa.
Wzniosłość w pracach Askenazego i jego uczniów, historyków związanych z opcją niepodległościową, wiąże się z działaniem, dlatego też ich bohater jest postacią aktywną, dojrzewającą,
postępującą na drodze do realizacji swojej tożsamości. Szczególnie istotne jest, że bohater narodowy był dla historyków przede
wszystkim symbolem 29, odnoszącym się do tragicznej historii narodu polskiego. Askenazy pisał:

29
Zob. P. Ricouer, Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 2003; A. Dobosz, Symbol w hermeneutyce Paula Ricouera, w: Symbol a rzeczywistość, red. B. Andrzejewski,
Poznań 1996, s. 133-141; M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji
Młodej Polski, Kraków 2001.
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Cnota narodowa – to Kościuszko. Honor narodowy – to książę Józef.
Ocalenie publiczne – to Dąbrowski. Nie znaczy to oczywiście, aby
w nim nie było dosyć honoru i cnoty. Tak samo, jak nie znaczy, aby
w tamtych nie było dążności ocalającej. Ale każdy z nich wyobrażał
w najwyższem napięciu jedną przedewszystkiem zasadę, sobie przedewszystkiem powierzoną 30.

Bohater nie tylko symbolizował powierzone sobie wartości, ale
również je reprezentował jako postać zindywidualizowana, żywa,
poruszająca się w znanych ramach czasowo-przestrzennych,
obecna w znaczących wydarzeniach. Wartości są tu wyrażone
w konkretnych zachowaniach bohatera, czynach oraz gestach 31.
Przedmiotem refleksji historyków są takie wartości, jak: wolność,
walka oraz honor. To, jak piszą o nich historycy (jakiego używają
języka), brzmi patetycznie. Ten patos, poprzez opozycję wolności
ducha i zniewolenia kraju, buduje wzniosłość scen i bohatera.
Wzniosłość postaci księcia Józefa leży w jego wyjątkowości,
wielkości i szlachetności. Na kształt tej postaci w znacznej mierze
wpłynęła epoka historyczna. Askenazy napisał o księciu Józefie,
że był on człowiekiem „nowej epoki”, która została przedstawiona w opozycji do starej:
[b]ył już z tej młodszej generacji narodowej, jaką z łona swojego wydało społeczeństwo. Był przede wszystkim nieodrodnym tworem tego
swego własnego społeczeństwa rodzimego, a tym samym był jednym
z wielkich żywych świadectw dokonywanej w nim naprawy i odnowy
wewnętrznej, wiodącej je od zmierzchów XVII do świtań XIX stulecia 32.

Ma to związek z poglądem Askenazego, który, tak samo jak historycy ze szkoły warszawskiej, uważał, że pod koniec XVIII wieku
30

S. Askenazy, Szkice i portrety, Warszawa 1937, s. 21.
Askenazy w taki sposób pisał o księciu Józefie: „Wiecznie młody Wódz Naczelny, Poniatowski, (...) kochany jest od swoich i za cnoty, i za wady, kochany za to, iż w jednych, a nawet w drugich był świetnym wcieleniem charakteru
narodowego, kochany za wysileń swych i zgonu piękno tragiczne, niby zogniskowane w jego osobie tragicznych losów zbiorowości”, tenże, Książę Józef, s. 42;
Mościcki z kolei pisał o księciu Józefie, że „Moc bohaterska pradziadów, szlachetność i wielkie poczucie honoru z trafnem zrozumieniem potrzeb kraju w stylu nowych odnowicielskich wskazań zestrzeliły się w nim znakomicie w jedno
ognisko. Owiana urokiem legend, otoczona aureolą bohaterskiej śmierci, postać
księcia Józefa staje na przełomie dwóch stuleci jak posąg spiżowy, górny i nieśmiertelny”, tenże, Książę Józef Poniatowski 1763-1813, nr 7, s. 105.
32
S. Askenazy, Książę Józef Poniatowski 1763-1813, dz. cyt., s. 50.
31
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państwo polskie wychodziło z kryzysu, który był charakterystyczny także dla innych państw europejskich, a proces odbudowy i naprawy przerwała interwencja obcych mocarstw 33.
Książę Józef, jako reprezentant narodu, skupiał w sobie zarówno jego zalety, jak i wady, dlatego też wzniosłość, jako przymiot
tego bohatera, łączy się z jego zdolnością zarówno do upadku, jak
i podniesieniem się z niego. Bohater ten nie jest postacią kryształową, czasem upada i ulega słabościom, pomimo to nieustannie pokonuje przeciwności. Historycy przykładali dużą uwagę do opisu
młodości bohatera, do środowiska społecznego i rodzinnego, z jakiego się wywodził. Rodzina, w której bohater dorastał, wywierała ogromny wpływ na jego osobowość i system wartości, stanowiła pierwszą szkołę patriotyzmu. W ówczesnym okresie dom
rodzinny w świadomości społecznej był nierozerwalnie związany
z narodem, ojczyzną, a także z wolnością 34. Zaletą księcia Józefa
było, że wzniósł się ponad swoje środowisko rodzinne. W przypadku tego bohatera istotną rolę odegrał jego opiekun, król Stanisław August Poniatowski. Książę Józef od dziewiątego roku życia
wychowywał się w Wiedniu, a potem w Pradze. Askenazy napisał, że był on „[p]od berłem habsburskim na poły chowany na
Austriaka” 35. Skałkowski dodaje, że „[w]prawdzie od dzieciństwa
umiał mówić także po polsku, ale czuć i myśleć po polsku miał nauczyć się dopiero znacznie później” 36. Nad tym, aby książę Józef
pozostał Polakiem, czuwał jego stryj – Stanisław August. Jedyną
33

Askenazy uważał, że po gruntownym zbadaniu epoki saskiej, „[o]każe się,
iż w tej epoce, która wydała tylu ludzi ciemnych i nikczemnych (...) obok nikczemności i ciemnoty znajdowała się przecie i dobra wola i zdrowy rozsądek,
iż w szczególności myśl reformy, nigdy dotychczas nie zaginiona, i w tej dobie
snutą była dalej bez przerwy. Słowem i pismem była nadto podejmowaną w niefortunnych wprawdzie, lecz ustawicznych i świadomych próbach czynnych
i nie tylko nie zatracona, ale lepiej sformułowana i wzmocniona, była oddana
w spadku następującym pokoleniom”, tegoż, Przegląd dziejów Polski. Epoka saska
1696-1763, w: Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, Kraków 1900,
s. 2-3. W podobnym tonie pisała też N. Gąsiorowska: „Na katastrofę podziałów
Polska nie odpowiedziała protestem z bronią w ręku, lecz bezpośrednio niemal
po niej, wstrząśnięta, poruszona, chwyciła się wielkiej próby odrodzenia duchowego i ratunku politycznego”, taż, Książę Józef, s. 7.
34
Por. B. Jedynak, Obyczaje domu polskiego w latach niewoli 1795-1918, Lublin
1996, s. 5.
35
S. Askenazy, Książę Józef Poniatowski 1763-1813, dz. cyt., s. 54.
36
A. Skałkowski, Książę Józef, dz. cyt., s. 6.
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zasługą króla było to, że nie pozwolił na wynarodowienie swego
bratanka, natomiast nie był dla niego w żadnym razie przewodnikiem w sprawach uczuć obywatelskich. Książę Józef nie miał
zatem w dzieciństwie wzoru do naśladowania, tym cenniejsza jest
jego zdolność, jak twierdzi Askenazy, do izolowania się od szkodliwych wpływów środowiska. Według historyka, co ma istotne
znaczenie, Stanisław August stanowi antytezę księcia 37.
Niezwykle ważne znaczenie w tak skonstruowanym życiorysie bohatera ma proces dojrzewania, z tym, że nie zamyka się on
na dzieciństwie i młodości, ale jest rozciągnięty na całe jego życie.
Bohater wykreowany w tym środowisku historycznym jest bohaterem dynamicznym, dlatego też książę Józef stopniowo przeobraża się w gorącego patriotę, aż do momentu, gdy całkowicie
poświęci się sprawie narodowej. Dojrzewanie bohatera przedstawione zostało jako proces, prowadzący do odnalezienia własnej
tożsamości. Ma ono początek wtedy, gdy uwalnia się on od rozbawionego towarzystwa wiedeńskiego. Gąsiorowska pisze, że gdy
książę Józef został wezwany do służby polskiej, zakończył się dla
niego okres łatwego i przyjemnego życia, a rozpoczął się okres,
kiedy zaczął uczyć się poświęcenia i miłości do ojczyzny 38. Często jeszcze w tym okresie ulegał namiętnościom swojego młodego
wieku, uciekał w zabawy i rozrywki. Przez cały czas książę Józef dojrzewał również jako wódz, który z każdą kampanią nabywał nowych umiejętności. Do pierwszej swojej kampanii w 1792 r.
przystępował jako niedoświadczony dowódca. Dlatego też autorzy podkreślają duże znaczenie bitwy pod Zieleńcami 39 oraz pod
Raszynem, od momentu której
37
Askenazy uważał, że król w swoim bratanku kochał „samego siebie takim, jakim byłby chciał być, a jakim nie został”, tegoż, Książę Józef Poniatowski
1763-1813, dz. cyt., s. 53.
38
Wówczas dla księcia Józefa „[k]ończyła się słodka, piękna młodość, pełna
dobrych, gorących uczuć, zaczynało się życie twarde, wypełnione służbą, obowiązkiem, czynem. Jeden z wielu, mężny żołnierz, piękny, świetny młodzieniec,
który marzył o pospolitej służbie w armii austriackiej, o cichym szczęściu rodzinnym, staje oko w oko ze swym przeznaczeniem; ciasne horyzonty się rozszerzają;
Książę stopniowo przeobraża się w obrońcę honoru narodowego i to stanie się
w przyszłości wyłączną treścią jego życia”, N. Gąsiorowska, Książę Józef, dz. cyt.,
s. 11.
39
Askenazy napisał o tej bitwie, że „[t]en pierwszy, tak szczęśliwy a poważny
chrzest ognia na dużą miarę, pod własną komenda naczelną, podziałał na Księcia zbawiennie, orzeźwił go, podniósł na duchu, dał mu wiarę w siebie i wojsko,
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[w] życiu księcia Józefa zaczyna się nowy okres, ostatni, przedśmiertny,
krótki a przecież tak płodny w czyny, że tych pięć lat wystarczyło, aby
podnieść go do rzędu wielkości nie tylko w historyi polskiej 40.

Ostateczna przemiana bohatera nastąpiła dopiero podczas kampanii napoleońskiej:
Gdzieś ulotniła się lekka, wesoła, niespożyta młodzieńczość ekspansywnej jego natury, wystąpiła natomiast jakaś obca mu dotychczas,
skupiona, zamyślona, smętna i smutna powaga. Dojrzał zupełnie, utożsamił się zupełnie z rzeczą publiczną: już nosił na sobie wyciśnięte znamię jej wielkich a posępnych przeznaczeń 41.

Jest to moment, w którym książę Józef całkowicie połączył się
z ideą niepodległościową.
W biografii księcia Józefa można wyróżnić kilka ważnych momentów, które były etapami w kształtowaniu się jego wizerunku
bohatera narodowego, a także stanowiły o jego wielkości. Wyróżnienie takich momentów przełomowych zależy od tego, jak autor
buduje narrację i wokół jakich punktów ją ogniskuje. Przełomy
takie przybierają rozmaitą postać, różna też jest ich ważność. Bez
wątpienia są to jednak zdarzenia wzniosłe. Czasem jest to punkt
zwrotny, który odmienia życie bohatera, czasem przyczynia się
do ugruntowania jego poglądów i upewnienia go w wyborze
właściwej drogi.
Książę Józef wiele razy stawał przed koniecznością podjęcia
wiążącej decyzji. Utwierdzała go ona za każdym razem w słuszności jego postępowania. Askenazy wymienia cztery takie sytuacje, są to cztery próby i zarazem „wygrane” księcia Józefa.
Pierwszą jest, kiedy uwalnia się spod wpływów obcej kultury austriackiej; drugą – odparcie nacisków rodziny po Targowicy; trzecią, kiedy Poniatowski kierując się głosem obowiązku, przystępuje do powstania kościuszkowskiego; i ostatnią, kiedy zaborcy
zmuszają go do odstąpienia od Napoleona 42. Historyk wokół tych
momentów buduje swoją narrację w Księciu Józefie Poniatowskim.
złączył go właściwie z wojskiem mocą wzajemnego szacunku i zaufania”, tenże,
Książę Józef Poniatowski 1763-1813, dz. cyt., s. 75.
40
A. Skałkowski, O cześć imienia polskiego, Lwów 1908, s. 29.
41
Tenże, Książę Józef, dz. cyt., s. 229.
42
S. Askenazy, Szkice i portrety, dz. cyt., s. 234-236.
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Wszystkie te sytuacje zmuszają bohatera do podjęcia decyzji,
czyli – zdaniem Askenazego – do opowiedzenia się po właściwej
stronie. Owe momenty są też kolejnymi stopniami prowadzącymi
do wielkości bohatera.
Na pierwszą sytuację zwrócono uwagę już wcześniej. O kolejnej, kiedy Stanisław August przystąpił do Targowicy, Askenazy
napisał, że książę Józef stanął wówczas przed wyborem między
lojalnością wobec króla a nakazem honoru. Według historyka, był
to wybór prosty, książę wiedział, co powinien wybrać, choć oczywiście pojawiły się różnego rodzaju rozterki. Nie przesłoniły one
jednak bohaterowi nadrzędnego celu. Askenazy rozważa też przy
tej okazji relacje, jakie panowały między Stanisławem Augustem
a księciem Józefem. Pisze, że dusza księcia była targana
między lojalnym uczuciem synowskiej wdzięczności a wyższym nakazem honoru, którego pogwałcić on nie może, choćby i chciał, fizycznie
wprost nie może, bo to przechodzi jego siły, bo byłoby negacją samej
jego natury, byłoby szarpnięciem, zerwaniem tego nerwu duchowego,
który go utrzymuje przy życiu 43.

Można zauważyć, że Askenazy właściwie nie pozostawia swojemu bohaterowi żadnego wyboru, choćby pisząc, że nakaz honoru
był wyższego rzędu niż lojalność wobec króla. Książę Józef nie
ma właściwie wątpliwości, jak postąpić, ponieważ ostatecznie nie
może zrobić nic przeciwko własnemu sumieniu. W czasie przygotowań do powstania kościuszkowskiego książę Józef został odsunięty na dalszy plan 44. Nie wierzył w powodzenie powstania,
poza tym był przeciwny wojnie insurekcyjnej. Z punktu widzenia Askenazego ważne było jednak, że pomimo to zdecydował
się przystąpić do walki. Ma to związek z romantyczną apologią
walki, w obronie słusznej sprawy, nawet bez wiary w zwycięstwo.
Bez wątpienia najważniejsza decyzja księcia Józefa dotyczyła pozostania u boku Napoleona w 1813 roku. W tym momencie bohater miał już 50 lat i była to jego ostatnia próba, która potwierdziła niejako słuszność i dopełniła jego poprzednie wybory.
43

Tenże, Książę Józef Poniatowski 1763-1813, dz. cyt., s. 88.
Askenazy napisał, że: „Poczuł się nagle jak gdyby wyrzuconym poza nawias, jak gdyby skreślonym z pamięci narodu (...) zaciążyła na nim klątwa pochodzenia, zaciążyła wina Stanisława Augusta, a także mimo wszystko, pewna
duchowa i materialna od króla zależność”; tamże, s. 93.
44
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Askenazy napisał, że decyzja ta była bardzo trudna (co miało dodatkowo świadczyć o jej ważności), o wiele trudniejsza niż wybór
między Stanisławem Augustem i Targowicą a całym narodem:
Tamto był prosty wybór. Teraz wypadało pójść prawie w pojedynkę
z garścią żołnierza, zerwać prawie ze wszystkimi najlepszej woli przewodnikami narodu, ze znakomitą większością społeczeństwa. W tym
była tragedia 45.

Chociaż decyzja, która ostatecznie zadecydowała o wielkości bohatera, nie podejmowana była pod wpływem impulsu, to jednak
historyk zaznacza, że była ona „nie wymędrkowana, ale wyczuta,
wynikająca z samej głębi jego natury” 46. To walka u boku Napoleona i spektakularna śmierć księcia Józefa postawiła go na panteonie
bohaterów narodowych. Bohater złożył tutaj ofiarę z siebie, co jest
rodzajem wzniosłości „szlachetnej”. Skałkowski określił ją mianem
„ofiary życia” 47. Szlachetność tego bohatera to zdolność wzniesienia się ponad lęk, ponad skłonność do zachowania życia. Cierpienie
księcia Józefa podniesione zostało do rangi ofiary. Wzniosłość jest
w tym, że to, co odczuwane jest jako niesprawiedliwość, potraktowane jako ofiara, może okazać się siłą. Postać księcia Józefa jest
wzniosła za względu na jego zmagania się z przeciwnościami oraz
ze względu na jego klęskę. Upadek (śmierć) bohatera jest wzniosły
ze względu na kontrast między dążeniami a rzeczywistością.
Książę Józef umiera na polu walki, z bronią w ręku. Askenazy
dał plastyczny opis śmierci tego bohatera. Przedstawienie przebiegu dnia 19 X 1813 roku historyk rozpoczął od ekspresyjnego
opisu pogody, który miał oddziaływać na emocje czytelników.
Askenazy podkreślał determinacje Poniatowskiego, który nie słuchał próśb towarzyszy, aby oszczędził swoją osobę. Książę poraniony kulami szedł naprzód:
Ociekał krwią, był już zapewne ranny śmiertelnie, śmierć miał w spojrzeniu i wyrazie; ale na ponawiane błagania towarzyszów nie odpowiadał już wcale, tylko coś z gniewnym uniesieniem mówił bez związku
o Polsce i honorze 48.
45

Tamże, s. 249.
Tamże, s. 250.
47
A. Skałkowski, Książę Józef, dz. cyt., s. 455.
48
S. Askenazy, Książę Józef Poniatowski 1763-1813, dz. cyt., s. 257.
46

312

Iwona Kościesza

Równie sugestywny opis śmierci tego bohatera dał też Skałkowski, chociaż w swojej narracji operował mniejszą ilością środków
stylistycznych. Opisał on ranę po ranie zadawaną księciu i skonstatował: „On też nie mógł wrócić, nie chciał wracać, kaleką, po ojczyzny stracie” 49. Książę Józef wybrał śmierć, a nawet jej pragnął:
Zgasł w nim instynkt życia; obok myśli o śmierci żyła tylko troska, która zgoła poza świadomością ludzką prowadzi szczęty ciała na wybrane
miejsce spoczynku 50.

Pomimo że bohater umarł, odniósł zwycięstwo nad śmiercią. Pozostał w pamięci społeczeństwa, jako ten, który oddał życie za
wartości, według których żył, a tym samym unieśmiertelnił je.
Należy zatem podkreślić, że śmierć ciała bohatera nie jest równoznaczna ze śmiercią jego ducha, który pozostaje razem z narodem. Książę Józef umiera całkiem tego świadomy. Chociaż historycy piszą o kulach przeszywających ciało bohatera, ważniejszy
jest wewnętrzny aspekt śmierci. Bohater godzi się z nią, a przez to
ukazuje zwycięstwo ducha nad ciałem.
Warto zauważyć, że w opisach śmierci tego bohatera pomijany jest życiowy naturalizm. Opisy są niezwykle estetyczne.
Czemu miała służyć estetyzacja śmierci bohatera? Maria Janion
napisała, że:
Estetyzacja śmierci bohaterskiej w ikonografii, jak i w literaturze epoki rewolucyjnej, napoleońskiej i ponapoleońskiej łączyła się najściślej
z rozległym procesem wszechstronnej teatralizacji rzeczywistości 51.

Estetyczna stylizacja śmierci mogła też służyć uwzniośleniu bohatera 52. Poprzez takie obrazy śmierci autorzy szukali możliwości
wyrażenia podziwu dla bohatera, dlatego obecny jest w nich patos, a nie tragizm.

49

A. Skałkowski, O cześć imienia polskiego, dz. cyt., s. 469.
Tamże, s. 470.
51
M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, Warszawa 1984,
s. 109-110.
52
J. Topolski pisał: „Przeszłość widzimy przede wszystkim w jej ogólnych
konturach, pozbawioną codzienności i przyziemności”, J. Topolski, Jak się pisze
i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996, s. 209.
50
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Jak już wspomniałam, bohater jest wzniosły, ponieważ musi
walczyć z pokusami. O jego wzniosłości świadczą też przeżywane rozterki wewnętrzne. Jego tragedię wyznacza zmaganie się ze
światem historii. Bardzo ważne jest to, że bohater czuje wyższość
wobec potęgi przed którą stoi, a jest nią Rosja 53. Historycy z tego
środowiska piętnowali postawy lojalizmu 54, głosili pochwałę
odważnej i nieugiętej postawy wobec wroga, nacechowanej jednocześnie godnością osobistą. Bohater musiał bronić się przed
zabiegami zaborcy, który różnymi sposobami dążył do wynarodowienia Polaków i zabicia w nich ducha narodowego. Warunkiem podjęcia walki z wrogiem była przede wszystkim niezgoda
na zastaną sytuację. To właśnie z myśli, z niezgody biorą się czyny
bohatera. Poniatowski w 1812 r. mógł odwrócić się od Napoleona,
stanąć przed carem,
Ale trzeba było żeby ktoś, i to ktoś bardzo w narodzie wydatny, tego
nie chciał; aby niechceniem swojem po wszystkie czasy okazał, że ten
naród stary i wielki można pobić, ale poniżyć go, umniejszyć, znieprawić niepodobna 55.

Walka z zaborcą o byt narodowy, rozpoczynała się w duszy i woli
bohatera, a następnie była wyrażana poprzez konkretne postawy
i zachowania.
Wzniosłość w pracach historyków związana jest z działaniem,
czyli czynem bohatera 56. Jest to element, który decyduje o jego
53

Zob. M. Filipowicz, Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od końca
XIX wieku po II wojnę światową, dz. cyt.
54
Lojalizm może być jednak rozumiany różnie. Współpraca z zaborcą, np.
księcia Adama Czartoryskiego czy Ksawerego Druckiego Lubeckiego, podejmowana z czystych pobudek, kiedy bohater ma na względzie przede wszystkim
dobro ojczyzny, nie jest potępiana. Co nie oznacza też, iż nie jest oceniana jako
błąd, jak w przypadku Czartoryskiego. Surowo skrytykowane jest zaprzedanie
się państwu zaborczemu, działanie na szkodę ojczyzny. Miernikiem oceny postawy bohatera jest to, jakimi zasadami kieruje się w swoich działaniach. Zob.
S. Askenazy, Adam Jerzy ks. Czartoryski, 1770-1861, w: Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX, t. 1, Warszawa 1901, s. 248-255; tenże, Polska
a Europa 1813-1815 podług Dziennika Adama ks. Czartoryskiego, „Biblioteka Warszawska” 2 (1909), s. 1-30, 209-237, 417-445; tenże, Do charakterystyki Lubeckiego,
„Kwartalnik Historyczny” 20 (1906), s. 511-520.
55
S. Askenazy, Szkice i portrety, dz. cyt., s. 245.
56
Książę Józef Poniatowski jest w swojej wymowie pochwałą czynu zbrojnego, co najlepiej oddają słowa Mariana Kukiela: „«Książę Józef Poniatowski» była
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wielkości. Chociaż na przełomie XIX i XX wieku dominowała
koncepcja czynu heroicznego z bronią w ręku, to można uznać
za niego również ważną decyzję podjętą przez bohatera, moment
protestu czy złożoną ofiarę. Dla historyków istotne jest, jakimi
pobudkami kierował się w działaniu. Dokonany czyn, noszący
znamiona wzniosłości, jest jednym z najważniejszych elementów obrazu bohatera, który w działaniu wznosi się ponad samego siebie. Można założyć, że na tym samym, według historyków
skupionych wokół Askenazego, polegała też wzniosłość narodu,
którego ten bohater był reprezentantem, a mianowicie na wzniesieniu się ponad przemoc zewnętrzną.
to podjęta w dziedzinie historii obrona idei zbrojnego czynu, przywracającego
imię polskie i wskrzeszającego państwo”. Podobnie jak 3-tomowa praca Napoleon a Polska, która miała: „uczyć o znaczeniu faktów dokonanych w dziele odbudowy państwa, o znaczeniu zwłaszcza reprezentacji jego wojskowej na międzynarodowej widowni, o wadze miecza rzuconego na szalę wydarzeń. Czyny
Dąbrowskiego i Poniatowskiego, wydarte romantycznej legendzie, przestawały
być szlachetną pomyłką, stawały się nauką i przykładem”, tegoż, Szymon Askenazy (24 XII 1869 – 22 VI 1935), „Przegląd Współczesny” 1935, nr 161 (nadbitka:
Warszawa 1935), s. 320, 326.

315

Witold Marcoń

Akademia im. Jana Długosza
Częstochowa

Szkic do portretu Alojzego Kota

Alojzy Kot pełnił w swoim życiu różne funkcje. Był działaczem
narodowym i związkowym oraz deputowanym ogólnopolskiego
parlamentu i Sejmu Śląskiego. Jego biogramy występują w różnych opracowaniach 1. Postać tę przedstawia wielu autorów w pracach XX stulecia 2. Alojzy Kot urodził się 28 maja 1881 r. w Bytomiu w rodzinie krawca Jana i Berty z Meinerów. Do 7-klasowej
szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnym mieście. Ukończył
ją w 1900 r. Pracował potem przez 6 lat w różnych zawodach.
Uzupełniał swą wiedzę samodzielnie, dokształcając się w zakresie problematyki społecznej. W 1900 r. zatrudniono go w bytomskiej centrali Związku Wzajemnej Pomocy Chrześcijańskiej Robotników Górnośląskich, organizacji, która rodowodem sięgała
1889 r. Działał również na terenie miasta i powiatu bytomskiego
w licznych organizacjach polskich. Udzielał się w ruchu „sokolim”. Założył tu kilka gniazd „Sokoła” 3. W 1907 r. wszedł w skład
Zarządu Okręgu. 5 maja 1909 r. uczestniczył w Bochum w zjeździe
1
Dzieje Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 1889-1939, Katowice 1939, s. 227230; H. Rechowicz, Sejm Śląski 1922-1939, Katowice 1971, s. 341-342; A. Ajnenkiel,
Historia Sejmu Śląskiego, t. 2, cz. II: II Rzeczpospolita, Warszawa 1939.
2
E. Długajczyk, Sanacja Śląska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice
1983; Z. Hojka, Polski ruch zawodowy w województwie śląskim (1922-1939). Oblicze
polityczne, Katowice 2000; tenże, Józef Rymer, Biografia polityczna, Katowice 2002;
T. Kotłowski, Zjednoczenie Zawodowe Polskie 1918-1939, Poznań 1977; W. Musialik,
W kręgu polityki i władzy. Polskie środowiska przywódcze górnośląskiego obszaru plebiscytowego w latach 1921-1939, Opole 1999; M. Paździora, Górnośląska Narodowa
Partia Robotnicza po zamachu majowym 1926-1937, Katowice 1975; J. Przewłocki,
Narodowa Partia Robotnicza na Górnym Śląsku w latach 1918-1931, w: W Zagłębiu
Dąbrowskim i na Górnym Śląsku u progu i na początku niepodległości (1918-1922), red.
H. Rechowicz, Katowice 1968.
3
W. Ogrodziński, Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”, Katowice 1937.
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polskich organizacji związkowych, na którym dokonano połączenia Związku Wzajemnej Pomocy Chrześcijańskich Robotników
Górnośląskich i Zjednoczenia Zawodowego Polskiego (ZZP). Odtąd A. Kot przez trzydzieści lat związany był z ZZP, aż do śmierci. Objął funkcję sekretarza związkowego Związku Zawodowego
Górników ZZP. Z tej racji organizował liczne wiece z udziałem
robotników, w czasie których omawiał ustawodawstwo socjalne,
warunki pracy w kopalniach i hutach górnośląskich. W 1905 r. 16
października w Bytomiu ożenił się z Gertrudą z domu Sobota.
Miał troje dzieci: córkę Lubomirę oraz synów Kazimierza i Władysława. W latach 1910-1912 był organizatorem i mówcą na wiecach w Radzionkowie, Bytomiu i Piekarach Śląskich. Już przed
I wojną światową zdobył popularność jako aktywny i oddany
działacz związkowy. W 1911 r. brał udział w zjeździe delegatów
„Sokoła” w Poznaniu jako delegat Dzielnicy Śląskiej. W 1912 r. został sekretarzem ZZP w Lędzinach, a od 1918 r. podobną funkcję
pełnił w Wirku (Ruda Śląska). Jednocześnie został sekretarzem
obwodowym ZZP w Bytomiu. Gorący mówca, był chętnie słuchany przez robotników i wywierał na nich duży wpływ.
W czasie I wojny światowej wskazywał robotnikom na konieczność wywalczenia swoich praw nie drogą ciągłego przerywania pracy i masowych strajków, lecz stałych pertraktacji z pracodawcami. Na 2. zjeździe ZZP w Berlinie w dniach 1-5 maja
1913 r. został wybrany członkiem głównej komisji rewizyjnej.
Duże zdolności poparte wrodzoną pilnością pozwoliły mu na biegłe opanowanie języka polskiego w mowie i piśmie. Żywo interesował się socjologią. W czasie I wojny światowej był członkiem
tzw. komisji służby cywilnej i sądu arbitrażowego w Bytomiu,
reprezentując tam interesy członków ZZP. Chodziło o rozstrzygnięcie zatargów o płace oraz sporów aprowizacyjnych. Był jedynym Polakiem, który w tej komisji bronił interesów ludności
polskiej. Po zakończeniu I wojny światowej przemawiał na wielu wiecach polskich, wysuwając szereg postulatów narodowych
i domagając się powrotu Górnego Śląska do Polski. Był organizatorem polskich rad ludowych w powiecie bytomskim. Walczył
o równouprawnienie języka polskiego z niemieckim, również
praw ludności polskiej przy zniesieniu wszelkich antypolskich
ustaw. Działał w Polskiej Radzie Ludowej na powiat bytomski.
Uczestniczył w Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu w dniach 3-5
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grudnia 1918 r. jako delegat powiatu bytomskiego. W okresie powstań śląskich i plebiscytu odgrywał czołową rolę w górniczym
ruchu związkowym. Z chwilą zakończenia pierwszego powstania śląskiego od sierpnia 1919 roku A. Kot został delegowany do
pracy przy przebywającej na Górnym Śląsku Wojskowej Komisji
Międzysojuszniczej. Od początku 1920 r. był stałym łącznikiem
obozu polskiego na Górnym Śląsku przy Międzysojuszniczej
Komisji Rządowej i Plebiscytowej w Opolu w charakterze stałego przedstawiciela Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Tam
też zawarł bliższą znajomość z przewodniczącym tej komisji gen.
Henri Le Rondem. Wykazał szczególną aktywność w pracy nad
uregulowaniem problemu uchodźców górnośląskich. Od 1922 r.
należał do Plebiscytowej Komisji Parytetowej w Bytomiu. W tym
okresie brał również udział w międzynarodowych konferencjach
delegatów górniczych. W lipcu 1920 r. uczestniczył w międzynarodowym kongresie górniczym w Genewie z ramienia górników
górnośląskich. Jednocześnie rząd polski oddelegował go jako eksperta do prezydium Rady Ligii Narodów, gdzie w miarę swoich
możliwości starał się przysłużyć sprawie polskiej i przywrócić
przynależność Górnego Śląska do Polski. W okresie późniejszym
polskie ministerstwo spraw zagranicznych wyznaczyło go jako
uczestnika polskiej delegacji do rokowań gospodarczych z Niemcami w Genewie. Występował tam jako rzecznik techniczny państwa polskiego w konferencjach dotyczących podziału Górnego
Śląska oraz brał udział przy opracowaniu tekstu tzw. konwencji
genewskiej. Był kilkakrotnie delegatem ZZ Górników na międzynarodowych konferencjach pracy. Dnia 5 listopada 1919 r. w czasie wyborów do Rady Miejskiej w Bytomiu dzięki jego energii
zdołano skupić polskie głosy i przeforsować 18 radnych polskich
na ogólną liczbę 54 członków rady. A. Kot został wybrany radnym z listy polskiej. Do maja 1922 r. był radnym miejskim w Bytomiu. Zajmował się aprowizacją ludności Bytomia. Ideowo wierny
doktrynie katolicyzmu społecznego brał czynny udział w pracach międzynarodowych organizacji skupiających chrześcijańskie związki zawodowe wszystkich państw europejskich. Został
też przewodniczącym Zespołu Pracy Międzynarodowej Federacji Chrześcijańskich Górników w Brukseli. Uczestniczył w konferencjach chrześcijańskich związków zawodowych w Insbrucku
i Berlinie.
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W niepodległej Polsce
Wobec decyzji o podziale Górnego Śląska i pozostawieniu Bytomia w granicach państwa niemieckiego przeniósł się w maju
1922 r. z rodzinnego miasta do Katowic, gdzie mieszkał przez
cały okres międzywojenny. Wtedy był aktywnym działaczem
politycznym Narodowej Partii Robotniczej. Wchodził w skład
zarządu wojewódzkiego NPR w Katowicach. Ponadto w okresie międzywojennym piastował w województwie śląskim funkcję sekretarza generalnego Związku Górników ZZP. Był oprócz
Michała Grajka czołowym działaczem tego związku. W 1923 r.
współorganizował Spółdzielnie Spożywców „Zjednoczenie”
w Katowicach, której był członkiem. W wyborach parlamentarnych do Sejmu Rzeczpospolitej 5 listopada 1922 roku w okręgu nr
39 w Katowicach został wybrany zastępcą posła Stanisława Piechy z Narodowej Partii Robotniczej 4. Jednakże S. Piecha piastował godność posła do lutego 1924 roku, ponieważ 11 lutego 1924
roku zmarł w Katowicach. Dlatego Alojzy Kot w wyniku zgonu
posła NPR został jego następcą w Sejmie RP. Był posłem pierwszej kadencji do jej końca w 1927 roku. Złożył ślubowanie poselskie 29 lutego 1924 r. Wchodził w skład klubu poselskiego NPR,
będąc jego sekretarzem. W dniu 4 marca 1928 r. uzyskał mandat
poselski z listy nr 7 (NPR) w okręgu wyborczym nr 39 w Katowicach 5. Piastował funkcję posła II kadencji do końca marca 1930
roku z listy NPR. W Sejmie II Rzeczpospolitej pracował w następujących komisjach parlamentarnych: opieki społecznej, ochrony pracy oraz przemysłowo-handlowej. Alojzy Kot przyczynił się
do wprowadzenia w województwie śląskim ustawy o popieraniu
przemysłu cynkowego, zabierając głos w czasie obrad Sejmu RP
dnia 30 marca 1926 r. 6 Czynniki centralne zmierzały pozyskać
kapitał zagraniczny, szczególnie amerykański, aby zmniejszyć
wpływy gospodarcze Niemiec na Górnym Śląsku. Parlament
II Rzeczpospolitej przyjął 30 kwietnia 1926 r. ustawę o popieraniu
4
J. Pabisz, Wyniki wyborów parlamentarnych (do Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz do Sejmu Śląskiego) na terenie województwa śląskiego w latach 1919-1939,
„Studia i materiały z dziejów Śląska” 1966, t. 7, s. 422.
5
Tamże, s. 422.
6
W. Musialik, Górnoślązacy w parlamencie II Rzeczypospolitej (1919-1939), Opole 2004, s. 64, 177.
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przemysłu cynkowego 7. W myśl art. 1. powyższego aktu prawnego Rada Ministrów została upoważniona do udzielenia ulg w tym
przemyśle, o ile nowe inwestycje kapitału zagranicznego w krajowych przedsiębiorstwach uzyskają wysokość zapewniającą podniesienie i udoskonalanie produkcji. Postawa ta stwarzała dogodne warunki do inwestowania przez obcy kapitał w górnośląskim
przemyśle cynkowym najlepiej rozwiniętym w skali całego kraju.
Po przewrocie majowym w 1926 roku był jednym z inicjatorów
zebrania posłów i senatorów Górnego Śląska RP poza Warszawą,
uwolnienia internowanych wojskowych i cywilnych dostojników
państwa polskiego. Był posłem parlamentu ogólnopolskiego do
wiosny 1930 r. w latach trzydziestych XX stulecia ewaluowały
jego poglądy w kierunku współpracy z obozem sanacyjnym. Był
przewodniczącym zarządu obwodowego Obozu Zjednoczenia
Narodowego w Katowicach od 1937 roku do wybuchu II wojny
światowej. Dnia 8 września 1935 roku został posłem Sejmu Śląskiego czwartej kadencji z ramienia Zjednoczenia Zawodowego
Polskiego w okręgu wyborczym nr 2 w Katowicach 8. Na pierwszym posiedzeniu regionalnego parlamentu został wybrany drugim wicemarszałkiem 9. IV Sejm Śląski funkcjonował od września
1935 r. do września 1939 roku. Zasiadał w następujących komisjach parlamentu lokalnego: pracy i opieki społecznej, regulaminowej oraz budowlano-mieszkaniowej i budżetowo-skarbowej
w 1938 r.
Sejm Ustawodawczy RP na swym 164 posiedzeniu w dniu
15 lipca 1920 roku uchwalił ustawę konstytucyjną zawierającą
statut organiczny województwa śląskiego nadający mu autonomię 10. A. Kot akceptował specyfikę ustrojową województwa śląskiego polegającą na jego szczególnym statusie prawnym. Mając
na uwadze walkę plebiscytową oraz szanując odrębności Śląska,
7
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz. U. R. P.) 1926, nr 49,
poz. 292; M. Grzyb, Narodowościowo polityczne aspekty przemian społecznych, kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939, Katowice 1978, s. 101.
8
J. Pabisz, Wyniki wyborów parlamentarnych (do Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz do Sejmu Śląskiego) na terenie województwa śląskiego w latach 1919-1939,
dz. cyt., s. 451.
9
Sprawozdanie stenograficzne z 1 posiedzenia IV Sejmu Śląskiego z dnia 24
września 1935, szpalta 13.
10
Dz. U. R. P. 1920, nr 73, poz. 497; W. Marcoń, Autonomia śląska 1922-1939.
(Wybrane zagadnienia), Toruń 2009.
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będące rezultatem wielowiekowej przynależności do niemieckiej
strefy wpływów, Sejm Ustawodawczy II Rzeczpospolitej uchwalił
pierwszą w niepodległej Polsce ustawę konstytucyjną zawierającą statut organiczny województwa śląskiego. A. Kot stał na gruncie poszanowania autonomii śląskiej. Dostrzegał jej wartość dla
mieszkańców tej jednostki terytorialnej. A. Kot w tej kwestii posiadał własne zdanie. Był zdecydowanym obrońcą autonomii śląskiej nadanej województwu śląskiemu 15 lipca 1920 roku. Często
na forum parlamentarnym przedstawiał jej walory. Dnia 4 lutego
1936 roku w wystąpieniu sejmowym zabrał głos:
podstawy fundamentalne przyznanej nam autonomii pozostaną nienaruszone, gdyż przesłanki, które były powodem przyznania nam samorządu autonomicznego, obecnie w tej samej mierze są uzasadnione, jak
w roku 1920 z uwagi na odrębne strukturalne warunki gospodarczo-społeczne naszej dzielnicy. Samorząd autonomiczny wraz z izbą ustawodawczą przez 13 lat swego istnienia wykazały w wyniku swej działalności nie tylko rację swego bytu, lecz ponadto okazały się dobrem
uzupełnieniem i odciążeniem władz. Jest widoczne na tle wykonanych
w ciągu tego czasu kosztem budżetu Sejmu Śląskiego, olbrzymich robót publicznych, opieki społecznej, ustawodawstwa socjalnego, samorządu komunalnego, pracy oświatowej i kulturalnej itp. Wobec tak
owocnych wyników samorządu autonomicznego oświadczamy się nie
tylko razem za jego dalszem utrzymaniem, lecz ponadto za dalszą jego
rozbudową w ramach podstaw zasadniczych 11.

A. Kot uważał, że autonomia śląska powinna przyczynić się do
lepszego rozwoju województwa w granicach II RP. Uznawał ją
ze rzecz trwałą. Bronił zasad zawartych w statucie organicznym,
które były korzystnymi dla ludności autonomicznego organizmu.
Stał na stanowisku, że ta autonomia może zapewnić pomyślny
rozwój w każdej dziedzinie życia gospodarczo-społecznego. Opowiadał się za respektowaniem szerokich praw autonomii, którą
Polska dała Śląskowi dla wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego. Uważał autonomię za niezbędną dla tej jednostki terytorialnej. Domagał się pogłębienia
i rozszerzenia uprawnień autonomii w kierunku uwzględnienia
interesów gospodarczych, kulturalnych i społecznych ludności.
Opowiadał się za wprowadzeniem konstytucji śląskiej (ustawa
11

Spr. sten. z 6 pos. IV SŚ z dnia 4 lutego 1936 r., szp. 29.
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o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego) w statucie organicznym. Realizację tych zamierzeń przerwał wybuch II wojny światowej. Alojzy Kot po wkroczeniu armii niemieckiej do
Katowic uszedł wraz ze swoimi współpracownikami na wschód,
wywożąc tam archiwum Związku Górników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Przez pewien czas przebywał w Lublinie,
a następnie we Lwowie. Zmarł 16 września 1939 r. w Podhajcach
w województwie tarnopolskim. Za swoją działalność został uhonorowany następującymi odznaczeniami: Krzyżem Kawalerskim
Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Śląskim Waleczności i Zasługi, Odznaką 25 lat ZZP, Odznaką 40-lecia „Sokoła”.
Podsumowując życie i działalność Alojzego Kota, warto przytoczyć satyryczny wierszyk autorstwa chadeckiego polityka Stanisława Janickiego na jego temat:
Również się z Kota przy wyborach śmiano;
Że bronił Śląska w Genewie – milczano!
Że się zasłużył swojemu ludowi,
Nie zapomni Polska nawet i – Kotowi 12.

Konkludując, należy stwierdzić, że pamięć historyczna związana z postaciami historycznymi okresu międzywojennego wymaga pogłębienia, gdyż wcześniej traktowano ją wybiórczo. Należy dążyć bowiem do prawdy historycznej jako podstawowego
zadania w badaniach naukowych. Wyrażam opinię, że wówczas
podniesie się stan wiedzy historycznej o II Rzeczpospolitej, a tym
samym świadomość historyczna młodego pokolenia. Zadaniem
historyka jest przedstawianie sylwetek parlamentarzystów, takich jak Alojzy Kot, który był posłem Sejmu ogólnopolskiego
pierwszej i drugiej kadencji oraz posłem autonomicznego czwartego Sejmu Śląskiego.

12

S. Janicki, Śląsk w krzywym zwierciadle, Mikołów 1932.
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„Morderca robotników czy bohaterski
kanclerz?” 1. Austriackie spory o Engelberta
Dollfussa

Engelbert Dollfuss w oczach potomnych
Literatura dotycząca rządów kanclerza Republiki Austrii Engelberta Dollfussa (1932-1934) jest obfita, niekoniecznie jednak łatwa
w interpretacji. Bezpośrednio po śmierci Dollfussa większość oficjalnych opracowań na jego temat miało charakter hagiograficzny. Publikacje krytyczne wobec jego rządów zaczęły się ukazywać
w czasie II wojny światowej. Książki powstające w czasach powojennej okupacji Austrii (1945-1955) cechowała swego rodzaju
poprawność polityczna w podejściu do historii najnowszej, tzw.
Koalitionsgeschichtschreibung – starano się nie podważać kruchego
kompromisu pomiędzy chadekami a socjaldemokratami. W latach 1980 nastąpił ponowny wzrost zainteresowania okresem
rządów Dollfussa i Schuschnigga, literatura, która wówczas powstała, jest jednak wyraźnie naznaczona afiliacją autorów do danego obozu ideologiczno-politycznego. Nieco bardziej wyważony i zniuansowany obraz sytuacji dają nowsze opracowania 2.
1

Nawiązanie do tytułu książki G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, Molden Verlag, Wien 2004. Por. także: G. Walterskirchen, Dollfuß, die Historiker und die Parteipolitik, „Die Presse“ 25.07.2009 wersja online: <http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/497811/index.
do?from=suche.intern.portal> dostęp dnia: 6.03.2010.
2
A. Lassner, G. Bischof, Introduction, w: Contemporary Austrian Studies, vol. 11,
red. G. Bischof, A. Pelinka, A. Lassner, The Dollfuss/Schuschnigg Era in Austria.
A Reassessment, Transaction Publishers, New Brunswick-London 2003, s. 1-2;
J.M. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: The Dollfuss/Schuschnigg
Era in Austria, red. G. Bischof, A. Pelinka, A. Lassner, dz. cyt., s. 122.
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Nie znaczy to jednak, że kontrowersje i spory zostały zażegnane. Zarówno historycy, jak i politycy oraz społeczeństwo austriackie do dzisiaj spierają się co do oceny tych rządów i ich
wpływu na dalsze losy Austrii. Na stosunek do Dollfussa w dużym stopniu od lat trzydziestych aż do dzisiaj wpływają afiliacje
polityczno-światopoglądowe.
W lutym 2004 roku przypadła 70. rocznica austriackiej wojny
domowej. Dyskusję na łamach liberalnego wiedeńskiego czasopisma „Der Standard” rozpoczął austriacki pisarz Robert Menasse stwierdzeniem, że Dollfuss był faszystą oraz że Austria została
spustoszona przez dwa faszyzmy, na jednym poziomie stawiając
„austrofaszyzm” i nazizm 3.
W odpowiedzi ukazały się komentarze wybitnych historyków – Gerarda Botza i Geralda Stourzha. Gerard Botz ripostował, że reżim Dollfussa, a później Schuschnigga, pomimo próby
naśladowania faszystowskiej symboliki i struktury organizacyjnej, nie był oparty na masowym ruchu społecznym i dlatego nie
był w stanie przeciwstawić się znacznie radykalniejszemu nazizmowi 4. Gerald Stourzh powołał się natomiast na wypowiedź
wybitnej działaczki socjaldemokratycznej Rosy Jochmann, przeciwniczki Dollfussa, która protestowała przeciwko stawianiu na
jednej płaszczyźnie rządów Dollfussa i Schuschnigga z późniejszymi rządami Hitlera 5.
Nieustanne protesty socjalistów i ich sympatyków wzbudza
fakt, że portret Dollfussa wisi w parlamencie w pomieszczeniu
klubowym ÖVP. Swoje stanowisko uzasadniają stwierdzeniem, że
partii demokratycznej nie przystoi honorować faszysty 6. Politycy
3
R. Menasse, Warum dieser Februar nicht vergehen will, „Der Standard”, 11 lutego 2004, wersja online: <h ttp://derstandard.at/1567472/12122004-Warum-dieser-Februar-nicht-vergehen-will---Kommentar-von-Robert-Menasse> dostęp dnia:
05.03.2010.
4
G. Botz, Das Dollfuß-Regime verstehen! „Der Standard”, 18 lutego 2004, wersja online: <http://derstandard.at/1572782/18022004-Das-Dollfuss-Regime-verstehen> dostęp dnia: 06.03.2010.
5
G. Stourzh, Das Zeugnis Rosa Jochmanns, „Der Standard”, 24. Februar 2004
wersja online: <http://derstandard.at/1580273/25022004-Das-Zeugnis-Rosa-Jochmanns> dostęp dnia: 06.03.2010.
6
Por. np.: D. Rabinovici, Dollfuß-Bild: Die Schönfärber und ihre Zwillingsbrüder,
„Der Standard”, 11 lutego 2004, wersja online: <http://derstandard.at/1586087/
01032004-Dollfuss-Bild-Die-Schoenfaerber-und-ihre-Zwillingsbrueder> dostęp
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Partii Ludowej argumentują natomiast, że obecność wizerunku
Dollfussa w Parlamencie wśród portretów innych postaci wynika
z całościowego postrzegania historii partii i nie oznacza bezkrytycznej gloryfikacji jego rządów 7.
Kolejną odsłonę kontrowersji wokół rządów Dollfussa stanowi
zgłoszony w lutym 2010 przez grupę 97 naukowców – historyków, politologów, specjalistów w zakresie nauk społecznych – postulat prawnej rehabilitacji osób skazanych przez reżim Dollfussa,
z wyłączeniem narodowych socjalistów 8. Projekt ten jest w szczegółach problematyczny – problemem jest np. kwestia rehabilitacji
członków partii komunistycznej, którzy byli zwolennikami Stalina i komunizmu sowieckiego 9. Dlatego koalicja SPÖ-ÖVP skłania
się ku rozpatrywaniu każdego przypadku z osobna 10.
Dyskusja wokół postaci Dollfussa toczy się również w związanej z kręgami chadeckimi „Die Presse”. Przeważają tu wypowiedzi utrzymane w innym tonie niż w „Der Standard”. W 75
rocznicę śmierci Dollfussa z rąk nazistów w redakcyjnym komentarzu pojawiło się stwierdzenie: „Kanclerz Dollfuss umarł jako
męczennik” 11. Gottfried-Karl Kindermann podkreśla, że założony
przez Dollfussa w 1933 roku Front Ojczyźniany był pierwszą i jedyną wielką organizacją, której celem była obrona niepodległości
Austrii. Dollfuss walczył z narodowym socjalizmem, uważając go
za zbrodniczy system oparty na zbrodniczej ideologii 12.
dnia: 05.03.2010; G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, dz. cyt., s. 9, wypowiedź Heinza Fischera, obecnego prezydenta Austrii,
tamże, s. 13.
7
Wypowiedź Andreasa Khola, wybitnego polityka Austriackiej Partii Ludowej, tamże, s. 22-23.
8
97 Forscher kämpfen für Dollfuß-Opfer, „Der Standard”, 5 lutego 2010, wersja
online: <http://derstandard.at/1263706854106/Rehabilitierung-97-Forscher-kaempfen-fuer-Dollfuss-Opfer> dostęp dnia: 06.03.2010.
9
K. Bauer, Sozis ja, Nazis nein?, „Der Standard”, 5 lutego 2010, wersja online:
<http://derstandard.at/1266278995469/Sozis-ja-Nazis-nein> dostęp dnia: 06.03.2010.
10
Koalition über Einzelfallprüfung einig, „Der Standard”, 12 lutego 2010, wersja online: <http://derstandard.at/1265852016569/Austrofaschismus-Opfer-Koalition-ueber-Einzelfallpruefung-einig> dostęp dnia: 11.03.2010.
11
25. Juli 1934: Ein Putsch statt Hanteln, Reck und Barren, „Die Presse” 24.07.2009
wersja online: <http://diepresse.com/home/politik/zeitgeschichte/497795/index.
do?from=suche.intern.portal> dostęp dnia: 06.03.2010.
12
G.K. Kindermann, Dank vom Hause Österreich. Anmerkungen zur längst fälligen
Würdigung von Engelbert Dollfuß. „Die Presse” 30.07.2009 wersja online: <http://

326

Paweł Kaźmierczak

Jak widać, wydarzenia sprzed ponad 76 nadal stanowią drażliwy punkt w pamięci zbiorowej społeczeństwa austriackiego. Gudula Walterskirchen zauważa, że w świadomości społecznej dominują
stereotypowe obrazy postaci przedwojennego kanclerza, co łączy
się z nieznajomością historycznych szczegółów. Profesjonalnym historykom nie udało się przezwyciężyć tego stanu rzeczy, ponieważ
także w ich gronie nadal brak rzeczowej, wolnej od ideologicznego zacietrzewienia dyskusji na ten temat. Podobnie jak w okresie
międzywojennym, tak i dzisiaj typowe jest charakterystyczne dla
okresu międzywojennego myślenie naznaczone przynależnością
do określonego obozu politycznego (Lagerdenken) 13.
Obecnie głównymi aktorami na austriackiej scenie politycznej
są: Austriacka Partia Ludowa (Österreichische Volkspartei, ÖVP),
partia chadecka, powstała po II wojnie światowej jako spadkobierczyni przedwojennej Austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej (Christlichsoziale Partei Österreichs, CS), Socjaldemokratyczna
Partia Austrii (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) kontynuatorka Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Austrii (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs – SDAPÖ) oraz Wolnościowa
Partia Austrii (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) nawiązująca do
tradycji ruchu pangermańskiego, łączącego elementy liberalizmu
i nacjonalizmu. Główna linia sporu przebiega między broniącymi
Dollfussa chadekami, a atakującymi go socjaldemokratami.

Pochodzenie Dollfussa i rozwój jego kariery
politycznej
Dzieciństwo i studia
Dollfuss urodził się 4 października 1892 roku w Texing, w Dolnej
Austrii jako nieślubny syn Josefy Dollfuss i Josefa Weningera. Ojciec Josefy, właściciel gospodarstwa rolnego, nie zgodził się na ich
małżeństwo, gdyż Weninger był ubogim czeladnikiem młynarza.
diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/499077/index.do?from=suche.intern.portal> dostęp dnia: 06.03.2010.
13
G. Walterskirchen, Dollfuß, die Historiker und die Parteipolitik, dz. cyt.
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Doprowadził za to do ślubu córki z Leopoldem Schmutzem, chłopem z sąsiedniej wioski 14. Engelbert miał więc ojczyma, nie został
jednak przez niego adoptowany, dlatego zachował nazwisko matki. W tradycyjnej, rygorystycznie religijnej społeczności wiejskiej
nie ułatwiało to życiowego startu. Nie pomagało mu to także później poruszać się w tradycjonalistycznych kręgach arystokratycznych, w których przywiązywano wielką wagę do pochodzenia 15.
Engelbert okazał się jednak zdolnych uczniem i pilnym ministrantem, więc miejscowy proboszcz wystarał się dla niego o darmowe miejsce w niższym seminarium w Hollabrunn, licząc, że
młodzieniec zostanie księdzem. Po ukończeniu edukacji w szkole
średniej Dollfuss faktycznie wstąpił do seminarium duchownego na Uniwersytecie Wiedeńskim. Po kilku miesiącach jednak doszedł do wniosku, że celibat będzie dla niego zbyt dużym wyzwaniem. Zrezygnował więc z seminarium i podjął studia prawnicze.
Pozostało mu jednak przekonanie, że także w życiu świeckim ma
do spełnienia konkretną misję 16. Krótki pobyt w seminarium był
dla Dollfussa okazją do zapoznania się z encykliką Rerum novarum Leona XIII, ze szkołą reform społecznych Karla von Vogelsanga i z historią ruchu socjaldemokratycznego 17.
Podczas studiów prawniczych zaangażował się w działalność
katolickich organizacji społecznych oraz w działalność katolickiego bractwa Franco-Bavaria, należącego do organizacji Cartellverband (CV) 18.
Gdy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, Dollfuss zgłosił
się do wojska jako ochotnik. Służył na froncie włoskim, gdzie odznaczył się męstwem i walecznością i pod koniec wojny awansował
na stopień porucznika. Doświadczenie frontowe nauczyło go odpowiedzialności za towarzyszy broni oraz podejmowania szybkich
14
J.W. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: Contemporary
Austrian Studies, vol. 11: The Dollfuss/Schuschnigg Era in Austria, red. G. Bischof,
A. Pelinka, A. Lassner, s. 124-125.
15
G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, dz.
cyt., s. 47-49, 54.
16
J.W. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: Contemporary Austrian Studies, dz. cyt., s. 125; G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder
oder Heldenkanzler, dz. cyt., s. 50-58.
17
Tamże, s. 59-60.
18
J.W. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: Contemporary Austrian Studies, dz. cyt., s. 125.
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decyzji, oswoiło go też z rzeczywistością śmierci. Później, jako polityk, na specjalne okazje zakładał nieraz swój żołnierski mundur 19.
Po zakończeniu wojny, Dollfuss kontynuował przerwane studia na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie największe wrażenie
wywarł na nim prof. Othmar Spann, który wydał wówczas swoje
najgłośniejsze dzieło Der wahre Staat 20. Analizując sytuację polityczną po upadku monarchii austrowęgierskiej, Spann proponował budowę nowego ustroju korporacyjnego, ujmującego państwo w sposób organiczny, na kształt wielkiej rodziny.
W 1919 Dollfuss zakończył studia prawnicze i zaczął studiować
nauki polityczne – ekonomię polityczną, prawo międzynarodowe, zarządzanie. W roku 1920/1921 Dollfuss studiował ekonomię,
nauki polityczne i rolnicze na uniwersytecie Fryderyka Wilhelma
w Berlinie. Podczas studiów w Berlinie zaczął się skłaniać ku idei
Anschlussu, którą jednak wkrótce porzucił. Studia te ukończył,
zdobywając w lipcu 1921 roku tytuł doktora prawa. W Berlinie
poznał także Alwine Glienke, która została jego żoną 21.

Kariera działacza chłopskiego
Po powrocie z Berlina został zatrudniony na stanowisku sekretarza Ligi Chłopskiej Dolnej Austrii, która była chłopską przybudówką Partii Chrześcijańsko-Społecznej. Liga Chłopska Dolnej Austrii
dała następnie początek Izbie Rolnej Dolnej Austrii, która została
utworzona według projektu Engelberta Dollfussa i Rudolfa Finka
na wzór analogicznej organizacji istniejącej w Bawarii. Dollfuss został pierwszym sekretarzem nowo powstałej instytucji 22.
Podejmując pracę w dziedzinie polityki rolnej, Dollfuss musiał się zmierzyć z katastrofalną sytuacją w austriackim rolnictwie. W monarchii Habsburgów głównym dostarczycielem zbo19
G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, dz.
cyt., s. 62-65.
20
O. Spann, Der wahre Staat. Vorlesungen über Abbruch und Neubau der Gesellschaft gehalten 1920 in Wien, Verlag von Quelle & Meyer in Lepzig, 1921.
21
G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, dz.
cyt., s. 66-68, 73-74.
22
J.W. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: Contemporary Austrian Studies, dz. cyt., s. 128-130.
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ża i mięsa były ziemie węgierskie. Rozpad wielkiego państwa
sprawił, że rolnicy małej Republiki Austrii musieli nagle wziąć na
siebie zadanie wyżywienia całej swojej ludności. Dollfuss uważał,
że kluczem do poprawy sytuacji ekonomicznej kraju było polepszenie bytu rolników 23.
W 1927 roku Dollfuss został dyrektorem Izby Rolnej Dolnej
Austrii i funkcję tę pełnił aż do śmierci. Wagę, jaką sam przywiązywał do tej funkcji, najlepiej ilustruje fakt, że po wyborze na kanclerza, wypełniając ankietę osobową, w rubryce „Zawód” wpisał:
„Dyrektor Izby Rolnej Dolnej Austrii. Obecnie kanclerz” 24.
Pierwszą jego inicjatywą było wniesienie projektu krajowego
systemu obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników, ich rodzin
i pracowników. Projekt napotkał na liczne sprzeciwy i ostatecznie wprowadzono system ubezpieczeń dobrowolnych, który
okazał się niewydolny, gdyż przyłączyło się do niego zbyt mało
osób. Zdaniem Dollfussa, demokratyczne procedury zniweczyły
jego wizję i pozbawiły projekt sensowności. To, co nie udało się
Dollfussowi na szczeblu krajowym, doczekało się realizacji w obrębie jego rodzimego landu. System obowiązkowych ubezpieczeń
rolniczych, wprowadzony zgodnie z zamysłem Dollfussa w Dolnej Austrii oraz w sąsiadujących z nią Burgenlandzie i Wiedniu,
okazał się skuteczny 25.
Aby zaspokoić potrzeby żywnościowe ludności alpejskiej republiki, konieczne było podniesienie poziomu produkcji rolnej.
W tym celu Dollfuss zakładał m.in. spółdzielnie mleczarskie, które
miały tworzyć infrastrukturę służącą do produkcji wyrobów mleczarskich i dostarczania ich na rynek. Spółdzielnie finansowane
były z kredytu udzielonego Austrii przez Ligę Narodów na podstawie Protokołów Genewskich z 1922 roku 26.
23
G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, dz.
cyt., s. 79-80.
24
E. Dollfuss, Mein Vater. Hitlers erstes Opfer, Amalthea Verlag, Wien-München 1994, s. 55-56.
25
J.W. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: Contemporary Austrian Studies, dz. cyt., s. 131; por. J.W. Miller Bauerndemokratie in Practice: Dollfuss
and the Austrian Agricultural Health Insurance System, „German Studies Review”
nr 11.3, October 1988, s. 405-421; G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, dz. cyt., s. 85-88.
26
J.W. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: Contemporary Austrian Studies, dz. cyt., s. 132.
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Sposób postrzegania demokracji przez Dollfussa miał swoje
źródło w karierze działacza chłopskiego, wychowanego w tradycji chłopskich spółdzielni. Spółdzielnie miały strukturę autorytarną i elitarną, łączyły polityczną legitymizację przez wybory
z autorytarnym stylem sprawowania urzędu. Członkowie spółdzielni chłopskich byli odpowiedzialni wobec spółdzielni jako
całości, reprezentowanej przez jej przywódcę. Rola szeregowych
członków sprowadzała się do udziału w wyborach, a następnie
do posłuszeństwa wybranemu przywódcy 27. Spółdzielnie były
dla Dollfussa wzorem praktycznego zastosowania reguł demokratycznych. Podobnie hierarchiczną strukturę miały Liga Chłopska Dolnej Austrii i powstała z jej inspiracji Izba Rolnicza Dolnej
Austrii, które były kolejnymi szczeblami kariery Dollfussa 28.
Izba Rolnicza Dolnej Austrii wraz z systemem spółdzielni rolniczych i polityczną reprezentacją chłopów w postaci Ligi Chłopskiej stanowiła rodzaj miniatury państwa korporacyjnego. Jako
kanclerz Dollfuss będzie później próbował zaprowadzić model
chłopskiego korporacjonizmu w całym państwie 29.
Od 1 października 1930 do 18 marca 1931 Dollfuss pełnił funkcję prezesa kolei państwowych, po czym został powołany na stanowisko ministra rolnictwa w rządzie kanclerza Endera 30. Dietrich von Hildebrand za wielką zasługę Dollfussa poczytywał
jego dbałość o interesy austriackich chłopów. W czasach kryzysu
i dużej konkurencji międzynarodowej Dollfuss wprowadzał daleko posunięte regulacje cen, bariery celne, chroniące rodzimych
producentów przed zalewem taniej żywności z zagranicy 31.
Wzrost produktywności austriackiego rolnictwa szedł w parze z podobnym wzrostem produkcji rolnej na świecie, czego
skutkiem były gwałtowne spadki cen żywności. Dlatego Dollfuss
27
Engelbert Dollfuss – Tyrann oder Märtyrer, wypowiedź podczas konferencji
bractwa Franco-Bavaria, Mödling, Dolna Austria, 27 lipca 1984; cyt. za: J.W. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: Contemporary Austrian Studies,
dz. cyt., s. 128.
28
J.W. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: Contemporary Austrian Studies, dz. cyt., s. 129-130.
29
Tamże, s. 129-134.
30
E. Dollfuss, Mein Vater. Hitlers erstes Opfer, dz. cyt., s. 66.
31
D. von Hildebrand, Engelbert Dollfuss. Ein katholischer Staatsmann, Anton
Pustet, Salzburg 1934. Przedruk w: „Civitas. Zeitschrift für das christliche Gemeinwesen” 2009 Sonderheft 3 „Austriam instaurare in Christo”, s. 24-25.
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usiłował wprowadzać jednolite regulacje rynkowe dla całej Europy, a także protekcjonistyczne zakazy importu np. jaj ze Związku
Radzieckiego oraz cielęciny z Polski. Zakazy te zresztą, ze względu na protesty handlowców, zostały wycofane. Aby przeciwdziałać spadkowi cen Dollfuss wprowadził także wewnątrzkrajowe
ograniczenia hodowli zwierząt oraz produkcji mleka i wyrobów
mleczarskich oraz dopłaty do cen mleka 32.
James William Miller sądzi, że całą drogę polityczną Dollfussa
zdeterminowało jego chłopskie pochodzenie i doświadczenie
działacza chłopskiego. Tekę ministra rolnictwa zachował także
po objęciu urzędu kanclerza. Uważał, że podstawą ekonomicznego dobrobytu kraju jest dobrobyt rolników, ponieważ chłopi byli
strażnikami podstaw austriackiej państwowości, a mianowicie
niemieckich obyczajów i katolickiej wiary 33. Wprawdzie przed
rokiem 1933 Dollfuss uważany był za jednego z bardziej umiarkowanych i demokratycznie nastawionych liderów partii chrześcijańsko-społecznej, to jednak w interesie chłopów gotów był zrezygnować z systemu demokratycznego 34.
Sztuczne utrzymywanie wysokich cen produktów spożywczych np. mleka oraz ryżu miało oczywiście swoją drugą stronę
medalu – uderzało w konsumentów, zwłaszcza w robotników, którzy czuli się wyzyskiwani. Stabilność cen uzyskana kosztem konsumentów, zwłaszcza mieszkańców Wiednia, dodatkowo podsycała wrogość względem katolickich konserwatystów w twierdzy
austriackiego socjalizmu. Dollfuss uważał jednak, że podobnie jak
kryzys zaczął się od spadku cen artykułów rolnych, tak też droga
do wyjścia z kryzysu wiedzie przez stabilizację tych cen 35.

32
J.W. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: Contemporary Austrian Studies, dz. cyt., s. 135-137.
33
Przemowa Dollfussa do Ligi Chłopskiej Dolnej Austrii, „Agrarische Nachrichten Centrale”, 25 listopada 1932, s. 19.
34
J.W. Miller, Engelbert Dollfuss and Austrian Agriculture, w: Contemporary Austrian Studies, dz. cyt., s. 123-124.
35
Tamże, s. 137-139.

332

Paweł Kaźmierczak

Kanclerz Austrii – od demokracji do władzy
autorytarnej
Dnia 20 maja 1932 roku Engelbert Dollfuss został nowym kanclerzem Austrii, stając na czele koalicji Partii Chrześcijańsko-Społecznej, Landbundu (chłopskiej partii pangermańskiej) oraz parafaszystowskiej Heimwehry. Koalicja ta dysponowała niezwykle
kruchą większością jednego głosu – 83 przeciw 82 36.
Oprócz kryzysu systemu demokratycznego najpoważniejszym
wyzwaniem stojącym przed nowo sformułowanym gabinetem
Dollfussa był kryzys ekonomiczny, którego punktem kulminacyjnym był upadek największego austriackiego banku Credit-Anstalt
w maju 1931 roku 37. Z ekonomicznego punktu widzenia ważnym
dokonaniem Dollfussa w pierwszym roku pełnienia urzędu kanclerza było uzyskanie poparcia większości parlamentarnej dla
tzw. Protokołu Lozańskiego z 15 lipca 1932 roku, na podstawie
którego Austria otrzymała kredyt od Ligi Narodów. Przeciwnicy
tej pożyczki obawiali się, że doprowadzi ona do utraty suwerenności Austrii, więc uzyskana większość głosów wynosiła jedynie
81 do 80 38. Także w stosunkach międzynarodowych doprowadzenie tej transakcji do skutku wymagało od Dollfussa skomplikowanych zabiegów dyplomatycznych. Ostatecznie Austria otrzymała
309 milionów szylingów kredytu, którego spłata miała być rozłożona na 20 lat 39.
Sytuacja rządu była politycznie bardzo trudna, ponieważ kryzys gospodarczy wymuszał drastycznie cięcia budżetowe, skutkujące wzrostem bezrobocia i niezadowolenia społecznego 40.
36

E. Hoor, Österreich 1918-1938. Staat ohne Nation. Republik ohne Republikaner,
Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, Wien,
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Niestabilna większość parlamentarna, którą zniweczyć mógł jeden niesubordynowany poseł koalicji, także nie sprzyjała rządzeniu państwem.
Zdaniem Dietricha von Hildebranda, pierwszy rok urzędowania Dollfussa nie zwiastował niczego szczególnego. Był on pod
każdym względem bez zarzutu, natomiast nie wyglądało na to,
żeby mógł przynieść ratunek Austrii w godzinie, w której decydowały się jej losy. Na dodatek był on szczerym demokratą i zwolennikiem Anschlussu. Wśród wielu prawdziwych Austriaków panowała tęsknota za nieżyjącym już Seipelem, który dystansował
się od demokracji i który zawsze był przeciwnikiem przyłączenia
Austrii do Niemiec 41.
Przywódca socjaldemokracji Otto Bauer przyznawał, że w początkach pełnienia urzędu kanclerskiego Dollfuss był z przekonania demokratą, który za jedyny funkcjonalny system polityczny
uważał współpracę chłopów z robotnikami. Nie zamierzał zwalczać socjaldemokracji 42.

Rozwiązanie parlamentu
Przełomem, zwiastującym zmierzch demokracji w Austrii, stało
się „samorozwiązanie parlamentu”. 4 marca 1933 roku odbywało się posiedzenie parlamentu, którego przedmiotem był strajk
pracowników kolei. Propozycja posłów wielkoniemieckich, odrzucająca rządowe postulaty surowego ukarania strajkujących,
została przegłosowana stosunkiem 81 do 80 głosów. Pojawiły się
przy tym wątpliwości co do poprawności przeliczenia głosów.
Przewodniczący parlamentu Karl Renner zrezygnował ze swojej funkcji, a w ślad za nim uczynili to dwaj jego zastępcy, Rudolf Ramek i Sepp Straffner 43. Rezygnując z funkcji, Renner chciał
wziąć udział w głosowaniu, by przesądzić je jednoznacznie na
korzyść antyrządowego projektu grupy posłów pangermańskich.
41
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Zaistniała jednak sytuacja, w której ze względów proceduralnych
parlament nie mógł kontynuować obrad 44.
Następnego dnia, 5 marca 1933, Dollfuss przemawiając na
wiecu chłopskim w Villach, stwierdził, że nadal, jak zawsze,
„stoi na gruncie parlamentaryzmu” i „uznaje zasadę zdrowego
przedstawicielstwa narodu”. Dodał również: „Rząd nie ponosi
odpowiedzialności za to, że parlament sam uniemożliwił swoje
funkcjonowanie” 45.
R. John Rath tak skomentował ten stan:
Rezygnacja wszystkich trzech przewodniczących parlamentu dała jego
przeciwnikom pretekst, by stwierdzić, przynajmniej po części zgodnie
z prawdą, że rozwiązał się on sam 46.

Zaistniała sytuacja nie została przewidziana ani w Regulaminie Izby, ani w konstytucji. Teoretycznie parlament istniał nadal,
ale ze względu na brak przewodniczącego nie można było zwołać kolejnej sesji. Zatem nie było możliwe ani wybranie kolejnego
przewodniczącego, ani samorozwiązanie parlamentu 47.
Kluczową rolę w tym momencie odegrał prezydent Wilhelm
Miklas, na ręce którego Dollfuss złożył dymisję. Miklas nie tylko
nie przyjął dymisji Dollfussa, ale zapewnił go o swoim pełnym
zaufaniu i poparciu dla rządu, tym samym dając zielone światło
dla rządów autorytarnych. Dollfuss skorzystał z okazji i powołał się na nadzwyczajne prawo wojenne z roku 1917, uprawniające kanclerza do rządzenia za pomocą dekretów, z pominięciem
parlamentu 48.
Gdy 15 marca socjaliści i Großdeutsche planowali przeprowadzić kolejną sesję parlamentarną, budynek parlamentu został
otoczony przez 200 policjantów, którzy nie wpuszczali nikogo
44
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46
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47
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do środka. Mimo to większości socjaldemokratycznych i wielkoniemieckich deputowanych udało się zgromadzić w sali posiedzeń parlamentu, przesunęli bowiem nieoficjalnie posiedzenie
na wcześniejszą godzinę. Po 10 minutach posiedzenie zostało
przerwane przez policję i wojsko. Przywódcy socjaldemokratów
wyrzucali sobie potem, że zmarnowali wówczas najlepszą okazję do wzniecenia strajku generalnego i powstania robotniczego
w obronie demokracji i wybrali bierne oczekiwanie na dalszy
rozwój wypadków 49.

Wobec narodowosocjalistycznego terroru
Dollfuss przyjął autorytarny kurs w kontekście nazistowskiego przełomu w Niemczech oraz rosnących wpływów nazizmu
w Austrii. Podczas wyborów w Niemczech, które odbyły się
5 marca 1933 do władzy doszli narodowi socjaliści, uzyskując
43,9% głosów. Przy wsparciu z Niemiec nasiliła się fala narodowosocjalistycznego terroru w Austrii 50. W kwietniu 1933 w trzech
austriackich landach odbyły się wybory, w których narodowi socjaliści zdobyli 336 tysięcy głosów, niemal sześć razy więcej niż
w roku 1930 51.
Już w październiku 1932 wprowadzony został zakaz organizowania marszów i wieców, 5 maja 1933 roku wprowadzony został
zakaz noszenia mundurów, który miał uderzyć w bojówki nazistowskie i socjaldemokratyczny Schutzbund, zdelegalizowany 31
marca 1933. W maju zdelegalizowana została partia komunistyczna, a w czerwcu 1933 – partia narodowosocjalistyczna 52.
Na podstawie rozporządzenia z 25 września 1933 Dollfuss założył obóz koncentracyjny (Anhaltelager) w miejscowości Wöllersdorf dla „osób zagrażajacych bezpieczeństwu”, przede wszystkim
49
C. Gulick, Austria. From Habsburg to Hitler, t. 2: Fascism’s Subversion of Democracy, dz. cyt., s. 1034; por. G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder
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50
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dla narodowych socjalistów. Po wojnie domowej w lutym 1934
roku trafiło do niego także wielu socjaldemokratów. Warunki
obozowe były jednak nieporównanie bardziej humanitarne niż
w niemieckich obozach nazistowskich. Kolejnym środkiem, służącym zahamowaniu nasilającej się fali terroru było przywrócenie
w dniu 10 listopada 1933 kary śmierci za akty terrorystyczne. Jednocześnie Dollfuss podjął negocjacje z narodowymi socjalistami,
których wkrótce zaniechał w obliczu kolejnych aktów nazistowskiego terroru 53. Po raz pierwszy kara śmierci została wykonana na
człowieku, który nie z motywów politycznych, lecz powodowany
pragnieniem osobistej zemsty podpalił stodołę. Nawet zwolennicy rządów Dollfussa uważali ten wyrok za niesprawiedliwy 54.

Patriotyczno-katolicka krucjata Dollfussa
Według G. Walterskirchen, w dotychczasowych publikacjach poświęconych Dollfussowi zwracano za mało uwagi na rolę katolicyzmu jako czynnika kształtującego jego życiowe wybory i polityczne decyzje. Dollfuss, który w młodości wstąpił do seminarium,
miał poczucie misji otrzymanej od Boga. Działał nie tylko i nie
tyle z pobudek politycznych, co przede wszystkim religijnych.
Za swoje zadanie uważał ratowanie Austrii i całego zachodniego
świata przed „Antychrystem”, czyli Hitlerem i jego obłąkańczą
ideologią 55.
Pełniony przez siebie urząd kanclerski Dollfuss postrzegał
w kategoriach misji. W poczuciu tym utwierdzały go doświadczenia roku 1933. Gromkie brawa, jakie otrzymał po swojej przemowie w Villach 5 marca 1933, skłoniły go do budowy systemu autorytarnego. Swoje wystąpienie na wiedeńskim Trabrennplatz 11
września 1933 roku, w której przedstawił program państwa korporacyjnego, zakończył słowami: „Tego chce Bóg” 56. Ostatecznie
w poczuciu danej mu przez Opatrzność misji utwierdził Dollussa
53
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fakt, że przeżył zamach na swoje życie, który miał miejsce 3 października 1933 roku. Zamachowiec, strzelając z odległości metra
w klatkę piersiową trafił w tabakierę, którą Dollfuss miał w kieszeni na piersi 57.
Kanclerz był człowiekiem bardzo religijnym, intensywnie
praktykującym tradycyjne formy pobożności, jak osobista modlitwa, spowiedź, pielgrzymki i udział we Mszy św. Gdy otrzymał od prezydenta Miklasa propozycję objęcia urzędu kanclerza,
większą część nocy spędził na modlitwie, zanim podjął decyzję
o przyjęciu tej funkcji 58.
Alice von Hildebrand przytacza słowa wypowiedziane przez
kanclerza w rozmowie z Dietrichem von Hildebrandem:
Dzisiaj sprawy polityczne nie są już czysto polityczne, skupiają się one
na kwestiach Weltanschauung. Dla mnie walka przeciwko narodowemu
socjalizmowi jest w gruncie rzeczy walką w obronie chrześcijańskiej
koncepcji świata. Podczas gdy Hitler chce przywrócić stare niemieckie
pogaństwo, ja chcę przywrócić chrześcijańskie średniowiecze 59.

Dietrich von Hildebrand podzielał przekonanie Dollfussa
o religijnym i metafizycznym wymiarze jego działalności politycznej 60. Niemiecki filozof podkreślał ciągłość pomiędzy trzema
kluczowymi postaciami w dwudziestowiecznej historii Austrii:
cesarzem Karolem I, prałatem Ignazem Seipelem i kanclerzem
Dollfussem. Mimo bardzo wielu różnic, jakie ich dzieliły, wszyscy
trzej mieli głęboką formację katolicką i w zdechrystianizowanej,
zsekularyzowanej Europie pragnęli kształtować politykę austriacką w duchu katolickim. Dollfuss posiadał, zdaniem Hildebranda, głęboki zmysł katolickości, intuicyjnie wyczuwał, co jest zgodne z duchem Chrystusa, a co nie 61.
Dietrich von Hildebrand dzielił europejskie systemy polityczne na trzy główne obozy: z jednej strony demokracja
57
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liberalno-parlamentarna, z drugiej autorytarny faszyzm, a w końcu komunistyczny bolszewizm. Narodowy socjalizm nie stanowił, jego zdaniem, odrębnej formy ustrojowej, był „bękartem faszyzmu i bolszewizmu”. Wydawało się, że do wyboru pozostaje
tylko jakaś forma katolicko zabarwionego faszyzmu bądź parlamentarnej demokracji. Dollfuss jednak uznał, że żadne z tych rozwiązań nie wypływa z ducha katolickiego i zdecydował się na coś
zupełnie nowego: na kongresie katolickim w roku 1933 stwierdził, że za podstawę przebudowy Austrii chce wziąć encyklikę
Quadragesimo anno.
Zdaniem von Hildebranda, mimo powierzchownych podobieństw, Austria Dollfussa w istotny sposób różniła się od Włoch
Mussoliniego. Podczas gdy faszyzm oparty był na tradycji przedchrześcijańskiego Rzymu, ideą Dollfussa było wskrzeszenie
chrześcijańskiego średniowiecza. Włoski faszyzm był pod silnym wpływem niemieckiego idealizmu (za pośrednictwem Giovanniego Gentile) i stanowił odmianę wszechwładzy państwa –
jakkolwiek całkiem odmienną od istniejącej w Trzeciej Rzeszy
i w Rosji Sowieckiej. Dla Dollfussa ideałem było państwo chrześcijańskie, które respektowało granice wyznaczone mu przez Boga
i szanowało prawa należne jednostkom, wspólnotom, Kościołowi,
rodzinie i małżeństwu. Mussolini stopniowo uzgadniał faszyzm
z katolicką myślą społeczną, natomiast dla Dollfussa świat myśli
chrześcijańskiej był punktem wyjścia, alfą i omegą jego politycznego projektu 62. Według Dietricha von Hildebranda, „Dollfuss
był bez reszty narzędziem Bożej Opatrzności. Za takiego się uważał i jako taki działał” 63.
Wspominaliśmy już o roli encykliki społecznej Leona XIII Rerum novarum w formacji intelektualnej Dollfussa. Na początku lat
trzydziestych najważniejszym dokumentem papieskim była z kolei encyklika Quadragesimo anno Piusa XI, odwołująca się do tradycji Rerum novarum oraz do koncepcji ustroju korporacyjnego,
wypracowanej przez Karla von Vogelsanga 64.
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Ważnym osiągnięciem Dollfussa było doprowadzenie do podpisania konkordatu pomiędzy Republiką Austrii a Stolicą Apostolską 5 czerwca 1933 roku. Konkordat zabezpieczał prawa
Kościoła katolickiego w Austrii, oznaczał także uznanie niepodległości Austrii przez Watykan. Pierwszym aktem rządu po uchwaleniu nowej konstytucji 1 maja 1934 roku było uroczyste usankcjonowanie konkordatu 65.
Dnia 21 maja 1933 roku Dollfuss założył Front Patriotyczny
(Vaterländische Front, VF), który miał mobilizować poparcie ludności dla polityki rządu austriackiego, a ostatecznie, po rozwiązaniu wszystkich partii stał się jedyną legalną organizacją polityczną. Odgórnie narzucona forma organizacyjna nie mogła jednak
konkurować popularnością ze wspieranym przez Hitlera ruchem
narodowosocjalistycznym 66.
Pierwszy wiec Frontu Patriotycznego odbył się 11 września
1933 roku na wiedeńskim Trabrennplatz. Jako symbol nowego
państwa na sztandarach pojawił się Kruckenkreuz, zewnętrznie
podobny do swastyki, mający jednak zupełnie inne konotacje –
był to znak, którym posługiwali się chrześcijańscy rycerze podczas wypraw krzyżowych 67. Swój program przebudowy państwa
Dollfuss sformułował następująco:
Skończył się czas kapitalizmu, era kapitalistyczno-liberalnego porządku należy do przeszłości (...). Żądamy społecznej, chrześcijańskiej, niemieckiej Austrii, zbudowanej na podstawie korporacyjnej pod silnym,
autorytarnym przywództwem 68.

Słowa te zostały wypowiedziane w ramach obchodów Katolikentagu (Dni Katolika), które odbywały się w dniach 7-12 września
1933 roku. Arcybiskup Wiednia, kardynał Innitzer, otwierając
Katolikentag, zapowiedział, że celem obchodów jest „odbudowa
chrześcijańskiego Zachodu” 69. Dollfuss otrzymał także telegram
65
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z życzeniami od samego Papieża. Poparcie hierarchii kościelnej
dla autorytarnego reżimu Dollfussa wywołało ataki socjalistów,
którzy określali ówczesny system władzy w Austrii jako sojusz
klerofaszyzmu z faszyzmem Heimwehry. Warto jednak zauważyć, że w grudniu 1933 roku konferencja biskupów Austrii zakazała duchownym czynnego zaangażowania w działalność
polityczną 70. Wcześniej wielu duchownych obejmowało eksponowane stanowiska polityczne, a ks. Ignaz Seipel, działacz Partii
Chrześcijańsko-Społecznej był nawet dwukrotnie kanclerzem Republiki Austrii (w latach 1922-1924 i 1926-1929) 71.

Wojna domowa w lutym 1934 roku
Próby nawiązania porozumienia pomiędzy konserwatywno-katolickim rządem Dollfussa były podkopywane przez majora Feya, szefa Heimwehry, prawicowej faszystowskiej organizacji
paramilitarnej. Fey pełnił funkcję ministra bezpieczeństwa publicznego i wicekanclerza 72. Rząd Dollfussa mający przeciw sobie
zarówno narodowych socjalistów, jak i socjaldemokratów stał się
po części zakładnikiem Heimwehry. Wynikało to także z sytuacji
międzynarodowej, z faktu, że w obliczu zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec jedynym realnym sojusznikiem Austrii był
popierający Heimwehrę Mussolini. Mussolini naciskał także na
Dollfussa, by podjął działania przeciwko marksistom 73.
Na początku 1934 roku nastapiło nasilenie ataków terrorystycznych dokonywanych przez nazistów. Z drugiej strony, zdelegalizowane oddziały Schutzbundu przemycały broń z terenu Czechosłowacji. 8 lutego major Fey rozpoczął przeszukiwania siedzib
Partii Socjaldemokratycznej i Schutzbundu. Odkrywszy składy
70
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czechosłowackiej broni, aresztował przywódców Schutzbundu 74.
Przywódca socjaldemokratów Otto Bauer zalecał powstrzymanie się od zbrojnego oporu. Mimo to 12 lutego 1934 roku podczas
próby przeszukania siedziby socjaldemokratów w Linzu zbrojną
walkę samowolnie rozpoczął szef lokalnego Schutzbundu Richard
Bernaschek. Był on przekonany, że utrata dużego składu broni
w Linzu pogrzebie szansę socjalistów na obalenie rządu 75.
Wkrótce po tym, jak padły pierwsze strzały w Linzu, walki
szybko przeniosły się na inne tereny uprzemysłowione, przede
wszystkim do Wiednia. Padło także wezwanie do strajku generalnego, które jednak nie odniosło spodziewanego skutku. Powstańcy bronili się między innymi w robotniczej dzielnicy mieszkalnej
Karl-Marx-Hof, chlubie „Czerwonego Wiednia”. Wskutek niepowodzenia strajku generalnego powstanie było z góry skazane
na klęskę. Jednak przedłużanie się walk dałoby pretekst do interwencji Hitlerowi. Dlatego Dollfuss zadecydował o wykorzystaniu
wojska, w tym ciężkiej artylerii, z której ostrzeliwano powstańców
chroniących się w blokach mieszkalnych. Rozwiązanie to okazało
się skuteczne militarnie, natomiast przyczyniło się do powstania
obrazu Dollfussa jako brutalnego dyktatora 76.
Bilans rewolty lutowej był opłakany. W wyniku walk poleglo
238 osób po stronie Schutzbundu, 117 po stronie oddziałów rządowych, 48 niezaangażowanych osób cywilnych. Około 1000 osób
zostało rannych 77.
Siedmiu przywódców powstania zostało powieszonych. Najbardziej drastyczny był przypadek Karla Münichreitera, którego egzekucję wykonano pomimo faktu, że był ciężko ranny. Innym, jak Otto Bauer, Julius Deutsch i Richard Bernaschek, udało się zbiec za granicę. Partia socjaldemokratyczna została rozwiązana 78. Wielu socjaldemokratów trafiło do więzień i obozów
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koncentracyjnych 79. Na drodze do ustanowienia pełnego reżimu
autorytarnego pozostał już tylko ostatni krok w postaci uchwalenia nowej konstytucji.
Spory wokół oceny austriackiej wojny domowej trwają do dzisiaj. Jest to jeden z najbardziej zapalnych punktów debaty historycznej w Austrii. Oceny wojny domowej były formułowane
w skrajnie przeciwstawny sposób w zależności od proweniencji
badaczy czy polityków. Po stronie zwolenników Dollfusa charakterystyczna jest wypowiedź G.K. Chestertona, angielskiego pisarza nawróconego na katolicyzm, który tak ocenił postępowanie
Dollfussa w obliczu socjalistycznej rewolty:
Wszelki osąd, który nie bierze pod uwagę podstawowego faktu, że było
to rozprawienie się z buntem w czasie wojny, jest bezwartościowy. Jest
rzeczą oczywistą, że Dollfuss walczył na dwa fronty, ale to za mało powiedziane. Był to austriacki patriota, katolik, poważnie traktujący roszczenia proletariatu, który został zaatakowany od tyłu przez komunistów dokładnie w chwili, w której bronił swojego kraju przed tyranami,
ciemiężącymi wszystkich, także komunistów 80.

Kindermann przytacza także tajne raporty zagranicznych dyplomatów w Wiedniu, które dowodzą, że Dollfuss zamierzał podjąć działania pojednawcze w stosunku do socjaldemokracji, takie jak umorzenie procesów liderów socjaldemokracji, zwłaszcza
burmistrza Wiednia, Karla Seitza, zwrot środków odebranych
związkom robotniczym, plebiscyt w sprawie nowej konstytucji,
wybory do instytucji korporacyjnych oraz dymisja majora Feya,
który był najbardziej zagorzałym wrogiem austromarksistów 81.
Gestem pojednawczym było także powołanie Ernsta Karla Wintera, katolika dążącego do pojednania z socjalistami, na stanowisko
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wiceburmistrza Wiednia 82. Plany Dolfussa pokrzyżowała jego
nagła śmierć, natomiast próby pojednania podejmowane przez
Schuschnigga okazały się już mocno spóźnione.
Zasadniczym zarzutem stawianym rządowi Dollfussa było to,
że doprowadził do zniszczenia organizacji partyjnej i paramilitarnej, które mogły stanowić bazę dla oporu przed narodowym socjalizmem i Anschlussem 83. Wielu nie wybaczyło mu nigdy strzelania z armat do robotników, a zwłaszcza tego, że nie skorzystał
z prawa łaski, gdy wieszany był ciężko ranny Münichreiter. Dla
wielu luty 1934 roku oznaczał prawdziwy koniec Austrii 84.

Wprowadzenie konstytucji majowej
Trwający w stanie zawieszenia okrojony parlament, z którego
usunięci zostali socjaldemokraci, zebrał się 30 kwietnia 1934 roku.
W ciągu kilku godzin zatwierdził setki dekretów, wydanych od
marca poprzedniego roku oraz ratyfikował nową konstytucję,
która została proklamowana 1 maja 1934 85.
W konstytucję majową wpisane zostały cztery zasady konstrukcyjne: zasada chrześcijańsko-niemiecka, autorytarna władza państwowa, federacyjna organizacja państwa oraz zasada korporacyjna.
Pierwsza spośród wspomnianych zasad, chrześcijańsko-niemiecka, była raczej wytyczną dla prowadzenia polityki państwowej.
Elita polityczna Austrii, wywodząca się z obozu chrześcijańsko-społecznego dążyła do budowy modelowego państwa katolickiego. Symbolem tego dążenia było umieszczenie invocatio Dei w preambule konstytucji oraz fakt, że została uchwalona w „Dniu Nowej
Austrii”, 1 maja 1934 roku, wraz z konkordatem zawartym pomiędzy Austrią a Stolicą Apostolską w czerwcu 1933 roku.
Określenie „państwo chrześcijańskie” oznaczało, że Kościół katolicki uzyskał znaczące przywileje zarówno w dziedzinie prawa
małżeńskiego, jak i edukacji. Obowiązywała jednak nadal zasada
82
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wolności religijnej. Prawo publiczne uznawało także Kościół protestancki oraz wspólnotę żydowską 86.
Użycie terminu „państwo niemieckie” w odniesieniu do Austrii
było jednak sprawą niezwykle drażliwą, która wywołała wiele
zamętu. Niebezpieczeństwo takiego określenia wiązało się z tezą
narodowych socjalistów utożsamiających nazizm z niemieckością, inaczej mówiąc Hitlera z Niemcami 87.
Konstytucja dawała bardzo mocną pozycję kanclerzowi.
Rząd mógł ustanawiać prawa bez udziału ciał legislacyjnych.
W praktyce od kanclerza zależała obsada wszystkich stanowisk
administracyjnych.
W deklaracjach rządowych demokracji parlamentarnej przeciwstawiano program korporacyjnej reformy społecznej. Została
ona jednak wprowadzona tylko w bardzo ograniczonym zakresie.
Spośród 7 korporacji zawodowych, przewidzianych w konstytucji (rolniczo-leśniczej, przemysłowo-górniczej, rzemieślniczej,
handlowej, finansowo-ubezpieczeniowej, wolnych zawodów,
służby publicznej) do roku 1938 zdążyły jednak powstać tylko
dwie: korporacja rolniczo-leśnicza i służby publicznej. Inne grupy pracownicze, zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych
miały swoje odpowiedniki po stronie pracodawców. Ustrój korporacyjny miał mieć strukturę pionową, której celem było zjednoczenie członków danego sektora zawodowego. W praktyce jednak, zwłaszcza za rządów Schuschnigga, prowadził on raczej do
usztywniania podziałów pomiędzy pracodawcami a pracownikami niż do budowania organicznej jedności.
Zdaniem Helmuta Wohnouta, intencje autorytarnego reżimu nie były do końca jednoznaczne. Z jednej strony widoczny
był wpływ korporacjonizmu włoskiego, propagowanego przez
Heimwehrę, wzorowanego na modelu włoskim i na uniwersalizmie Othmara Spanna, a z drugiej teoria korporacyjna nauczania
społecznego Kościoła, przedstawiona w encyklikach Rerum novarum, a zwłaszcza w Quadragesimo Anno. Była ona dalej rozwijana
86
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w różnych nurtach katolickiej nauki społecznej i przez teoretyków
chrześcijańskiego ruchu robotniczego. Sama encyklika Quadragesimo anno odnosiła się do modelu społeczeństwa, a nie prawa państwowego. W kilku akapitach papież omówił zasady korporacyjnego porządku społecznego i zachęcał do tworzenia korporacji,
które umożliwiałyby członkom danej branży dobrowolne zrzeszanie się. Encyklika nie zawiera żadnych konkretnych zaleceń
co do tego, jak ten system miałby być zastosowany w sferze państwowej. W odniesieniu do konkretnej organizacji państwowej encyklika zachowuje neutralność, stawiając jedynie warunek zgodności ze „sprawiedliwością i wymogami dobra wspólnego” 88.
Wohnout twierdzi również, że niewiele spośród korporacyjnych i federacyjnych elementów nowej konstytucji znalazło
odzwierciedlenie w rzeczywistym funkcjonowaniu państwa.
Usunięcie różnic klasowych w poszczególnych branżach zawodowych pozostało fikcją, nie został zrealizowany projekt przeniesienia kompetencji administracji państwowej na autonomiczne organy administracyjne w obrębie poszczególnych korporacji
zawodowych 89.

88
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Martin F. Polaschek zauważa, że nawet te korporacje zawodowe, którym udało się zaistnieć, były ciałami wprowadzanymi
odgórnie przez rząd. To stało w jaskrawej sprzeczności z katolicką ideą korporacyjną, zgodnie z którą korporacje miały stanowić
przeciwwagę dla władzy państwowej i posiadać autonomiczną
administrację, zgodnie z fundamentalną dla katolickiej nauki społecznej zasadą pomocniczości 90.
Jeśli chodzi o popierany przed partię chrześcijańsko-społeczną
zamysł federacyjny, zakładający większą autonomię poszczególnych landów w stosunku do rządu federalnego, to, pomimo pewnych reformatorskich kroków w tym kierunku w latach dwudziestych, ostatecznie przeważyły „dyktatorskie tendencje w Europie
w latach trzydziestych” 91 oraz „tradycje specyficznie austriackiego autorytaryzmu” 92.
Po wprowadzeniu nowej konstytucji w maju 1934 roku rozwiązany został klub parlamentarny Partii Chrześcijańsko-Społecznej,
ostatni, jaki jeszcze istniał. Cztery miesiące później CSP całkowicie zaprzestała działalności 93. Jedyną legalną instytucją pozostał
Front Patriotyczny.

Morderstwo i pośmiertny kult Dollfussa
Szczytowym punktem narodowosocjalistycznego terroru była
próba puczu podjęta 25 lipca 1934 roku. Plany puczu naziści zaczęli przygotowywać już od czasu zdelegalizowania ich partii
w czerwcu 1933 roku 94. W 1934 roku udało im się pozyskać do
90
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współpracy szefa policji kryminalnej Steinhäusla. 24 lipca 1934
roku jeden z policjantów otrzymał informację, że narodowi socjaliści planują zamach na gabinet w trakcie jego posiedzenia tego
dnia i proklamowanie nowego rządu pod kierownictwem Antona
Rintelena, ówczesnego ambasadora Austrii w Rzymie. Informacja
ta nie dotarła tego dnia ani do kanclerza, ani do żadnego z ministrów. Dopiero następnego dnia w trakcie posiedzenia rządu
major Fey przekazał Dollfussowi informację o planowanym ataku nazistów 95. Gdy o 12.15 nadeszła pora zmiany warty, grupa
nazistów, przebranych za policjantów i żołnierzy wtargnęła do
budynku rządowego (Ballhaus), nie napotykając na większy opór.
Dollfuss usiłował uciec, został jednak dwukrotnie postrzelony
przez Otto Planettę, a następnie wykrwawił się na śmierć. Naziści
nie zgodzili się ani na wezwanie lekarza, ani księdza 96.
Dollfuss poniósł śmierć, ale próba przejęcia władzy przez nazistów nie powiodła się. Pucz został stłumiony, jego uczestnicy
Planetta, Holzweber i Domes skazani na śmierć 97. Następcą Dollfussa został jego dotychczasowy minister Kurt von Schuschnigg.
Podczas obchodów „Dnia Austrii” w ósmą rocznicę tego wydarzenia amerykański senator Claude D. Pepper powiedział: „Tego
dnia przed ośmiu laty Hitler poniósł swoją pierwszą klęskę” 98.
Podczas uroczystości żałobnych cały Plac Bohaterów w Wiedniu był wypełniony ludźmi 99. Śmierć Dollfussa wywarła niezwykłe wrażenie na wielu osobach. Stał się on wręcz przedmiotem
oficjalnego kultu. Jego imieniem nazywano ulice, place i kaplice.
Kult nowego bohatera szerzyli zwolennicy kanclerza, oficjalna
prasa, Front Patriotyczny. Na swój sposób czynił to także Kościół 100. Gorliwym propagatorem tego kultu był między innymi
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Dietrich von Hildebrand, który napisał biografię kanclerza, zaliczaną do rzędu „hagiograficznych” 101.

Próba oceny postaci Dollfussa
Dollfuss a faszyzm
Juan J. Linz przyjmuje trójdzielną klasyfikację ustrojów politycznych, wyróżniając systemy demokratyczne, autorytarne
i totalitarne. Wspólną cechą dwóch ostatnich jest ich charakter
niedemokratyczny 102.
Hannah Arendt określenie totalitaryzmu stosuje do narodowego socjalizmu i do sowieckiego komunizmu. Tym samym narodowy socjalizm ma więcej wspólnego z komunizmem niż z faszyzmem, który jest systemem autorytarnym, ale nie totalitarnym 103.
Alice von Hildebrand różnicę między autorytaryzmem (którego
przykładem był reżim Dollfussa) a totalitaryzmem (hitlerowską
Trzecią Rzeszą) określa jako „otchłanną” 104.
Jeden z kluczowych problemów dotyczy definicji faszyzmu.
Pojęcie faszyzmu jest problematyczne, gdyż nie ma definicji,
która byłaby powszechnie akceptowana. Współcześni socjaliści
unikają terminu „narodowy socjalizm”, zastępując go terminem
101
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„faszyzm”. Klasyfikując równocześnie ustrój, wprowadzony
przez Dollfussa, a kontynuowany przez Schuschnigga, jako „austrofaszyzm”, podciągają cały okres 1934-1945 pod wspólny mianownik faszyzmu. W ten sposób dwa antagonistyczne względem
siebie systemy zlewają się w jedno, a różnica pomiędzy nimi przestaje być widoczna 105. Sprawą bezdyskusyjną jest fakt, że Dollfussa
wprowadził ustrój autorytarny, odchodząc od zasad demokracji,
natomiast określenie go mianem faszysty budzi kontrowersje 106.
Większość historyków uznaje reżim Dollfussa-Schuschnigga za
„półfaszystowski” lub „parafaszystowski” – ponieważ przejawiał
on pewne cechy faszyzmu, ale nie był w pełni faszystowski 107.
Pierwszą cechą reżimu Dollfussa, predysponującą go do miana
faszyzmu, był autorytaryzm związany z odrzuceniem demokracji parlamentarnej. Wiadomo, że reżim rządził wbrew woli większości obywateli, gdyż Partia Chrześcijańsko-Społeczna przegrała
ostatnie wolne wybory regionalne, zaś autonomia korporacji zawodowych pozostała na papierze.
Do faszyzmu upodabniał ustrój austriacki także tryumfalistyczny militaryzm Heimwehry, silnie wspieranej przez Mussoliniego.
Przywódca Heimwehry, Emil Fey, został przez kanclerza Dollfussa
powołany na kluczowe stanowisko ministra bezpieczeństwa.
Kolejną cechą był radykalny antykomunizm, który w praktyce uniemożliwiał współpracę z socjaldemokratami. Wreszcie pod
względem ekonomicznym ustrój korporacyjny stanowił „trzecią drogę” pomiędzy indywidualistycznym liberalnym kapitalizmem a omnipotencją państwa, wprowadzoną przez bolszewizm
i narodowy socjalizm.
Przytoczmy teraz racje przemawiające przeciwko jednoznacznemu zaklasyfikowaniu ustroju korporacyjnej Austrii jako
faszyzmu.
W ustroju Austrii brakowało wyraźnego elementu antykonserwatyzmu, który Stanley G. Payne uważa za istotną cechę faszyzmu. Jego zdaniem, faszyzm zakładał postchrześcijański, postreligijny, sekularystyczny i immanentystyczny układ odniesienia.
105

G. Walterskirchen, Dollfuß, die Historiker und die Parteipolitik, dz. cyt.
Np. Andreas Khol, prezydent Austrii w roku 2004, twierdzi, że Dollfuss
nie był faszystą. G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, dz. cyt., s. 22.
107
T. Kirk, Fascism and Austrofascism, dz. cyt., s. 22.
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Dlatego, jak zauważa E. Hanisch, „Kościół katolicki stanowił
pewnego rodzaju barierę dla rozwoju pełnego faszyzmu” 108. Reżim, wspierany i legitymizowany przez Kościół katolicki miał tendencje totalitarne, ale pozostawiał jednak sporo wolnej przestrzeni w życiu społecznym 109.
Był to zasadniczo autorytarny reżim w faszystowskim przebraniu, udawanie faszyzmu; w najlepszym razie była to półfaszystowska autorytarna dyktatura 110.

Według relacji Ottona von Habsburga, syna ostatniego cesarza
Austrii, pod koniec życia Dollfuss postanowił doprowadzić do
restauracji monarchii Habsburgów, widząc, że monarchiści byli
najbardziej zdeklarowanymi przeciwnikami narodowego socjalizmu. Plany te pokrzyżowała jego nagła śmierć 111.
Front Ojczyźniany, mający około 1 miliona członków, nigdy
nie stał się ruchem masowym. Brak oparcia w masowym ruchu
społecznym odróżnia od rządów typowo faszystowskich.
Stopniowo, w miarę dystansowania się Mussoliniego od
Austrii, ograniczany był wpływ Heimwehry, co ostatecznie doprowadziło do rozwiązania tej organizacji i było elementem defaszyzacji. Dominujący w tradycji konserwatywno-autorytarnej narodowy socjalizm cieszył się w społeczeństwie austriackim większą
popularnością od reżimu Dollfussa.
Podsumowując to zestawienie, Gerhard Botz uważa, że
austriacki reżim autorytarny był podobny do dyktatur w Portugalii, Grecji i Hiszpanii 112.

108
E. Hanisch, Der Politische Kathozismus als ideologisher Träger des „Austrofaschismus“, w: „Austrofaschismus”. Beiträge über Politik, Ökonomie und Kultur
1934-1938, red. E. Talos, W. Neugebauer, Verlag für Gessellschaftskritik, Wien
1984, s. 53-54.
109
Tamże, s. 54.
110
E. Hanisch, Der lange Schatten des Staates, dz. cyt., s. 313.
111
Wypowiedź Ottona von Habsburga, w: G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, dz. cyt., s. 43.
112
G. Botz, Faschismus und „Ständestaat“ vor und nach dem 12. Februar, w:
G. Botz, Krisenzonen einer Demokratie. Gewalt, Streik und Konfliktunterdrückung in
Österreich seit 1918, Frankfurt M. – New York 1987, s. 211-236.
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Blaski i cienie rządów Dollfussa
Zreasumujmy więc argumenty przytaczane na niekorzyść
Dollfussa:
– kanclerz wykorzystał proceduralny paraliż parlamentu do
wprowadzenia rządów za pomocą dekretów w maju 1933;
– Dollfuss wydał rozkaz strzelania z armat do członków republikańskiego Schutzbundu, którzy skryli się w budynkach mieszkalnych w robotniczej dzielnicy Wiednia;
– Dollfuss zaakceptował wyroki śmierci przez powieszenie
na przywódcach socjalistycznych po wojnie domowej w lutym 1934, w tym ciężko rannego Karla Münichreitera. Nawet
zwolennicy Dollfussa (dr Andreas Khol 113, dr Otto von Habsburg 114) odnoszą się do tej decyzji bardzo krytycznie. Tak surową postawę Dollfussa przypisują oni jego uzależnieniu od
parafaszystowskiej Heimwehry, której przywódca, major Emil
Fey, forsował ostry kurs przeciwko socjaldemokracji;
– krytyka dotyczyła także wykonywania kary śmierci, np.
w przypadku podpalenia, niekoniecznie mającego podstekst
terrorystyczny;
– delegalizacja socjaldemokracji pozbawiła rząd austrofaszystowski szerokiej bazy społecznej dla obrony przed narodowym socjalizmem, a tym samym ułatwiła Hitlerowi inkorporację Austrii do Niemiec;
– uchwalenie antydemokratycznej konstytucji „chrześcijańskiego państwa korporacyjnego” w maju 1934 roku przypieczętowało „śmierć demokracji”;
– w październiku 1933 roku Dollfuss założył pierwsze obozy internowania w miejscowościach Wöllersdorf i Kaisersteinbruch
na wzór niemieckich obozów koncentracyjnych, w których
przetrzymywano przeciwników politycznych.
Na korzyść Dollfussa przemawiają natomiast następujące
przesłanki:
– partia chrześcijańsko-społeczna była w latach trzydziestych jedyną siłą patriotyczną broniącą niepodległości Austrii;
113
Wypowiedź Andreasa Khola, G. Walterskirchen, Engelbert Dollfuss. Arbeitermörder oder Heldenkanzler, dz. cyt., s. 24.
114
Wypowiedź Ottona von Habsburga, tamże, s. 41-42.
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– utrzymanie demokracji nie zapewniłoby obrony przed Hitlerem z uwagi na rosnące poparcie narodowych socjalistów,
zwolenników Anschlussu;
– broniąc Austrii przed Hitlerem został zamordowany, należny
jest mu więc status męczennika;
– Dollfuss pojmował swoją działalność polityczną jako chrześcijańską misję;
– traktowanie osób zatrzymanych w austriackich obozach internowania (Anhaltelager) było nieporównanie bardziej humanitarne niż w hitlerowskich obozach koncentracyjnych;
– zarówno obozy internowania, jak i przywrócenie kary śmierci miały na celu przede wszystkim ukrócenie nazistowskiego
terroru;
– Austria była miejscem schronienia dla wielu żydów, uciekających z Trzeciej Rzeszy. Także austriaccy liberalni żydzi widzieli
w katolickim reżimie Dollfussa obronę przed Hitlerem. Martin
Kugler wymienia w tym kontekście nazwiska Karla Krausa,
Sigmunda Freuda, Josepha Rotha i Franza Werfela 115;
– reżim Dollfussa nie głosił rasizmu i nie stosował prześladowań
religijnych.

Podsumowanie
Engelbert Dollfuss był postacią niepowszednią. Jego wyjątkowość
polega na niezwykle silnej polaryzacji społecznej, którą wywołuje
w Austrii aż do tej pory. Historia sporów wokół Dollfussa jest przy
tym niezwykle pouczająca, gdyż ogniskują się w nich, niczym w soczewce, napięcia i podziały istniejące w społeczeństwie austriackim.
Gdyby wszakże chcieć oderwać się od uproszczonych klisz,
stosowanych jako narzędzie walki politycznej, to wydaje się, że
żaden człon zacytowanej w tytule artykułu alternatywy nie oddaje
sprawiedliwości postaci Engelberta Dollfussa i jego politycznym
dokonaniom, które wymykają się tak jednoznacznym ocenom.
Trudno zakwestionować jego głębokie przekonania katolickie,
poczucie misji i osobiste zaangażowanie i gotowość do poświęceń,
115
M. Kugler, Die frühe Diagnose des Nationalsozialismus. Christlich motivierter
Widerstand in der österreichischen Publizistik, Peter Lang Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien 1995, s. 198-199.
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której przypieczętowała śmierć z rąk nazistów. Faktem pozostaje,
że przyszło mu pełnić urząd kanclerza w czasach, kiedy zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna sytuacja polityczna Austrii była
niezwykle trudna.
Niewątpliwie najcięższym zarzutem pozostaje odpowiedzialność Dollfussa za wyroki śmierci na przywódcach powstania socjalistycznego w lutym 1934 roku. Zwolennicy kanclerza unikali
tego tematu. Zarówno w opublikowanej wersji wyboru pamiętników Dietricha von Hildebranda 116, jak i w jego biografii pióra
Alice von Hildebrand, wątek ten został przemilczany, co, niestety,
stwarza wrażenie stronniczości historycznego przekazu.
Wydaje się, że najbardziej wyważoną ocenę dokonań kanclerza przedstawia Gudula Walterskirchen. Nie odmawia ona kanclerzowi bohaterstwa, a zarazem nie próbuje tuszować popełnionych przez niego poważnych błędów, które zaciążyły na dalszym
rozwoju wypadków.
Patrząc na austriackie dylematy z polskiej perspektywy, można
znaleźć pewne analogie pomiędzy kanclerzem Dollfussem a marszałkiem Piłsudskim, który zmarł w niecały rok po austriackim
kanclerzu. Obaj byli wojskowymi, patriotami, walczyli o niepodległość swego kraju, obaj nie cofnęli się przed pogwałceniem
demokracji i wprowadzeniem rządów autorytarnych. Dollfuss
krwawo stłumił powstanie lutowe w 1934, Piłsudski dokonał zamachu majowego w 1926 roku, w którym śmierć poniosło kilkaset
osób. Obaj założyli obozy koncentracyjne, w którym przetrzymywali politycznych przeciwników. Obaj zostali po śmierci otoczeni
oficjalnym kultem państwowym.
Piłsudski nie budzi dziś jednak w Polsce takich emocji, jak
Dollfuss w Austrii. Dość powszechnie są uznawane zarówno
jego zasługi, jak i negatywne aspekty jego polityki. Wydaje się,
że szczególny stosunek do Dollfussa w Austrii wynika z faktu, że
podziały polityczne, których jest symbolem, przetrwały w nieco
tylko zmodyfikowanej formie aż do dzisiaj.
116

W pamiętnikach Hildebranda znajdujemy tylko wzmiankę o „ukaraniu”
socjaldemokratycznych przywódców: „Die Kämpfer wurden amnestiert, aber
die verantwortlichen sozialdemokratischen Führer – soweit sie nicht geflohen
waren – wurden bestraft”. D. von Hildebrand, Memoiren und Aufsätze gegen den
Nationalsozialismus 1933-1938. Mit Alice von Hildebrand und Rudolf Ebneth herausgegeben von Ernst Wenisch, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1994, s. 85.
Pamięć...23
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Narracje pamięci
Przekazy pamięci – zarówno w swej treści, jak i w formie komunikowania – nie pozostają bez odniesień do przestrzeni politycznej,
w której się pojawiają. Czy to spontaniczne, czy prowokowane
narracje pamięci – często przecież wyłamujące się z odgórnie projektowanego kanonu przedstawień przeszłości – odgrywają rolę
stymulującą w debatach politycznych. Dlatego pytając o formy,
drogi i treści pamięci obecnej w świadomość indywidualnej i/lub
społecznej, równocześnie poszukujemy odpowiedzi na pytanie
o rolę państwa w kreowaniu obrazu przeszłości.

Narrations of memory
Communications of memory, both in their content and form,
obviously refer to the political ambience in which they emerge.
Whether spontaneous or provoked, narrations of memory, which
often tend to diverge from the foisted canon of representations of
the past, are vital in stimulating political debate. Therefore, while
posing questions about the forms and channels of communication, as well as about what is remembered within individual and
social awareness, we are attempting to define the role of the state
in creating images of the past.
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Wpływ myśli konserwatywnej na kształtowanie
świadomości Polaków

Wraz z upadkiem realnego socjalizmu w Polsce, pojawiło się niezwykle ważne pytanie o nowy kształt ustroju politycznego i ekonomicznego państwa. Sytuację zastaną w 1989 roku dosadnie opisał Paweł Kłoczowski słowami:
Komunizm zniszczył nie tylko ekonomię, ale także społeczeństwo obywatelskie, nie tylko zniszczył pieniądz, zlikwidował własność prywatną i wolną wymianę, lecz także, a może nawet przede wszystkim, wsączył nieufność do życia publicznego 1.

Polacy stanęli nie tylko przed wyzwaniem polegającym na zbudowaniu demokratycznego państwa, gospodarki rynkowej, ale także przed odbudowaniem społecznego zaufania do państwa i jego
instytucji. Nastąpił okres wprowadzania radykalnych zmian mających na celu odrzucenie socjalistycznej ideologii, wprowadzania oczekiwanych przez społeczeństwo elementarnych rozwiązań
politycznych, przywrócenie demokracji, rządów prawa i poszanowania uprawnień zwanych najczęściej prawami człowieka 2. Przez
pięćdziesiąt lat trwania realnego socjalizmu, propagowania polityki klasowej, stosowania radykalizmu politycznego i społecznego, próbowano doprowadzić do wykorzenienia ze świadomości
społeczeństwa niepodważalnych wartości i norm etycznych.

1
P. Kłoczowski, Czy liberalizm wystarczy? Kilka uwag o kłopotach z liberalizmem
w społeczeństwach postkomunistycznych, w: Liberalizm u schyłku XX wieku, red.
J. Miklaszewska, Kraków 1999, s. 258.
2
B. Szlachta, Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków-Warszawa 1998, s. 229.
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Sprzeciw polskiego konserwatysty polegał na negacji procesu
mającego na celu stworzenie „nowego człowieka” i na krytycznej
ocenie socjalistycznej mentalności. Okres transformacji ustrojowej, który dokonał się w Polsce po 1989 roku i uzyskane w wyniku tego swobody polityczne, zaowocowały powstaniem wielu
ugrupowań, które w dobie realnego socjalizmu działały w podziemiu. Dotyczyło to także ugrupowań odwołujących się m.in. do
wartości konserwatywnych.
Narodziny III Rzeczpospolitej umożliwiły ugrupowaniom politycznym swobodne przedstawianie programów politycznych,
w których dominowało przywiązanie do zasad, wartości, dziedzictwa kulturowego, przechowanego w świadomości społeczeństwa. Próby poszukiwania nowych dróg działania, wspólne kontakty i dyskusje przyczyniły się do zaprezentowania programu
zawierającego założenia ideowe środowiska konserwatywnego.
Na łamach wydawanej wówczas „Polityki Polskiej” w 1984
roku opublikowano obszerny tekst pod tytułem Między Polską naszych pragnień a Polską możliwości, który był próbą sprecyzowania
programu ideowego ówczesnych koncepcji konserwatywnych 3.
Program ten przede wszystkim odwoływał się do tradycyjnych
wartości, podkreślając autorytet Kościoła, postrzeganego jako
ostoja moralności, ładu społecznego, niezmiennie głoszącego konieczność uznawania prawd wiary, wyznawania religii przekazywanej przez przodków. Ta część społeczeństwa, która tradycyjnie
w najbardziej opresyjnych dla narodu i państwa czasach zaborów,
represji popowstaniowych, wszelkich historycznych przełomach,
poszukiwała i znajdowała oparcie w Kościele katolickim, identyfikowała się z programem zawierającym zasady konserwatywne.
Zachowania polityczne, obyczajowe oraz ekonomiczne społeczeństwa polskiego od 1989 roku były – co warto mocno podkreślić – sporym zaskoczeniem dla wszystkich. Dla rządzących
szokiem były już czerwcowe wybory do Sejmu Kontraktowego. Dla Kościoła skala i tępo realnej laicyzacji i zepsucia moralnego. Dla różnych nurtów opozycji – skala obojętności wobec
zmian, a potem przyzwolenia na postkomunizm w polityce i życiu gospodarczym. Konserwatyści byli bez wątpienia zaskoczeni
3
G. Sordyl, Spadkobiercy Stańczyków. Doktryna konserwatyzmu polskiego w latach
1979-1989, Kraków 1999, s. 82.
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faktem, iż ci, którzy podzielają ich poglądy w sferze obyczajowej,
mają zasadniczo odmienne od nich poglądy na gospodarkę rynkową, modernizację instytucji, naprawę państwa 4.
Charakteryzując postawę współczesnego polskiego zachowawcy, należy docenić jego zaangażowanie w upowszechnianie idei
konserwatywnych oraz dążenie do zmieniania mentalności społeczeństwa, wyeksponowanie znaczenia religii i zasad chrześcijańskich w realizowaniu procesu duchowego odrodzenia oraz
świadomości społecznej przez budzenie poczucia godności. Jako
formę oddziaływania na środowisko konserwatyści podjęli starania zmierzające do tworzenia klubów, stowarzyszeń i ugrupowań, mających na celu upowszechnienie wiedzy i informacji
podkreślających znaczenie tożsamości narodowej. Celem, który im przyświecał, było dążenie do zmiany moralnego oblicza
społeczeństwa i rozwoju polskiej myśli politycznej poprzez upowszechnianie zasad zakorzenionych w tradycji polskiej i europejskiej myśli politycznej ostatnich dwóch stuleci.
W tym celu konserwatyzm uznawał za konieczne bronić fundamentu cywilizacji europejskiej przed atakami socjalizmu usiłującego człowieka wyzwolić od praw ekonomii i przed tymi nurtami liberalizmu, które przeciwstawiały się religii i tradycji. Istotną
rolę odgrywało w tych działaniach stawianie za cel utrzymanie
i doskonalenie systemu demokratycznego oraz budowanie tradycji, więzi, tożsamości narodowej, z którą identyfikowałby się naród 5. W przekonaniu konserwatystów realizacja tych zadań jest
konieczna i możliwa w oparciu o naród przekonany o misji, jaką
ma do spełnienia i budujący podstawy państwowości według zasad i w oparciu o cywilizację chrześcijańską.
Poczucie obowiązku wobec cywilizacji, narodu, Ojczyzny są
determinantami dla tej części społeczeństwa, która na co dzień
kieruje się wartościami konserwatywnymi i ma na uwadze przekazanie przyszłym pokoleniom dorobku tradycji i kultury. Realne
warunki życia społecznego, ulegające ciągłym transformacjom,
wymuszają konieczność przewartościowania modelu zachowań

4

R. Matyja, Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009, s. 79.
K. Wandowicz, Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce 1989-1998,
Wrocław 2000, s. 112.
5
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i postaw, odwołując się do fundamentów cywilizacji, ładu moralnego, porządku prawnego, hierarchii dóbr.
Z pewnością ta część społeczeństwa, która wyniosła z tradycyjnej rodziny katolickiej przywiązanie do przekazywanych przez
pokolenia niezmiennych prawd wiary, przykazań dekalogu oraz
nakaz kultywowania tradycji patriotycznych, ma świadomość
konieczności identyfikowania się z tradycyjnymi wartościami
etyczno-humanistycznymi. Poczucie obowiązku wobec cywilizacji, narodu, Ojczyzny – to są determinanty dla elity narodu
i światłej części społeczeństwa, myślącej nie tylko o codziennym
bytowaniu, ale o przyszłych pokoleniach, w kontekście dawnych
pokoleń i przyszłości państwa, cywilizacji.
Przedstawiciele Koalicji Konserwatywnej przeprowadzili krytykę zmian zachodzących po przełomie politycznym 1989 roku,
stwierdzając, że: „Trzecia Rzeczpospolita nie jest tym nowym
państwem, o które upominała się prawica lat osiemdziesiątych”,
albowiem budowa tego państwa została zahamowana przez siły
postkomunistyczne.
Przede wszystkim zwracali uwagę, iż państwo polskie po 1989
roku zostało oparte na wadliwych podstawach aksjologicznych,
na spychaniu na margines chrześcijańskiej moralności i tradycji,
a także postępującej demoralizacji społeczeństwa wskutek mętnych ideałów demokratyczno-liberalnych 6. Nawołując do zajęcia
zdecydowanego stanowiska w polskiej debacie dotyczącej akcesji
do Unii Europejskiej apelowali słowami
Nie wolno również milczeć o tym, że bez chrześcijańskiego dziedzictwa
nie ma cywilizacji europejskiej i tego świata wartości, w którym pojawiło się pojęcie godności i wolności człowieka oraz który umożliwił
dynamiczny rozwój świata zachodniego.

Istotną rolę w oddziaływaniu na świadomość społeczną spełnia głoszone przez konserwatystów przekonanie o tym, że interes całości narodu jest ważniejszy od interesu jednostki, ale jednocześnie dobro społeczne, może być zapewnione tylko przez

6
J. Macała, Anachronizm czy nowoczesność. Wizja Europy w koncepcjach promujących IV RP, w: Kontynuacje i nowatorstwo w świeci współczesnych idei, red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków 2008, s. 181.
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zagwarantowanie dobra jednostek 7. To one właśnie tworzą odrębne jakościowo byty, jak np. rodzinę, wspólnoty lokalne, naród,
społeczeństwo, wspólnoty kulturowe.
Należy podkreślić duże znaczenie, jakie przywiązują polscy
konserwatyści do stałej obrony życia wspólnotowego. Na tym
zasadza się celowość poszukiwania szerokiego oddźwięku i sojuszników dla idei konserwatywnych w społeczeństwie podlegającym zmianom i dokonującym wyboru, uczestniczącym w procesie modernizacji rzeczywistości.
W przekonaniu konserwatystów jednostka, jako byt rozumny,
jest podmiotem aktów poznawczych, jak również jest bytem oceniającym i podlegającym ocenie. Będąc członkiem rodziny, społeczeństwa, narodu, pozostaje uwikłana w konkretne zależności
jej wolność wpływa na sytuację innych jednostek i wspólnot. Istotą wolnego działania jest jego rezultat, a zatem sposób korzystania z wolności
nie odbywa się poza kryterium dobra i zła 8.

Janusz Korwin-Mikke krytycznie odniósł się w swoich wypowiedziach na temat hierarchii socjalistycznej, która próbowała
oprzeć się na ,,kolektywie”, ,,społeczeństwie”, ,,narodzie” zamiast
na jednostkach, rodzinach i naturalnych grupach społecznych,
które są powiązane zawodowo i terytorialnie 9.
Dla konserwatystów ważność poszczególnych bytów polega
na uznaniu ich niezbędności, niezastępowalności w tworzeniu
harmonijnej całości (wspólnoty), powiązanej skomplikowanymi
relacjami i podlegającej dynamice w procesie społecznym. Stąd
wynika przekonanie o tym, że jednostka jest nie tylko współtwórcą szerszych wspólnot, ale także ich wytworem, w nich zakorzenionym. Współcześni zachowawcy opierają swoje programy na
przekonaniu o podmiotowości każdego człowieka, osoby ludzkiej, zakorzenionej w transcendencji 10.
Ta koncepcja stanowi przeciwwagę dla indywidualistycznych
utopii, które odrzucały zobowiązanie jednostki wobec wspólnoty, jak również jest sprzeciwem wobec prób kolektywizacji
7

A. Górski, Myśli Reakcyjne, Warszawa 1994, s. 11.
K.M. Ujazdowski, Prawica dla wszystkich, Warszawa 1995, s. 21.
9
K. Wandowicz, Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce w latach
1989-1999, dz. cyt., s. 116.
10
G. Sordyl, Spadkobiercy Stańczyków, dz. cyt., s. 115.
8
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podporządkowujących jednostkę bez reszty zbiorowości. Nieodzownym punktem programu odnowy moralnej społeczeństwa
stało się odwołanie do koncepcji praw naturalnych jako aksjologicznych podstaw wolnego wyboru. Konserwatyści uważają, że
religia katolicka jest uznana za fundament takich wartości, jak:
godność i honor, prawda i wolność, posłuszeństwo, służba, wierność i odpowiedzialność 11. Mirosław Dzielski postulował ,,odrodzenie ducha” jako ,,niezgłębiony proces budzenia się poczucia
godności i chrześcijańskiej powinności w ludziach” 12.
Konserwatyści uznali za konieczne rozwinąć szeroki nurt społeczny, nadając szczególne znaczenie przywracaniu poczucia
wspólnoty i odpowiedzialności, patriotyzmu opartego na kodeksie powinności obywatelskich. W swojej koncepcji pojmowali solidaryzm jako niezbędny element społeczeństwa organicznego,
zapewniającego mu harmonię 13. Konserwatywna zasada traktowania społeczeństwa jako wielofunkcyjnego i zróżnicowanego
organizmu oznacza, że swoje cechy nabywa dzięki wyznawanej
religii i moralności, tradycji narodowej i cywilizacyjnej, duchowi
swojej konstytucji, uświęconym instytucjom politycznym, sposobowi organizowania się społeczności lokalnych 14.
Elity intelektualne uznawane za konserwatywne, determinowane były przeświadczeniem o konieczności dokonywania przemiany moralnego oblicza społeczeństwa. Sukces ugrupowań
politycznych, odwołujących się do wartości konserwatywnych
w wyborach 2005 roku pokazał, że społeczeństwo jest znacznie
mniej podatne na liberalną modernizację niż oczekiwały tego środowiska lewicowo-liberalne. Potwierdzało to istnienie w Polsce
silnego zaplecza nurtu konserwatywnego nie tylko w życiu intelektualnym 15. Wynika stąd przekonanie, że myśl konserwatywna
11
Program gospodarczy Unii Polityki Realnej opracowany przez Instytut Socjo-Cybernetyki w Warszawie zatwierdzony po poprawkach przez Radę Główną
UPR dn. 11 XII 1990 roku, zmieniony przez Radę Główną UPR w dn. 27 XI 2004
roku.
12
M. Dzielski, Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane, Kraków
1995, s. 83.
13
G. Sordyl, Spadkobiercy Stańczyków, dz. cyt., s. 115.
14
Tamże.
15
J. Kłoczkowski, Konserwatyzm w IV Rzeczypospolitej, <http://www.omp.org.
pl/stareomp/indexda8e.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=656>
dostęp dnia: 21.07.2011.

Wpływ myśli konserwatywnej na kształtowanie świadomości

363

w Polsce może być koncepcją zdolną przyciągnąć uwagę i zaufanie potencjalnych wyborców. Podstawę stanowiło nawiązanie do
wydarzeń z roku 1980, który był okresem wielkiego rozbudzenia
obywatelskiego, masowego niemal, udziału w polityce. Ówczesny model aktywności obywatelskiej odwoływał się do wizji narodu niepodzielonego, entuzjastycznie przeżywającego odzyskane
pole swobody. Powstał jednak – używając nieco anachronicznego
pojęcia – naród polityczny, o bardzo szerokim, wielomilionowym
zasięgu. Naród świadomy swych korzeni, manifestujący żywo
przywiązanie do Kościoła i doceniający rolę Jana Pawła II jako
swego przywódcy 16.
Doniosłym zadaniem stało się umiejętne powiązanie konserwatywnej wizji rzeczywistości z sytuacją w Polsce. To trudne zadanie dla konserwatyzmu, które polega na afirmacji zmieniającej
się rzeczywistości, poprzez nadanie jej zrozumiałego dla innych
sensu, zinterpretowaniu jej, uporządkowaniu, a potem utrzymaniu tego porządku tak, aby większość ludzi mogła się z nią
identyfikować.
Sposobem pozyskania szerokiego poparcia dla realizacji tego
celu było rzetelne przedstawienie stanowiska konserwatywnego
w publicystyce, działalności społecznej, kulturalnej, intelektualnej i polityce. Podkreślić należy znaczenie aktywności intelektualnej popularyzującej tezy konserwatystów, zawierające krytykę
rzeczywistości politycznej, społecznej, kulturowej w publikacjach
autorstwa m.in.: Marcina Króla, Bogdana Szlachty, Michała Jaskólskiego, Ryszarda Legutki, Zdzisława Krasnodębskiego i innych. Szeroki zasięg oddziaływania miały teksty publikowane w pismach „Pro Fide, Rege et Lege”, „Arcana”, „Najwyższy
Czas”, „Kwartalnik Konserwatywny”, „Res Publica Nowa”.
W obliczu zmieniającej się rzeczywistości działalność ugrupowań prawicowych koncentruje się na porządkowaniu i nadawaniu zmianom zachodzącym w procesie historycznym, zrozumiałego sensu, tak aby większość ludzi, ceniących zespół określonych
wartości, mógł się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć i w nieustannej konfrontacji z problemami, zaznaczyć swoją postawę.
16
R. Matyja, Trzecia Rzeczpospolita – kłopoty z tożsamością, <http://www.omp.
org.pl/stareomp/index46d8.php?module=subjects&func=viewpage&page
id=319> dostęp dnia: 21.07.2011.
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Temu celowi służy dogłębna i krytyczna analiza tradycji, celem
określenia, które z nich stanowią ostoję konserwatywnych wartości i przekonań. Od tego zależy intensywność oddziaływania
na wyobraźnię i świadomość większości obywateli. Wiąże się to
z wyraźnym afirmowaniem przez nich postawy konserwatywnej,
opierającej się na identyfikowaniu się z taką interpretacją rzeczywistości, która uznana jest za obiektywny punkt widzenia m.in.
na historię, sprawiedliwość, prawdę, etykę. Wówczas uzyskując
społeczną legitymizację, umożliwi budowanie podstaw narodowego konsensusu ,,pozwalającego na rozwiązywanie problemów
społecznych” 17.
Przedstawiciele Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej
w latach dziewięćdziesiątych zainicjowali debatę polityczną, będącą ambitną próbą odrodzenia w Polsce tradycji konserwatywnego myślenia w polityce. Zawarte w ich publikacjach wnioski
przestrzegają przed instrumentalnym traktowaniem polityki,
jako neutralnej moralnie techniki sprawowania władzy, służącej
realizacji partykularnych, jednostkowych dążeń. Godny upowszechnienia dorobek intelektualny tego środowiska odnosił się
do aktualnej sytuacji w Polsce, zwracając uwagę na zależność indywidualnych wyborów od wyznawanych wartości, wynikających z doświadczenia i dziedzictwa pokoleń, wspólnoty losu, pamięci, celów i zobowiązań.
Za niezwykle szkodliwe i krótkowzroczne uznali stosowanie
walki politycznej dla doraźnej skuteczności, w tym segmencie
życia społecznego, jakim jest polityka. Starali się poruszyć szerokie grono tych, którym nie są obojętne takie pytania, jak: do jakiej wspólnoty dążymy? Co nas łączy – interesy, tradycja, religia,
naród? Czym jest dobre społeczeństwo? Czym jest sprawiedliwe
państwo? Kto jest podmiotem zmian? Jakie są obowiązki obywateli wobec wspólnoty? Jakie dalekosiężne cele przyświecają
reformie gospodarczej, procesowi integracji z Unią Europejską?
Odpowiedzi na te pytania szczególnie istotne są nie tylko w programach partii politycznych czy w okresie kampanii wyborczej.
Podkreślając znaczenie dobra wspólnego i społecznej solidarności, kierują się przekonaniem, że

17

M.A. Cichocki, Jak być konserwatystą, „Res Publica Nowa” 1996, nr 4-5, s. 27.
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prawdziwa polityka to zdolność realizacji dalekosiężnych celów, wyznaczanych nie przez zmienny, „demokratyczny consensus” (…) lecz
przez „consensus podstawowy”, zakotwiczony w duchu danej wspólnoty narodowej, w ożywiającej ją symbolach i mitach, w przekonaniach
i wierzeniach stanowiących o politycznej tradycji kraju, o jego instytucjach czy systemie praw 18.

To, co wyróżnia postawę konserwatywną, to szczególne przywiązanie do chrześcijańskiego systemu wartości, opartego na
fundamencie chrystianizmu i zachodniej cywilizacji. Marcin Król
charakteryzując istotę postawy konserwatywno-liberalnej, stwierdził, że polega ona na
specyficznym stosunku do tradycji jako do źródła lub gwaranta wartości (…) Podstawą jest tu poczucie ciągłości, przynależności do wspólnoty politycznej, do wspólnoty kultury czy też obyczaju, które nie zmienia się mimo najrozmaitszych wstrząsów społecznych 19.

Dokładniej precyzuje to opinia Ryszarda Legutki, wyrażona
słowami
Chodzi tu zwykle o jakąś ukształtowaną w dłuższym procesie historycznym całość kulturowo-cywilizacyjną, posiadającą własną dynamikę rozwojową i własną tożsamość, taką jak Europa, cywilizacja zachodnia, tożsamość narodowa itp. 20.

Sprawdzoną formą dotarcia do czytelnika z prawicową „dobrą
nowiną”, stosowaną przez publicystów konserwatywnych były
felietony, nazywane przez M. Urbanowskiego „bronią szybkiego
reagowania, (…) najlepszym sposobem dotarcia do szerokiego
odbiorcy, większości społeczeństwa”. Tę formę wypowiedzi trafnie reagujących na aktualne wydarzenia i problemy w życiu społecznym, politycznym i kulturowym stosowali: J. Korwin-Mikke,
R. Legutko, S. Michalkiewicz i inni.
Konserwatyści uważają za swój moralny obowiązek występować w obronie dziedzictwa narodowego i tradycji. Zwracając się do szerokiej opinii publicznej, Stanisław Michalkiewicz
18
J. Gowin, Poszukiwacze zaginionej wspólnoty, w: W obronie zdrowego rozsądku,
red. M. Cichocki, T. Merta, Kraków 2000, s. 8.
19
R. Matyja, Konserwatyzm po komunizmie, dz. cyt., s. 135.
20
R. Legutko, Podzwonne dla błazna, Kraków 2006, s. 169.
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podkreślał znaczenie kultywowania dorobku cywilizacji europejskiej, charakteryzując ją następującymi słowami:
cywilizacja europejska wspiera się na trzech filarach: greckim umiłowaniu wiedzy, rzymskim prawie i religii chrześcijańskiej (...). Nie szereguję ich wedle ważności, ale wedle chronologicznego porządku, w jakim
pojawiły się w historii. Greckie umiłowanie wiedzy, wiedzy dla niej samej, nakazuje nam stawianie sobie najtrudniejszych pytań. Ono właśnie zrodziło naukę. Rzymskie prawo wypracowało pojęcia, kategorie
i instytucje, które nadal stanowią niedościgły wzór i kiedy na naszych
oczach usiłuje się je omijać, czy fałszować, mamy poczucie, że niszczone są fundamenty społecznego ładu i sprawiedliwości, które są nam tak
bliskie, że uważamy je za naturalne. I wreszcie religia chrześcijańska,
która oświeciła barbarzyńskie ludy Europy, zaszczepiając im miłość
bliźniego, jako podstawowe kryterium rozróżniania dobra i zła, i stając
się w ten sposób sumieniem naszej cywilizacji 21.

W instytucjach i władzach dzisiejszej, zjednoczonej Europy
istnieją grupy nacisku, które posługując się strukturami europejskimi, instytucjami państw Unii Europejskiej, próbują nakazać
i odrzucić tradycyjną patriarchalną kulturę. Tego typu poglądy
dominują we współczesnej Europie, propagowane są w mediach
i publicznych debatach.
Konserwatyści uważają, że bycie chrześcijaninem zobowiązuje do aktywności międzynarodowej. Włączając się w dyskusję
dotyczącą przygotowań do akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej, uznali, że przed Polską stoi zadanie ewangelizowania
Europy w duchu chrześcijańskim. Kierowali się następującym
przekonaniem:
Naszym obowiązkiem moralnym jako chrześcijan, jako katolików, jako
Europejczyków, jest dać coś sąsiadom, razem z nimi próbować coś konkretnego zbudować tutaj i od teraz – nie lękając się, co o nas pomyślą
i czy przypadkiem nie powiedzą, że jest to śmieszne czy niepotrzebne 22.

Wśród ważnych zadań konserwatyzmu K.M. Ujazdowski wymienia przeciwstawienie się „cywilizacji śmierci”. Zadania te
oznaczają „konfrontację z częścią lewicowych i liberalnych elit”,
21

S. Michalkiewicz, Na gorącym uczynku, Warszawa 1996, s. 81.
G. Tokarz, Konserwatyści polscy wobec chrześcijaństwa w latach 1989-1999,
Wrocław 2002, s. 122.
22
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ponieważ zakładają walkę z takimi zjawiskami, jak „propaganda aborcyjna, demoralizacja ze strony części prasy czy promocja
dewiacji seksualnych”. Obrona fundamentalnych zasad moralnych wywiedzionych z etyki chrześcijańskiej to m.in. „obrona życia od chwili poczęcia, godności i sprawiedliwości, praw rodziny
i narodu” 23.
Konserwatyści manifestują brak akceptacji wobec zaznaczającej się dechrystianizacji i kryzysu modelu tradycyjnej rodziny.
Szczególne znaczenie mają propagowane przez konserwatystów
wzorce rodzinne, które zakładają istnienie integralnej władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Podkreślana jest narastająca deprecjacja
dominującej roli ojca w rodzinie i promowanie tzw. rodziny nowoczesnej, w której na wzór ustroju liberalnego, każdemu członkowi
rodziny przysługują pewne prawa, a stosunki w rodzinie miałyby
być regulowane kontraktem zabezpieczającym te prawa. Zachowawcy krytykują taki wzorzec rodziny, traktując go jako zamach
na władzę rodzicielską, wpływający niszcząco na rodzinę.
Pogląd, że związki między rodzicami a dziećmi w rodzinie
traktowanej jako ,,społeczność polityczna”, gdzie dzieci na podobieństwo mniejszości, muszą mieć zagwarantowane swobody
i uprawnienia, a rodzice, czyli władza, muszą mieć prawnie ustalone granice kontroli, prowadzi do manipulowania zasadą hierarchii w rodzinie, dając pretekst do traktowania jako maltretowanie
np. ograniczenie swobody dziecka przez rodziców 24.
Znaczna część publicystów konserwatywnych zwraca uwagę
na przyczyny moralnego rozkładu rodziny, jakimi są daleko idące żądania ruchów feministycznych, dotyczących równouprawnienia kobiet, rewolucja seksualna, wzrastająca liczba rozwodów.
Janusz Korwin-Mikke opowiada się stanowczo za ograniczeniem
dopuszczalności rozwodów, wskazując, że na wzrastającą statystykę rozwodów wpływają przypadki lekkomyślnego wyboru
partnera, co skutkuje tragedią wielu dzieci 25.
Poglądy polskich konserwatystów zwracają społeczną uwagę
na fakt, że cywilizacja, w której jesteśmy zakorzenieni, jest chrześcijańska, a katolicyzm jest gwarantem utrzymania narodowej
23

K. M. Ujazdowski, Prawica dla wszystkich, dz. cyt., s. 86.
R. Legutko, Frywolny Prometeusz, Kraków 1995, s. 38.
25
J. Korwin-Mikke, Vadmecum ojca, Sosnowiec 1995, s. 68.
24
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tożsamości. Podporządkowanie państwa, jego instytucji publicznych oraz systemu prawa chrześcijańskiej moralności wykluczy,
zdaniem konserwatystów, relatywizm etyczny oraz naruszanie
wolności sumienia – ta bowiem mieści się we właściwym dla
chrześcijaństwa nakazie poszanowania ,,przyrodzonej godności
każdej osobie ludzkiej” 26.

26
Deklaracja Ideowo-Programowa Klubu Konserwatywnego w Łodzi, w: Klub Konserwatywny w Łodzi 1989-2001: dokumenty i publicystyka, oprac. J. Bartyzel, J. Nagórski, M. Paszkowski, Łódź 2002, s. 11.
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Polityczny wymiar pomników i miejsc pamięci

Zgodzić się należy, że historia i polityka zawsze były połączone
silnymi więzami. Obrazuje to chociażby powiedzenie, że „historia bez polityki, to drzewo bez owoców, a polityka bez historii, to
jak drzewo bez korzeni” 1. Próba oddzielenia problemu pamięci
od polityki wydaje się więc być na próżno podejmowanym wyzwaniem. Dzieje się tak dlatego, że pamięć historyczna jest w istocie problemem politycznym. Można tu powtórzyć za Markiem
A. Cichockim, że „wyrażane czasami przez historyków oczekiwanie, by politycy pozostawili przeszłość w spokoju prawdopodobnie nigdy się nie ziści” 2, ponieważ „jeżeli mówimy o pamięci,
to natychmiast pojawia się pytanie o jej relacje z władzą, a także
o związki między pamięcią a polityką” 3. Jak ujmuje to Norman
Davies: „Historia i polityka są nierozerwalnie związane od początku świata lub co najmniej od chwili, która po nim nastąpiła” 4.
Polityków interesuje, co poszczególne społeczeństwa pamiętają; pamięć staje się dla nich swoistą kartą przetargową w politycznej grze. Jedni więc zabiegają, by pewną część historii przechować
w pamięci następujących po sobie pokoleń; w tym samym czasie
inni dążą do zatarcia pewnych faktów w społecznej świadomości. Jeszcze inni ulegają pokusie, by wykorzystać przeszłość do
własnych celów, skierować ją w wygodną dla nich stronę. Dzieje
1
A. Magierska, Historia i polityka: wypożyczalnia cytatów i kostiumów, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2002, s. 281.
2
M.A. Cichocki, Ile pamięci zniesie polityka?, „Przegląd Polityczny” 2002, nr 56,
s. 10.
3
M.A. Cichocki, O potrzebie pamięci i grozie pojednania, w: Pamięć jako przedmiot władzy, red. P. Kosiewski, Warszawa 2008, s. 9.
4
N. Davies, Europa. Między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007, s. 287.
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się tak chociażby dlatego, że właśnie między innymi od emocji
związanych z podzielanymi w społeczeństwie wspomnieniami
zależą postawy poszczególnych przedstawicieli tego społeczeństwa i podejmowane przez nich decyzje. Mówimy więc, że decyzje te są wyraźnie obciążone pamięcią. Paweł Huelle zauważa, że
właśnie o kształtowanie wizji przeszłości toczą się najczęściej zażarte spory, ponieważ kluczy do tejże przeszłości jest zazwyczaj tyle, ile
projektów na urządzenie współczesnego życia. Politycy, podobnie jak
ideolodzy, nie tylko przedstawiają swoją własną wersję minionych wydarzeń. Pragną nade wszystko narzucić ją i upowszechnić, legitymując
w ten sposób własne poglądy, idee, projekty czy konkretne, doraźne
działania 5.

Dlatego Peter Steinbach stwierdza, że „historia stała się widocznie
elementem politycznym” 6, a Anna Wolff-Powęska przekonuje, że
walka o wizerunek przeszłości toczy się dziś, a chodzi w niej o jutro.
Ta podstawowa prawda niesie konsekwencje. Przeszłość wspomina się
zawsze w określonej sytuacji politycznej 7.

Raz jeszcze, wracając do słów Marka A. Cichockiego, możemy zatem powiedzieć, że
roszczenie historyków do bycia jedynymi gospodarzami pamięci
w społeczeństwie demokratycznym jest absolutnie nie do przyjęcia. Pamięć musi znajdować się w środku polis 8.

Przywołać można by tu tezę o politycznym „naładowaniu”
pamięci, szczególnie tej grupowej. Chodzi o założenie, że pamięć
staje się przedmiotem politycznej batalii. Arno Mayer wskazywał
na przykład, że

5
P. Huelle, Nie znać historii to być zawsze dzieckiem, „Gazeta Wyborcza”, 22/23
IX 2007, s. 13.
6
P. Steinbach, Symboliczne formy pamięci, „Przegląd Zachodni” 2000, nr l, s. 41.
7
A. Wolff-Powęska, „Powiedzcie to synom waszym…”, <http://tygodnik2003-2007.onet.pl/0,1213920,druk.html> dostęp dnia: 22.07.2011.
8
M.A. Cichocki, O potrzebie pamięci i grozie pojednania, w: Pamięć jako przedmiot władzy, dz. cyt., s. 12; L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008, s. 48-49.
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zarówno pamięć, jak i historia, mają skłonność do bycia właściwie i niewłaściwie wykorzystywanymi do celów politycznych. W ciągu wieków
narracje i interpretacje historyczne służyły licznym funkcjom innym niż
postęp naukowy. Były (i dalej są) kształtowane i instrumentalizowane,
aby wywyższyć władców, zbudować legendy założycielskie, propagować tożsamości narodowe, podpierać systemy wierzeń i racjonalizować nadużycia władzy. (...) Zaiste, celem obwieszczenia pamięci kolektywnej w mniejszym stopniu jest utrwalenie nieodwołalnie zacierającej
się przeszłości, a bardziej jej ponowne wyregulowanie i ożywienie dla
wykorzystania w dzisiejszych i jutrzejszych sporach politycznych 9.

Ten proces możemy obserwować między innymi w obszarze
miejsc pamięci.

Medium w przestrzeni politycznej
Pomniki czy miejsca pamięci stają się swoistym systemem komunikacyjnym. Stanowią narzędzie służące wysyłaniu określonych
komunikatów przez politycznych nadawców, chcących oddziaływać w określony sposób na społeczeństwo 10. Przejawem tego
jest chociażby dbałość władzy o to, aby pomniki nie prezentowały treści nieodpowiadających przyjętemu kanonowi. Dotyczy to
zarówno napisów, którymi pomniki są opatrywane, jak i niesionej przez nie symboliki. Owa dbałość przyjmuje rozmaite formy –
w zależności od systemu politycznego, z którym mamy do czynienia; w państwie demokratycznym przejawia się na przykład
zakazem propagowania symboli totalitaryzmów czy treści szowinistycznych, natomiast w państwie autorytarnym przybiera postać narzucania wizji miejsc pamięci zgodnych z linią polityczną
reprezentowaną przez rządzących 11.
Jako medium operujące symbolem, często wysokim poziomem niedookreśloności, pomnik wymaga dużego zaangażowania
9
Cyt. za: A. Milchman, A. Rosenberg, Eksperymenty w myśleniu o Holocauście.
Auschwitz, nowoczesność i filozofia, Warszawa 2003, s. 121.
10
Nie jest to rzecz jasna domena jedynie współczesnego państwa narodowego. Wszak już w starożytności odnaleźć możemy potwierdzające to przykłady –
jak chociażby łuki triumfalne w Cesarstwie Rzymskim.
11
Por. L.M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne
w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006, s. 87.
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odbiorcy w zrozumienie zawartego w nim przekazu. Bywa, że
przedstawicielom władzy zależy na narzuceniu specyficznego rozumienia miejsca pamięci, odpowiadającego politycznym potrzebom czasu. To zadanie wypełniają niejednokrotnie liderzy opinii,
którzy „pomagają” rozumieć idee niesione przez pomniki, propagują „słuszne” interpretacje zawartych w nich komunikatów.
Niejednokrotnie takie wysiłki są podejmowane dla kultywowania
politycznego mitu.
Właśnie w fundowaniu pomników czy innych obiektów upamiętniania wpisanych w przestrzeń publiczną przejawia się „polityka pamięci”, której celem jest kształtowanie treści pamięci zbiorowej. Jest prowadzona przez różne podmioty – nie tylko przez
organy administracji państwowej, ale i na przykład samorządy
lokalne, organizacje pozarządowe i media. Zastrzec więc należy,
że aparat państwa nie ma nieograniczonych możliwości w kształtowaniu krajobrazu pamięci, albowiem na jego ostateczny wygląd
wpływają jeszcze chociażby takie czynniki, jak pamięć rodzinna
czy narracja historyczna promowana przez media. Z jednej strony
więc chodzi o historię nauczaną w domu, z drugiej – o tę promowaną w obszarze kultury masowej poddanej komercjalizacji.
Obiekty upamiętniania wspierają panowanie symboliczne nad
terytorium i umożliwiają ukonstytuowanie – jak nazywa to Lech
M. Nijakowski – „domeny symbolicznej”. Dostrzega on, że poszczególne grupy funkcjonujące na danym terytorium dążą do
panowania symbolicznego nad tym obszarem, co stanowi zarzewie konfliktów i animozji. Stawka jest w nich wysoka, bowiem
fakt, że dana domena jest uznawana za ważną, rodzi swoisty kapitał symboliczny, który wspiera skuteczne działanie w różnych
obszarach życia społecznego, na przykład w polityce, nauce czy
sztuce. Efekt tego procesu wskazuje Nijakowski, gdy pisze, że
„panowanie symboliczne dotyczy w pierwszym rzędzie (intencjonalnie) rzeczy, takich jak pomniki, a dopiero wtórnie wpływa na
relacje społeczne – przynajmniej tak się wydaje ludziom, którzy
nie dostrzegają, że za panowaniem symbolicznym kryje się także
siła, która ich zmusza do posłuszeństwa” 12. Siłę tę mogą stanowić
przedstawiciele elit, odwołujących się do określonych symboli,
często kierując się przy tym określonym interesem – na przykład
12

L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci, dz. cyt., s. 77.
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politycznym. I jeszcze jedna – jak się wydaje ważna uwaga – „domena symboliczna nie jest po prostu obszarem opanowanym
przez pewną kulturę, może nawet nie być zamieszkana przez
członków grupy, która ją posiada (dobrym przykładem są domeny żydowskie poza Izraelem)” 13.

Narzędzie w polityce międzynarodowej
Obserwując, jak ważną rolę w bieżącej polityce może odgrywać
społeczna pamięć, widzimy, że odpowiednio wykorzystana może
stać się elementem walki w konfliktach na płaszczyźnie społecznej, politycznej czy kulturowej. Odnotowuje to między innymi
Helmut Juros, kiedy mówi, że „politycy dialektycznie walczą
między sobą o to, co jest autentycznym wspomnieniem i uczczeniem pamięci” 14. Owa walka dotyczy nie tylko debat politycznych
toczących się w granicach poszczególnych narodów czy państw.
Może bowiem przybierać postać ponadnarodowych batalii. Zdzisław Krasnodębski zauważa, że
odwołanie się do pamięci czy sięganie po argumentację historyczną odgrywa coraz większą rolę w polityce międzynarodowej. (...) Wystarczy
wspomnieć, jak częste są w dzisiejszej polityce międzynarodowej rytuały ekspiacyjne czy też kommemoratywne 15.

W tym kontekście jawi się nam jedna z wielu ról miejsc pamięci – widzimy je jako swoiste podmioty polityki zagranicznej.
Wystarczy wskazać na muzea na terenach dawnych obozów,
żeby dostrzec w nich ważne ogniwo procesu pojednania i dialogu
między narodami. Przykładem może być chociażby Auschwitz-Birkenau, w którym splatają się kontakty polsko-niemieckie
i polsko-żydowskie. Musi to mieć swoje przełożenie na kontakty
międzynarodowe i wizerunek Polski i Polaków w świecie. Miejsca pamięci mogą więc wpisywać się w szerszy kontekst polityki
13

Tamże.
H. Juros, Pamięć i historia w Europie, w: Europa. Drogi integracji, red. A. Dylus,
Warszawa 1999, s. 46.
15
Z. Krasnodębski, Rozmowy istotne i nieistotne, w: Pamięć jako przedmiot władzy,
dz. cyt., s. 17.
14
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historycznej jako części szeroko rozumianej promocji kraju na
arenie międzynarodowej. Stosunek do pomników czy symbolicznych cmentarzy stanowi bowiem ważny element płaszczyzny, na
której dochodzi do kontaktów między grupami etnicznymi czy
narodowymi. Wznoszenie nowych monumentów bez uwrażliwienia na tę kwestię może prowadzić do zadrażnień i konfliktów,
ożywienia stereotypów i uprzedzeń, a także roszczeń podnoszonych pomiędzy krajami 16.
Istotna wydaje się w tym kontekście konstatacja poczyniona
przez Andrzeja Szpocińskiego, który – analizując formy odwołań
do przeszłości – stwierdził, iż
spory o przeszłość (o dziedzictwo) toczone w obrębie wspólnot narodowych nie prowadzą z zasady do osłabiania więzi. W takich wypadkach, mimo że przeszłość jest przedmiotem sporów, nie przestaje ona
być zarazem najważniejszym tworzywem, z którego budowane są więzi wspólnotowe (narodowe). Z odmienną sytuacją mamy do czynienia
w wypadku sporów o przeszłość w zbiorowościach ponadnarodowych
pretendujących do przekształcania się we wspólnoty; tu rozbieżności
na temat kształtu przeszłości sprawiają trudności w budowaniu ponadnarodowych więzi 17.

Kwestię tę należy rozpatrywać w kontekście nowej jakości życia
społecznego i politycznego, którą zaobserwować można w okresie powojennym, zdeterminowaną właśnie wydarzeniami wojennymi. Otóż, wcześniej dominował paradygmat zapomnienia jako
podstawowa metoda budowania nowego porządku politycznego
po długich okresach konfliktów. Uznawano bowiem, że bez zapomnienia wyrządzonych sobie w czasie wojny krzywd, nie da się
zbudować trwałego pokoju i rozwijać stosunków pomiędzy państwami. Źródło takiego podejścia stanowiło przekonanie, że bez
zapomnienia wojna nigdy by się nie kończyła, trwałaby wiecznie.
Okrucieństwa II wojny światowej doprowadziły jednak do zmiany sposobu myślenia w tym obszarze. Zaistniała zatem zupełnie
nowa sytuacja, ponieważ
16
Por. T. Kranz, Muzea-miejsca pamięci w wymiarze społeczno-politycznym, „Przeszłość i Pamięć” 1998, nr 3, s. 12; B. Eßer, Pomnik niemieckiego żołnierza czy religijne
miejsce pamięci?, „Przegląd Zachodni” 2000, nr 1, s. 171.
17
A. Szpociński, Kłopoty z dziedzictwem europejskim, w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski,
R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 262-263.
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można w sposób dobitny powiedzieć, iż nigdy w historii zachodniego
świata nie było jeszcze sytuacji, w której zasadą zdrowia społecznego
byłaby pamięć zamiast zapomnienia. Dzisiaj natomiast wśród elit społeczeństw zachodnich można jako jeden z głównych aksjomatów warunkujących prawidłowe działanie demokracji spotkać się z poglądem,
iż bez uporania się z kwestią trudnej przeszłości nie można liczyć na
budowę poprawnych stosunków politycznych z żadnym partnerem
politycznym 18.

Doszukując się przyczyn zmiany obowiązującego wcześniej paradygmatu zapomnienia, wskazać należy między innymi skalę
popełnionych zbrodni i ogromne straty wśród ludności cywilnej,
która stawała się ofiarą nie tylko działań wojennych, ale i zaplanowanych z rozmysłem działań eksterminacyjnych, przybierających
skalę przemysłową. Przejście nad tymi zbrodniami do porządku
dziennego, zgodnie z wcześniej panującą linią, wydawało się niemożliwe. Choć nie znaczy to, że – szczególnie w niektórych społeczeństwach – po 1945 roku nie dochodziła do głosu potrzeba
usuwania w cień wspomnień o dramacie wojny, niechęć przyznawania się do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie, uciekania od rozliczania win i refleksji nad okolicznościami, które doprowadziły do wybuchu konfliktu na światową skalę i nad jego
konsekwencjami 19.

Narzędzie instrumentalizacji historii
W różnych warunkach historycznych i społeczno-politycznych
społeczna pamięć bywa zawłaszczana przez różne środowiska
czy ośrodki władzy. Miejsca pamięci stają się nierzadko zakładnikami bieżących sporów w życiu publicznym czy politycznym.
Proces ten musi wywoływać określone skutki w obszarze funkcjonowania grup czy całych społeczeństw. Stąd zgłaszany przez
Pawła Machcewicza postulat dotyczący polskiej debaty publicznej, zgodnie z którym

18
B. Korzeniewski, Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki, Poznań 2006, s. 65.
19
Por. tamże, s. 55-58.
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nie powinno się prowadzić wojny politycznej poprzez muzea, bo będzie to ze szkodą dla nich samych, a przede wszystkim świadomości
historycznej Polaków 20.

Można powiedzieć, że zjawisko instrumentalizacji historii istniało zawsze, a szczególnie od momentu, w którym pojawiły się
oficjalne wersje historii oraz od czasu wykształcenia się historii
jako odrębnej nauki. W pierwszym okresie przejawem tego było
pisanie historii konfliktów wojennych przez zwycięzców czy stronę silniejszą. XX wiek z kolei przyniósł takie procesy zawłaszczania pamięci, których celem była legitymizacja istniejącego systemu władzy i czy tworzenia nowego systemu wartości 21.
Instrumentalne traktowanie historii w dziedzinie politycznej
objawia się w bardzo fragmentarycznych i niejednokrotnie bardzo powierzchownych odwołaniach do przeszłości. Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z wykorzystywaniem jedynie „okruchów pamięci” dla założonych z góry celów. Jednym
ze środków służących do osiągnięcia tego celu stały się pomniki
i miejsca pamięci. Przykłady takiej działalności możemy wskazać
chociażby w historii PRL, gdzie wyraźnie widzimy ideologizację
działalności muzeów. Te miejsca pamięci, będące ważnym składnikiem oficjalnej pamięci państwowej, stanowiły – zgodnie z oficjalną wykładnią – miejsca ukazujące walkę, heroizm i martyrologię narodu polskiego. Traktowano je jako cmentarze i miejsca
męczeństwa Polaków. Z drugiej strony – widziano w nich symbole zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem, a zatem i symbole
triumfu socjalizmu. I jako takie pomagały tworzyć obraz polskiej
historii, w którym walka z okupantem legitymizowała powstanie Polski Ludowej. W zakresie działalności oświatowej – w ramach wychowania patriotycznego – miały przybliżać najważniejsze wydarzenia dotyczące wojny i okupacji w Polsce. Przy
czym celem wystaw historycznych organizowanych na przykład
w latach pięćdziesiątych nie była tylko dokumentacja historii, ale
też jednocześnie wzmacnianie w społeczeństwie poczucia zagrożenia zewnętrznego, przy jednoczesnym gloryfikowaniu ZSRR
20

P. Machcewicz, Muzea to nie oręż polityczny, „Rzeczpospolita”, 16 XII 2008,
s. A15.
21
Por. B. Korzeniewski, Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia
autonomii jednostki, dz. cyt, s. 22 i 167-168.
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i ośmieszaniu państw kapitalistycznych. Dlatego też mówimy, że
pamięć o wojnie została wykorzystana jako jeden ze składników
mitu założycielskiego PRL. I była wykorzystywana do końca lat
osiemdziesiątych XX wieku, co musiało się przekładać na konkretne skutki w postaci zmian w świadomości historycznej polskiego społeczeństwa 22.
Instrumentalizacja historii może prowadzić do tworzenia takich pomników i miejsc pamięci, które zacierają prawdę o minionych wydarzeniach, blokując tym samym procesy rzetelnych
rozliczeń z przeszłością. Proces ten może się przejawiać również
w takim przekształcaniu substancji muzealnej czy pomnikowej,
którego celem jest właśnie poddawanie narracji historycznej partykularnym interesom poszczególnych grup albo legitymizacja ich działań. Sposobem na ucieczkę od odpowiedzialności za
krzywdy wyrządzone w minionych czasach może być na przykład kultywowanie mitu o własnej niewinności, czyli prezentowanie się w roli ofiary historii – zarówno przez grupy, jak i całe
narody, albo też relatywizacja krzywd przez nie wyrządzonych.
Zachodzi więc „zjawisko pomniejszania skali swoich dawnych win, aby przez to zmienić swą pozycję na mapie obrazującej krzywdy historyczne” 23. Skuteczne zastosowanie tej taktyki,
motywowane zwykle bieżącymi interesami politycznymi, może
owocować deformacją efektów procesu ustalania stron odpowiedzialnych za popełnione zbrodnie i wskazywania podmiotów
pokrzywdzonych 24.

Auschwitz-Birkenau
Czynienie z pamięci cennego instrumentu w kształtowaniu świadomości politycznej przez wiele lat było udziałem powojennych
polskich władz chociażby w przypadku Auschwitz-Birkenau. Już
krótko po wojnie Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa
22

Por. T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki,
Lublin 2002, s. 45-47.
23
B. Korzeniewski, Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki, dz. cyt, s. 31.
24
Por. tamże, s. 26-32.
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zaciemniała rzeczywisty obraz historii tego obozu. Zgodnie bowiem z jej mandatem, ratyfikowanym przez polski Sejm w 1947
roku, Oświęcim był jednym z miejsc, „w których walczyli i ginęli
śmiercią męczeńską Polacy i obywatele innych narodowości” 25.
Choć niezaprzeczalne przecież było, że najliczniejszą grupę ofiar
Auschwitz stanowili Żydzi, a sam obóz stał się ostatecznym celem tysięcy transportów Żydów z Polski i wszystkich zakątków
Europy.
Budowaniu nieprawdziwego wizerunku ofiar Auschwitz
sprzyjały rozmaite inicjatywy i działania podejmowane w okresie komunizmu. Wskazać tu można na przykład fakt, że po wojnie baraki na terenie dawnego obozu w pobliżu słynnej bramy
Arbeit macht frei zostały przekazane ponad dwudziestu krajom
jako „pawilony narodowe”. Jeden z tych baraków stał się „pawilonem żydowskim”. Co ważne i charakterystyczne – był zwykle
zamknięty; otwierano go przy wyjątkowych okazjach. Zwiedzający rzadko też zaglądali na rozległe tereny Birkenau, kilka kilometrów od dawnego obozu pracy – w miejsce, w którym kończyły się tory, będące niegdyś niemym świadkiem „wyładunku”
Żydów i ich „selekcji” przeprowadzanej przez doktora Mengele.
Pozostałości znajdujących się tam ruin krematoriów były w tamtym czasie opuszczone i niedostępne 26.
Działania kreujące fałszywy obraz historii hitlerowskiego obozu dotyczyły także pomników na jego terenie. Świadczą o tym
chociażby wydarzenia roku 1967, kiedy to w pobliżu krematoriów został ukończony Międzynarodowy Pomnik Ofiar Faszyzmu
w Birkenau. Znamienne jest to, że na kilka dni przed jego odsłonięciem zmieniono element wieńczący monument. Odtąd, zamiast trzech abstrakcyjnych postaci różnej wielkości sugerujących rodzinę, była to marmurowa kwadratowa płyta z trójkątem
pośrodku. W ten właśnie sposób kształt kojarzony z żydowskimi ofiarami (zdecydowana większość pomordowanych rodzin
była narodowości żydowskiej) zastąpił inny symbol; przypominał oznaki noszone przez robotników – więźniów obozu, reprezentujących różne narodowości. Z kolei u podstawy pomnika
25
Cyt. za: M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, Warszawa 2001, s. 85.
26
Por. tamże, s. 86.
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w Birkenau umieszczonych zostało dziewiętnaście tabliczek z napisem w tyluż językach (między innymi w jidysz). Obwieszczały,
że „w tym miejscu 4 miliony ludzi cierpiały i zginęły z rąk hitlerowskich morderców w latach 1940-1945” 27. Uwagę zwraca więc
zawyżona liczba ofiar. Była powszechnie przyjmowana w bloku
radzieckim. Pozwalała zawyżyć liczbę zamordowanych w Auschwitz Polaków, rosyjskich jeńców wojennych i przedstawicieli innych narodowości. Wszystko to prowadziło do polonizacji czy
internacjonalizacji tego miejsca. W centrum stawało męczeństwo
Polaków. Na plan dalszy schodziło cierpienie Żydów. Zostali oni
niejako „ukryci” w formalnej kategorii – „inne narody” 28.
Ci, którzy w latach osiemdziesiątych odwiedzali dawny obóz,
w jednej ze sprzedawanych tam książek mogli przeczytać, że
Od marca 1942 r. do końca istnienia obozu osadzono w nim zarówno
Polaków, jak i Amerykanów, Anglików, Austriaków, Belgów, Bułgarów,
Chorwatów, Cyganów, Czechów, Francuzów, Greków, Holendrów, Hiszpanów, Litwinów, Łotyszów, Niemców, Norwegów, Rosjan, Serbów,
Słowaków, Słoweńców, Szwajcarów, Turków, Węgrów, Włochów i Żydów. Wśród więźniów różnych narodowości największą grupę stanowili zawsze Polacy oraz obywatele polscy pochodzenia żydowskiego,
następnie obywatele ZSRR, Jugosłowianie i Francuzi 29.

Taka prezentacja sprzyjała temu, że zwiedzający muzeum zapamiętywali żydowskie ofiary Auschwitz – jeśli nie na ostatnim
miejscu – to zdecydowanie w końcu zestawienia. Wizja historii
w wydaniu komunistycznym zmonopolizowała symbolikę tego
miejsca, tworząc z niego swoisty pomnik internacjonalizmu, upamiętniającego „walkę i męczeństwo Polaków i obywateli innych
narodowości” 30.
Takie interpretowanie przeszłości, polegające na włączaniu pamięci o Zagładzie Żydów do pamięci innych narodów-ofiar hitlerowskiego ludobójstwa powodowało marginalizację tematu,
zamknięcie go w swoistym „getcie”. Podobnie jak prezentowanie

27

Cyt. za: tamże, s. 86.
Por. tamże.
29
Cyt. za: M. Okoński, Zderzenie symboli, <http://tygodnik2003-2007.onet.
pl/0,1213712,druk.html> dostęp dnia: 22.07.2011.
30
M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona, dz. cyt., s. 85.
28
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oficjalnej wersji osnutej wokół niewielkiej tylko liczby jednoznacznie „żydowskich miejsc i symboli” 31.

Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego
Proces wykorzystywania pomników i miejsc pamięci dla celów
legitymizacyjnych możemy prześledzić także na przykładzie
Grunwaldu – miejsca upamiętniającego ważną dla polskiej świadomości narodowej bitwę z 1410 roku 32.
31
Tamże, s. 90. Działanie zmierzające do zaciemniania różnicy losu narodu
żydowskiego i narodu polskiego odbywało się na różnych płaszczyznach. Ukazywały się na przykład publikacje, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularnym, przedstawiające znacznie zdeformowany obraz historii Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej. Przykładem może być tak zwana „kampania
przeciwko encyklopedystom”, której początkiem był artykuł na temat hitlerowskich obozów koncentracyjnych, który ukazał się w 1966 roku w ósmym tomie
Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. Słusznie odnotowano w nim różnicę pomiędzy obozami koncentracyjnymi, w których więźniowie mieszkali i pracowali,
aczkolwiek w warunkach mających przyspieszyć ich śmierć, od obozów zagłady,
które stworzone byty tylko i wyłącznie w celu mordowania ludzi, a ich ofiarami
byli w przytłaczającej większości Żydzi. Jak określa to M. Zaremba – „zbrodnia
autorów hasła polegała na zakwestionowaniu autostereotypu, w myśl którego
Polacy ucierpieli najbardziej w czasie drugiej wojny światowej, byli Chrystusem
narodów, i to im się należy palma męczeństwa”. Do marca 1968 roku cała encyklopedia była analizowana, czego celem było wykazanie, że dotychczas opublikowane jej tomy umniejszały męczeństwo Polaków, przy jednoczesnym podkreślaniu cierpienia Żydów i Niemców. Efektem tej kampanii było zwolnienie
większości członków redakcji encyklopedii i dodanie „poprawionego” artykułu
do najbardziej skrytykowanego tomu. W nowym tekście znalazło się potępienie
jakiegokolwiek rozróżniania między hitlerowskimi obozami koncentracyjnymi
i zapewnienie, że cel wszystkich takich miejsc był jeden – eksterminacja każdego,
kto przekroczył ich bramy – niezależnie od tego, czy był Polakiem, czy Żydem.
Por. M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001, s. 330-331; M.C. Steinlauf,
Pamięć nieprzyswojona, dz. cyt., s. 98.
32
Działania lokalnych władz w pierwszych latach XXI wieku wydają się potwierdzać szczególną rolę Pól Grunwaldzkich. Na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przewidział 29 milionów złotych na renowację tego miejsca, przyjmując projekt działań inwestycyjno-konserwatorskich
i muzealnych. W ramach zaplanowanych inwestycji założono między innymi
gruntowny remont, renowację i modernizację Zespołu Pomnikowego, renowację ruin Kaplicy Pobitewnej, budowę stałego miejsca widowiskowego, pola
campingowo-namiotowego z zapleczem socjalnym i technicznym. Jednocześnie przewidziano publikacje wydawnicze, naukowe oraz wznowienie badań
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Już pierwsze powojenne obchody jej rocznicy były przygotowane z myślą, aby w programie powiązać tamte wydarzenia
z militarną klęską Niemiec roku 1945. Komunistyczne władze
w wytycznych dla organizatorów uroczystości podkreślały, że
należy w nich uwypuklić
znaczenie zwycięstwa zjednoczonej Słowiańszczyzny nad imperializmem germańskim. Omówić rocznicę i skutki zwycięstwa grunwaldzkiego i obecnego. Podkreślić siłę zjednoczonego bloku państw
słowiańskich i ich udział w walce z rozgromieniem hitlerowskich
Niemiec 33.

Wpisywało się to w linię prezentowaną przez Wydział Propagandy Polskiej Partii Robotniczej, który przekonywał, że „Niemiec –
to wróg odwieczny, który tylko czyha na dogodny moment do
napadu. Świadczy o tym cała nasza historia” 34. Autorzy polityki
zgodnej z taką argumentacją doszukiwali się paraleli pomiędzy
wielką bitwą z roku 1410 a wynikiem II wojny światowej, argumentując, że
Grunwald i Berlin – to triumf jedności Słowian nad niemczyzną. Rok
1410 zahamował na krótko jej rozpęd, rok 1945 rozbił na proch jej potęgę. Oba zwycięstwa wskazują nam drogę na dziś i jutro: Sojusz narodów słowiańskich to gwarancja naszego bezpieczeństwa, a sojusz
z potężnym Związkiem Radzieckim – to podstawa zdrowej polityki zagranicznej Polski 35.

Odsłonięty w 1960 roku Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego
miał rozbudzać patriotyczne emocje, odwołujące się do sprawiedliwości dziejowej i zwycięstwa nad śmiertelnym wrogiem. Miał
też podkreślać siłę i niezłomność narodu polskiego od wydarzeń
grunwaldzkich aż do szturmu na Berlin w 1945 roku. W założeniu stał się więc metaforą ofiarności dla ojczyzny i symbolem
archeologicznych. Depesza Informacyjnej Agencji Radiowej, Pola Grunwaldzkie –
modernizacja, 10 II 2009 07:52.
33
Z. Mazur, Obchody świąt i rocznic historycznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945-1948), w: Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 2000,
s. 153.
34
Cyt. za: tamże.
35
Cyt. za: tamże, s. 154.
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patriotyzmu. Emocjonalnie wpisał się w interpretację Grunwaldu
wyłącznie jako symbolu walki z Niemcami 36.
Odwoływanie się do emocji na tym polu wychodziło naprzeciw oczekiwaniom polskiego społeczeństwa, które po latach okupacji i doświadczeń wojennych odczuwało potrzebę narodowych
przeżyć. Z tego faktu zdawały sobie sprawę komunistyczne władze, widząc w nim szansę pozyskania społeczeństwa. W jej wykorzystaniu miało pomóc przygotowanie odpowiedniej oprawy
odsłonięcia pomnika na polach Grunwaldu. W planowanie tych
obchodów zaangażował się Wydział Propagandy i Agitacji PZPR.
Przygotowania rozpoczęły się już w 1957 roku, kiedy to do Sekretariatu KC wpłynął wniosek w tej sprawie 37.
Oficjalne dane mówią, że w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem 17 lipca 1960 roku na tamtejszych polach pojawiło się około dwustu tysięcy ludzi, wśród nich goście zza granicy i kilkadziesiąt tysięcy uczestników Grunwaldzkiego Zlotu Młodzieży.
Uznając nawet, że te statystyki są przeszacowane (plany zakładały, że w uroczystościach weźmie udział sześćdziesiąt tysięcy
osób – w tym połowę miały stanowić młodzież i wojsko) należy
stwierdzić, że całość była gigantycznym spektaklem, w którym
główna rola przypadła przedstawicielom aparatu partyjno-państwowego; hymn narodowy, salut artyleryjski, śpiew „Międzynarodówki”, przemówienia dygnitarzy, trzydzieści tysięcy gołębi
wypuszczonych w powietrze, wielka parada lotnictwa wojskowego, pokazy zespołów artystycznych, zabawy ludowe, uroczysta
premiera „Krzyżaków” w reżyserii Aleksandra Forda 38.
Kulminacyjnym punktem uroczystości na polach grunwaldzkich było złożenie u stóp dopiero co odsłoniętego pomnika czterech urn z ziemią zebraną w około stu miejscach walk z Niemcami
36

Por. R. Trąba, Próby państwowej monopolizacji pamięci: Tannenberg
1927(-1935) – Grunwald 1960, w: Polska – Niemcy – Europa, red. K. Karaskiewicz,
Warszawa 2000, s. 485. Warto zauważyć, że zwycięstwo roku 1410 nie tylko dla
Polaków miało charakter tożsamowościowotwórczy w trudnych czasach. Podobny proces możemy zaobserwować w przypadku innych narodów, na przykład
Litwinów. Zob. S. Ekdahl, Die Grundwald-Denkmaler in Polen. Politischer Kontext
und nationale Funktion, „Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte”
1997, nr l, s. 75-107.
37
Por. R. Trąba, Próby państwowej monopolizacji pamięci: Tannenberg 1927(-1935) –
Grunwald 1960, w: Polska – Niemcy – Europa, dz. cyt., s. 497.
38
Por. tamże.
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w kraju i za granicą. Miały one uświadamiać, że walka z „odwiecznym wrogiem” nie ustaje, a zwycięstwo grunwaldzkie
jedynie na chwilę zatrzymało ekspansjonistyczne tendencje
w Niemczech. Zwracano uwagę, że tylko jedność może obronić
Polskę przed zagrożeniem i sugerowano, że wyłącznie PZPR
może przeciwstawić się ciągle żywym tradycjom krzyżackim
za naszą zachodnią granicą. Przy okazji przekonywano, że zjednoczenie narodu zawdzięczamy komunistycznej partii jako jedynej słusznej kontynuatorce polityki Władysława Jagiełły. To
wszystko pokazuje, że uroczystości grunwaldzkie wykorzystano jako jeden z instrumentów sprawowania władzy – posłużono
się nimi, żeby mobilizować społeczną energię i legitymizować
porządek państwowy. Podstawą działania w tym socjotechnicznym zabiegu był natomiast wykreowany i zawłaszczony przez
władzę mit narodowy 39.
Rocznica grunwaldzkiego zwycięstwa na trwałe została wpisana do kalendarza hucznie obchodzonych przez władze PRL
rocznic patriotycznych – jeszcze przed wzniesieniem tam monumentu. Miejscu upamiętniającemu wydarzenia roku 1410 poświęcano wiele uwagi, ponieważ bitwa pod Grunwaldem była wykorzystywana do budowania mitycznej historii polsko-rosyjskiego
braterstwa przeciw wspólnemu niemieckiemu wrogowi. Owa
wspólnota braterstwa – zerwana poprzez wielowiekowe nieporozumienia – miała się odrodzić dzięki komunistom. Już w roku
1945 – w 535. rocznicę bitwy – na polach grunwaldzkich pojawili
się najważniejsi dygnitarze. W uroczystościach wziął udział prezydent Bolesław Bierut i dowódca naczelny marszałek Michał
Żymierski 40.
Działanie związane z wykorzystywaniem historii bitwy pod
Grunwaldem wpisywało się w szerszy kontekst wykorzystania historii i symboli narodowych dla pozytywnej identyfikacji
władzy i jej legitymizacji. Dla osiągnięcia tak nakreślonego celu
historia musiała przejść proces selekcji – z jednej strony wymazywano więc ze zbiorowej pamięci te wydarzenia czy zagadnienia, które były dla rządzących niekorzystne, na przykład mogły
posłużyć jako argument przeciwko prawowitości ich władzy.
39
40

Por. M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm, dz. cyt., s. 310.
Por. tamże, s. 142.
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Jednocześnie – z drugiej strony – w historii i tradycji narodowej
wyszukiwano takie wydarzenia, które po uprzednim „opracowaniu” i ukazaniu ich w odpowiednim świetle, mogły stać się argumentem uprawomocniającym władzę 41.
Przykładem innego zabiegu socjotechnicznego odwołującego się do wykreowanego mitu mogą być obchody 630. rocznicy bitwy pod Płowcami z 1961 roku. Także i w tym przypadku
propagandyści komunistycznych władz zadbali o odpowiednią
oprawę, traktując najazd krzyżacki z 1331 roku jako prawzór
kampanii wrześniowej 1939 roku. Przygotowania do obchodów
polegały więc na ponownym uderzeniu w strunę odwiecznego
zagrożenia militaryzmem niemieckim i podkreślaniu, że zmieniają się tylko „mundury” Niemców, a niebezpieczeństwo pozostaje
to samo. W programie obchodów rocznicy bitwy pod Płowcami
napisano, że
w trakcie odsłonięcia pomnika – baterie winny oddać salut armatni. Następnie składanie wieńców u stóp pomnika przez społeczeństwo. Warta
honorowa i znicze. Ewentualna parada jednostek lotnictwa wojskowego (odrzutowce, helikoptery). Zrzeszone chóry odśpiewają w tym czasie stosowną pieśń 42.

***
Przytoczone przykłady stanowią jedynie niewielki fragment rzeczywistości, w której problematyka pamięci staje się interesująca
w kontekście polityki. Już chociażby tylko w obszarze sprawowania władzy widzimy, że rządzący w różnych krajach mogą sięgać
po kategorię przeszłości dla rozmaitych celów, często własnych –
i nierzadko to czynią. Interpretują miniony czas i decydują – co
ma być zapamiętane, a co w obszarze wspólnej pamięci nie ma
się prawa znaleźć. Służyć może temu na przykład umiejętna manipulacja symbolami lub wartościami. Jej przykłady dowodzą, że
panowanie nad przeszłością i jej odpowiednie rekonstruowanie
może sprzyjać umacnianiu i utrzymywaniu władzy. Sama znajomość historii może być zatem wykorzystywana jako instrument
41
42

Por. tamże, s. 214.
Cyt. za: tamże, s. 311.
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w sprawowaniu władzy. Celem kształtowanej przez nią świadomości minionych dziejów, przyjmującej służebną rolę wobec polityki, staje się zaspokajanie określonych wyobrażeń i oczekiwań
ideologicznych. Przyznać jednak należy, że proces takiego „nadużywania historii” nie jest niczym nowym. Rozdźwięk pomiędzy
przeszłością faktyczną a konstruowaną przez intelektualistów,
poetów, artystów czy polityków możemy zauważyć w różnych
momentach XIX i XX wieku. Odnotowując widoczne w dwóch
ostatnich stuleciach zjawisko stawania się zbiorowej pamięci
przedmiotem zainteresowania w obszarze polityki, Krzysztof Pomian zauważa, że państwo oddziaływało na pamięć, wykorzystując rozmaite narzędzia – od szkoły, poprzez pobór do wojska,
uroczystości i obchody rocznicowe, zabytki historyczne, muzea,
po nazwy ulic 43.
43

Por. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 185; P. Steinbach, Geschichte und Politik – nicht nur ein wissenschaftliches Verhältnis, „Aus Politik
und Zeitgeschichte” 2001, nr 28, s. 6.
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Powstanie prasy polskiej – z edukacji
politologicznej

Powstanie prasy drukowanej i szerzej mediów masowych uważa
się za efekt procesu modernizacji, który rozpoczął się w Europie
u progu nowożytności. Nie opisując procesu modernizacji, który doczekał się sporej literatury 1, wskażmy tylko podstawowe
założenie owego procesu, mające wpływ na rozwój prasy. Zdaniem Maxa Webera, twórcy koncepcji modernizacji społecznej,
modernizacja jest efektem powstania kapitalistycznej gospodarki oraz nowoczesnego państwa. Pojawienie się przedsiębiorstwa
racjonalizuje postępowanie w sferze ekonomicznej (buchalteria,
inwestycje, technologia), natomiast powstanie biurokracji racjonalizuje postępowanie w sferze społecznej (procedury, rangi).
Zgodnie z koncepcją modernizacji powstanie prasy drukowanej
racjonalizuje obieg komunikowania ekonomicznego oraz społecznego (w systemie autorytarnym) lub politycznego (w systemie demokratycznym). Zdaniem Seymoura Lipseta, proces modernizacji przyczynia się także do pojawienia się demokracji 2,
doprecyzujmy – liberalnej 3.
W nowożytności, w Rzeczpospolitej Obojga Narodów demokracja pojawia się najwcześniej, sto lat wcześniej niż liberalna
demokracja przedstawicielska w Anglii (odpowiednio 1572/78
i 1689). W mojej ocenie demokracja szlachecka w Polsce nie jest
1
M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa
2002; także, K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństwa
tradycyjnego do informacyjnego, Katowice 2002.
2
I. Shapiro, Stan teorii demokracji, Warszawa 2006, s. 106.
3
W zdecydowanej większości zachodni autorzy stawiają znak równości
między nowożytną demokracją a demokracją liberalną, ów pogląd kwestionuję.
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efektem procesu modernizacji, ale wynika z koronnej drogi 4 do
demokracji szlacheckiej 5. Demokracja szlachecka w Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest wynikiem zwycięstwa ruchu egzekucyjnego (lata 1505-1578). Z demokracją szlachecką w rozumieniu
nauki o polityce w Rzeczpospolitej mamy do czynienia po śmierci ostatniego Jagiellona 6, chociaż od powstania parlamentaryzmu w Koronie (1493 r.) możemy obserwować wyraźny proces
liberalizacji ówczesnego systemu autorytarno-monarchicznego.
Momentem przełomowym procesu demokratyzacji jest tzw. wojna kokosza (1537 r.), a zwieńczeniem – ustanowienie Trybunału
Koronnego w 1578 r. Powstaje wówczas demokracja szlachecka
w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Niewątpliwie, elekcyjność królów polskich oraz korzystna sytuacja geopolityczna Korony w XVI w. sprzyjała kształtowaniu
się demokracji szlacheckiej 7. Elekcyjność królów polskich 8 jest
czynnikiem systemowym, który powstrzymuje powstanie regresu absolutystycznego, mimo pewnych prób za czasów Zygmunta III Wazy. Wojny ze Szwecją w I połowie XVII w., a szczególnie
tzw. potop szwedzki zdewastują koronną gospodarkę, opóźniając
kształtowanie się stosunków kapitalistycznych w Rzeczypospolitej o blisko pół wieku. Dopiero za panowania Augusta III rozpocznie się proces tworzenia gospodarki kapitalistycznej i związane
4
Przyjmuję pogląd P. Jasienicy (pojawia się także w mniej ostrej formie
u J. Bardacha) wyraźnie podkreślającego różnice polityczne i kulturowe w funkcjonowaniu demokracji szlacheckiej w Koronie i na Litwie (i w Rusi), zob. P. Jasienica, Polska anarchia, Kraków 1988.
5
Demokrację szlachecką w Rzeczypospolitej Obojga Narodów czynię pomostem między bezpośrednimi demokracjami klasycznymi a przedstawicielską
demokracją liberalną.
6
Literatura jest przeogromna, jako podstawowe prace politologiczno-prawne
należy wymienić: W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980; H. Olszewski, Sejm w dawnej Rzeczypospolitej, Ustrój i idee, Poznań 2002,
t. 1-2; także, S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za
panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, t. 1-2, Wrocław 2000.
7
Zagadnienia gospodarcze, refeudalizacja Europy Środkowej na wschód od
Łaby oraz korzystna koniunktura na zboże nie są przedmiotem oceny. W pracy
analizuję tylko czynniki polityczne, zob. J. Rutkowski, Wokół teorii ustroju feudalnego. Prace historyczne, Warszawa 1982.
8
Elekcję viritim możemy uznać za rodzaj kampanii wyborczej w nowożytnej Europie. Zagadnienie antycznej i nowożytnej kampanii wyborczej analizuję
w: Komunikowanie polityczne w społeczeństwach przedmasowych – perspektywa politologiczna, Warszawa 2011.
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z nimi procesy modernizacji społecznej, pojawią się próby reform
politycznych. Procesy modernizacji społecznej (doba stanisławowska) nałożą się na walkę o utrzymanie niepodległego państwa polskiego, nastąpi „odrodzenie w upadku”, jak ów czas metaforycznie określił Michał Bobrzyński 9. Powyższe rozważania
czynię niezbędnym tłem do prezentacji.
Postawmy zatem pytanie, w jaki moment polityczny i cywilizacyjny wpisać powstanie pierwszej polskiej prasy drukowanej,
„Merkuriusza Polskiego” w 1661 r. Czy uznamy ów periodyk za
skutek procesu modernizacji, nawet, gdyby była nieudana czy raczej za efekt działań politycznych, rozgrywających się obok ówczesnej tendencji cywilizacyjnej, w zaciszu dworów szlacheckich
Małopolski i Wielkopolski.
Analizę problemu podejmuję z pozycji politologa zajmującego się dziejami systemów politycznych i komunikowania, a nie
z pozycji klasycznej nauki historii, poszukującej odtworzenia
ówczesnych działań i myśli je inspirujących 10. Ponieważ analizowane zagadnienie w warstwie historycznej zostało dosyć dobrze
opisane i nie wywołuje większych kontrowersji, przytaczam je
za historykami, proponując interpretację uwzględniającą dorobek zarówno politologii, jak i nauki o komunikowaniu. Przywołuję prace „szkoły z Toronto”, szczególnie Harolda Innisa i Jacka
Goody’ego 11, którzy wykazali daleko idącą zależność pomiędzy
rozwojem systemu politycznego a formami komunikowania, czyniąc z komunikowania czynnik sprawczy, rozwojowy. Kanadyjscy badacze wyraźnie nawiązali do myśli Platońskiej, do znanego
fragmentu z X księgi Państwa, w której Platon wykazuje zależność
między zmianą stylu w poezji, a zmianą obyczajów i ustroju 12. Do
tego fragmentu nawiązał także Jeana Jacquesa Rousseau, w mniej
eksponowanym tekście Szkic o pochodzeniu języków 13, w którym
9

T. Korzon, Odrodzenie w upadku. Wybór pism historycznych, Warszawa 1975,

s. 6.
10
Klasyczne myślenie o historii najprościej zdefiniował L. Ranke w znanym
stwierdzeniu „wie eigentlich es war”. Historia odtwarza przeszłość, wpisując się
w Arystotelesowską tzw. korespondencyjną koncepcję prawdy.
11
H. Innis, The Bias of Communication, Toronto-Buffalo-London 2003; także,
J. Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa 2006.
12
Platon, Państwo, Warszawa 1990.
13
J.J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, Kraków 2001; także, J. Derrida,
O gramatologii, Warszawa 1999; M. Nieć, Rozważania o języku i piśmie w myśli
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„obywatel z Genewy”, pogłębiając myśl platońską, wskazał na zależność rozwoju gospodarczego i politycznego od komunikowania. O ile Goody zetknął się z tym szkicem, to prawdopodobnie
Innis nie. Także Arystoteles wskazał w Retoryce, by komunikowanie polityczne badać, mając w tle system polityczny 14.
W literaturze najczęściej dzieje nowożytnej prasy dzieli się na
dwa okresy: pierwocin prasowych i powstania prasy (periodyków), pierwociny przypisuje się do XVI w., natomiast periodyki do XVII w. Wspomniany podział przyjmuję także w pracy. Do
pierwocin prasowych zalicza się druki ulotne, gazety ulotne oraz
pisane gazety, cechą wyróżniająca owych pisemek (tak określmy
prasę tego okresu) jest nieregularny charakter 15. Ulotność, zgodnie ze źródłosłowem, sytuuje pisemka w pobliżu ulotki, tego co
przypadkowe, gdy prasa odwołuje się do tego co pewne, regularnie nowe. Owo przejście „od prawdopodobnego do pewnego”
jest główną ideą modernizacji w komunikowaniu, znajduje swój
wyraz w koncepcji newsa 16.
Przedstawmy pokrótce okres pierwocin prasowych kluczowy
w zrozumieniu idei powstania prasy. Analizę odnoszę tylko do
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Uczyńmy pracę Jana Lankau Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729 za kronikę
historyczną dla analizowanego okresu, obok prac Jerzego Łojka i Władysława Wolerta. Zgodnie z przekonaniem, iż politolog
przychodzi po historyku. Zdaniem Lankau, pierwsze pisemka
(Lankau określa je drukami, wskazując na aspekt technologiczny) pojawiają się z okazji znaczących wydarzeń: zwycięskich bitew, ślubów władców i możnowładców, spotkań monarszych czy
odkryć geograficznych, a także dla opisania epidemii, tudzież
klęsk. Poza nadzwyczajnymi wydarzeniami, relacjonowane są
także pospolite zbrodnie, które wywołują spore zainteresowanie czytelnicze. W ocenie większości współczesnych autorów zainteresowanie relacjami o zbrodniach jest uważane za przejaw
politycznej Jeana Jacquesa Rousseau, w: Kultura i myśl polityczno-prawna, red. A. Sylwestrzak, D. Szpoper, A. Michnikowska, P. Dąbrowski, Sopot 2010, s. 373-385.
14
Arystoteles, Retoryka, w: Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, 1365b, 8.
15
W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa; także, M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Warszawa 2010.
16
Zob. I. Tetelowska, Rozważania o sensacji prasowej, „Zeszyty Prasoznawcze”
1960, z. 4.
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rozwoju prasy, poszukiwania sensacji 17. Przykład pisemek wskazuje bardziej na przed-newsową genezę, związaną z czynnikami
osobowościowymi i społecznymi czytelników, rozpoznania swojej
i środowiska etyczności, porównanie się z innymi, poznanie granic tego, co wolno, i wskazanie tego, co społecznie zabronione 18.
Przedstawiane wydarzenia określane są po polsku nowinami,
relacjami, opisaniami (tak w oryginale) lub historiami. Nie są to
określenia tożsame. Nazwa nowiny, najbliższa prasoznawstwu,
wskazuje na czynnik czasu jako najistotniejszy. Coś komuś (dla
kogoś) nie nowina, co oznacza, według autorów Słownika języka
polskiego pod redakcją Mieczysława Skrzypczyka, „coś nie jest dla
kogoś czymś nowym, nie znanym, niezwykłym” 19. Autorzy przytaczają także przysłowie ze słowem nowina, które bardzo dobrze
charakteryzuje prasoznawcze rozumienie nowiny. Zacytujmy:
„Co godzina, to nowina”. Zinterpretujmy owo przysłowie, posługując się współczesną siatką pojęciową prasoznawstwa (niestety,
rytmu charakterystycznego dla oralnych paremii nie zachowuję)
„Co godzina, to news”.
Określenia relacja i opisania wskazują na zgodność wydarzenia z jego prezentacją, dopowiedzmy medialną. Słowo relacja
wskazuje na stosunek podmiotu prezentującego (opisującego,
stąd prawdopodobnie opisania) do przedmiotu prezentowanego.
Podejmuje kluczowy dla filozofii mediów problem prawdy, odwołując się do korespondencyjnej koncepcji prawdy Arystotelesa.
Warto zwrócić uwagę na słowo prezentacja, zakładające jakiś (nieunikniony) stopień autorskiej kreacji. Określenie relacja, pozornie
neutralne, wskazuje na wszystkie słabości i sprzeczności mediów
masowych w opisie rzeczywistości. Co jest prawdą, a co autorską
prezentacją?
Autorzy Słownika poprawnej polszczyzny pod redakcją Witolda Doroszewskiego podkreślają neutralny charakter słowa
17

Warto przypomnieć, iż pierwsza polska praca naukowa na temat prasy,
znamiennie zatytułowana O zarazie moralnej. Studium psychologiczno-społeczne
J. Dawida, Warszawa 1886, podejmowała powyższe zagadnienie.
18
Zdecydowana większość badaczy uważa zainteresowanie zbrodniami za
efekt negatywnego wpływu mediów masowych na widzów, zob. M. Kunczik,
A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.
19
Hasło: Nowina, w: Słownik języka polskiego, red. M. Skrzypczyk, Warszawa
1990, t. 2, s. 396.
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relacja, które odpowiada słowom – „sprawozdanie, opowiadanie,
doniesienie” 20. Neutralny charakter relacji jest charakterystyczny
dla przednewsowego traktowania wydarzeń.
Określenie relacja wskazuje także na uczestniczenie w danym
zdarzeniu, w roli naocznego świadka (tak w słowniku 21, podkreślmy słowo naocznego) bądź kogo? świadka (bez przymiotnika),
kronikarza, korespondenta, słuchacza, widza. Możemy zdawać
relacje z zajścia zdarzenia. Możemy mówić więc o relacji krótkiej,
rzeczowej, obszernej, szczegółowej. Otrzymując relacje, jesteśmy
uczestnikami, widzami wydarzenia.
I ostatnie określenie – historie, podkreśla różnicę między tym
co codzienne, a tym co odświętne. Codzienność możemy przypisać do mediów masowych, a odświętność do kultury literackiej.
Na gruncie kultury oralnej odświętność przypisujemy do święta
i czynimy opozycję wobec zwykłości, codzienności życia. Historia
wskazuje także na to, co przeszłe, już zamknięte. Gdy ideą mediów jest serial, ciągłe „żucie”, niezakończenie 22.
Ówczesne pisemka przypominają współczesne ulotki drukowane. Niekiedy dla lepszego zobrazowania relacji są ilustrowane,
opisują najczęściej jedno wydarzenie. Lankau używa prasowego
terminu reportaże (ówczesne relacje), przyjmijmy za nim powyższe określenie, wskazujące na nieliteracką, a więc nie fabularyzowaną genezę. Wydawcami reportaży są drukarze bądź księgarze. Pierwszy reportaż prasowy powstał w 1470 r. w Bolonii,
znaczącym ówcześnie ośrodku humanistycznej propagandy. Relacja poety Franciszka Cieco, podkreślmy słowo poety, zawierała
wierszowany opis turnieju rycerskiego na cześć księcia Bentivoglia II 23. Prawdopodobnie nowa forma komunikowania znalazła
uznanie ówczesnych elit, gdyż pojawiły się także inne reportaże.
Posłużenie się poezją, wysoko cenioną formą wypowiedzi literackiej, charakterystyczną dla wysokiej kultury, wpisuje pierwsze
20
Hasło: Relacja, w: Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, Warszawa 1988, s. 630.
21
Hasło: Relacja, w: Słownik języka polskiego, red. M. Skrzypczyk, Warszawa
1990, t. 3, s. 41.
22
Media oddają modernistyczną ideę świata, zob. Postmodernizm a filozofia.
Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996.
23
J. Lankau, Prasa staropolska w tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729, Kraków
1960, s. 25-26.
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druki ulotne do literatury. Za prasą przemawia podjęcie tematu
pospolitego i rzeczywistego zdarzenia.
Kilkanaście lat później druki ulotne pojawiają się także na terenie Niemiec, w Augsburg – ówcześnie ważnym mieście związanym z rodziną Fuggerów, wielce zasłużoną dla rozwoju prasy. Również w Królestwie Kastylii i Aragonii ukazują się relacje.
W 1493 r. w Barcelonie zostaje ogłoszony drukiem(!) list Krzysztofa Kolumba o odkryciu „Nowego Świata”, przedrukowywany
wielokrotnie i tłumaczony na wiele języków. List – podkreślmy –
drukowany Kolumba jest jednym z bardziej poczytnych lektur
w XVI w.
Nowa forma komunikowania dosyć wcześnie pojawia się także w Koronie. Po raz pierwszy z owej formy korzysta Zygmunt
I Stary, który poprzez pisemka szerzy antymoskiewską propagandę w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. Propaganda antymoskiewska jest także elementem budowania mocarstwowej pozycji domu Jagiellonów. W 1513 r. pojawia
się pierwsza polska ulotka prasowa, ze względu na wspomniane cele po niemiecku – „New Zeittungen auf Litten und von den
Moscovitern”. Ulotka jest relacją z oblężenia Smoleńska i Połocka
prowadzonego przez Wasyla III. W roku następnym, także po
niemiecku ukazuje się opis zwycięskiej bitwy pod Orszą – „Die
Schlacht von dem Kunig von Polen und mit den Moscovitern,
gescheen an Tag Marie Gepurt M.CCCCCXIIII” 24. Druga ulotka
jest drukowana w Norymberdze 25, która staje się miejscem propagandy antymoskiewskiej i projagiellońskiej. W Norymberdze
ukazują się druki inspirowane przez dwór polski, jak określano je
„zeitungi” 26 o „sehr grenliche Tyranney der Moscoviter an Christen”, przygotowujące opinię niemiecką do akceptacji wojny Rzeczypospolitej z Wielkim Księstwem Moskiewskim, sojusznikiem
domu habsburskiego. Pisemka podkreślające tyranię moskiewską, w domyśle prawosławną wobec chrześcijan (katolików) 27,
24

Pisownia zgodna z oryginałem, cytuję za Janem Lankauem.
Pierwsza ulotka prawdopodobnie także była drukowana w Norymberdze,
chociaż brak jednoznacznych źródeł.
26
Słowo nieprzetłumaczalne na język polski, najbliższe polskie określenie
dziennik.
27
Co ciekawe, pod Orszą oddziały litewskie i koronne poprowadził K. Ostrogski, jeden z prawosławnych kniaziów ruskich na Litwie.
25
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mają przeciwdziałać rysującemu się antyjagiellońskiemu sojuszowi państw katolickich (Cesarstwo, państwo zakonne) z państwem
prawosławnym (Moskwa). Co ciekawe, Korona i Wielkie Księstwo Litewskie poszukują sojusznika w państwie kościelnym (papiestwie) oraz w muzułmańskim państwie osmańskim, pogromcy
prawosławia w Europie (Ruś, Serbia, Bizancjum). Proturecka polityka Jagiellonów skutecznie blokuje habsburskie i moskiewskie
zapędy wojenne. Zainteresowanie państwem osmańskim wśród
braci-szlachty jest duże, dlatego nie budzi zdziwienia ogłoszenie
w 1550 r. „Nowin z Konstantynopola”. Wspomniane nowiny są
pierwszym drukiem ulotnym zredagowanym w języku polskim.
Zatem egotyczne, budzące przerażenie i zachwyt Koroniarzy państwo staje się bohaterem pierwszego polskiego pisemka. Niestety, druk nie zachował się do naszych czasów. Pierwszym, zachowanym drukiem w języku polskim są „Nowiny, które się między
Cesarzem a między Papieżem przy zamku wezwanym Balliano
we Włoszech thymi czasy stały” z 1557 r. Relacja została spisana
aż na ośmiu kartach, co ówcześnie było obszernym sprawozdaniem, prawdopodobnie przeznaczonym także do dworskich recytacji. Pisemko bardziej przypominało broszurkę niż prasę.
Wspomnijmy jeszcze inne druki ulotne, okolicznościowe,
związane z ważnymi wydarzeniami. Zwycięstwo polskie pod
Obertynem w 1530 r. „nad hospodarem wołoskim” zostało przez
Zygmunta I Starego szeroko w Europie rozpowszechnione, dzięki relacji Jana Dantyszka posła polskiego przy dworze cesarskim
w Brukseli. Na polecenie króla polskiego ułożył relację, którą następnie wydał po łacinie. Relacja Dantyszka doczekała się licznych wydań i tłumaczeń we Francji, w Cesarstwie, na terenie państewek w Italii oraz we Flandrii i Flamandii. Pojawiały się także
reportaże z zaślubin Izabeli Jagiellonki (córki Zygmunta I) z Janem Zapolyą, królem Węgier, Zygmunta Augusta z Elżbietą Rakuszanką, relacja z pogrzebu Zygmunta I Starego. W sumie znamy około 1000 polskich gazet ulotnych, przeciętnie o nakładzie
kilkuset egzemplarzy, sprzedawanych w oficynach drukarskich,
na jarmarkach, kolportowanych przez wędrownych kramarzy 28.
Pierwsze polskie pierwociny prasowe są pisane w języku
niemieckim lub po łacinie. Prawdopodobnie miały wspomagać
28

J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 14.
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dyplomację polską. Pisemka zostają wprzęgnięte w politykę zagraniczną państwa Jagiellonów, które za ostatnich przedstawicieli rozpoczyna realizację polityki mocarstwowej, stając się znaczącym graczem europejskim. Już wcześniej Korona uczestnicy
w grze międzynarodowej, do połowy XII w. ze znacznym powodzeniem (Mieszko I, Bolesław Chrobry, Bolesław Śmiały, Bolesław
Krzywousty). Określenie Korona, pojawiające się od XIV w., podkreśla prestiż państwa, będącego jedynym królewskim klejnotem
w środkowej Europie w XV w. Na wschodzie jest tylko wielki
książę lub kniaź, w Prusach lennik, także książę, królestwa Rusi
i Węgier już nie istnieją, kryzys przeżywa królestwo Czech. Na
zachodniej granicy książęta – elektorzy. Tylko jest jedne znaczące
politycznie, militarnie i gospodarczo królestwo, Korona Polska.
Sukces spod Grunwaldu 29 zaowocuje dopiero wiek później. Dom
Jagiellonów w XVI w. nie rządzi królestwem, ale podkreślmy królestwami, równy jest królom najwyżej cenionej Francji oraz Kastylii i Aragonii. W XVII w. dom Wazów skłócony religijnie wewnętrznie także rządzi królestwami. Rzeczypospolita przeżywa
swój „złoty” i „srebrny” czas.
Zgodnie z ówczesną praktyką, prasa nowożytna nie podejmuje zagadnień krajowych, z powodów polityczno-cenzuralnych, wyjątkiem jest Rzeczypospolita, która w XVIII w. relacjonuje problematykę krajową („Kurier Polski”) 30. Istniejąca i nieźle
funkcjonująca demokracja szlachecka (mimo załamania za Augusta Mocnego) sprzyja swobodzie wypowiedzi. Tylko w Rzeczypospolitej radykalne skrzydła ugrupowań reformacyjnych mogły
wydawać książki i prowadzić polemikę 31. W XVI w. Rzeczypospolita otwiera się na zdobycze odrodzenia. Wysoki poziom wykształcenia polskich elit, ale także rzesz szlacheckich i mieszczaństwa sprzyja formułowaniu tekstów po łacinie. Pojawiają się także
pierwsze próby po polsku, w prasie dosyć wcześnie, kilkanaście
lat po zachęcie Mikołaja Reja.
Rozwój druku i przyśpieszenie obiegu informacji jaki obserwujemy od początku XV w. w Koronie sprzyja powstawaniu
29

Jest to pewne uproszczenie w tekście o początkach prasy dopuszczalne.
Grunwald jest synonimem zwycięstwa nad Zakonem, znaczącym państwem zachodniej cywilizacji.
30
J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, dz. cyt., s. 16-17.
31
Z. Ogonowski, Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku, Warszawa 1958.
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czytelnictwa wśród szerokich rzesz szlacheckich. Jerzy Łojek
wskazuje na okazjonalne zaspakajanie ciekawości rozbudzonej
plotką czy pogłoską przez druki ulotne. Natomiast w jego przekonaniu powstanie periodyków jest zasadniczą zmianą, gdyż
sprzyja rozbudzeniu czytelnictwa. Następuje zapotrzebowanie „na ciągły dopływ informacji, który z kolei w nowy sposób
kształtuje umysłowość i opinię czytelnika” 32. Druki ulotne (pisemka z XVI w.) charakteryzuje wydarzeniowość i plotka, gdy
prasę (periodyki z XVII w.) ciągłość, czytelnictwo i faktograficzność. Informacje w periodykach nie są rozbudowanymi relacjami,
nawet ośmiostronicowymi, ale kilkuzdaniowymi prezentacjami
faktów. Następuje przejście od autorskiej publicystyki, mającej
swoje źródła przedprasowe w mowach publicznych lub dworskich oracjach okolicznościowych do anonimowego dziennikarstwa, składu informacji różnych. Następuje przejście od widowni,
zamkniętego kręgu charakterystycznego dla kultury wysokiej 33
do publiczności, otwartej przestrzeni anonimowych czytelników,
poszukujących informacji.
Główne pole wymiany informacji dotyczy spraw militarnych
i odkryć geograficznych. Ówczesną Europę elektryzuje konflikt
świata chrześcijańskiego z muzułmańskim, od VIII w. stale obecny w historii Europy po współczesność. W zachodniej części Europy konflikt zostaje dopiero co zakończony. W 1493 r. Izabela
Kastylijska i Ferdynand Aragoński wypierają ostatni bastion islamu na Półwyspie Iberyjskim. Upada Grenada, która kończy epokę rozkwitu islamu poantycznego w Europie, zapoczątkowanego
przez kalifat Kordoby i podboje VIII w. Nowożytne państwo europejskie (hiszpańska monarchia) wypiera średniowieczne rozwiązanie polityczne (islamski kalifat). Niecałe półwieku wcześniej,
w 1453 r. upada Konstantynopol – „drugi Rzym”, a wraz z nim
poantyczna kultura helleńska i łacińska 34. Bezpośredni następcy
Rzymian, Romajowie, którzy dokonali syntezy antyku z chrześcijaństwem helleńskim, kończą swój byt polityczny po dwunastu
wiekach istnienia (325-1453)! We wschodniej Europie odwrotnie
32
J. Łojek, Prasa polska w latach 1661-1831, w: Historia prasy polskiej, Prasa polska
w latach 1661-1864, red. J. Łojek, t. 1, Warszawa 1976, s. 13.
33
Pierwsza widownia przynależy do teatru.
34
G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 2008.
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niż w zachodniej, średniowieczna monarchia (Bizancjum) zostaje
wyparta przez nowożytne rozwiązanie polityczne (absolutna monarchia osmańska). Wraz z upadkiem Bizancjum napór państwa
osmańskiego nie maleje, budząc grozę w Europie i wzrost zainteresowania wieściami dotyczącymi owego konfliktu. Ówczesne
druki ulotne w Europie przynoszą wiele relacji z bitew i wojen
toczonych przez chrześcijan z islamem. Rzeczpospolita szlachecka nie bierze większego udziału w walkach w XVI w. 35, dlatego
zbyt wielu relacji drukowanych nie odnajdziemy, zmiana nastąpi
w XVII w. Natomiast w XVI w. Rzeczpospolita toczy zażarte boje
z Księstwem Moskiewskim i Królestwem Szwecji o dominację
w Europie północnej i środkowej. Polityka „wybicia się na mocarstwowość” Rzeczypospolitej 36 ponosi, moim zdaniem, porażkę nie militarną, ale przede wszystkim polityczną. Rzeczpospolita Obojga Narodów nie kończy projektu nowożytnego państwa
rozpoczętego przez ruch egzekucyjny w 1505 r., powracając do
dzielnicowej wspólnoty arystokracji (oligarchizacja demokracji
szlacheckiej po 1652 r.), anachronicznego późnośredniowiecznego rozwiązania politycznego. Przyczyną regresu politycznego jest spadek znaczenia politycznego i gospodarczego Korony
w Rzeczypospolitej po „potopie”. Następuje wytracenie siły napędowej przez średni stan szlachecki w Koronie 37 do dokonania
reformy politycznej. Ani katolicy, ani protestanci w Koronie nie
są w stanie sformułować projektu modernizacyjnego mającego szersze poparcie polityczne, natomiast Litwa jest pogrążona
w średniowiecznej irredencie rodowej (Pacowie, Radziwiłłowie).
Poczynania Jana II Kazimierza Wazy oraz Jana III Sobieskiego
wyraźnie świadczą o kryzysie polityki w Rzeczypospolitej II połowy XVII w. 38. Pozwolę sobie na kolejną dygresję, uzasadnioną
35
Bitwa po Warną ma miejsce w 1444 r., natomiast pod Cecorą w 1620 r., prawie 150 lat przerwy w walkach z państwem osmańskim. Pod Warną ginie król
Władysław, pod Cecorą hetman S. Żółkiewski.
36
Odnoszę powyższe stwierdzenie do XVII w., a nie XV w., kiedy tworzy
się Rzeczypospolita w wyniku Unii Korony (Polski) i Litwy oraz inkorporacji
do Korony Prus Królewskich (1525 r.) i Rusi (1569 r.). Rzeczpospolita tworzy się
w wyniku sukcesów politycznych Korony i osłabienia Litwy.
37
Średni stan szlachecki zastępuje w Rzeczypospolitej mieszczaństwo
zachodnioeuropejskie.
38
Zob. analizę postaci Jana Kazimierza Wazy i Jana Sobieskiego u W. Konopczyńskiego, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1986.
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tematem konferencji „Pamięć historyczna a edukacyjna teraźniejszość”, która podejmuje aspekt pedagogiczny historii, Polibiuszową pochwałę użyteczności. Próba ratowania Rzeczypospolitej,
poprzez projekt Konstytucji 3 Maja potwierdzający wielkość Korony, mającej długie tradycje państwowe, wybitnych polityków
i wodzów, interesującą myśl polityczną, jest niestety spóźniona
o pół wieku. Klincz polityczny republikanów i monarchistów
prowadzi do pata politycznego i marazmu wczesnego okresu saskiego. Traktuję powyższe uwagi (poza dygresją) jako szerokie tło
do analizy powstania „Merkuriusza Polskiego” (1661 r.).
Sporo relacji odnajdziemy z walk Polaków i Litwinów z Moskalami i Szwedami za czasów Stefana Batorego czy Zygmunta III
Wazy. Powstają one w tłoczniach obozowych, jak ówcześnie nazywano przenośne drukarnie wojskowe. Ówcześni hetmani Rzeczypospolitej (J.K. Chodkiewicz, S. Żółkiewski, S. Koniecpolski)
chętnie wyposażali armię w polowe drukarnie, które miały opisywać ich zwycięstwa. Natomiast polemikami religijnymi ówczesne
pierwociny prasowe się nie zajmują. Problemy religijne podejmuje publicystyka religijna, nierzadko nielegalnie drukowana. Andrzej Paczkowski dokonał podziału informacji w ówczesnej prasie na przykładzie francuskiej „La Gazetta” założonej w 1635 r. Na
620 informacji 470 dotyczyło spraw militarnych i urzędowych, 20
spraw dworu królewskiego, 15 poruszało kwestie nominacji, tylko
15, niecałe 2% ! dotyczyło wydarzeń kościelnych, 20 było opisów
wypadków losowych, pojawiają się także horoskopy i komunikaty
meteorologiczne (liczba nie podana) 39.
Pierwsze periodyki powstają z początkiem XVII w. Pierwszy
tygodnik powstał w Antwerpii w 1605 i nosił nazwę „Die Nieuwe
Tijdinghe”. Wydawcą tygodnika był księgarz Abraham Verhoeven.
Później pojawiły się pisma w Strasburgu (1609 r.), Bazylei (1610 r.),
Gdańsku ( w 1619 r. niemieckojęzyczny „Wochentliche Zeitung aus
merhrerlei Orten”), Amsterdamie (1618 r.), Lejdzie (1619), Hadze
(1622). Większość wymienionych miast to ważne ośrodki handlu
lądowego i morskiego. Dopływ (i odpływ) informacji ze świata następuje dosyć regularnie, wraz z przybyciem statku lub kupieckiej
karawany. Tworzy się system nowoczesnej informacji handlowej
i politycznej oparty na wejściach i wyjściach z systemu.
39

A. Paczkowski, Czwarta władza. Prasa dawniej i dziś, Warszawa 1973, s. 23.
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W 1609 r. pojawiają się pierwsze pisma informacyjne („Avisa –
Relation oder Zeitung” i „Strasburger Relation”). Lata 20. i 30.
XVII w. przynoszą wiele nowych tytułów, wymienienie wszystkich nie wydaje się celowe 40. Wskażmy najważniejsze przykłady. W 1620 r. pojawia się w Londynie pierwsza prasa 41, w 1631 r.
w Paryżu rozpoczyna ukazywać się „Gazette de France”, wychodzi aż do 1789 r. 42. Proces powstawania prasy w miejskiej Europie
powstrzymywany jest przez działania wojenne lat 1618-1648. Periodyki powstają poza obszarem działań militarnych, we Florencji
w 1636 r., w Rzymie w 1640 r. W II połowie XVII w. powstaje prasa na obrzeżach Europy, w rolniczych państwach, ale dosyć dobrze
rozwiniętych cywilizacyjnie – w Hiszpanii, Szkocji oraz Rzeczypospolitej (w wymienionych państwach w tym samym roku 1661
z różnych przyczyn politycznych), półwieku później w zapóźnionej cywilizacyjnie Rosji (1703 r.). Ostatnim ważnym obszarem kulturowym, w którym pojawia się prasa, są Czechy. Przyczyna nie
jest cywilizacyjna, ale polityczna. Po bitwie pod Białą Górą (1620 r.)
następuje „krach” Korony św. Wacława. Niegdyś wspaniałe państwo Przemyślidów, Luksemburgów przestaje istnieć, następuje
eksterminacja kulturowa Czechów.
W ocenie Barbary Bieńkowskiej i Haliny Chamerskiej skupiających się na genezie komunikacyjnej, „powstanie czasopiśmiennictwa w Europie przypadające na wiek XVII wynikało zarówno ze wzrostu tempa życia, głodu informacji, przyzwyczajenia
szerokich stosunkowo warstw społecznych do słowa drukowanego, jak i z udogodnień komunikacyjnych (poczta), umożliwiających w miarę szybki przepływ informacji i druków, jak wreszcie z ewolucji form wydawniczych” 43. Generalnie, XVII w. jest
wiekiem powstawania prasy, zamyka nowożytność. Wiek XVIII
otwiera współczesność. Najwcześniej współczesność wdziera się
w Anglii poprzez „Spectatora” (lata 1711-1712), z niewielkim opóźnieniem w Rzeczypospolitej poprzez „Kuriera Polskiego” (1729 r.)
i tzw. duży „Monitor” (1764 r.). Następuje Kantowskie „czynienie
40

W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005.
J. Adamowski, Czwarty stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa 2006.
42
H. Kurta, A. Słomkowska, Zarys historii prasy francuskiej, Warszawa 1966.
43
B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987, s. 165.
41
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z rozumu użytku publicznego” 44. Informacja prasowa staje się
niezbędnym elementem powstawania liberalnych demokracji
parlamentarnych, opartych na rządach opinii publicznej oraz
technicznej cywilizacji, zbudowanej na panowaniu wiedzy i informacji (w takiej kolejności).
W Rzeczypospolitej Obojga Narodów pierwszym periodykiem
jest „Merkuriusz Polski”, który rozpoczął się ukazywać 3 I 1661 r.
Pismo zostało założone z inicjatywy marszałka nadwornego koronnego Łukasza Opalińskiego i Marii Ludwiki, których celem
była reforma ustrojowa zmierzająca w kierunku monarchii dziedzicznej, typu francuskiego. Ówczesne wydarzenia w Europie
wydawały się korzystne dla podjęcia tego typu rozwiązań ustrojowych. W 1660 r. nastąpiło przywrócenie władzy dziedzicznej
w Danii, w Anglii zakończyło się niepowodzeniem wprowadzenie republiki protestanckiej, nastąpiła restauracja Stuartów.
„Merkuriusz” w informacjach krajowych podkreślał zasługi
pary królewskiej, sławił zwycięstwa Jana Kazimierza nad Szwecją, Moskwą, Kozakami, generalnie wykazywał sukcesy polityki
dworu. „Merkuriusz Polski” poprzez odpowiednio dobierane informacje o wydarzeniach zagranicznych i krajowych zamierzał
przekonać szlachtę do propozycji kontr reformy 45. Nowoczesne
państwo Ludwika XIV miało stać się wzorem ideowym, przy wielu ograniczeniach. Ironizując, „Słońce” z zachodu miało opromieniać Rzeczpospolitą i ubrać Najjaśniejszą we francuskie fatałaszki
polityczne.
Redakcję pisma powierzono Hieronimowi Pinocci z Lukki, który od 1646 do 1660 r. wydawał dla dworu cotygodniową prasę pisaną, a’la biuletyn rękopiśmienniczy w języku włoskim i polskim.
Był zatem doświadczonym agentem prasowym. Drukiem pisma zajął się Jan A. Gorczyn, krakowski wydawca z Małego Rynku. Czasopismo ukazywało się 2 razy tygodniowo, przez 1 rok,
w nakładzie 100-250 egzemplarzy. Inicjatywa reformy, a de facto
kontrreformy ustrojowej 46 nie powiodła się, plany związane
44

I. Kant, Czym jest oświecenie? w: tegoż, Rozprawy z filozofii historii, Kęty 2005,

s. 45.
45

S. Ochmann, Sejm lat 1661-1662. Przegrana batalia o reformę ustrojową Rzeczypospolitej, Wrocław 1977, s. 30.
46
Koncepcja Jana Kazimierza i Marii Ludwiki wzmocnienia władzy króla jest
z punktu widzenia politologii regresem polityki, stąd określenie kontrreforma.
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z propagandowym wykorzystaniem pisma zostały dosyć wcześnie zarzucone. Zdecydowano się rozstrzygnąć spór polityczny
militarnie. Zwycięstwo wielkiego marszałka koronnego i hetmana polnego Jerzego Lubomirskiego pod Mątwami w 1666 r. pogrzebało plany polityczne i ustrojowe Marii Ludwiki i Jana Kazimierza. Co warto podkreślić, działanie „kręgu Jana Kazimierza”
było bardzo nowoczesne, możemy przyrównać je do współczesnych działań specjalistów od public relations lub media relations.
Wówczas określano wspomniane działania akcją dyplomatyczną, organizowaną na terenie obcego państwa 47, stąd nazwa.
Korzystanie z druków ulotnych (pierwocin prasowych) i periodyków w polityce staje się zatem charakterystyczne dla późnych
Jagiellonów i Wazów katolickich, dla demokratycznego państwa.
Inne dwory stosują raczej autorytarne metody postępowania – korupcję, szantaż, skrytobójstwo.
W pierwszym tekście 48 „Merkuriusza” zawarte jest credo pisma. Przytoczmy je w całości:
Ten jest, że tak rzekę, jedyny pokarm dowcipu ludzkiego – u m i e ć
i w i e d z i e ć, jak najwięcej: tym się karmi, tym się cieszy, tym się kontentuje. Między wiadomości zaś rzeczy różnych zaraz po Bogu najpierwsze miejsce ma i najpotrzebniejsze człowiekowi – cognito rerum
et actionum humanarum [poznanie spraw i czynów ludzkich], którą najłacniej podawa historyja, jako mater prudentiae et magistra vitae [matka
rozsądku i nauczycielka życia] 49.

„Merkuriusz” drukował dosyć dużo listów, co wskazuje wyraźnie
na publiczny charakter ówczesnej epistolografii politycznej. Pojawiają się listy chana tatarskiego do Jana Kazimierza, list stanów
holenderskich do króla duńskiego, list opisujący koronację Karola II Stuarta. Publikowane są artykuły sejmu siedmiogrodzkiego.
Niestety, pod koniec 1661 r. „Merkuriusz Polski” upada, a wydawca pisma Gorczyn bankrutuje. „Merkuriusz” okazał się więc
jaskółką, a mógł się stać wiosną polskiej reformy ustrojowej po
kataklizmie „potopu” szwedzkiego. „Potop” przynosi wyraźny
regres cywilizacyjny Rzeczypospolitej, zniszczenia gospodarcze
47

Por. zabiegi Zygmunta Augusta w sprawie majątku Bony.
Jeszcze wówczas w prasie nie ukazują się artykuły.
49
Merkuriusz Polski 1661-1961, oprac. A. Przyboś, Kraków 1960, s. 21.
48
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są bardzo znaczące 50. Spór polsko-szwedzki w ramach domu Wazów jest już wojną o cechach współczesnej wojny totalnej. Nowy
typ konfliktu w nowożytności wyznacza wojna trzydziestoletnia.
Po „potopie” również znaczący jest regres ustrojowo-polityczny i kulturowo-komunikacyjny, który w mniejszym stopniu
(dotyczy to szczególnie regresu komunikacyjnego) został w literaturze historycznej opisany. W klasycznej pracy z XIX w. Rządy
sejmikowe w Polsce 1572-1795 Adolf Pawiński wykazuje przejmowanie kompetencji państwa w okresie oligarchizacji demokracji
szlacheckiej przez sejmiki szlacheckie. Kształtowana od 1493 r.
idea reprezentacji politycznej zastępowana jest od 1652 r. 51 ideą
prywatnych interesów lokalnych, w ocenie Pawińskiego zasady
prawa publicznego zostają sprowadzone na poziom prawa prywatnego 52. Następuje nie tylko oligarchizacja demokracji, ale
kształtowanie się tendencji demagogicznych 53. Przytoczmy zasadniczy fragment wywodów Pawińskiego, kluczowy dla analizy
politycznej:
Gmina szlachecka nie mogąc sama – jak wielka kula – potoczyć się do
wspólnego ogniska i przez to będąc zmuszona działać przez zastępstwo, miała ze swej natury usposobienie ku temu, aby udzielać zastępcom jak najmniej swojej władzy albo wprost posyłać ich tylko jako
wyrazicieli nieodmiennej woli, wytworzonej u siebie w kształcie nieodwołalnego postanowienia. Idea reprezentacji właściwej nie mogła
się wykluć z ciężkiej masy gminy szlacheckiej i rozwinąć w należyty
sposób 54.

System polityczny narzuca określone sposoby komunikowania, wytwarzając funkcjonalne do swoich potrzeb techniki
50

W. Czapliński, Zarys dziejów Polski do roku 1864, Kraków 1985, s. 310-315.
Po „potopie”, za rządów Michała Korybuta Wiśniowieckiego następuje początek oligarchizacji demokracji szlacheckiej.
52
A. Pawiński, Rządy sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tle stosunków województw
kujawskich, Warszawa 1978, s. 542.
53
Demokracja attycka odkrywa trzy koncepcje demokracji: arystokratyczną
(isonomia), stanu średniego (demokratia) i plebsu (demagogia). W Rzeczypospolitej II połowy XVII w. występują nie tylko rządy oligarchii, ale dominacja
plebsu szlacheckiego. Zob. M. Nieć, Trzy projekty demokracji w Attyce. Próba rekonstrukcji, w: Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, red. K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz, Warszawa 2008, s. 190-206.
54
A. Pawiński, Rządy sejmikowe w Polsce, s. 535. Zapis zgodny z oryginałem.
51
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komunikacyjne, jak dowodzi Harold Innis. Przywołując hipotezę „szkoły z Toronto” – regres polityczny musi pociągać za sobą
regres komunikacyjny. Brak funkcjonowania reprezentacji politycznej narodu (parlamentu) nie sprzyja kształtowaniu się idei
prasy, komunikowania masowego skierowanego na zewnątrz
instytucji politycznej, ideologicznej emanacji woli narodu. Cechą charakterystyczną komunikowania politycznego na sejmiku staje się komunikacja werbalna, skierowana ze swej istoty do
wewnątrz tradycyjnej wspólnoty lokalnej. Zatem prasa, medium
komunikacyjne modernizacyjnej Europy nie znajduje w połowie
XVII w. w Rzeczypospolitej dla swojego rozwoju pożywki ani
nawet uzasadnienia. Jawna instytucja rozpowszechniająca informacje ze świata nie jest potrzebna. Idea publiczności zostaje
zastąpiona ideą widowni. Następuje powrót do pisanych gazet
dla wielkich rodów magnackich, do poufnego systemu informacji, skierowanego do niewielkiej grupy osób 55. Masy szlacheckie
muszą się zadowolić plotką lub pogłoską, charakterystyczną dla
tradycyjnych bądź autorytarnych rozwiązań politycznych. Plotki
i pogłoski można usłyszeć na sejmikach, w karczmie przy kolejnej szklaneczce okowity, w zajeździe, gospodzie. Jan Chryzostom
Pasek opisuje w Pamiętnikach jak gazety na ulicach śpiewano i deklamowano 56. Funkcję prasy wypełnia nieperiodyczny, ale często
pisywany list i rozpowszechniany okazjonalnie druk ulotny.
Narodowość polska tak dynamicznie się rozwijająca od czasu
Unii w Krewie (1385 r.) i zwycięstwa grunwaldzkiego (1410 r.) nie
może przekuć się w XVII w. w nowoczesny naród polityczny 57,
będący godnym podziwu Europy, wyznaczający kierunek rozwojowy dla całej demokracji europejskiej. Dopiero w epoce stanisławowskiej nastąpi dynamiczne przyśpieszenie. Michał Bobrzyński
określił wspomniany czas „odrodzeniem w upadku”. Podzielając pogląd tego wybitnego historyka, przedstawiciela historycznej
szkoły krakowskiej, przesuńmy kilkanaście lat wcześniej początek przebudzenia, na 1729 r., na czas powstania „Kuriera Polskiego”. Po 68 latach od upadku „Merkuriusza Polskiego” powstaje
55

A. Kersten, W sprawie badań nad początkiem prasy polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1963, nr 1.
56
J.Ch. Pasek, Pamiętniki, Wrocław 2003.
57
Przywołuję koncepcję narodowości i narodu M. Handelsmana, Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa 1973.
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drugie polskie pismo wydawane w kraju, które zapoczątkowuje
rozwój prasy drukowanej, niczym już nie przerwanej. Nawet upadek Rzeczypospolitej i okresy wojen nie spowoduje zaprzestanie
ukazywania się polskiej prasy. Dopiero wówczas w mojej ocenie
możemy uznać stałą obecność prasy w systemie polityczno-kulturalnym Rzeczypospolitej. Przy czym regres w wydawaniu prasy nie jest zjawiskiem tylko polskim, występował także w innych
krajach, we Francji za czasów Ludwika XIV i Anglii za czasów
Restauracji Stuartów. Niestety, w Rzeczpospolitej ogólny regres
polityczny i cywilizacyjny trwał za długo; ponieważ państwo polskie upadło. Mając za sąsiadów Rosję i Prusy nie mogliśmy sobie
pozwolić na zwłokę.
Wspomnijmy, przed powstaniem „Kuriera Polskiego” pojawia się w latach 1718-1720 jako akt woli politycznej w Królewcu
„Poczta Królewiacka”, która dzięki przywilejom króla pruskiego
może być co tydzień wydawana przez Jana Dawida Cenkiera 58.
Dopiero dziewięć lat później, 4 I 1729 r. w Warszawie zostanie
założony „Kurier Polski”, cotygodniowa gazeta informacyjna
początkowo nazwana „Nowinami Polskimi”. Kilka dni później,
8 I 1729 r. ukazują się „Relatio Refero” wydawane po łacinie relacje z zagranicy, które przemianowano na „Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów”. Obydwa pisma są drukowane przez
Jana Naumańskiego, historyka i geografa, wywodzącego się z zakonu pijarów, który otrzymał koncesję na wydawanie prasy. Utracił koncesję, gdy nieumyślnie, niektórzy dopatrują się świadomych działań, informując o królowej Marii Józefie z Habsburgów,
wyraz „królowa” przekręcił na „krowa”, dając wyraz niechęci wobec jej polityki. Zakończyło się to utratą koncesji w 1736 r. „Kurier
Polski” przejęli jezuici (Towarzystwo Jezusowe), ówcześni konkurenci pijarów do „rządu dusz”, zakon wielce zasłużony dla polskiej kultury i polityki, mający wiele sukcesów edukacyjnych 59.
Redaktorem pisma zostaje Stefan Łuskina (1725-1793), postać
bardzo ciekawa i kontrowersyjna politycznie, dziennikarz, matematyk, astronom, krzewiciel nauk przyrodniczych, wykładowca w słynnym Collegium Nobilium, ostatni kapelan Stanisława
58

M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1990, s. 22
Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, red. A. Królikowska, Kraków 2010.
59
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Leszczyńskiego. Po kasacie zakonu jezuitów przekazał królowi
Stanisławowi Poniatowskiemu swój gabinet fizyczny, za co uzyskał przywilej na wydawanie „Gazety Warszawskiej”. Zdaniem
Ludwika Grzebienia, autora monumentalnego Słownika jezuitów
polskich 1564-1990, gazetę wydawał w latach 1773-1793. „Propagował w niej idee oświecenia i reformy szkolne KEN, ale zwalczał
filozofów zachodnich i oburzał się na rewolucję francuską” 60.
Powstanie „Kuriera Polskiego” poprzedza początki ożywienia politycznego i gospodarczego za czasów panowania Augusta III Wetyna, spowodowanego nie tyle działalnością króla, ale
ogólną zmianą cywilizacyjną, jaką niesie oświecenie. Od lat trzydziestych XVIII w. Rzeczpospolita powoli wchodzi na tory nowożytnej modernizacji, która staje się programem politycznym Stanisława Augusta, w początkowym okresie dosyć konsekwentnie
realizowanym. „Monitor” (wielki 61) w numerze 25 z 1765 r. tak
pisał: „Łokeć, warsztat i pług – pierwsze szlachetności naszej instrumenty”. Prasa staje się intelektualnym przewodnikiem zmian
politycznych i cywilizacyjnych.
Podsumujmy nasze rozważania. W społeczeństwach tradycyjnych dominuje kultura oralna i tradycyjne formy komunikowania.
Dziennik znamionuje przejście od społeczeństwa tradycyjnego do
przemysłowego i nowożytnego państwa. Pojedyncze egzemplarze, tytuły mogą się pojawić w centrach kupieckich, targowych,
rzemieślniczych, natomiast rozwój prasy możliwy jest tylko we
współczesnym państwie przemysłowym (określenie K. Mannheima). Powstanie „Merkuriusza Polskiego” jest subiektywnym
aktem woli politycznej, niezwiązanym z modernizacyjnym projektem cywilizacyjnym, dlatego jest jaskółką oznajmującą pojawienie się prasy, zaniechanie projektu kontr reformy jest końcem
pisma. Natomiast powstanie „Kuriera Polskiego” jest wpisaniem
się w ogólno cywilizacyjny projekt zmierzający do modernizacji
Rzeczpospolitej, rozpoczyna ruch w kierunku kształtowania się
rynku prasowego w Polsce, nawet upadek Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie powstrzyma rozwoju prasy.
60

L. Grzebień, Słownik jezuitów polskich 1564-1990, Kraków 1993, Biblioteka
Naukowa Księży Jezuitów, maszynopis, t. 8, s. 36. Zmiana nazwy pisma.
61
W dziejach „Monitora” wyróżniamy dwa okresy, pierwszy zwany jest małym, drugi Stanisławowski okres dużym.
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Na zakończenie rozważań, dla porównania przytoczmy inny
typ wyjaśnienia, oparty na intuicji, a nie na wiedzy społecznej
(politologii). W ocenie anonimowego autora, osoby czytające prasę chcą za mędrców uchodzić, mimo że czytają tylko prasę zamiast wiele ksiąg. Co nie dziwi, bowiem, jego zdaniem, ludzie „są
z przyrodzenia ciekawi, a przy tym i leniwi, radzi by wiele umieć,
lecz wiele pracy dla nauczania się łożyć nie chcą”. I konstatuje
„ponieważ te gazetki o naukach równie dogadzają ciekawości
i lenistwu, oczywista rzecz, że ich liczba (...) bardziej pomnażać
będzie [się]” 62.
I o edukacji politologicznej byłoby na tyle.

62

Uwagi nad sposobem czytania, cyt. za: J. Lankau, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie, dz. cyt., s. 16.
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Pamięć – zjawisko (nie)werbalne?
Język wobec kwestii Zagłady
Muzę historii ujarzmiają różne idee i zasady zapisywania oraz interpretowania dziejów.
Arno J. Mayer 1

Wy chcecie, żeby mówić. Cóż słowa odtworzą? (…) Mówić, pisać, powtarzać – to wszystko za mało! (…) I prosimy, krzyczymy, żądamy
MILCZENIA! 2.

Są to fragmenty tekstu napisanego przez jednego z byłych więźniów Auschwitz. Celowo zaczynam od ich przywołania, bo jak
w soczewce skupia się w nich nie tylko główna myśl niniejszego
artykułu, ale też, jeśli nie przede wszystkim, szereg kwestii natury
filozoficznej, psychologicznej, historycznej czy socjologicznej. Celem nadrzędnym czynię tu jednak omówienie problemu lingwistycznego: możliwości mówienia o czymś, co nie miało precedensu w dziejach ludzkości, co przerasta ludzką wyobraźnię. Filozof
i socjolog Theodor Adorno stwierdził, że wszelkie tworzenie po
Auschwitz jest barbarzyństwem 3. Dotyczy to zatem również języka, a ściślej – mówienia „o” i „po” Zagładzie. Ewokuje też wiele pytań natury językoznawczej, z których zasadnicze odnosi się
do możliwości języka jako pośrednika, swoistego przekaźnika

1
W tłumaczeniu własnym cyt. za: D. LaCapra, History and Memory after
Auschwitz, Chicago 1998, s. 17.
2
Autora tego tekstu nie udało się ustalić, wiadomo jedynie, że wiersz powstał
przed 1947 rokiem w Zakopanem. Cyt. za: A. Gawalewicz, Refleksje z poczekalni do
gazu. Ze wspomnień muzułmana, Kraków 1968, s. 19.
3
T. Adorno, Prismen. Kulturkritik und Gesselschaft, Berlin-Frankfurt 1955.
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wiedzy o tamtych tragicznych wydarzeniach, rezonera służącego
zarazem utrwaleniu pamięci o nich.
Zwłaszcza tuż po wojnie powszechna była wśród byłych więźniów opinia, że o zbrodniczym charakterze Oświęcimia nie można ani mówić, ani milczeć, że słowa niewiele są w stanie odzwierciedlić. Jak sądzę, kwestia ta nie dotyczy wyłącznie Auschwitz
czy innych obozów, ale Zagłady w ogóle. Oznacza to, że nastąpiło
coś w rodzaju złamania języka (udowadniającego wcześniej istniejący pogląd o linguistic turn 4). Obawa niedoskonałości języka
rodzi jednak jeszcze inną obawę – że historia utrwalana poprzez
język przyczyni się nie do budowania, ale niszczenia żywej pamięci (living memory) 5.
Przyjmuje się, że jedną z najczęstszych psychologiczno-społecznych przyczyn przemilczenia czy braku dosadności w wypowiedziach jest strach 6, ale przecież strach przed niewyrażalnością
okrucieństwa może być również źródłem odwrotnych zachowań językowych – wołania, więc słowa. Co więcej, przemilczenia
mogą być równie dosadne jak słownictwo. Jednak jeśli uznać, że
język jest związkiem słów i milczenia 7, w jeszcze większym stopniu dostrzegamy ogromną siłę tkwiącą w języku. Można nawet
powiedzieć, że język jest wielką siłą, bo stanowi nie tylko środek,
ale i sposób społecznej komunikacji, więc jako integralny składnik
przestrzeni społecznej „ma możliwość i zdolność opisywania otaczającej rzeczywistości oraz jej kreowania” 8. Z tego też wynikają
jego różne funkcje, w tym budowania pamięci. Język nie jest bowiem wyłącznie biernym materiałem komunikacji międzyludzkiej i nie stanowi tylko instrumentu posłusznego woli człowieka.
Przeciwnie – wywiera wpływ na obraz świata, który niesłusznie wydaje się nam suwerenny wobec słów, gdyż w istocie jest
od nich uzależniony, uporządkowany wedle reguł języka. Płyną
z tego co najmniej dwa wnioski, ważne dla relacji język – pamięć.
Po pierwsze, świat, rzeczywistość, jak twierdzą kognitywiści,
4

Zob. The linguistic turn: recent essays in philosophical method, red. R. Rorty,
Chicago 1970.
5
Zob. P. Nora, Why Did the Heaven not Darken? The „Final Solution” In History,
New York 1988.
6
S. Widłak, Zjawisko tabu językowego, „Lud” 1968, nr 52, s. 7-23.
7
A. Wathen, Silence, Washington 1973, s. 10.
8
K. Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008, s. 14.
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podlega rodzajowi języka, jakim się posługujemy. Język określa
zatem to, co potrafimy w świecie zewnętrznym wyodrębnić. Skoro tak, pamięć jest zjawiskiem werbalnym. Po wtóre, jeśli w języku zawiera się pewien ogląd rzeczywistości, to „każdy język jest
jakimś sposobem dojścia do świata; każda wspólnota językowa
jest tworzona przez wspólny obraz świata zawarty w języku” 9.
Oczywiście, nie można całkowicie podważyć tych teorii, aczkolwiek wziąwszy po uwagę, że odnoszą się one do funkcjonowania języka w normalnych warunkach, w sytuacjach swobodnego
jego funkcjonowania, realne staje się zakwestionowanie wiarygodności niektórych ich aspektów. Otóż fakt istnienia Auschwitz,
Treblinki, gett, wymusza postawienie kilku zasadniczych pytań,
których wcześniej językoznawcy i filozofowie nie rozpatrywali: Na ile możliwe jest wyrażanie w języku prawdy o Zagładzie?
Czy system języka jest na tyle „semantyczny”, by oddać rzeczywistość pełną okrucieństwa, absurdu, paradoksów? Czy w ogóle rzeczywistość obozów i gett da się przełożyć na język? Część
więźniów twierdzi stanowczo, że wiedza o życiu w lagrze jest
nieprzekazywalna:
Dla byłego więźnia Oświęcimia (…) relacja na temat wspomnień to niełatwe zadanie. I to nie tylko dlatego, że ogromne bogactwo i różnorodność wydarzeń, których byliśmy świadkami i uczestnikami, stwarza
konieczność i zarazem wielką trudność wyboru. Bo jeszcze trudniejszy dylemat od problemu: co wybrać jako temat relacji – wynika z niepokojącego pytania: w jaki sposób przedstawić określony fragment
wspomnień, aby opowieść o nim była komunikatywna, zrozumiała
i wiarygodna? 10.

Niektórzy starają się taki stan niepewności i wątpliwości racjonalnie uzasadnić. Istnieje przecież słuszna obawa, że fakty dotyczące Zagłady w jakiś sposób zostaną zniekształcone czy zinterpretowane niezgodnie z założeniami. Primo Levi uwydatnia
tę kwestię, posługując się metaforą rozprawy sądowej, podczas
której dwóch naocznych świadków przedstawia sędziemu ten
sam fakt, używając tego samego języka, ale w inny sposób i – co
9

Cyt. za: J. Anusiewicz, Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, w: Językowy obraz świata,
red. J. Bartmiński, Lublin 1990, s. 281.
10
A. Gawalewicz, Refleksje z poczekalni do gazu, dz. cyt., s. 19-20.
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więcej – nie mając żadnego interesu w tym, by zdarzenie zafałszować. Budowanie pamięci o Zagładzie za pośrednictwem języka
wiąże się więc z następującym dylematem:
Ludzka pamięć jest narzędziem cudownym, ale zwodniczym. (…)
Wspomnienia, które w nas tkwią, nie są wyryte na kamieniu; nie tylko
mają tendencję do zacierania się z czasem, ale często zmieniają się albo
wręcz wzbogacają, wchłaniając obce elementy. (…) Ta marna niezawodność naszych wspomnień będzie mogła zostać wyjaśniona w zadowalający sposób tylko wtedy, kiedy dowiemy się, w jakim języku, jakim
alfabetem są one zapisane, na jakim materiale, jakim piórem: dzisiaj jest
to wciąż cel, do którego nam daleko 11.

Jak echo kwestia ta powraca niemal w każdej sferze życia: w polityce, w sztuce i literaturze, w psychologii, w historiografii i w filozofii. Czy ma rację Michał Głowiński, pisząc o „zapisywaniu
Zagłady” 12, że to, co się stało w okresie okupacji, przekracza granice języka, że dramat poszczególnych ludzi to także dramat ich
języka? W moim odczuciu trudność ta wynika również z faktu, że
każdy przekaz historyczny, a nim jest przecież mówienie i opowiadanie o Zagładzie, stanowi swoistą, co najmniej dwupłaszczyznową narrację, wynikającą z właściwości/możliwości języka.
Z jednej strony przekaz ten ma posiadać charakter informacyjny,
faktograficzny, dokumentacyjny (funkcja przedstawieniowa; dążenie do obiektywizmu), z drugiej z kolei – mówieniu o Zagładzie zawsze towarzyszą emocje (funkcja ekspresywna), ale też
mówienie o niej w sposób jak najbardziej realistyczny wywołuje
emocje w odbiorcach (funkcja impresywna, nierzadko konkretnie
perswazyjna) 13.

11

P. Levi, Pamięć zniewagi, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 5, s. 1-3.
M. Głowiński, Zapisywanie Zagłady, rozmowę przeprowadziła A. Grupińska, „Tygodnik Powszechny” 2001, 50-51, <http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/50-51/glowinski.html> dostęp dnia: 22.03.2009.
13
Zob. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej,
Warszawa 1996. Wśród trudności pisania o historii autor wymienia między innymi „mity fundamentalne”, rozumiane jako „zakorzenione sposoby myślenia
o rzeczywistości, czyli bardziej trwałe osadzone w świadomości (czy nieświadomości) struktury, mechanizmy, pryzmaty, kąty czy punkty widzenia” (s. 172),
wśród których ważne miejsce zajmuje mit wzniosłości (sublimacji), jakim jest na
przykład dyskurs związany z mówieniem o II wojnie światowej.
12
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Każdy język, jak twierdzą Sapir 14 i Whorf 15, jest wyrazem określonego widzenia i pojmowania rzeczywistości. Zasadniczą funkcją języka jest więc nie tyle wyrażanie pojęć, ile ich kształtowanie,
a co ciekawsze – w ogóle warunkowanie ich istnienia 16. Zasada
relatywizmu językowego pozwala zrozumieć, chociaż po części,
dlaczego wyrażanie prawdy o Auschwitz jest dla języka aż taką
przeszkodą. Wedle tej zasady percepcja świata i jego obraz zależą od możliwości języka. W nawiązaniu do omawianego tematu
oznacza to, że ci, którzy doświadczyli Zagłady w najdosadniejszym jej wymiarze, na tyle potrafili poznać i zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość, na ile mógł to wyrazić ich język. Dowodem
tego jest między innymi fakt funkcjonowania w języku więźniów
obozów koncentracyjnych dużej ilości neologizmów oraz słów,
którym nadano nowe znaczenia. Swoistą diagnozę języka po Zagładzie, utożsamionym z językiem czasu Zagłady, postawił ocalały z Auschwitz Jean Améry:
My, ofiary, musimy jakoś „załatwić” sprawę tego naszego reaktywnego
gniewu w takim sensie, jaki nadał słowu „załatwić” żargon obozowy:
znaczyło ono tyle, co zabić. Musimy to załatwić i wkrótce sami będziemy załatwieni. Do tego czasu jednak uprasza się osoby, którym nasza
pamiętliwość zakłóca spokój, o odrobinę cierpliwości 17.

Próbę odpowiedzi na możliwości wyrażania prawdy o Zagładzie w najpełniejszym jej wymiarze podejmuje także były więzień Auschwitz, Buchenwaldu i Bergen-Belsen – Adolf Gawalewicz. W książce Refleksje z poczekalni do gazu wspomina rozmowę
z wolontariuszką, która twierdziła, że życie może być piękne, że
na świecie jest mnóstwo uczynnych, dobrych ludzi. Gawalewicz
odparł wówczas:

14

E. Sapir, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.
B. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 1982.
16
Podobieństwa hipotezy Sapira – Whorfa i idei Humboldta dowodzi Adam
Schaff, filozof języka (Język a poznanie, Warszawa 1967, s. 85-86).
17
J. Améry, Kosmische Indifferenz, cyt. za: F. Wuilmart, Der Verlust des sprachlichen Weltvertrauens bei Jean Améry. Eine Analyse durch das Prisma der Übersetzung,
„Krautgarten Forum für junge Literatur” 1999, nr 35, s. 27-32. Por. G. Agamben,
Co zostaje z Auschwitz?, Warszawa 2008.
15
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Tak pani mówi, bo tak wypada, tak trzeba mówić do ludzi w naszej sytuacji. Ale załóżmy teoretycznie mały eksperyment: sto takich jak pani
lub może jeszcze lepszych – o ile istnieją – dobrych ludzi zamykamy na
osiem dni w towarowym wagonie i nie dajemy im nic do jedzenia i ani
kropli, powtarzam: ani kropli wody. Dziewiątego dnia możemy zorganizować, przynajmniej z tymi, co wyjdą żywi z owego wagonu, zebranie dyskusyjne na temat dobrych z natury ludzi. Towarzystwo będzie
już do tematu jako tako przygotowane 18.

Głos w sprawie zabiera także Imre Kertész, autor Języka na wygnaniu 19. Akcentuje on istotną kwestię, że ilekroć rozważa traumatyczne rezultaty Auschwitz, myśli raczej o przyszłości. W jednym z wykładów, dobitnie zatytułowanym Nieprzemijalność obozów, twierdzi,
że „duch opowieści” precyzuje, co stanie się mitem, zostanie w tradycji, ale także, w jaki sposób zostanie to opowiedziane. To między
innymi ten esej odsłania prawdę o stanie współczesnego języka.
Diagnoza Kertésza brzmi: nie ma możliwości powrotu do języka
sprzed Auschwitz. Autor nazywa go „językiem atonalnym”, eksponując w ten sposób rozbieżność dźwięków i sensów, niemożność
zrozumienia rzeczywistości i niemożność porozumienia.
Powyższe stwierdzenia stanowią raczej argument, by w obliczu
Auschwitz milczeć, bo – jak twierdzą niektórzy – świat Oświęcimia
znajduje się poza mową, tak samo jak znajduje się on poza zasięgiem rozumu 20. Gdyby przyjąć za podstawę głębszej refleksji na
ten temat którąkolwiek z filozofii języka 21, każda z nich przybliży
nas do zrozumienia problemu, ale żadna go nie wyjaśni. Poglądy
ocalałych z Zagłady można podzielić na trzy grupy. Wyzwanie, jakim jest mówienie o Zagładzie, potwierdza stanowisko ontologów,
dla których język ogólny okazuje się niewystarczającym środkiem
wyrażania realiów okrucieństwa obozów, gett, więzień. Uzasadnia też zaistnienie potrzeby stworzenia alternatywy – ukształtowania specyficznej mowy obozowej (lagerszprachy). Część świadków podziela z kolei pogląd, że język w pewnym tylko stopniu
umożliwia przekazywanie wiedzy o Zagładzie, ukazując swoją
18

A. Gawalewicz, Refleksje z poczekalni do gazu, dz. cyt., s. 57.
I. Kertész, Język na wygnaniu, Warszawa 2004.
20
Wniosek taki płynie m.in. z pracy G. Steinera, Language and silence, New
York 1966.
21
W. Pycka, Trzy filozofie języka, w: Granice języka, red. A. Żuk, Lublin 1998,
s. 11-23.
19
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niedoskonałość, zawodność. To spojrzenie bliższe jest metafizyce języka. Jest jeszcze jedna postawa: język nie nadaje się do opowiedzenia doświadczeń świadków tragicznej historii, którzy choć
chcą, wielokrotnie nie mają jak swoich doznań przekazać, gdyż te
wymykają się nawet wyobraźni. Ta kwestia, niezwykle bliska jest
mistyce języka. Mówienie o czymś wykraczającym poza możliwości ludzkiego poznania, rozumienia wymaga mistycznego wręcz
daru wyrażania. Świadomie wracam w tym miejscu do rozpoczynającego artykuł wiersza byłego więźnia Auschwitz:
Wy chcecie, żeby mówić. Cóż słowa odtworzą?/ Trzeba by mieć moc
wielką, jakąś siłę Bożą,/ Przemawiać żarem słońca, gwiazd drżeniem,
wichrami,/ Płakać jesienną słotą, szaleć piorunami. Cyzelować kształt
kwiatu, ciosać chimer pyski,/ Pożarem palić lasy, skały topić w wodzie,/
By dać pojąć przeżycia w „udręczeń ogrodzie”.

Przyjmując nawet tę skrajną postawę, filozofię mistyki języka,
stajemy w obliczu zasygnalizowanego nieco wcześniej problemu – milczenia. Z punktu widzenia językoznawstwa można je
rozpatrywać w dwóch perspektywach: milczenia znaczącego
i transcendentnego. Przy założeniu, że jeśli czegoś nie da się powiedzieć, to należy to przemilczeć, zbliżamy się do drugiego typu
milczenia (transcendentnego). Stwierdzamy zarazem, że skoro
język wyznacza granice ludzkiego poznania, czyli – jak twierdzi
Ludwig Wittgenstein – jakość i ilość wiedzy wynika z jakości języka 22, to ograniczenia językowe są ograniczeniami poznania, więc
i pamięci. Wychodzimy tym samym poza wyraźną dotychczas
opozycję 23: mówienie – wiedza (nauka) || milczenie – niewiedza
(metafizyka), bo to, co niewyrażalne, znajduje się poza tą dychotomią. Właśnie bezpośrednia niewyrażalność czy milczenie mogą
być równie ważne dla zrozumienia rzeczywistości jako transcendentalny warunek rozumienia. Zasadniczo przecież milczenie
może być traktowane jako cnota, jeśli służy dobrom moralnym 24.
Szansę taką widzi Merleau-Ponty:
22

L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2002.
Zob. J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, „Biuletyn PTJ” 1994, t. L,
s. 27-47.
24
I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i jako wartość, „Roczniki Filozoficzne” 1963,
R. 11, z. 1, s. 77.
23
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Nasz pogląd na człowieka – pisze – pozostanie powierzchowny dopóty,
dopóki nie dotrzemy do tego źródła, dopóty nie odnajdziemy pod szumem słów pierwotnego milczenia, dopóki nie opiszemy gestu, który to
milczenie przerywa. Słowo jest gestem, a jego znaczenie światem. (…)
Dzięki swemu ciału rozumiem drugiego, tak samo, jak dzięki swemu
ciału spostrzegam „rzeczy” 25.

Paradoksalnie jednak głównym atrybutem w utrwalaniu pamięci,
która stanowi kanwę dla budowania przyszłości, może być właśnie język, w sposób szczególny dokumentujący i upamiętniający
realia nieludzkiego czasu i miejsca. Zdaniem Michała Głowińskiego, to wielki temat lingwistyki, psychologii i filozofii. „Bo jak pamiętać, jeśli nie w słowach?” – pyta, dodając:
Wydaje mi się, że zapisywanie tego, co się pamięta, jest zawsze zderzeniem dwóch rzeczy: co człowiek pamięta i co chce zakomunikować
innym w jakiejś formie 26.

Potrzebę budowania pamięci o Zagładzie, mimo trudności związanych z możliwościami języka, uwydatniają między innymi pisma Primo Leviego. Jednocześnie stanowią one bodaj najbardziej
złożoną i najgłębszą analizę relacji między mówieniem o Zagładzie i jednoczesnym tego rozumieniem (ewentualnie niemówieniem oraz nierozumieniem):
Wykluczywszy przypadki patologicznej niezdolności, porozumiewać
się można i należy, gdyż jest to użyteczny i nietrudny sposób przyczyniania się do pokojowego współistnienia z innymi, dlatego że milczenie, nieobecność jakichkolwiek sygnałów, samo w sobie jest sygnałem,
tyle że dwuznacznym, a dwuznaczność budzi niepokój i podejrzenia.
Nie można negować możliwości porozumienia się, bo jest to przekonanie fałszywe – zawsze można jakoś się porozumieć. Odmowa porozumiewania się jest uchybieniem; do kontaktowania się z innymi, szczególnie do tej jego formy najbardziej rozwiniętej i szlachetnej, jaką jest
język, jesteśmy predysponowani biologicznie i społecznie: tylko ludzie
wszystkich ras rozmawiają ze sobą – żaden gatunek zwierząt tego nie
potrafi 27.

25

M. Merleau-Ponty, Proza świata. Eseje o mowie, Warszawa 1999.
M. Głowiński, Zapisywanie Zagłady, art. cyt.
27
P. Levi, Czy to jest człowiek?, Kraków 2008. Sama książka Primo Leviego, stawiająca już poprzez tytuł kluczowe pytanie, posiada pozytywne, zwrócone ku
26
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Opierając się na osobistych doświadczeniach, Primo Levi stwierdził, że w samym lagrze doświadczenie niemożności porozumienia się było rezultatem nieznajomości języka oprawców. I nie
chodzi tu o nieposługiwanie się niemczyzną, bo wielu więźniów
językiem tym władało (a jeśli nie – musiało w szybkim tempie
opanować go w jakimś stopniu), ale o jej formę, sposób użycia:
przepełnienie wulgarnością, wyzwiskami, rozkazami, krzykiem.
To wszystko budowało coś w rodzaju bariery obcości i agresji.
Ukute przez Primo Leviego sformułowanie „totalna bariera językowa” uzasadnia zresztą inny jego tekst – Pogrążeni i ocaleni,
w którym padają słowa:
My, którzy przeżyliśmy, nie jesteśmy prawdziwymi i wiarygodnymi
świadkami. W posiadaniu tej strasznej prawdy są ci, którzy zostali pogrążeni, zatopieni, unicestwieni. My przemawiamy jedynie w ich imieniu. My, ocaleni, opowiadamy o doświadczeniu obozów koncentracyjnych tych, których już nie ma 28.

Podobny wydźwięk mają zdania otwierające przemówienie Benedykta XVI, teologa i filozofa, który 28 maja 2006 roku odwiedził
były obóz Auschwitz-Birkenau. Uważam za szczególnie ważne
ostatnie zdanie przywołanego fragmentu, które uwydatnia tezę,
że chociaż nieraz świat milczy, to człowiek mówi 29:
Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu
i człowiekowi, niemających sobie równych w historii, jest rzeczą prawie
niemożliwą – a szczególnie trudną i przygnębiającą dla chrześcijanina,
dla papieża, który pochodzi z Niemiec. W miejscu takim jak to, brakuje
słów, a w przerażającej ciszy serce woła do Boga: Panie, dlaczego milczałeś? Dlaczego na to przyzwoliłeś? W tej ciszy chylimy czoło przed
niezliczoną rzeszą ludzi, którzy tu cierpieli i zostali zamordowani. Cisza ta jest jednak głośnym wołaniem o przebaczenie i pojednanie, modlitwą do żyjącego Boga, aby na to nie pozwolił nigdy więcej 30.

przyszłości przesłanie, zawierające się w słowach: „Auschwitz pozostawiło swój
ślad nie tylko negatywny, ale też wiele nauczyło”.
28
Tenże, Pogrążeni i ocaleni, Kraków 2007, s. 12.
29
J. Rokoszowa, Język a milczenie, „Biuletyn PTJ” 1986, t. XL, s. 133. Zob. też
Semantyka milczenia, t. 1 i 2, red. K. Handke, Warszawa 1999 i 2002.
30
Podaję wg: Wo war Gott? Die Rede in Auschwitz, red. E. Wiesel, W. Bartoszewski, J.B. Metz, Freiburg-Basel-Wien 2006, s. 9.

416

Jarosław Pacuła

Podstawowy problem w naukowym uzasadnieniu trudności
związanych z przekazywaniem wiedzy o Holokauście tkwi jednak nie tylko w tym, że wszelkie rozważania na temat komunikacji językowej traktują język w jego swobodnym funkcjonowaniu,
ale także w fakcie mówienia o czymś i czegoś, co było precedensem w dziejach ludzkości, przed czym wcześniej język nie stanął,
więc nie musiał skategoryzować, nazwać, zdefiniować. Uważam,
że obawa ta wiąże się jednak w ogóle z faktem, że odbiorcy zwykle wypełniają wypowiedzi innego człowieka treściami niekoniecznie pokrywającymi się z tymi, jakie ten ktoś chce za pomocą
słów opisać. Wyrasta z przekonania, że to, co potrafimy oddać na
jakiś temat w słowach, nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego
z tym kontaktu 31. Nakłada się na to jeszcze jedno, co utrudnia budowanie pamięci o Zagładzie, a o czym mówi Michał Głowiński:
Zagładę można było przetrwać, natomiast z Zagłady się nie wychodzi.
Niezależnie, czy się było dzieckiem, czy dorosłym. Przeżycia te tkwią
w człowieku i nie można się od nich wyzwolić. Powracają w snach,
w obawie przed zamkniętymi pomieszczeniami. Może to prowadzić do
bardzo różnych postaw. Spotkałem ludzi, którzy tworzyli sobie fikcyjne
biografie, żeby usunąć ten czas ze swojego życia. Inni musieli opowiadać. Inni znowu żyli nadal pogrążeni w tym doświadczeniu. (…) Wiedza na temat obozów niezmiernie się poszerzyła, a jednocześnie przedmiot tej wiedzy jest coraz trudniej wyobrażalny 32.

Być może właśnie to sprawia, że istnieje obok potrzeby milczenia
potrzeba wołania o pamięć o istnieniu obozów, o Zagładzie, Holokauście, o zanegowaniu w okresie wojny wartości człowieka, czyli wołania sprzeciwiającego się zakłamywaniu przeszłości.
Groby skłaniają każdego normalnego człowieka do zadumy. Ale tu nie
ma grobów. Na miejscu więc dokonania tej niepojętej zbrodni zaduma musi przeobrażać się w szczególną odpowiedzialność, w trwałą pamięć o tym, co się stało – mówił w na terenie byłego obozu Auschwitz
w sześćdziesiąt lat po wojnie Władysław Bartoszewski, kończąc swoje

31

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983, s. 73.
M. Głowiński, Z Zagłady się nie wychodzi, rozmowę przeprowadziła J. Sobolewska, „Dziennik” z 4. 12. 2007.
32
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wystąpienie cytatem z Księgi Hioba – „Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby
mój krzyk nie ustawał” 33.

Niewątpliwie język jest jednym z głównych nośników pamięci historycznej i tożsamości (narodowej, etnicznej…). Założyć zatem
trzeba, że stanowi źródło do poznania przeszłości, historii. Ważnymi zagadnieniami – obok problemów sposobu i narzędzi przekazywania pamięci – są kwestie tego, co zostanie zapamiętane,
a co będzie pominięte, wreszcie – kto i jaką ponosi za to odpowiedzialność, czyli na kim ta odpowiedzialność spoczywa 34. Uważam, że każdy człowiek jako użytkownik języka, rozumianego nie
tyle jako system (langue), ale jako narzędzie komunikacji (parole),
uwikłany jest w utrwalanie pamięci historycznej, więc ciąży na
nim odpowiedzialność za pamięć o przeszłości. W historię przecież uwikłani jesteśmy wszyscy: pośrednio, bo odczuwamy skutki
dalszej i bliższej przeszłości, badamy ją jako historycy, lingwiści,
etnografowie, korzystamy z doświadczeń minionych pokoleń; ale
też bezpośrednio: jako uczestnicy czy świadkowie. Należy tym
samym zwrócić uwagę na to, że węzłowy problem dotyczący budowania i utrwalania pamięci o Zagładzie wynika z relacji: pamięć pierwotna – pamięć wtórna. Ta pierwsza, przez którą należy rozumieć traumatyczne doświadczenia świadków, łączy się
z różnymi mechanizmami psychologicznymi, zwykle nieuświadomionymi (np. chęć zemsty, zaprzeczenie), które przekaz „zaciemniają” (np. poprzez hiperbolizowanie faktów lub ich wypieranie, unikanie pewnych wątków). Stanowiąc źródło dla pamięci
wtórnej, jaką są na przykład opracowania historyczne, literaturoznawcze czy lingwistyczne związane z Zagładą, nie zawsze daje
szanse na wiarygodny, pełny i jasny przekaz dla przyszłości.
33
Tekst na podstawie broszury z tekstami wystąpień, którą wręczano przed
rozpoczęciem uroczystości sześćdziesiątej rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau (27 I 2005 r.).
34
Zob. D. LaCapra, History and Memory after Auschwitz, dz. cyt., s. 7-11.
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Pod pierzyną sąsiada – rekonstrukcja
prób kształtowania historycznego kanonu
na podstawie analizy przedstawień przeszłości
w książkach Sąsiedzi oraz Przemilczane
ludobójstwo na Kresach

Pamięć społeczna, czyli zespół potocznych wyobrażeń na temat
przeszłości w przeciwieństwie do historii jako nauki 1 ograniczona jest zwykle do wąskiego zasobu toposów, które z różnych
przyczyn uznane zostały za istotne dla zbiorowej pamięci.
Toposy te bardzo często zawierają treści wzajemnie sprzeczne,
uproszczone i zideologizowane. Pamięć społeczna nie jest przestrzenią dla naukowych sporów, wręcz przeciwnie, jest to miejsce, w którym szczególny akcent kładziony jest na rozstrzygnięcia
jednoznaczne, wskazujące na to, c o s i ę d z i a ł o nie zaś na to, c o
m o g ł o m i e ć m i e j s c e.
Te wyselekcjonowane tematy stanowią często zbiór zbyt obszerny, aby mogły stać się częścią podzielanej przez ogół obywateli danego państwa wiedzy o przeszłości. Zasób ten zostaje dodatkowo okrojony w sposób, który posiłkując się (zwykle)
historyczną doksą, zezwala wyłącznie na określone interpretacje.
Szerokie spektrum możliwych ujęć zostaje zatem ograniczone do
zestawu zaledwie kilku, które zostają dopuszczone do publicznego dyskursu.
W pracy tej postawiono sobie za cel próbę rekonstrukcji strategii przyjmowanych w celu włączenia do publicznego dyskursu,
1
Rozróżnienie i definicje podaję za prof. A. Szpocińskim, por. Historia a pamięć społeczna w: Sztuka współczesna i jej filozoficzne komentarze, red. T. Kostyrko,
G. Dziamski, J. Zydorowicz, Poznań 2004, s. 286.
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i co za tym idzie – pamięci społecznej, wydarzeń (oraz ich określonych interpretacji) związanych ze zbrodniami, jakich dopuścili się w latach 40. XX w. Polacy na Żydach w Jedwabnem oraz
Ukraińcy na Polakach na Wołyniu. Wydarzenia te zostały zrekonstruowane odpowiednio w Sąsiadach Jana Tomasza Grossa
oraz w Przemilczanym ludobójstwie na Kresach księdza Tadeusza
Isakowicza-Zaleskiego.
Opisywane przez Grossa i Isakowicza-Zaleskiego wydarzenie
są niejako swoimi lustrzanymi odpowiednikami. W jednym z nich
Polacy są sprawcami, w drugim zaś ofiarami morderstw dokonanych na tle etnicznym zaś obaj analizowani przeze mnie publicyści sami o sobie mówią, iż reprezentują perspektywę Polaków 2.
Mamy tutaj do czynienia z odpowiednio ekscentryczną i etnocentryczną strategią przedstawiania polskiego narodu 3. Przez
podejście ekscentryczne będziemy rozumieć w uproszczeniu taką
postawę, zgodnie z którą za negatywne czyny członków danej
społeczności odpowiedzialnością obarcza się właśnie ich, natomiast w sytuacji wykroczeń popełnionych przez członków obcej
zbiorowości winy i przyczyn poszukuje się w okolicznościach
zewnętrznych.
Postawa etnocentryczna jest przeciwieństwem ekscentryzmu.
Tutaj wina za czyny „naszej” zbiorowości zostaje przypisana
czynnikom zewnętrznym (takim jak brak wiedzy czy też trudna
sytuacja materialna), zaś członkowie zbiorowości obcej są rozliczani ze swoich przewin bez próby szukania dla nich zewnętrznego wytłumaczenia.
Autorzy obydwu prac są osobami, dla których zaufanie wykazują opozycyjne środowiska medialne (narracje Grossa legitymizowane były przez środowisko Gazety Wyborczej, ksiądz Isakowicz-Zaleski jest zaś wieloletnim felietonistą Gazety Polskiej).
Kontrowersje związane z osobami autorów przeradzały się niejednokrotnie w tak ostre ataki, jak nazwanie Jana Tomasza Grossa
2

Ta autodefinicja jest o tyle istotna, że w domenie publicznej wiadomym jest,
iż ks. Isakowicz-Zaleski pochodzi z rodziny o ormiańskich korzeniach, zaś ojciec Grossa był polskim Żydem, który przetrwał okupację niemiecką ukrywany
przez swoją późniejszą żonę Hannę Szumańską.
3
Kategorie etnocentryzmu i ekscentryzmu stosuję za Markiem Czyżewskim
por. np. Marek Czyżewski Niepokojąca współczesność jako topos w dyskursie publicznym, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, t. XLIV nr 3.
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„makabrycznym bajkopisarzem” 4 zaś księdza Isakowicza-Zaleskiego „polską Eriką Steinbach” 5.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż autorka tego artykułu nie
uzurpuje sobie praw do weryfikacji tez stawianych przez Grossa
i Isakowicza-Zaleskiego pod kątem ich historycznej poprawności.
Celem niniejszej pracy jest wyłącznie skupienie uwagi na strategiach przyjmowanych przez obu z autorów w celu włączenia opisywanych przez nich wydarzeń w ramy dyskursu publicznego.
Obydwaj autorzy określani są raczej mianem publicystów
historycznych niż historyków, ich prace jednak poddawane były
drobiazgowej metodologicznej krytyce.
Przedstawiany przez nich typ narracji historycznej – koncentrujący się przede wszystkim na rekonstrukcji pamięci ofiar, wpisuje się w trend znany jako nowa humanistyka. O ile zgodnie
z założeniami szkoła ta ma dopuszczać do głosu narracje dotąd
marginalizowane, wzbogacając statyczną wiedzę o przeszłości
o nowe ujęcia prezentujące ją rzekomo z alternatywnych stanowisk (byłby to zatem krok w stronę samopoznania ludzkości),
o tyle – jak zauważa Ewa Domańska 6 – w praktyce oznacza to
zwykle dodatkową legitymizację obowiązującego dyskursu na
temat przeszłości, pełniąc raczej rolę potwierdzającego regułę
wyjątku.
Historie przedstawiane przez Grossa i Isakowicza-Zaleskiego
interpretować można zatem w tym duchu jako historie rewizjonistyczne, foucaltowskie przeciw-historie. Strategie stosowane przez
autorów analizowanych tekstów w celu wprowadzenia przytaczanych przez nich narracji do kanonu historycznego podzielić można
na dwie grupy. Pierwsza z nich to zabiegi mające za zadanie potwierdzenie prawdziwości opisywanych wydarzeń. W tym gronie
wyróżnić można przytaczanie licznych zeznań świadków opisywanych wydarzeń czy też cytowanie dokumentów. Ta grupa strategii ściśle wynika z faktu, iż opisywane przez autorów wydarzenia
nie są znane szerokiej publiczności (a przynajmniej tak było w czasie powstawania analizowanych tekstów). Sprawia to, iż muszą
4

Tak określił Grossa Stanisław Michalkiewicz w swoim felietonie „Czarna
legenda Polski” opublikowanym 23 czerwca 2009 w „Naszym Dzienniku”.
5
Por. Ks. Isakowicz-Zaleski jak Steinbach, Marcin Wojciechowski, „Gazeta Wyborcza” 13 lipca 2008.
6
E. Domańska, Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006.
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przejść swoisty test formalny – metodologiczną krytykę ze strony
„zawodowych” historyków. Temu zapewne celowi służy częste powoływanie się na źródła i zeznania świadków.
W drugiej grupie strategii znajdują się takie taktyki, jak: epatowanie okrucieństwem, porównywanie opisywanych wydarzeń
z wydarzeniami już obecnymi w kanonie czy wreszcie przedstawianie opisywanego świata w sposób podkreślający wyraźny kontrast między ofiarami a prześladowcami. Te strategie z kolei uznać
można za zabieg przede wszystkim formalny, mający w czytelniku
wzbudzić zainteresowanie dla relacjonowanych wydarzeń.
Autorzy budują świat, w którym jasno określone zostaje dobro
i zło, a role bohaterów i łotrów są jasno rozdzielone – w Strachu
ofiarami są Żydzi a agresorami Polacy, w Przemilczanym ludobójstwie z kolei Polacy zostają pokrzywdzeni przez Ukraińców.
Autorzy wspominają oczywiście o wyjątkach od tej reguły –
postaciach, które zachowują się niejako wbrew swojej przynależności narodowej (u Grossa takim przykładem jest ukrywająca
Żydów rodzina Wyrzykowskich 7, u Isakowicza-Zaleskiego zaś
ukraiński dyrektor szkoły, który za odmowę przyłączenia się do
UPA został brutalnie zamordowany 8), jednak przywołanie tych
postaci wydaje się raczej służyć uwiarygodnieniu opisywanych
wydarzeń niż podkreśleniu, iż dokonywane zbrodnie nie miały
związku z etniczną przynależnością ofiar i katów.
Zarówno Gross, jak i Isakowicz-Zaleski przytaczają dowody
na wyjątkowe zdziczenie agresorów. Odmawia się im na kartach
analizowanych tekstów wręcz cech ludzkich, przyrównując ich
do dzikich zwierząt. Tak na przykład przedstawia Ukraińców
ksiądz Isakowicz-Zaleski:
zdziczała banda „bohaterów” UPA okrążyła naszą śpiącą wieś Lipniki
i rozpoczęła systematyczną rzeź niewinnych ludzi. W okrutny sposób
zostały zamordowane 182 osoby. (…) Rodzinną wieś całkowicie spalono. Dziadek do ostatniej chwili był ufny i podobno uspokajał nas, iż nic
nam się nie stanie – bo cóż nam mogą zrobić bracia Ukraińcy 9.

7

Rodzina Antoniny Wyrzykowskiej ukrywała w czasie wojny Żydów, za co
spotykały jeszcze współcześnie jej członkowie spotykali się z szykanami.
8
Por. T. Isakowicz-Zaleski, Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Kraków 2008,
s. 48.
9
Tamże, s. 19.
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W przytoczonej powyżej opowieści odnaleźć można również wspomniany wcześniej kontrast między przedstawicielami
dwóch narodowości. Ukraińcy są tu „zdziczałą bandą”, która napada na „niewinnych ludzi”. Co więcej, ofiary zaatakowane zostały we śnie, co pozwala wysnuć wniosek, że Ukraińcy nie walczyli honorowo (byłoby to zatem rozwijanie stereotypu dzikiego
Ukraińca i szlachetnego Polaka, obecnego w polskiej kulturze
przynajmniej od czasów sienkiewiczowskiej trylogii). Podkreślona zostaje tu również ufność ofiar, które agresorów miały za
„braci Ukraińców” – ten zwrot z kolei odczytywać można jako
umieszczenie wydarzeń wołyńskich w biblijnym niemal kontekście – Ukraińcy byliby Kainem, zabijającym miłującego pokój
Polaka-Abla.
W innym fragmencie książki Isakowicza-Zaleskiego czytelnik
napotka kolejne tropy wskazujące na niegdyś pokojową koegzystencję dwóch narodów:
warto pamiętać, że w rodzinach tych, zgodnie z wielowiekową tradycją, wyznanie (a co za tym idzie narodowość) synowie dziedziczyli po
ojcu, a córki po matce. Powodowało to, że nawet wśród tego samego
rodzeństwa jedni uważali się za Polaków, a drudzy za Ukraińców 10.

W książce Jana Tomasza Grossa odnaleźć można bardzo podobne struktury narracyjne. Tutaj również podkreślane zostaje
pokojowe współżycie Polaków i Żydów:
tutaj nie było takiej wielkiej różnicy w zdaniach czy w czym, bo oni
tutaj raczej byli, w takiej małej mieścinie, byli zżyci z tymi Polakami.
Zależni od nich. Wszyscy do siebie tu mówili po imieniu, Icek, Janek,
… to było takie raczej takie sielankowe życie tutaj 11.

Wydaje się, że fakt, iż zarówno jeden, jak i drugi autor wskazuje
na brak konfliktów i dobre sąsiedzkie kontakty między Polakami i Ukraińcami oraz Żydami i Polakami, odczytać można jako
zabieg dodatkowo stygmatyzujący sprawców zbrodni. Opisywanych wydarzeń nie cechuje bowiem rosnąca eskalacja przemocy, czy też wzrost wzajemnej niechęci przedstawicieli dwóch
10
11

T. Isakowicz-Zaleski, Przemilczane ludobójstwo na Kresach, dz. cyt., s. 49.
J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000, s. 30.
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narodów. Mamy tu raczej do czynienia z gwałtowną erupcją niczym nie uzasadnionej agresji.
W narracjach Grossa i Isakowicza-Zaleskiego nie odnajdujemy
rekonstrukcji narastającej wrogości między dwiema populacjami
czy też historii wzajemnych konfliktów. Tym, co jest widoczne
w strukturze fabularnej obydwu tekstów, jest pokojowa koegzystencja dwóch narodów, która zostaje nagle przerwana przez nieracjonalną zbrodnię. Ten sposób narracji sprawia, że dodatkowo
wzmocniony zostaje obraz agresorów jako istot wręcz zezwierzęconych. Ich działanie wymyka się prawom logiki, nie można go
zrozumieć, można jedynie potępić – taki wniosek może wysnuć
czytelnik.
Równocześnie z zabiegami wzmacniającymi recepcję agresorów jako istot, których działania nie można mierzyć zrozumiałymi kategoriami, pojawia się trop wskazujący na pewną logikę
ukrytą za ich postępowaniem.
Analizowani autorzy wskazują na przyczynę, która w sposób
logiczny i zrozumiały tłumaczyć może działania podjęte przez
sprawców zbrodni. Przyczyną taką jest chciwość i chęć posiadania mienia swoich sąsiadów. Tylko temu motywowi poświęca
Gross cały rozdział swojej książki, pisząc:
Spalenie jedwabieńskich Żydów miało taki efekt, jak zastosowanie
z dzisiejszego arsenału środków bojowych bomby neutronowej – zlikwidowano wszystkich właścicieli, nie naruszając przy okazji ich dóbr
materialnych. Ktoś więc musiał zrobić na tym wcale niezły „interes”.
A skoro przedwojenne stosunki w Jedwabnem między mieszkańcami –
jak to powiedział stary aptekarz po przeszło pół wieku – były „takie
sielankowe” to może bardziej chciwość, niż jakiś atawistyczny antysemityzm, była tym właściwym ukrytym motywem działania organizatorów straszliwego mordu? 12.

Isakowicz-Zaleski z kolei pisze:
Wszystko to było połączone z grabieżą mienia ofiar a poplamione
krwią (nie tylko w przenośni) garnki, pierzyny czy kożuchy do dziś –
jako „łup wojenny” – służą w niejednym ukraińskim domostwie 13.

12
13

J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, dz. cyt., s. 82.
T. Isakowicz-Zaleski, Przemilczane ludobójstwo na Kresach, dz. cyt., s. 14.
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Dokładnie ten sam wątek – artykułów gospodarstwa domowego „przejętych” po śmierci ich pierwotnych właścicieli Gross porusza w Strachu:
Meble, sprzęty gospodarskie, przedmioty użytku domowego, zabawki, pierzyny, poduszki, ubrania (o których często mówiono „żydowskie
łachy”) nie znikły z powierzchni ziemi i tylko w drobnej części zostały
wysłane jako zdobycz wojenna do Niemiec. Zabór żydowskiego mienia
był zjawiskiem na tyle powszechnym, że pociągnął za sobą wyłanianie
się norm regulujących sposoby, w jakie robiono z niego użytek 14.

Pod pierzyną zabitego sąsiada zasypia zatem sprawca lub
świadek zbrodni, ten mizerny łup staje się przyczyną, dla której
dotąd pokojowo współżyjące narody okazują się nagle śmiertelnymi wrogami.
Motyw zabójstwa dla zysku, szczególnie w połączeniu z sytuacją, kiedy ofiara była zabójcy znana i nie uczyniła mu nic złego, stanowi czynnik wskazujący na zwyrodnienie sprawców.
Interpretacja ta zostaje wzmocniona poprzez kolejną ze strategii
zastosowanych przez Grossa i Isakowicza-Zaleskiego – wykazanie szczególnego okrucieństwa sprawców, którzy nie znają litości nawet dla kobiet i dzieci, zwykle oszczędzanych w wojennej
zawierusze.
Czytelnikowi serwowane są opisy, w których „polscy zbrodniarze zabili żydowską dziewczynę, odpiłowując jej głowę od ciała, a ciało nogami wrzucili w trzęsawisko” 15, zaś
żonę pochyloną nad łóżeczkiem kilkumiesięcznego dziecka banderowiec ściął toporem, rozpłatał też toporem głowę kilkuletniej córki
Basi 16.

Dokonywane przez agresorów czyny nie są „zwykłym” zabójstwem, towarzyszy im bowiem niezwykle wyrafinowane
okrucieństwo:

14
J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008, s. 85.
15
J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, dz. cyt., s. 44.
16
T. Isakowicz-Zaleski, Przemilczane ludobójstwo na Kresach, dz. cyt., s. 89.
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Nie byłam przy tym jak obcinali głowy ani jak zakłuwali Żydów ostrymi tykami. To wiem od sąsiadów. (…) widziałam, jak katowali Żydów
w bożnicy i jak skatowanego Lewiniuka, który jeszcze dychał, ludzie
żywcem zakopali… Zapędzili wszystkich do stodoły. Oblali naftą
z czterech stron. Trwało to wszystkiego dwie minuty, ale ten krzyk…
Mam go w uszach 17.

W zbrodniczej działalności swój udział mają również osoby duchowne i lekarze, czyli te osoby, ze strony których należałoby
oczekiwać nawoływania do zaprzestania przemocy. Czy to poprzez milczące przyzwolenie na zbrodnię
Jego [ks. Aleksandra Dolegowskiego – przyp. JT] zbrodnicze serce nie
zmiękczyło się i ostatecznie odpowiedział, że on nie może żadnego dobrego słowa na Żydów powiedzieć, ponieważ jego wierzący obrzucą
błotem. Takie same odpowiedzi zostały otrzymane od wszystkich poważnych chrześcijańskich obywateli miasta, do których się poszło interweniować w tej sprawie 18.

Czy to przez aktywny w niej udział („napadem kierował greckokatolicki pop Pałahićkyi wraz ze swoją córką” 19) duchowieństwo
dało masom przykład, że humanitaryzm ograniczyć powinien się
tylko do przedstawicieli własnego narodu i wyznania.
Zasadnym wydaje się stwierdzenie, iż celem dla epatowania
niejednokrotnie wręcz makabrycznymi detalami związanymi
z opisem zbrodniczych działań, przywoływania przykładów dla
ludzkiej niegodziwości i zepsucia oraz łamania wszelkich kulturowych tabu jest uczynienie opisywanych wydarzeń jak najbardziej wyjątkowymi. Kilkadziesiąt lat po czasie, kiedy miały
miejsce, muszą wzbudzić szczególnie silne emocje, aby zostać zapamiętanymi. Nie mogą prowokować wątpliwości, czy rzeczywiście miały miejsce i kto był za nie odpowiedzialny. Jasne wskazanie na ofiary i sprawców pełni właśnie taką rolę.
Podkreślenie bezsensownego okrucieństwa sprawców zbrodni nie pozostawia miejsca na rozważania na temat tego, czy opisywane wydarzenia przebiegały w taki, a nie inny sposób. Nie
pozwala na próbę zrozumienia sprawców, zostają oni bowiem
17

J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, dz. cyt., s. 67.
Tamże, s. 46.
19
T. Isakowicz-Zaleski, Przemilczane ludobójstwo na Kresach, dz. cyt., s. 89.
18
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niejako automatycznie postawieni poza nawiasem „normalnego”
społeczeństwa. Wszelka próba mówienia w ich imieniu skończyć
się musi w takiej sytuacji zarzutem stawania przeciwko ofiarom.
Oprócz wskazywania na wyjątkowość opisywanych wydarzeń zastosowany zostaje zabieg mający na celu wpisanie „nowej” zbrodni, jakiej dopuścili się na Polakach Ukraińcy w „znany” schemat interpretacyjny związany z Holokaustem. Zabieg
ten, jako relatywizujący wyjątkowość Holokaustu, odczytywany
być może jako uprawianie przez księdza Zaleskiego wyjątkowo
źle kojarzonego relatywizmu historycznego, jednakże abstrahując
od takich właśnie tropów, warto zauważyć, że taka praktyka jest
wyjątkowo skuteczna w legitymizacji wybranych przez księdza
Zaleskiego interpretacji.
Skoro bowiem mamy do czynienia z wydarzeniem takiej rangi
jak Holokaust, bezzasadne jest roztrząsanie, czy aby ofiary rzeczywiście były tak niewinne, a zbrodniarze tak niegodziwi, jak to
przedstawia autor. W sytuacji tego typu nie ma bowiem miejsca
na debaty, czy możliwa byłaby inna interpretacja. Opisaną historię można bowiem albo zupełnie przyjąć, albo zupełnie odrzucić.
Brak jest tutaj trzeciego wyjścia.
Rekonstruując myśl Lyotarda, Ewa Domańska stwierdza:
W epoce ponowoczesnej legitymizatorem i czynnikiem uprawomocniającym wiedzę jest przede wszystkim skuteczność i użyteczność, nie
chodzi zatem o to, by poznać prawdę, ale by zwiększyć moc 20.

Wydaje się, że w przypadku analizowanych tekstów kluczowe
znaczenie ma właśnie skuteczność, czyli to, czy omawiane przez
autorów wydarzenia zostaną upublicznione. Taki jest bowiem
podstawowy cel obydwu publikacji.
U Isakowicza-Zaleskiego informuje o tym już sam tytuł. Przemilczane ludobójstwo jest bowiem ludobójstwem, o którym dotąd
nikt nie mówił. Jest to zbrodnia, która została ukryta, a której
ksiądz Isakowicz-Zaleski pozwala w końcu ujrzeć światło dzienne. Analogicznie rzecz się ma z mordem jedwabieńskim. Właśnie
upublicznieniu opisywanych wydarzeń służyć mają wszystkie
zabiegi podejmowane przez Grossa i Isakowicza-Zaleskiego.
20

E. Domańska, Historie niekonwencjonalne, dz. cyt., s. 85.
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Krańcowo odmienny kontekst, w jakim powstawały oba teksty, odmienne zaplecza społeczne autorów oraz diametralnie różna optyka przyświecająca ich powstaniu (w przypadku Strachu
intencją autora było oczyszczenie pola do dyskusji na temat winy
Polaków, w przypadku Przemilczanego ludobójstwa celem autora
było upamiętnienie polskiego męczeństwa) pozwalają na sformułowanie wniosku, iż z metodologicznego punktu widzenia
uzasadnione jest tworzenie na podstawie dwóch zaledwie publikacji generalizacji, które odnieść można do znacznie szerszego
obszaru.
Obydwaj autorzy mają liczne grona zarówno przeciwników,
jak i apologetów, już ich osoby sprawiają zatem, że rekonstruowana przez nich historia stać się może częścią polskiej pamięci
historycznej. Tak samo jeden, jak i drugi autor przywołuje w swojej pracy liczne wspomnienia świadków, na kanwie których opiera swoją narrację. Cytowane są dokumenty, przywoływane opinie
autorytetów – wszystko to, aby forsowana przez nich interpretacja historycznych wydarzeń stała się jedyną obowiązującą.
Zbieżność modeli działań podejmowanych przez sprawców
pozwala na postawienie hipotezy o uniwersalnym wzorcu narracji opowiadających o zbrodni na tle etnicznym (gdyż, za autorami, tak odczytywać będziemy wydarzenia wołyńskie i jedwabieńskie). W sytuacji konfliktu między przedstawicielami dwóch grup
etnicznych etniczność właśnie staje się podstawowym kryterium
wyjaśniania dla aktywności podejmowanych przez strony sporu,
jest ona również determinantą zachowań ludzkich.
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Polityka historyczna a pamięć indywidualna –
przekaz „kresowy” we współczesnej Polsce

Po 1989 roku wiele tematów, o których wcześniej nie należało mówić, stało się przedmiotem żywiołowych dyskusji. Rozpoczął się
też okres transformacji, która miała nie tylko wyraz społeczny,
ekonomiczny i polityczny, ale także tożsamościowy. Okazało się,
że – paradoksalnie – większy problem czasu transformacji stanowi nie wizja przyszłości, czyli określenie kierunku przekształceń,
ale wizja przeszłości, czyli określenie charakteru własnej przeszłości 1. Należało przy tym odpowiedzieć sobie na kilka pytań,
w tym przede wszystkim: Co i dlaczego pamiętamy? Co i dlaczego zapomnieliśmy? Co i dlaczego powinniśmy wydobyć z mroków pamięci? Czy istnieje coś, o czym powinniśmy zapomnieć?
Czy skuteczne i trwałe „przypomnienie” jest w ogóle możliwe?
Jak interpretować wydarzenia z przeszłości, gdzie szukać relacji
z nich, czyje racje uwzględniać? Wreszcie – bardzo istotne z punktu interesującego mnie tu tematu pamięci o dawnych Kresach:
Czy indywidualne przeżycia (zawierające w sobie z definicji nie
tylko warstwę faktograficzną, ale i emocjonalną) są wyznacznikiem prawdy w ramach pamięci zbiorowej, czy też muszą jej ulec
w imię pragmatyki i realizmu, nawet jeśli wyobrażenia zawarte
w tej pamięci (oraz to, co w jej ramach pomijane) nie dają się pogodzić z indywidualnymi przeżyciami? 2.
1

Por. A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja społeczna, w: A. Szpociński,
P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006; P.T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa
2008.
2
Por. K. Kaźmierska, Między pamięcią zbiorową a biograficzną. Podróże do miejsc
urodzenia izraelskich Żydów, w: Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red. A. Szpociński, Warszawa 2009.

430

Małgorzata Głowacka-Grajper

Kresy II Rzeczpospolitej nie istnieją. Istnieją jednak „repatrianci” z Kresów i ich wspomnienia oraz Polacy, którzy ciągle mieszkają na tych terenach, a zatem wciąż istnieje „dyskurs
postkresowy” 3, nawet jeśli jest on ograniczony tylko do niektórych środowisk 4. Literacka część tego dyskursu stała się dziś
autoreferencyjna. W dużym stopniu stała się taka także jego część
społeczna, lecz świadomość istnienia mniejszości polskich na
Wschodzie powstrzymuje ją przed całkowitym ześliźnięciem się
w autoreferencyjność, choć i w tym aspekcie następują zmiany
usuwające termin „Kresy” z dyskursu i to zarówno ze względu
na niechęć wobec niego niepodległych państw za wschodnią granicą Polski, jak i samych Polaków tam mieszkających 5.
Współcześnie sentymentalny, indywidualny wymiar pamięci
o Kresach powoli zanika wraz z odchodzeniem ludzi stamtąd pochodzących i zapominaniu o swych korzeniach przez ich potomków, więc pytania o pamięć zbiorową stają się szczególnie ważne. Modele tej pamięci ewoluują w dwóch kierunkach. Z jednej
strony jest to model pamięci o skrzywdzonej polskości i utraconej
małej ojczyźnie sytuujący się w szerokich ramach historii i kultury polskiej, a z drugiej – model „wielokulturowego” pogranicza,
tak historycznego, jak i współczesnego, zawierającego w sobie odwołania do tradycji polskich i mieszkających tam stale Polaków.
Jeden jest oskarżany o to, że zbyt wiele przeszłości rzutuje na teraźniejszość, a drugi – że zbyt wiele współczesnych wyobrażeń
i ideologii rzutuje na przeszłość i pamięć. Kresowiacy-repatrianci
mają czasami poczucie podwójnej straty: nie dość, że utracili swe
„małe ojczyzny”, to na dodatek żyją w poczuciu, że nie sprostali
zadaniu przekazania pamięci o nich lub że jest ona „ze swej istoty” nieprzekazywalna. I rzeczywiście, brak na szerszą skalę „Kresów” w pamięci zbiorowej zmniejsza ich szanse na przetrwanie
jako istotnej części współczesnych tożsamości zbiorowych. Co nie
znaczy, że pamięć o nich ostatecznie zaginie. Może zostać „odzyskana po latach”, kiedy już stanie się bezpieczna lub z jakiś powodów atrakcyjna dla współczesnych.
3

Por. E. Kasperski, Dyskurs kresowy. Kryteria, własności, funkcje, w: Kresy – dekonstrukcja, red. K. Trybuś, J. Kałążny, R. Okulicz-Kozaryn, Poznań 2007.
4
Por. L. Szaruga, Węzeł kresowy, Częstochowa 2001.
5
Por. Kresy – dekonstrukcja, red. K. Trybuś, J. Kałążny, R. Okulicz-Kozaryn,
Poznań 2007; Kresy – pojęcie i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1997.
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Na dawnych Kresach II Rzeczpospolitej wciąż mieszkają zwarte skupiska Polaków stanowiące znaczące liczebnie grupy mniejszościowe (szacunkowo: około 300 tys. na Litwie, 400 tys. na Białorusi i 220 tys. na Ukrainie). Tak jednak, jak przed wojną tereny
te, określane dziś zbiorczą nazwą „Kresy”, różniły się znacznie
pod względem zarówno swej historii, jak i sytuacji społecznej, tak
różnią się i dzisiaj. Na istniejące wcześniej różnice nałożyły się
kolejne – od odmiennej polityki narodowościowej prowadzonej
w każdej republice w czasach Związku Radzieckiego do odmiennej sytuacji gospodarczo-społeczno-politycznej w każdym z niepodległych państw powstałych po rozpadzie ZSRR 6. Odmienna
jest w związku z tym sytuacja Polaków w każdym z tych trzech
krajów, a co się z tym wiąże – odmienna jest ich tożsamość, ale
także sposób postrzegania ich w Polsce. Postrzeganie ich łącznie
jako „Polaków ze Wschodu” (wraz z Polakami z innych byłych
republik radzieckich) ma oczywiście swoje uzasadnienie historyczne (powód, dla którego znaleźli się poza granicami państwa
polskiego i długie lata życia w ZSRR, a następnie w „rzeczywistości poradzieckiej”), jak i społeczno-polityczne (na terenach, na
których mieszkają są od wieków, są autochtonami, a zatem nie
„Polonią”, wszędzie z członków grupy dominującej w państwie
stali się mniejszościami). Z drugiej jednak strony zamazuje znaczące różnice między nimi. Różnice te można przestawić wycinkowo na podstawie wypowiedzi młodych Polaków z Białorusi,
Litwy i Ukrainy, którzy urodzili się i nadal mieszkają na terenach
dawnych Kresów, ale mają też doświadczenie kontaktu z Polakami z Polski (z okresu własnych studiów) i w związku z tym
mają indywidualne doświadczenia dotyczące postrzegania Polaków z tych terenów nie tylko w krajach zamieszkania, ale też
w Polsce 7.

6
Por. E. Nowicka, Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą, Kraków
2000.
7
Poniższe cytaty pochodzą z wywiadów pogłębionych z absolwentami i studentami – młodymi Polakami z Litwy, Białorusi i Ukrainy z badań prowadzonych w ramach grantu KBN 5 H02E 03621 pt. Młoda polska inteligencja z Białorusi,
Litwy i Ukrainy pod kierunkiem R. Wyszyńskiego. Pełne przedstawienie wyników tych badań można znaleźć w: Mniejszość polska na rozdrożu, red. R. Wyszyński, Warszawa 2005.
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Młodzi Polacy z Białorusi bardzo często podkreślają dwuznaczność sytuacji, w jakiej się znajdują, przemieszczając się
z kraju zamieszkania do Ojczyzny. Na Białorusi, chociaż nie są
może szczególnie lubiani jako grupa narodowościowa, czują jednak, że są postrzegani jako „lepsi”. Jedna z osób tak o tym mówi:
Stosunek do Polaków był negatywny. To znaczy Polak to jest taki człowiek, który, prawda, nawet mówiono, że Polak to nie narodowość, to
jest profesja. (...) To jest człowiek o honorze. Jednak oni Polaków nie
lubią, natomiast oni wiedzą, że to jest człowiek o honorze, no katolik.
Katolik to Polak, prawda. Chociaż nie wszystkim ludziom to się podoba, bo...to jest katolik...tak katolik, na pewno katolik. (...) walka o swoje
ideały, interesy do końca. Myślę, że to jest podstawowe oczywiście cechy. No, podstawowe, oczywiście, że to jest katolik (wyw. B3).

Inni rozmówcy także wskazują na podziw otoczenia: „Tak z zazdrością mówili [koledzy w szkole – przyp. MGG]: «O jesteś Polką». I tak poczułam wyższość nad nimi w tym sensie” (wyw. B4).
Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie po przyjeździe do Polski na studia. Większość rozmówców doświadczyła niechęci
otoczenia:
Stosunek studentów polskich do nas to było, no w ogóle, szczerze mówiąc, nie było stosunku, bo było życie do niczego, wiesz, wywalanie
drzwi naprzeciwko, co tam... podpalanie drzwi, świnie, Ruskie, nu wiadomo (wyw. B5).

Nie zawsze niechęć była wyrażana tak gwałtownie, lecz dla
wszystkich młodych Polaków z Białorusi pobyt w Polsce był czasem, kiedy zaczynali się zastanawiać nad własną tożsamością
i przynależnością narodową. Niekiedy prowadziło to do utwierdzania się we własnej polskości i nadawania jej wysokiego statusu
moralnego, jak w przypadku jednego z rozmówców:
Pewnego razu, na jednym z wykładów na uniwersytecie, rozmawiałem
ze studentami o obywatelstwie i narodowości. Powiedziałem wtedy
studentom, że obywatelstwo to sud’ba – los, a narodowość to dostoinstwo – godność człowieka. Ja się czuję godnie. Ja czuję się Polakiem.
(...) Studia i czas wpłynęły na to, że zacząłem świadomie myśleć o sprawie polskości. Wszędzie na studiach trzeba było wpisywać narodowość
i przed dostaniem się na studia też (wyw. B2).
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Częściej jednak pobyt w Polsce skutkował całkowitym rozdzieleniem na poziomie indywidualnym, tożsamościowym postrzegania siebie jako Polaka i Polski jako istniejącego realnie państwa
w określonych granicach:
Czułam się Polką, ale taką, która mieszka za granicą Polski i w ogóle
ten kraj, gdzie studiowałam to był tak, to jest rodzinny kraj Polaków
itd., ale moja ojczyzna to tam, gdzie ja mieszkałam (...) Tu na Białorusi
kiedy jestem, to czuję się wyższa, no, jakąś większą wartość odczuwam
od tego, pod tym względem, że jestem polskiej narodowości, a kiedy
byłam w Polsce to trochę takim intruzem czułam, no, bo... czasem patrzono na nas nie tak jakby się chciało. Tak trochę wrogo (wyw. B4).

Takie odrzucenie lub odczuwany brak akceptacji powodują, że
młodzi Polacy z Białorusi utwierdzają się w swej przynależności do ziem tego kraju i do samego państwa. Można tu wyróżnić dwie postawy: z jednej strony jest to podkreślanie własnego
mniejszościowego statusu i lojalności obywatelskiej, która w niczym nie przeszkadza czuć się Polakiem:
Teraz może powiem tak, że dużo nic się nie zmieniło: jak czułam się
Polką tak się i czuję, ale zmieniłam punkt zdania, np. swoją córkę chcę
koniecznie do polskiej szkoły oddać (...) po drugie zmieniłam jeszcze
zdanie na temat tego, że polskim dzieciom, np. będąc nauczycielem
w szkole albo w przedszkolu i ucząc polskich dzieci, narodowości polskiej, nie wmawiać im, że są Polakami i tyle, że są Polakami na Białorusi – to też jest jakaś mniejszość, bo wcześniej, przed studiami albo
w czasie studiów pierwszy, drugi, tam trzeci rok, to myślałam, że jak są
Polakami to już wpajać wszystko, tylko od polskości i tyle, ale ja myślę,
że trzeba dzieciom pokazać, że uczyć, że w Białorusi mieszkają, czyli są
też trochę Biało..., nu nie Białorusinami, ale nu żeby czuli się swobodnie
tutaj w naszej republice (wyw. B5).

Z drugiej strony istnieje także tendencja do podkreślania polskości tych ziem – a zatem mieszkania na Białorusi jest tak naprawdę mieszkaniem w „Polsce”, tzn. na ziemiach polskich:
Spotkałam bardzo dużo życzliwych osób, które naprawdę, kiedy wracałam do domu, można powiedzieć, że płakały, żebym nie wracała do
domu, Źle robisz ponieważ jesteś Polką. (...) Tłumaczyłam im, że tutaj
też jest Polska, tereny polskie, a może, może coś się stanie, na lepsze
zmieni się (wyw. B1)
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– mówi jedna z rozmówczyń. Najsilniejsze znaczenie ma jednak
dla tych młodych ludzi poczucie swojskości:
W tej chwili to na pewno zostanę na Białorusi, bo uważam, że to jest mój
kraj. Zresztą przecież Brześć nie do końca jest miastem białoruskim, powiedzmy sobie szczerze (wyw. B3).

Młodzi Polacy z Białorusi zaczynają po przyjeździe do Polski
orientować się, że sprawa „polskości” ziem, na których mieszkają
i „polskości” ich samych, tak oczywista dla nich przed przyjazdem, jest w najlepszym razie dwuznaczna dla Polaków z Polski,
a przez to może stać się taka także dla nich. Jeden z rozmówców
zauważa:
Tutaj dlatego, że mieszkałeś w środowisku odrębnym, bo to Rosjanie,
Białorusini zawsze musiałeś wiedzieć, kim ty jesteś, a po drugie już
w Polsce musiałeś utwierdzać się Polakiem, (...) i musiałem im mówić,
że jestem Polakiem, bo oni…bo dla nich jestem Ruski, oni patrzą na ciebie nie z pochodzenia narodowościowego, a z kraju jakiego jesteś (...)
Lepiej się czułem od Polaków tam mieszkających, bo oni np. nawet nie
wiedzą gdzie się Kościuszko urodził, a to dla mnie jest podstawa. Spytać każdego Ruskiego, gdzie się Lenin urodził, chociaż on nic dobrego
nie zrobił to każdy zna, prawda. A Polak motywuje się tym, że jego nie
uczono. A to jaki ty jesteś Polak? (wyw. B6).

Z jednej strony czują się zatem lepszymi Polakami, bardziej świadomymi polskości niż polscy obywatele, a z drugiej jednak strony
zdają sobie sprawę, że to, co ich różni, może być stale podstawą
krytykowani ich tożsamości, samookreślenia. Pamięć i wiedza
o przeszłości i sytuacji współczesnej ziem, z których pochodzą,
jest w Polsce znikoma, stąd też nie mają zbiorowych wyobrażeń,
w ramach których mogliby się umieścić w kontaktach z obywatelami z Polski.
Nieco inaczej wygląda sytuacja młodych Polaków z Litwy, bo
w kraju tym jeszcze za czasów radzieckich była prowadzona inna
polityka narodowościowa niż chociażby na Białorusi i stąd osoby
z tych terenów mają za sobą doświadczenia życia w dobrze zorganizowanej społeczności posiadającej różnego rodzaju instytucje
„mniejszościowe”, takie jak na przykład szkoły. Dlatego też dla
niektórych rozmówców oprócz elementów kulturowych do kryteriów polskości zaliczają się także „działania instytucjonalne”:
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„Za Polaka jest uznawana ta osoba, która mówi po polsku, chodzi do polskiej szkoły, zachowuje tradycje” (wyw. L7). Wiele osób
podkreśla też, że tak naprawdę na Litwie, na Wileńszczyźnie żyje
się w „polskim świecie”: „Moja mama to wszędzie po polsku i w
Niemenczynie i w Wilnie. Ona nawet po rosyjsku nie bardzo”
(wyw. L1) – mówi jedna z rozmówczyń.
Polskość młodych Polaków z Litwy jest w związku z tym dużo
silniejsza i co za tym idzie – nie poddaje się tak łatwo presji obywateli polskich, którzy też zresztą traktują osoby z Litwy inaczej niż
Polaków z innych „kresowych” terenów. Jedna z osób wspomina:
Ja nigdy nie słyszałem, żeby nas nazywali jakimiś Ruskimi, ale jak później rozmawiałem z kolegami to mówili, że nas po cichu tak nazywali,
ale później stwierdzili, że my nie jesteśmy żadnymi Ruskimi i zaczęli
nas Litwinami nazywać – z Litwy (wyw. L4).

Wiele zależało od miejsca, w którym znalazła się dana osoba –
tam, gdzie „repatriantów” z Kresów było najwięcej (na tzw. Ziemiach Odzyskanych) atmosfera była bardzo przyjazna:
W każdym mieście było inaczej. Komuś drzwi podpalono – w Lublinie
chyba – koleżanka mówiła. Byłem zaskoczony, bo jednak Wrocław –
inna atmosfera. Tam dużo ludzi jest z Kresów, praktycznie całe miasto
to jest ludność napływowa, powojenna. I rodzice tych naszych rówieśników jak się dowiadywali – a to moi rodzice, babcia czy dziadek też
pochodzą z Kresów, ze Lwowa lub z Wilna. No i zapraszano nas bardzo chętnie do domów, bo rodzice tak bardzo proszą, na weekend wyjeżdżamy, bo rodzice chcą się spotkać z nami. Naprawdę bardzo miło
wspominam (wyw. L4).

Jest to jednak jedyna taka wypowiedź wśród wszystkich młodych Polaków z dawnych ziem kresowych, być może związana
z tym, że był on jedną z pierwszych osób, która w ogóle przyjechała na studia do Polski i na dodatek trafiła do specyficznego
miasta. Generalnie jednak młodzi Polacy z Litwy nie odczuwają
jakiejś szczególnej niechęci ze strony kolegów z Polski, także dlatego, że trudno jest ich uznać za „Ruskich”. Ponadto sami mają
często poczucie silnego związku ze społecznością polską na Litwie, a także z samym krajem i to, że są przez obywateli polskich
postrzegani przede wszystkim jako obywatele litewscy wcale im
nie przeszkadza:
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Ja czuję się Polakiem, ale czuję się obywatelem Litwy i bardziej czuję się
związany z Litwą niż z Polską. (...) Tu jest moja ojczyzna. Ciężko, trudno, uciskają, ale tu jest moja ojczyzna. Jeżeli ja się tu urodziłem to widocznie mam jakieś powołanie, żeby coś tutaj zrobić. (...) Wyjeżdżając
na studia wiedziałem, że wrócę. (...) Po pierwsze uważałem, że tutaj też
można żyć, można zrobić karierę, można zarobić pieniądze i można coś
osiągnąć. Po drugie, może niemodne, ale poczucie patriotyzmu też jest.
I jak często mi zadają pytanie czemu nie zostałeś to ja pytam, czy byłeś kiedyś dłużej niż trzy tygodnie poza domem. Czy uczucie nostalgii
jest ci znajome. Dla mnie to jest znajome i to bardzo. Może dlatego, że
pochodzę z takiego małego miasteczka, gdzie wszyscy się znają, gdzie
żyje się taką małą społecznością (...) Polska jest Macierzą, ale to jest obcy
kraj (wyw. L3).

Poczucie silnego związku z Litwą nie osłabia jednak poczucia polskości – są to kategorie niewykluczające się.
Jest jednak pewna rzecz, która dla młodych Polaków z Litwy
jest trudna i denerwująca. Jest to nikła świadomość tego, kim naprawdę są wśród polskich obywateli i brak równości w traktowaniu ich. Polacy z Litwy szybko orientują się, że ich wiedza historyczna i dotycząca kultury i tradycji polskiej jest dużo większa niż
osób z Polski:
Ja przez długi czas nie zabierałem głosu. Nie chodziło o język, ale miałem poczucie, że moja wiedza jest minimalna. Ale później okazywało
się, że nasza wiedza jest większa niż ludzi po liceach w Polsce (wyw. L6)

– jest to często przewijająca się obserwacja. Ponadto ludzie z Polski, z jakimi mają kontakt, dzielą się właściwie na dwie grupy: na
tych, których w ogóle nie interesują sprawy Polaków z Litwy z innych krajów i takich, którzy postrzegają ich jako „łatwy moralnie
obiekt pomocowy”. Skutkuje to mało nowoczesnymi programami pomocowymi, które często sprowadzają się do patriotycznych
akademii nie najwyższych lotów:
Zaprasza się [do Domu Polskiego w Wilnie – przyp. MGG] jakieś tandetne zespoły, które przyjeżdżają z chęcią bezpłatnego wyżywienia
i noclegu (...) Generalnie króluje wszystko co ludowe, jakaś cepeliada
jedna wielka (wyw. L6).

Istnieje poczucie, że nie jest się „takim samym” Polakiem jak obywatele Polski, ale kimś, kto zatrzymał się w odległej epoce. To,
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na czym najbardziej zależy Polakom z Litwy, to właśnie uznanie
za równorzędnych i jednakowo współczesnych, jak Polacy z Polski czy z Zachodu. Pamięć o „kresowym” dziedzictwie tych ziem
jest z jednej strony bardzo pomocna, bo wzbudza zainteresowanie przynajmniej niektórych środowisk w Polsce, lecz jest także
ograniczająca, gdyż sytuuje mieszkających obecnie na tych terenach Polaków w przeszłości i nie pozwala na traktowanie ich po
partnersku.
Dla młodych ludzi z Ukrainy określenie kryteriów, które pozwalają w tamtych warunkach społecznych uznać kogoś za Polaka jest bardzo trudne. „Którzy rozmawiają w języku polskim.
Którzy chodzą do kościoła też się liczą za Polaków. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie...” (wyw. U7). Najczęściej jednak odwołują się do religii katolickiej i to zresztą w stosunku do niej widzą
różnicę między Polakami z Ukrainy i z Polski:
Wiadomo, no jak w Polsce uważano się 90% za katolików. A w sumie
okazało się, że nawet do kościoła nie chodzą. (...) Nie tylko na Ukrainie
właśnie ta wiara trzymała tych ludzi cały czas. (...) Oni tak trzymają się
tej Polski, tej swojej polskiej wiary. Teraz to już przychodzi taka zmiana
mentalności, ale tak... Właśnie szanują słowa księdza (wyw. U6).

Dzięki kryterium wyznaniowemu różnica między Polakami a innymi narodowościami Ukrainy staje się widoczna i jasna. Jednakże po przyjeździe do Polski spotykają się z takim samym brakiem
akceptacji jak osoby z Białorusi:
Czułam się tylko Polką. Do tej pory i nawet może, no, Polacy z tamtej
strony tak nie uważali. Tak, było tak, że nie uważali Polką, bo Polka powinna mieszkać w Polsce. A nie na Ukrainie (wyw. U3)

– stwierdza jedna z nich. Wielu młodych Polaków z Ukrainy uważa, że chociaż za zamieszkaniem w Polsce zdecydowanie przemawiają względy ekonomiczne, to jednak nie czują się w niej
komfortowo, głównie ze względów tożsamościowych, z którymi
wiąże się sposób, w jaki są odbierani:
To znaczy, wiedziałam, wiedziałam, że chcę wrócić. Proponowano mi
zostać jeszcze na rok na uczelni sobie popracować, ale ja wiedziałam,
że chcę wrócić zawsze do Lwowa (...) zdawałam sobie sprawę, że tak
naprawdę zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, że jednak jestem Ruska.
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Bo ze Wschodu to tak ludzi określają. Byłam świadoma, że wolę wrócić
tu i najwyżej ktoś mi wytknie, że jestem Polką (wyw. U9).

Pozostanie na Ukrainie nie wpływa zatem na to, jak dana osoba jest postrzegana, a pozostanie w Polsce – tak, i to w kierunku
„odbierania” polskości, a nie utwierdzania w niej. Czasami taka
sytuacja prowadzi do zakwestionowania w ogóle wagi poczucia
przynależności narodowej, jak w przypadku jednego z rozmówców, który twierdził, że przed przyjazdem do Polski postrzegał
siebie jako Polaka:
W tej chwili nie ma [wpisywania narodowości w dokumenty – przyp.
MGG] i jest bardzo dobrze. Jestem obywatelem Ukrainy, a narodowość
nie jest ważna (wyw. U7).

W każdym kraju, z którego pochodzili rozmówcy, inna jest sytuacja historyczno-ekonomiczno-polityczna, a co za tym idzie –
w innych warunkach mieszkają tam Polacy. Ma to niewątpliwie
na poczucie przynależności narodowej młodych Polaków z Polski
i to, czy utrzyma się ono, czy też ulegnie przemianom w trakcie
pobytu w Polsce. Nie ulega jednak wątpliwości, że brak wiedzy
w społeczeństwie polskim na temat historii ziem określanych dziś
jako „kresowe” oraz ich współczesności wpływa na stosunek do
Polaków pochodzących stamtąd i to w sposób, który zmienia często ich poczucie bycia Polakiem. Powoduje to też, że w świadomości społecznej w stosunku do tych osób nie funkcjonuje żadna
zbiorcza nazwa, poza „Ruskimi” (z wyłączeniem coraz częściej
Polaków z Litwy) lub „Polacy ze Wschodu”, która nie kojarzyłaby
się z negatywnymi terminami związanymi z postrzeganą niższością cywilizacyjną. Słowo „Kresowiak” stosowane jest raczej w stosunku do powojennych „repatriantów” z tych terenów do PRL.
Sami przybysze z terenów dawnych Kresów, którzy po II wojnie światowej ewakuowali się do PRL nie lubią jednak nazwy
„Kresowiak” i bardzo rzadko ją stosują, chyba że w kontaktach
z osobami „z zewnątrz” lub na użytek dyskursu publicznego 8.
8
Wypowiedzi te pochodzą z wywiadów przeprowadzanych w Warszawie przez uczestników seminarium badawczego „Znikający świat kresowy”
prowadzonego przeze mnie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Miało ono na celu wstępne rozpoznanie problemu i przygotowanie
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O sobie mówią, zawsze określając się w stosunku do konkretnego
miejsca (miasta, regionu), z którego pochodzą:
O, ja zawsze mówiłam o sobie, że jestem Grodnianką, jestem zawsze
tylko Grodnianką, w Warszawie mieszkam, ale jestem Grodnianką,
tego się nigdy nie wyrzeknę (wyw. K16)

– stwierdza jedna z rozmówczyń. Także inni podkreślają, że takie dokładne określanie samych siebie jest bardzo ważne: „Kresowiak to pojęcie zbiorowe, które wrzuca wszystkich do jednego
worka, a dla nas to nie jest wszystko jedno” (wyw. K9) – mówi jeden z rozmówców, a wtóruje mu inny: „Dzisiaj to słowo [Kresy –
przyp. MGG] jest częściej używane, w mediach, dyskusjach, natomiast dla osób określanych jako „Kresowiacy” nie ma Kresów,
są konkretne miejsca – Lwów, Wileńszczyzna…” (wyw. K10). Pojawia się także najczęściej używane w okresie powojennym określenie „Zabużanie”:
Właściwie to moja babcia nigdy nie używała słowa „Kresy”, ona była
Zabużanką. Teraz używamy tego określenia, ale babcia do końca życia podkreślała, że pochodzi zza Bugu, a nie z Kresów. Według niej, to
określenie za bardzo ogólne, takie nijakie (wyw. K1).

Tylko jedna osoba określiła się jako „Kresowianka”: „[Czuję się]
Kresowianką. Tego nie można zmyć, zapomnieć. Kresowiakiem
się jest na całe życie” (wyw. K8).
Chociaż często mówi się i pisze o „fenomenie kultury kresowej” rozmówcom tak naprawdę trudno jest określić, czy istniało
coś takiego jak kultura kresowa i czy istnieje nadal:
Bo co by to znaczyło [kultura kresowa – przyp. MGG]? Istnieje kultura wileńska, lwowska, ale kresowa? Ja bym tego tak nie określiła
(wyw. K9)

– stwierdza jedna z osób, która ma w tym przypadku takie same
wątpliwości, jak w stosunku do słów „Kresy” i „Kresowiak”. Inna
zwraca uwagę na to, że co innego mogło być określone jako kultura kresowa przed wojną, a co innego jest tak nazywane dzisiaj:
podstaw do kolejnych badań tej tematyki. Indywidualne wywiady pogłębione
przeprowadzano od lutego do maja 2007 roku.
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No istniała na pewno „kultura kresowa” przed wojną. No te ośrodki
wytwarzały swoją kulturę. Czuliśmy silny związek z tą ziemią, tylko
to jest tak, jak ziemia kielecka czy górale. No każdy ma jakiś tam swój
charakter. Wie Pani, to jest taka ziemia, tradycja i to tworzyło tą „kulturę kresową” na danym terenie. Wilno miało inną kulturę, Grodno miało
tam inną. Natomiast, to już jest cała historia, jeśli można mówić o całej „kulturze kresowej”, to np. tej, która się jawi jako ślady polskości.
(...) Także na pewno istnieje kultura, to pojęcie „kultury kresowej” jako
właśnie tych wspaniałych śladów dawnej polskości i bardzo dbamy
żwawo o kulturę kresową, żeby nie zaginęła. Inna rzecz, że dbają o to,
ci, którzy tam mieszkają, ale dla nich jest to kultura Białorusi. Oni też
odkrywają. Oni tam teraz robią wszystko, żeby pokazać, że Białoruś też
ma swoją wielką kulturę, tradycję (wyw. K15).

Współcześnie kultura kresowa sprowadzałaby się zatem do śladów polskości na terenach dawnych Kresów. Rozmówczyni zauważa tu jednak problem „przynależności państwowej” śladów
dawnego życia na tych terenach. Skomplikowane dzieje tych ziem
i widoczne do dziś wpływy wielu kultur i tradycji sprawiają, że
młodsi rozmówcy, z grupy tzw. „miłośników” Kresów, za specyficzną cechę kultury kresowej uważają jej wielokulturowość:
Kultura kresowa jest czymś absolutnie szczególnym i fenomenalnym.
Czymś, co powstaje na pograniczu, rządzi się własnymi regułami i pozostaje czyste, choć składa się z wielu z pozoru nie przystających do
siebie elementów (wyw. K19).

Inny rozmówca twierdzi, że miało to też przełożenie na mieszkających tam ludzi:
To jest taka teoria amatorska i bardzo naciągana, ale mam wrażenie, że
właśnie wychowywanie i dorastanie w takim środowisku, w którym
sąsiadami byli ludzie innej wiary, innego języka i kultury, tworzyło specyficzny klimat. Nie wiem, czy ci ludzie mieli trochę inną wrażliwość
od osób, które żyły, powiedzmy, w Warszawie, ale wydaje mi się, że
właśnie ta wielokulturowość to jest ten element wspólny dla wszystkich, o których możemy powiedzieć, że to były Kresy. Dla mnie to jest
taki pozytywnie odróżniający element tych ludzi (wyw. K3).

Wszystkim „miłośnikom” Kresów, z definicji, sam termin kojarzy
się bardzo pozytywnie, natomiast w opinii osób, które rzeczywiście stamtąd pochodzą, nie oddaje on specyfiki ich tożsamości i przeżyć. Jest natomiast akceptowany z braku innego terminu
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zbiorczego dla ziem wschodnich II Rzeczpospolitej, które nie znalazły się w granicach PRL – po prostu jedne osoby akceptują go
bez zastrzeżeń, a drugie z konieczności.
„Repatrianci” z dawnych Kresów różnią się także podejściem
do określenia tych ziem jako „polskie”. Dla jednych to wciąż jest
Polska, dla innych to była Polska, po której pozostały jedynie ślady.
Sposób określania dzisiaj tych ziem w relacji do państwa polskiego jest wciąż problematyczny i niejednoznaczny dla wielu osób,
które stamtąd pochodzą. Jeden rozmówca z Wilna wspominał:
Być wilnianinem to jedno, ale cierpieć to drugie… My, Polacy, bardzo się
tam wspieraliśmy, ale mieliśmy też swoją godność. Co my, psy jakieś?
Nie można tak znieważać ludzi… To nie była łatwa decyzja. Chcieliśmy
uciec stamtąd, poczuć się wreszcie Polakiem. W Wilnie powietrze pachnie inaczej, tam była Polska, ale Polska nadal okupowana. Polska, gdzie
Polak nie był wolny (wyw. K6).

Z czasem, w wyniku ciągłego zderzania się z rzeczywistością tak
polityczną, jak i społeczną (wyznaczaną głównie przez świadomość i pamięć lub niepamięć społeczeństwa polskiego), kwestia
nazywania „polskimi” ziem dawnych Kresów zaczyna być problematyczna zarówno dla osób, które przyjechały stamtąd po zakończeniu II wojny światowej, jak i tych, które mieszkają tam
do dzisiaj. Słowo „Kresy” można postrzegać jako z jednej strony tożsamościowo bezpieczne, bo odnoszące się do przeszłości
(szczególnie w wyrażeniu „dawne Kresy”), ale z drugiej strony nie oddające żadnej istniejącej dzisiaj tożsamości zbiorowej
czy indywidualnej (poza nielicznymi wyjątkami „repatriantów”
z Kresów). Jest natomiast jedynym terminem, jakim dziś można
określić te ziemie i jeżeli o nich pamiętać, to właśnie poprzez taki
termin, nawet biorąc pod uwagę wszystkie jego konsekwencje
w postaci zamazywania różnic między poszczególnymi „kresowymi” regionami, miejscami i ludźmi.
Wśród problemów dzisiejszej pamięci i niepamięci o dawnych Kresach II Rzeczpospolitej można wyróżnić kilka tematów,
w stosunku do których muszą określać się zarówno Polacy mieszający do dziś na tych terenach, „repatrianci”, a także wszyscy,
którzy pragną zachowania pamięci o nich i znalezienia dla nich
stałego miejsca w społecznej konstrukcji zbiorowej tożsamości
polskiej. Są to:
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– Polacy, którzy do dziś mieszkają na terenach dawnych Kresów
i stosunek do nich obywateli dzisiejszego państwa polskiego:
najczęściej myśli się o nich jako o ludziach, którzy mają problemy z państwem, w którym mieszkają (z władzą i społeczeństwem), ale już mniej o tym, jak mają być powiązani z Polską –
jakiego rodzaju jest to związek (w świadomości społecznej
ogółu obywateli generalnie nie funkcjonuje nazwa „Polacy
z zagranicy” wskazująca na ich odmienny status od różnego
rodzaju migrantów polskich rozsianych po świecie);
– żyjący do dzisiaj „repatrianci” z Kresów: środowiska kresowych repatriantów nie są zwarte, nie stanowią realnej siły politycznej, a najbardziej widoczna społecznie organizacja to organizacja wierzycieli skarbu państwa – co sprawia, że temat
osób ewakuowanych z Kresów od czasu do czasu się pojawia,
nawet jeśli marginalnie, lecz mówienie jedynie o zadośćuczynieniu ze strony skarbu państwa sprawia, że jest to postrzegane jako sprawa wewnętrzna, a nie dotycząca jakiś terenów,
które kiedyś były polskie, a teraz są w innych państwach;
– kwestia rozliczenia trudnej przeszłości: często okazuje się, że
jesteśmy w stanie układać się z sąsiadami bez rozliczenia przeszłości, wbrew sloganowi o rozliczeniu koniecznym, by iść dalej w przyszłość – można tak samo budować wokół zadbanego cmentarza, jak i na zaoranych mogiłach i jeśli żywi się nie
upomną o nie skutecznie, to nikt nie będzie o nich wiedział
i pamiętał;
– powiązane z powyższą kwestią pytanie: czy Polsce i Polakom
potrzebne są Kresy – zdecydowana większość uważa, że nie,
często nawet potomkowie „repatriantów” nie interesuje się
tym zagadnieniem – pozostaje jednak pytanie, czy nie będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem „trzeciego pokolenia”,
czyli przejęciem spuścizny tożsamościowej „Kresowiaków”
przez ich wnuków;
– problem wyboru między dyskursem „pozytywnym” (Kresy
przede wszystkim wielokulturowe, ewoluujące stronę Kresów
„turystycznych”) i „martyrologicznym” o Kresach, gdzie z jednej strony mamy do czynienia z niechęcią do wywoływania
konfliktów, a z drugiej – do martyrologii.
Z punktu widzenia polityki pamięci mówienie o pamięci Kresów jest sprawą dwuznaczną. Z jednej strony chodzi oczywiście
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o względy polityczne. Istnieją, po pierwsze, problemy z uznaniem
dziedzictwa polskiego tych ziem przez władze i społeczeństwa
istniejących tam obecnie państw – Litwy, Białorusi i Ukrainy, dla
których termin „Kresy” jest niewygodny i postrzegany jest jako
wyraz polskiego rewizjonizmu i braku uznania dla istniejących
tam obecnie krajów. Po drugie, mówienie o Kresach może być
także postrzegane jako dyskurs krytyczny wobec wszystkiego, co
wydarzyło się po II wojnie światowej, łącznie z powstaniem i istnieniem PRL, a także wobec ZSRR i Rosji (a nawet pozostałych
zwycięskich mocarstw). Jest zatem tematem politycznie niewygodnym tak w aspekcie polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej.
Jest jednak także drugi wymiar tej dwuznaczności, głębszy i subtelniejszy. Otóż mówienie o Kresach wrzuca do jednego worka
ziemie i społeczności o różnych charakterach i historiach. Trudno
jest oddać i zrozumieć wtedy ich historię, ale jeszcze trudniej ich
obecną sytuację. Ma to także swoje konsekwencje dla indywidualnych pamięci i tożsamości: zarówno osoby, które zostały stamtąd
„repatriowane” do PRL, jak i Polacy, którzy dalej tam mieszkają,
są spychani w tożsamościową kategorię „Kresowiaków”, mimo
że tak naprawdę wcale się nimi nie czują. Czują się osobami pochodzącymi z konkretnego miasta lub regionu (z Wilna, z Wileńszczyzny, z Grodna, z Wołynia, ze Lwowa itd.) lub, obecnie, Polakami z konkretnego kraju (z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy, choć
tożsamości te są niekiedy dużo bardziej skomplikowane i wyrażają się takimi kategoriami, jak np. białoruski Polak, Białorusin
pochodzenia polskiego, Polak i Białorusin, Polak ze Wschodu
itd.). Nikt jednak nie określa się jako „Kresowiak”, a i wśród „repatriantów” jest to samookreślenie rzadko spotykane. Tymczasem ten rodzaj dyskursu społecznego, który nie chce zapomnieć
o „Polakach na Wschodzie” i wszystkich okolicznościach historycznych, jakie doprowadziły do wykształcenia się tej kategorii,
posługuje się stale nazwą „Kresy” i zabarwia ją silnie emocjonalnie i moralnie. Ci, którzy chcą pamiętać zarówno o przeszłości, jak
i teraźniejszości Polaków z Litwy, Białorusi i Ukrainy, posługują
się terminami „Kresy” i „kresowy” i nadają im pozytywne zabarwienie. Ci, którzy się nimi nie posługują (lub uważają je za niewygodne i dwuznaczne z różnych względów), dzielą się z kolei
na dwie grupy: tych, którzy odrzucają lub redefiniują przeszłość
i jej konsekwencje i „prawdziwych Kresowiaków”, czyli osoby

444

Małgorzata Głowacka-Grajper

rzeczywiście pochodzące z terenów określanych tym mianem.
Tym drugim nie pozostaje jednak nic innego, jak zgodzić się na
to, jak sami mówią, mało znaczące „słowo-wytrych”, które określa ich często niezgodnie z ich tożsamością, lecz z drugiej strony
daje możliwość znalezienia się w kategorii umożliwiającej przetrwanie pamięci na poziomie zbiorowym i życzliwe uznanie ich
pamięci indywidualnej.
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Rola pamięci w edukacji etnicznej grupy
mniejszościowej. Przypadek Łemków

Zagadnienie pamięci zbiorowej jest szeroko reprezentowane w literaturze antropologicznej i socjologicznej. Zainteresowanie badaczy społecznych tą problematyką zapoczątkowała publikacja
Maurice’a Halbwachsa Społeczne ramy pamięci 1, wydana w latach
20. XX w. Upowszechnianie się w badaniach historycznych paradygmatu mikrohistorii, koncentrującego się na bliskiej perspektywie antropologicznej historii życia codziennego 2, spowodowało
wzrost zainteresowania badaczy dla jednostki wraz z jej relacjami
z otaczającym ją światem, świadomością indywidualną i zbiorową,
tożsamością społeczną. Pamięć zbiorowa (nazywana też pamięcią
społeczną) doczekała się dotychczas wielu opracowań teoretycznych i empirycznych, ukazujących istotę tej kategorii w oglądzie
świata społecznego.
B. Szacka zauważa, że
Potężny, ogarniający cały świat ruch wyzwalania się i emancypacji narodów, narodowości, grup, a nawet jednostek powoduje szybkie wyłanianie się najrozmaitszych form pamięci grup mniejszościowych, dla
których odzyskanie własnej przeszłości stanowi integralną część afirmacji własnej tożsamości. (…) walki mniejszości o ich prawa w coraz
większym stopniu dotyczą pamięci zbiorowej, wykluczeń z niej i jej
różnych tabu (my powiedzielibyśmy: „białych plam”), co wiąże się

1

W Polsce wydana po raz pierwszy w 1969 r., następnie w 2008 r.
Por. H.-J. Karp, R. Traba, Czy codzienność można pamiętać? Wspomnienia
z Warmii i Mazur jako fragment pamięci kulturowej Niemców, Polaków i Ukraińców,
w: Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach, red. H.-J. Karp,
R. Traba, Olsztyn-Warszawa 2004, s. 7-8.
2

446

Patrycja Trzeszczyńska

z poszukiwaniem tożsamości w sytuacji ponowoczesnego rozpadu czy
też korozji dotychczasowego, tożsamościowego ładu 3.

Autorka wypowiada także w innym miejscu pogląd, który stanowi dla mnie inspirację do podjęcia badań nad łemkowską pamięcią zbiorową:
Kiedy przedmiotem zainteresowania czynimy pamięć zbiorową, czyli
funkcjonujące w danej zbiorowości wyobrażenia o jej przeszłych dziejach, oprócz pytania o kształt tych wyobrażeń pojawić się musi pytanie o to, jakie miejsce w kulturze danej zbiorowości zajmuje i jaką rolę
odgrywa czas przeszły oraz w jakiej mierze uwagę ludzi absorbuje to,
co było, w jakiej zaś to, co dzieje się obecnie i czego oczekuje się od
przyszłości 4.

Transmisja treści dotyczących przeszłości grupy mniejszościowej
przebiega inaczej i z użyciem innych narzędzi niż w przypadku
grup większościowych. Rola pamięci zbiorowej wydaje się tu zasadnicza dla podtrzymania tożsamości kulturowej i wpływa na
sposoby oraz zakres jej kulturowej autoprezentacji. W niniejszym
tekście pragnę prześledzić ten mechanizm i pokazać, jak manifestacja odrębności polskich Łemków może powstawać na bazie
uwspólnionej pamięci zbiorowej o własnej etnicznej historii oraz
jak brak konsensusu dla jednej wersji tej pamięci rozbija całość
tych procesów.
Pamięć zbiorowa zawiera wyobrażenia członków grupy na temat jej przeszłości oraz sposoby upamiętniania minionych wydarzeń i związanych z nimi postaci. Powstają w ten sposób „wspólnoty
pamięci”, które kontrolują obieg treści pamięci i wpływają na procesy pamiętania lub zapominania, a tym samym decydują o trwaniu grupy, spajających jej członków więzi społecznych i etnicznych 5,
3
B. Szacka, Pamięć zbiorowa – funkcje i drogi przekazu, w: tejże, Czas przeszły –
pamięć – mit, Warszawa 2006, s. 47.
4
B. Szacka, Przeszłość jako wymiar czasu, w: tejże, Czas przeszły – pamięć – mit,
dz. cyt., s. 99.
5
Jako więź społeczną rozumiem tu – najogólniej – zespół powiązań pomiędzy członkami danej grupy społecznej, przejawiający się w stosunkach i zależnościach między nimi, wynikających z podzielanego przez członków grupy
zestawu wspólnych wartości i norm, pozwalających jednostkom na poczucie
łączności ze wspólnotą. Więzią etniczną jest tu ten rodzaj więzi społecznej, którego istotą jest poczucie solidarności z całą wspólnotą narodową lub etniczną; por.
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zapewniają ramy dla identyfikacji z grupą 6. Na treść pamięci zbiorowej składają się trzy kategorie: pamięć jednostek o własnych
przeżyciach, pamięć grupy wyrastająca ze wspólnych, osobistych
doświadczeń wielu jednostek, wsparta wspólnym językiem symbolicznym, za pomocą którego dochodzi do ich przekazu oraz
„oficjalnie przekazywany obraz przeszłości i oficjalne obchody
upamiętniające jej wydarzenia” 7.
Społeczność łemkowska stanowi przedmiot zainteresowań
badaczy reprezentujących rozmaite dziedziny nauk społecznych
i humanistycznych i w tym kontekście jest jedną z najbardziej
znanych mniejszości etnicznych w Polsce. Antropolodzy, którzy
dostrzegli znaczenie kategorii pamięci we współczesnej kondycji grupy, koncentrowali się na zagadnieniu łemkowskiej pamięci
z perspektywy zbiorowej traumy 8 lub na analizie łemkowskiego
„raju utraconego” w oparciu o narracje Łemków, którzy wrócili
z wysiedlenia na ojcowiznę i opowiadali badaczowi o tym, jak
ją zapamiętali i jaki jej obraz na wygnaniu pielęgnowali 9. Sądzę
jednak, że przyjrzenie się narracjom pisanym przez Łemków
i ich działaniom kulturalnym pozwala dostrzec mechanizm przywoływania i re-kreowania przeszłości w sposób przez badacza
niezapośredniczony, powstający niezależnie od niego.
Łemkowskie narracje ukazują obraz Łemkowszczyzny – ojczyzny utraconej w wyniku wysiedleń, związanej z tym degradacji
więzi społecznych i dotychczasowego uniwersum symbolicznego – utrwalonego przez nich na kartach literatury dokumentarnej
(szczególnie pamiętniki i relacje wspomnieniowe 10) oraz poprzez
R. Radzik, Od zbiorowości etnicznej do wspólnoty narodowej. Podstawowe pojęcia układu etniczno – narodowego w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, „Studia
Socjologiczne” 1999, nr 2, 34-35.
6
K. Sztop, Współczesne przemiany pamięci społecznej w Polsce jako nowe wyzwanie dla edukacji, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 3-4, s. 70, 74.
7
B. Szacka, Pamięć zbiorowa – funkcje i drogi przekazu, dz. cyt., s. 44-45.
8
J. Nowak, Pamięć i zapominanie: trauma wypędzeń, w: Carpatho-Rusyns and
their Neighbours: Essays in Honor of Paul Robert Magosci, ed. B. Horbal et a., Eastern
Christian Publications, Fairfax 2006.
9
B. Wasilewska-Klamka, Łemkowski raj utracony. Antropologiczne studium małej
ojczyzny, Warszawa 2006.
10
Jednostkowe relacje wspomnieniowe stanowią cenne źródło etnograficzne.
Rozpatrywane zbiorczo, przy uwzględnieniu ich treściowej i strukturalnej różnorodności, stanowią wielogłosowy przekaz grupy mniejszościowej, ukazujący
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działania upamiętniające przeszłość (festiwale folklorystyczne
i święta religijne). Pozwala to dostrzec wagę pamięci zbiorowej,
której znaczenie wydaje się zasadnicze dla podtrzymania tożsamości kulturowej grupy mniejszościowej i która wpływa na
sposoby oraz zakres jej kulturowej autoprezentacji. Sedno zbiorowej pamięci Łemków to miejsca pamięci (w tym ujęciu terytorium Łemkowszczyzny jako „domena symboliczna” 11) i narracje o przeszłości, które odwołują się do podstawowych wartości
wspólnoty i kształtują tożsamość kulturową, a tym samym wpływają na udział Łemków we wspólnej pamięci i czynią z tej społeczności wspólnotę pamięci. Narracja, która bazuje na takim
mechanizmie, ma na celu poznawcze reprezentowanie rzeczywistości, nie tyle jej opis, co opis subiektywnego i przepełnionego
emocjami jej odbioru.
Pamięć zbiorową Łemków rozpatruję tu jako sposób opowiadania przeszłości 12. W tym kontekście podejmowane są różne
strategie, które określam zbiorczo jako autoprezentację. Ma ona
takie mechanizmy rządzące grupą, jak pamięć zbiorowa, autostereotyp, autoprezentacja, tożsamość kulturowa. Analiza pamiętników i innych form literatury dokumentarnej Łemków wymaga złożonego podejścia badawczego. Badacz musi
wykazać jednoczesny dystans wobec opisywanych faktów i wrażliwość wobec
opowiadanej „historii życia”. Zamiarem moim jest prześledzenie dyskursu pamięci w oparciu o wybrane, jednostkowe relacje wspomnieniowe Łemków (por.
przypis 26), którzy ukazują, jak pamiętają Łemkowszczyznę przed 1946-1947 rokiem. Do analizy łemkowskiej literatury dokumentarnej posłużyłam się metodą
biograficzną: por. I. Kabzińska, Metoda biograficzna i jej zastosowanie w badaniach
etnologicznych, w: Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, red. J. Kowalska,
S. Szynkiewicz, R. Tomicki, „Biblioteka Etnografii Polskiej”, t. 56, Warszawa
2003, s. 39-61; J. Szczepański, Metoda biograficzna, w: Odmiany czasu teraźniejszego,
Warszawa 1971, s. 577-578; K. Kaźmierska, Wywiad narracyjny jako jedna z metod
w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny” 2004, nr 1, s. 71; J. Żurko,
O pożytkach badania tożsamości narodowej metodą autobiograficzną, w: Biografia a tożsamość, red. I. Szlachcicowa, Wrocław 2003, s. 125.
11
Por. L.M. Nijakowski. Domeny symboliczne. Konflikty narodowościowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
12
Pamięć jest więc z gruntu subiektywna i wynika z przeszłych doświadczeń,
podczas gdy historia jawi się jako „produkt racjonalnych poszukiwań historyka, stworzony a posteriori” (por. M. Djebabla, Pamięć zaklęta w kamieniu. Czytanie
pomników ofiar Wielkiej Wojny w Quebecu (1919-1939) jako miejsc pamięci, w: Inscenizacje pamięci, red. I. Skórzyńska, Ch. Lavrence, C. Pepin, Poznań 2007, s. 260),
a zatem pozbawiony osobistego zaangażowania emocjonalnego w przeżyte doświadczenie. M. Brocki stwierdza, że antropologia i historia rozmijają się w sposobie traktowania przeszłości, również dlatego, że historyka interesuje to, co dla
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dwa wymiary – etniczny, zarezerwowany dla nosicieli łemkowskiej kultury i członków łemkowskiego uniwersum symbolicznego oraz szerszy, ponadetniczny, którego adresatem są głównie
Polacy. Pamięć zbiorowa o przeszłości Łemków i sposoby jej manifestacji prezentują nie tylko postawy i emocje wobec minionych
wydarzeń, ale także projekcje przyszłości grupy i oceny jej obecnej kondycji. Przyjrzenie się różnym sposobom funkcjonowania
łemkowskiej pamięci zbiorowej, pozwala postawić hipotezę, że
wspólne „odczuwanie” nie oznacza, że istnieje wzajemne porozumienie, ale wskazuje, że pewne obiekty, pojęcia i symbole, będąc wspólnymi, są wykorzystywane na różne sposoby i różnie
realizowane jest poczucie usytuowania w przestrzeni znaczącej
(narracja w opowieściach ustnych i zapisanych w formie pamiętników czy relacji wspomnieniowych). Dokonuję tu podstawowego rozróżnienia na pamięć propagowaną („obiektywną”) przez
„strażników pamięci”, a zatem bliską pamięci kulturowej w rozumieniu J. Assmanna 13 oraz pamięć potoczną („subiektywną”),
historyków prawdziwe, a antropologa – to co prawdziwe dla ludzi (M. Brocki,
„Historia lubi się powtarzać”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2007, nr 1(9), s. 10).
13
Wiąże się ona z pamięcią ponadjednostkową, zależną od uwarunkowań
społecznych i kulturowych. Wspominanie ma, w jego ujęciu, związek z procesem konstrukcji tożsamości zbiorowej, podlegającej próbom politycznego uprawomocnienia. Na pamięć kulturową składają się różne jej wymiary. Assmann
wyróżnia więc pamięć mimetyczną, która przechowuje wzory działania, pamięć
rzeczy zaklętą w otaczających człowieka przedmiotach i pamięć komunikatywną, czyli język i komunikację. Wszystko to przekształca i niejako zawiera w sobie pamięć kulturowa, powstająca instytucjonalnie i w oparciu o artefakty. Ten
rodzaj pamięci ma zasadnicze znaczenie dla tożsamości społecznej grupy, nie
pozwala bowiem zapomnieć wydarzeń i treści dla grupy tej konstytutywnych.
Assmann formułuje tezę, że powstanie przeszłości możliwe jest dopiero w chwili, gdy stanie się ona przedmiotem odniesienia, gdy przeszłość rekonstruowana jest przez pamięć. Wspólnota musi wyrazić wolę, by jakiś fakt z przeszłości
nie został zapomniany, ale włączony w teraźniejszość. Assmann wyróżnia więc
dwa rodzaje pamięci zbiorowej – komunikatywną i kulturową. Ta pierwsza dotyczy wspomnień najbliższej przeszłości, pamiętanej przez żyjących członków
wspólnoty, osobiście przez nich zaświadczonej i przekazanej. Wraz z ich śmiercią
ustępuje ona miejsca innej pamięci. Wspomnienia są przekazywane przez świadków wspólnoty pamięci, pamiętających wydarzenia sprzed 80-100 lat w ramach
indywidualnej biografii. Tymczasem pamięć kulturowa oparta jest na działaniu
instytucji właściwych dla danej grupy, przekształcających wspomnienia w symbole. Jej nosicielami są księża, nauczyciele, artyści, pisarze, uczeni, którzy uczą
pozostałych członków społeczności przeszłości, pamięci o mitycznej prehistorii i przeszłości absolutnej, nieograniczonej do wymiaru jednostkowego. Formą
Pamięć...29
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skupioną na rodzinie i jej przekazie oraz przekazie niezinstytucjonalizowanym przypominająca w koncepcji Assmanna pamięć
komunikatywną. Należy zaznaczyć, że niekiedy motywacja autorów relacji wspomnieniowych wychodzi poza tak zarysowane
ramy pamięci komunikatywnej i staje się elementem świadomościowej pamięci kulturowej, mającej na celu kształtowanie określonej ramy dla wspólnoty pamięci. Ponadto wydobywanie wspólnych wspomnień ma oddolny charakter (wśród uczestników)
przy okazji świąt, publicznych uroczystości i festiwali, a zatem
odgórnie kreowanych manifestacji „wspólnot pamięci”.
Zainteresowanie pamięcią (obok zainteresowania doświadczeniem) zgodne jest z antropologicznym paradygmatem dowartościowania treści subiektywnych w poznaniu antropologicznym
i pisarstwie antropologa. Pamięć w takim ujęciu jawi się jako
świadectwo doświadczenia, antropologię zaś interesuje kulturowy i indywidualny skutek pamięci, świadectwo jej obecności
w sposobie myślenia człowieka (oraz, jak stwierdza K. Kaniowska, „narracje, których przyczyną i przedmiotem są doświadczenia przeszłej rzeczywistości i pamięć o nich” 14): dlaczego i jak
zbiorowość pamięta oraz jak pamięć pobudza ją do budowania
obrazu samej siebie, dostarczając ram i treści do takiego procesu.
Zajmuje mnie tu wzajemna dialektyka między pamięcią zbiorową
pamięci kulturowej jest komunikacja ceremonialna i święto, a nie powszednie interakcje, jak w przypadku pamięci komunikatywnej. Zapamiętuje się więc przeszłość, która jest znacząca (J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie
i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008, s. 36 n). Wydaje
się, że w przypadku społeczności łemkowskiej mamy do czynienia z pamięcią
komunikatywną w zakresie przekazu ustnego, a następnie spisanego w formie
interesujących mnie tu pamiętników i wspomnień. Pamięć kulturowa natomiast
ujawnia się podczas łemkowskich świąt i rocznic, zjazdów członków tej społeczności na Ziemiach Zachodnich i na Łemkowszczyźnie.
14
K. Kaniowska, Antropologia i problem pamięci, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2003, nr 3-4, s. 57, 59. Autorka lokalizuje pamięć wprost w horyzoncie
zainteresowań antropologa: „Zainteresowanie antropologii pamięcią staje się
w tym kontekście czymś, co nie może budzić zdziwienia. Pamięć nabywa epistemologicznej wartości. Jest – podobnie jak historia – dokumentem rzeczywistej
przeszłości („realnej” przeszłości), a zarazem wiedzą o przeszłości. Jest narracją,
która wyraża jakąś prawdę i w tym sensie wydaje się jedynym tej prawdy nośnikiem i gwarantem. Pamięć staje się przez to nieodzownym źródłem (ale źródłem
rozumianym na nowy sposób), bez którego poznanie nie mogłoby się dokonać,
choć oznacza ono inne procedury i inne cele niż te, z którymi łączyła poznanie
antropologia starego paradygmatu” (tamże, s. 60).

Rola pamięci w edukacji etnicznej grupy mniejszościowej

451

a jej komponentami: przestrzenią znaczącą, miejscami pamięci a zachowaniami rytualnymi członków grupy, a zatem sposób,
w jaki Łemkowie pamiętają swoją zbiorową przeszłość i jak na tej
podstawie pomaga ona przetrwać grupie.
Wysiłki członków „wspólnoty pamiętania” rozpatruję jako
kulturową autoprezentację, której strategia wynika wprost z pracy pamięci i może przyjmować rozmaite emanacje. Jednakże tym,
co łączy wszelką aktywność na tym polu, jest właśnie ekspresja
postaw wobec przeszłości. Badanie jej na przykładzie grupy, takiej jak Łemkowie, a więc grupy mniejszościowej, żyjącej w rozproszeniu i napotykającej szczególną trudność w organizowaniu
praktyk upamiętniania, które zjednoczyłyby wszystkich członków społeczności, a przynajmniej wszystkie ich potrzeby w tym
względzie, wydaje mi się poznawczo interesujące.
Kwiatkowski dokonuje analizy związku pamięci i tożsamości
dla konstruowania obrazu przeszłości grupy jako jednego z jej
dóbr, podlegających ochronie poprzez szereg działań, w moim
odczuciu właśnie z zakresu autoprezentacji:
Taka przeszłość własna jest niejako domeną symboliczną, funkcjonująca w wymiarze temporalnym, i obejmuje przedział czasowy wyznaczony przez istnienie zbiorowości. W obrębie takiej domeny symbolicznej
znajdują się wyobrażenia na temat procesów, zdarzeń oraz przodków –
dawnych członków zbiorowości, z którymi żyjące pokolenia odczuwają
wspólnotę. Przeszłość własna jest zatem dobrem niematerialnym, które
podobnie jak terytorium bywa jednak przedmiotem bardzo poważnych
sporów o jej ocenę i prawo do wyłącznej własności 15.

W jaki sposób w ramy pamięci zbiorowej włączane są poszczególne wydarzenia i fragmenty przeszłości, które następnie stają
się materią dla strategii upamiętniania? Kwiatkowski wyróżnia
trzy rodzaje czynników: a) przekaz treści dotyczących przeszłości
za pomocą systemu edukacji, organizacji społecznych, religijnych,
politycznych i mediów; b) relacje przedstawicieli starszych pokoleń oraz osobiste doświadczenia żyjących członków społeczności;

15
P.T. Kwiatkowski, Wprowadzenie. Pamięć zbiorowa jako przedmiot badań socjologicznych. „Żywa historia” w klasycznych pracach polskich socjologów, w: tenże, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 2008, s. 24.
Autor odwołuje się tu do teorii domeny symbolicznej Lecha M. Nijakowskiego.
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c) presja teraźniejszości, która wymusza stosunek do przeszłości
oparty na dzisiejszych wartościach, potrzebach, celach 16. Tak więc
sposób organizowania treści zawartych w pamięci zbiorowej zależy od
konwencji kulturowych obowiązujących w określonej zbiorowości oraz
od tego, jakim celom mają służyć konkretne akty odwoływania się do
przeszłości 17.

Zdaniem A. Szpocińskiego, pamięć potoczna, a więc to, o czym
pamiętają zwykli ludzie, jest w większym stopniu opiniotwórcza
niż historie pisane przez historyków 18. Z. Libera i Cz. Robotycki stwierdzają natomiast, że opowieści o przeszłości to projekcje rzeczywistości pamiętanej lub wyobrażonej, przeniesionej na
„mityczny początek” 19. Mimo że przywracanie przeszłości opiera
się na przekształcaniu i uzupełnianiu jej obrazu 20, zabieg taki służy niewątpliwie poczuciu ciągłości grupy, która takich zabiegów
dokonuje, a zaktualizowana przeszłość dostarcza wspólnocie mechanizmów obronnych dla jej istnienia.
Łemkowska pamięć zbiorowa manifestuje się w dwóch formach: pamięci prywatnej (opartej na intelektualnym przeżywaniu przeszłości, interpretacji znaczeń i symboli zakodowanych
w nośnikach autoprezentacji) i pamięci wspólnotowej (doświadczanej poprzez uczestnictwo w zbiorowych formach upamiętniania przeszłości). Pamięć prywatna ma charakter przeżycia
indywidualnego, pamięć wspólnotowa – występuje w sytuacjach
zbiorowych, w których wykształca się więź między uczestnikami
manifestacji pamięci, podczas których jest ona przekazywana 21.

16

Tamże, s. 27.
Tamże, s. 30.
18
A. Szpociński, O współczesnej kulturze historycznej Polaków, w: Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury, red. B. Korzeniewski, Poznań 2007, s. 25.
19
Z. Libera, Cz. Robotycki, Wilamowice i okolice w ludowej wyobraźni, w: Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, red.
A. Barciak, Wilamowice 2001, s. 384.
20
Tamże, s. 398.
21
Por. A. Szpociński, O współczesnej kulturze historycznej Polaków, w: Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury, dz. cyt., s. 35, gdzie autor dokonuje rozróżnienia na typ intelektualny i zmysłowy wrażliwości historycznej i przeżywania
przeszłości.
17

Rola pamięci w edukacji etnicznej grupy mniejszościowej

453

Łemkowskie pamiętniki 22 zaczęły ukazywać się w latach 90.
po konkursie ogłoszonym przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którego plonem była publikacja z 1996 roku,
Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki Łemków pod redakcją Wojciecha Sitka 23. W kolejnych latach pojawiło się wiele nowych wydań łemkowskich pamiętników 24. Świadków tragicznych
22

B. Kubis zauważa, że dotychczasowa refleksja nad pamiętnikami prowadzona była głównie z perspektywy literaturoznawczej lub historiograficznej.
Rzadko zastanawiano się nad kulturowym uwikłaniem pamiętnikarza (B. Kubis, Poznawcze i kształcące walory literatury dokumentu osobistego [na przykładzie relacji Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich oraz Niemców wysiedlonych ze Śląska w latach 1944-1946], Opole 2007, s. 55). Literaturę łemkowską rozpatruję jako
praktykę kulturową (por. K. Piątkowski, O niektórych pożytkach dla antropologii
płynących z wiedzy o literaturze, w: Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury, red.
W. Burszta, W. Kuligowski, Poznań 2002, s. 20) osadzoną w kontekście pewnych,
właściwych dla społeczności Łemków, działań na rzecz podtrzymania własnej
tożsamości kulturowej. Dla badania literatury jako zjawiska kulturowego niezbędne jest założenie o uprawnionym dostępie antropologii do świata literackich
autokreacji. Antropolog coraz częściej wsłuchuje się w źródła wytwarzane przez
członków badanej społeczności, uznając, że są one pełnoprawnymi wypowiedziami. Interesują mnie tu literackie, czynione ex post, relacje prozą o przeszłych
wydarzeniach znanych narratorowi z autopsji. Zwraca się obecnie uwagę, że autobiografia, podobnie jak historia mówiona, to istotny „gatunek” humanistyki,
który pozwala dotrzeć do społeczności dotychczas marginalizowanych i oddać
głos tym, których przeżycia nigdy nie były rejestrowane. W niniejszym tekście
ograniczam się do refleksji na podstawie pamiętników łemkowskich wydawanych wyłącznie w Polsce, pomijając, z uwagi na ograniczone ramy artykułu, te
publikowane na Ukrainie i w USA.
23
Wcześniej, już w 1986 r., ukazał się np. Smak Doli Semana Madzelana.
24
Np. 1947 Пропам’ятна книга, zebrał i przyg. do druku B. Huk, Warszawa
1997; A. Barna, Z pamiętnika wysiedleńca, Legnica 2004; A. Barna, Кавальчык тернистой істориі села Чорне на Лемковині 1870-1970, Лігниця 1996; A. Barna, Хмари і сонце над Лемковином, Лігниця 2008; A. Barna, F. Gocz, Лемки в борбі за свою
і не свою свободу, Зиндранова 2005; D. Rusynko, A. Barna, Piorunka – Перунка i jej
mieszkańcy, Legnica 2007; В. Барна, Лемківщина в серці моїм, Збараж 1992; Цне
мі ся за тобом, моя Лемківщино, Дрогобич 2006; R. Chomiak, Nasz łemkowski los,
Nowy Sącz 1995; A. Chudyk, Kasarnia powodem dramatu 1939-1944, bmw 2002;
A. Chudyk, Wspomnienia z życia Smereczan koło Dukli, Nowogard 2001; J. Fudżak,
Łzy karpackiej ziemi. Wspomnienia, Jasło 2005; F. Gocz, Życie Łemka, Zyndranowa
1999; Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki Łemków, red. W. Sitek, Wrocław 1995; J. Kurak, Nad Bieszczadami słońce zgasło, Warszawa 2008; Т. Кузяк, Давно, то были часи... Оповіданя i гуморескы з Лемковины, Криниця 1999, Т. Кузяк,
Dohasajucza watra, Оповіданя i гуморескы з Лемковины, Криниця 2001, A. Maślej, Moja Łemkowszczyzna. Tryptyk, Warszawa 2009; P. Murianka, A Wisła płynie
dalej, Krynica-Legnica 2007; I. Oleśniewicz, Dola Łemka, Na 60 lecie Akcji Wisła,
Legnica 2008; Z łemkowskiej skrzyni, cz. I., Strzelce Krajeńskie 2003; Z łemkowskiej
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wydarzeń 25 jest wśród żyjących Łemków coraz mniej, ale po pióro sięgają ci, którzy znają je z opowiadań rodziców i dziadków.
Zapis wspomnień odbywający się po latach, nie jest wolny od
pewnych zniekształceń wynikających z upływu czasu i niedoskonałości ludzkiej pamięci, ale także od nawarstwień, jakie pojawiły się w ciągu życia, zasłyszanych i przeczytanych interpretacji
przeszłości, własnych doświadczeń, które znacząco wpłynęły na
jej ogląd. Co więcej, wspomnienia spisywane z dystansu poddawane są wielu zabiegom stylistycznym i retorycznym, a treść czy
stopień udramatyzowania tekstu dostosowany jest do potencjalnego odbiorcy, u którego autor chce znaleźć aprobatę. Zbliża to
funkcję treści pamiętników do kategorii autoprezentacji.
Spisanie wspomnień pozwala uporządkować własną pamięć
i dokonać jej rewizji. Powstałe dzieło natomiast, obiektywizując
się poza umysłem autora, przyczynia się do obiegu pewnych treści kulturowych, utrwala pamięć o przeszłych wydarzeniach i postaciach. W niemal każdej relacji powtarza się pewien schemat:
życie na Łemkowszczyźnie przed II wojną światową (dzieciństwo
i młodość narratora, jego krewnych, przyjaciół, sąsiadów), wojenna zawierucha i wysiedlenia lat 1944-1946, Akcja „Wisła”, okoliczności i przebieg wysiedlenia, opuszczenie stron rodzinnych,
pożegnanie z ojcowizną, tragizm wygnania, podróż na miejsce
osiedlenia, spotkanie z nową rzeczywistością na miejscu osiedlenia, organizowanie życia na nowo, tęsknota za ojczyzną i jej wpływ
na współczesną kondycję autora/Łemków, bycie Łemkiem pośród
obcej większości, asymilacja. Dobór tematów i pominięcie zagadnień całkiem współczesnych ma doniosłe konsekwencje, oznacza
skrzyni, cz. II., Strzelce Krajeńskie 2004; Закерзоння. Спогади вояків Української
Повстанської Армії, t. I, zebrał i oprac. B. Huk, Warszawa 1994; Закерзоння.
Спогади вояків Української Повстанської Армії, t. II, przyg. B. Huk, Warszawa
1996; Завадка Риманівська, Львів 2006; J. Zwoliński, Łemkowie w obronie własnej.
Zdarzenia, fakty, tragedie. Wspomnienia z Podkarpacia, Koszalin 1996; J. Zwoliński,
Rapsodia dla Łemków, Koszalin 1994; J. Zwoliński, J. Merena, Na Łemkowszczyźnie Florynka (nasze seło), Koszalin 1999; J. Zwoliński, Bataliony robocze w Ludowym
Wojsku Polskim, Koszalin 2001; M. Źrołka, Opowieści łemkowskie, Warszawa 1998.
25
Chodzi tu o wydarzenia z lat 1944-1947, a zatem przymusowe (od 1945 r.)
wysiedlenia ludności zamieszkującej południowo-wschodni obszar Polski w jej
nowych, powojennych granicach, które oznaczały odebranie rodzinnej ziemi
i wyludnienie wsi, deportacje do ZSRR oraz na tzw. Ziemie Odzyskane w Polsce
oraz doprowadziły w efekcie do degradacji więzi społecznych m.in. Łemków
poprzez rozproszenie i politykę asymilacji.
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bowiem, że łemkowska pamięć zbiorowa wciąż przepracowuje
wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat, a po czasie katastrofy nie
nastąpiło już nic godnego uwagi czy spektakularnego, na czym
grupa mogłaby budować swoją tożsamość kulturową. W tym sensie Łemkowie konserwują wydarzenia związane z okresem wysiedleńczym, umieszczając pamięć o nich w centrum refleksji nad
swoją grupową kondycją.
Z reguły we wstępie lub w zakończeniu autorzy uzasadniają
podjęcie wysiłku zapisania wspomnień koniecznością utrwalenia odchodzącego świata i czasów własnej młodości, wysłowienia prawdy i zaświadczenia, jak tragiczne były losy łemkowskiej wspólnoty oraz, co szczególnie istotne, chęcią utrwalenia
przeszłości dla współczesnych i następnych pokoleń. Jest to
w większości literatura, którą określiłabym jako nieprofesjonalną – pisana jest przez osoby niebędące zawodowymi literatami,
chwytające za pióro z chęci utrwalenia historii rodzinnych, sąsiedzkich, historii swego życia. Przemawia przez nich przeczucie
przeszłości zamkniętej, lecz nie do zapomnienia. Otwiera się i domaga zamknięcia perspektywa utraty 26. Dla wielu autorów możliwość opowiedzenia za pośrednictwem relacji wspomnieniowej
swojego mitu rodzinnego czy własnego życia po latach milczenia oznacza utrwalenie prywatnego świata, zachowanie go dla
potomnych, wysłowienie bólu jego utraty. W tym sensie lektura
pamiętników łemkowskich, szczególnie w przypadku czytelnika
reprezentującego młode pokolenie, spełnia funkcję dydaktyczną,
nauczając o martyrologii i krzywdzie Łemków, apelując o zachowanie jej w pamięci.
Niekiedy autorzy podnoszą kwestię konieczności zapełnienia białych plam w historiografii polskiej, wybierając język polski jako medium dotarcia do innego, niż wyłącznie łemkowski,
odbiorcy 27. Stając się reprezentantem społeczności łemkowskiej,
autor stawia sobie za cel przybliżyć Polakom dzieje grupy. Utwory te nie są po prostu sprawozdaniem z przeszłości doświadczonej przez autora, ma ona bowiem związek z obecną kondycją grupy i wyznacza pole jej dyskusji tożsamościowych, stale się
26

Określenie to zaczerpnęłam od Małgorzaty Czermińskiej – M. Czermińska,
Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000, s. 125.
27
Por. polskojęzyczne publikacje łemkowskich pamiętników wymienione
w przyp. 28.
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aktualizując, tworząc ścisły związek ze współczesnością. Sposoby przywoływania historii mają więc swoje źródło w potrzebach
zbiorowości.
M. Golka zwraca uwagę na nośniki pamięci, a więc wszelkie
przedmioty i zjawiska, w których odzwierciedla się pamięć zbiorowa, i dzieli je na techniczne środki zapamiętywania (pismo,
sztuka, fotografia), instytucje, które gromadzą wytwory z przeszłości (archiwa, biblioteki, Kościoły, muzea, klasy społeczne)
oraz uroczyście obchodzone rocznice, które „mają przypominać
o ważnych dla społeczności wydarzeniach, a jednocześnie same
są przejawem tej pamięci” 28. Takimi nośnikami łemkowskiej pamięci zbiorowej jest więc topografia (Łemkowszczyzna – ojczyzna
utracona) i jej ślady (cmentarze, architektura sakralna i świecka,
spuścizna materialna i duchowa – tradycja, symbolika religijna,
religijność) oraz instytucje (muzea, organizacje, wydarzenia kulturalne, święta i rocznice).
Specjalną rolę w komunikowaniu treści z zakresu łemkowskiego uniwersum symbolicznego mają spotkania Łemków odbywające się na Łemkowszczyźnie. Są to imprezy o charakterze
kulturalnym („Watra”, „Od Rusal do Jana”, „Biennale kultury
łemkowskiej/rusińskiej”) lub religijnym („kermesze”). Podczas
takich spotkań, obok prezentacji łemkowskiego folkloryzmu, pojawia się afirmacja przeszłości, refleksja nad obecną kondycja grupy, „złotym wiekiem” Łemkowszczyzny i koniecznością utrwalenia pamięci o niej oraz eksponowany jest wątek łemkowskiej
krzywdy związanej z wysiedleniami i odebraniem grupie przestrzeni zakorzenienia. Uroczystości te, cieszące się dużą popularnością i relatywnie wysoką frekwencją oraz popularnością wśród
polskich turystów, dla samych uczestników mają szczególne przesłanie: pozwalają uzupełnić wiedzę o przeszłości rodzinnej ziemi,
losach członków grupy oraz nadać im szerszy kontekst związany
z grupowym przeżywaniem powrotu do przeszłości. Wydarzenia
takie dopełniają podstawowe medium transmisji pamięci etnicznej, jakim jest rodzina, i pozwalają wzbogacić je o wymiar wspólnotowy. Wyjście uczestników takich spotkań poza własne wąskie
środowisko rodziny i przyjaciół wydaje się być świadomą reakcją
28
M. Golka, Nośniki pamięci, w: tegoż, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa
2009, s. 69.
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na zagrożenia asymilacji. Dla społeczności żyjącej w warunkach
rozproszenia podczas świąt i wspólnotowość przeżycia religijnego ma szczególny, integracyjny wymiar.
Spotkania Łemków nie ograniczają się do festiwalowych atrakcji, a pozwalają na komunikowanie treści istotnych dla pamięci
grupy za pomocą przekazu emitowanego ze sceny (tekst, muzyka, taniec, śpiew, strój) 29, który nie tylko oddziałuje na wyobraźnię
widza i pobudza go do refleksji nad współczesną kondycją społeczności łemkowskiej, ale przede wszystkim podtrzymuje poczucie przynależności do wspólnoty. Przeżywane zbiorowo przywracanie pamięci, spotkania z dawnymi sąsiadami, przyjaciółmi,
dalszymi krewnymi pozwala na ocalenie i wydobycie z niepamięci łemkowskich tradycji (nawet jeśli mocno naruszone przez
czas czy opracowane przez zespół folklorystyczny) i elementów
konstytutywnych dla tożsamości kulturowej (wiara przodków,
ziemia ojców, możliwość mówienia po swojemu, wspominania
w ojczystej mowie utraconej Łemkowyny i śpiewania własnych
pieśni). Koncerty, wystawy, odczyty, projekcje filmów w skondensowany sposób przekazują uczestnikom wiedzę o przeszłości grupy (ograniczoną w zasadzie do kwestii wysiedleń i losów
grupy na obczyźnie), pozwalając starszym na mentalny powrót
w rodzinne strony, a młodszym – na poznanie dziedzictwa kultury łemkowskiej.
Reprezentacje pamięci i formy upamiętniania przeszłości są
efektem kompromisu pamięci jednostkowych i toczącej się w łonie społeczności łemkowskiej debaty nad grupową strategią mówienia o dziejach Łemków. Nie jest ona jednorodna – wielość
gospodarzy imprez (m.in. dwie konkurencyjne organizacje: Stowarzyszenie Łemków i Zjednoczenie Łemków 30), wydarzenia
odbywające się w tym samym terminie (olchowiecki „Kermesz”
i krynickie „Biennale”) zmuszają członków społeczności do
29
Wielkie zasługi dla podtrzymywania pamięci o łemkowskiej tradycji folklorystycznej, mają zespoły „Łemkowyna” z Bielanki i „Kyczera” z Legnicy. Działalność artystyczna tych zespołów przyczynia się od lat nie tylko do transmisji
łemkowskich pieśni i tańców, ale także popularyzuje kulturę i mowę łemkowską
wśród potomków wysiedlonych z rodzinnej Łemkowszczyzny, żyjących na co
dzień wśród polskiego otoczenia.
30
Organizacje te reprezentują dwa główne nurty łemkowskiej tożsamości narodowej: autonomiczny-łemkowsko-rusiński (SL) oraz ukraiński (ZL).
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dokonywania wyborów tożsamościowych w zakresie tego, w której imprezie zechcą wziąć udział i czyja wizja historii Łemków
oraz sposoby celebrowania przeszłości bardziej im odpowiada.
Obok dyskursu pamięci i traktowania tej kategorii jako nadrzędnej w przypadku badania wspólnot odwołujących się do
swojej przeszłości, socjologowie zwracają także uwagę na zjawisko niepamięci i zapominania 31. Kiedy zapomnienie ma służyć
projekcji przyszłości, pewne treści pamięci zbiorowej, chronione
przed zapomnieniem, przechodzą z dyskursu publicznego do
prywatnego, wymiar społeczny zamieniony jest w indywidualny.
Sądzę, że taka była droga emancypacji łemkowskiej pamięci zbiorowej po latach jej publicznego nieistnienia. „Strażnicy pamięci”
zadbali więc w tym wypadku o przechowanie treści istotnych dla
samych siebie, ale też dla grupy, i kiedy tylko mogli je ujawnić, zasiedli do spisania wspomnień. Na skutek zbiorowego „od-pominania” wiele treści dostało się do ogólnołemkowskiego dyskursu,
ale część pozostała poza tym kręgiem nadal w umysłach nielicznych jednostek – „strażników pamięci” 32. Jednym z możliwych
przypadków strategii zapomnienia jest zaprzestanie rozpamiętywania, które jednak nie oznacza zapomnienia. Treść wspomnień
staje się ukryta i nie służy na co dzień, ponieważ ciągłe ich przypominanie zaburzałoby normalną egzystencję 33. Taki mechanizm
dotyczy też, jak mniemam, tych Łemków, którzy przeszłością żyją
31
Określane przez M. Hirszowicz i E. Neyman jako „społecznie znaczące
luki w kolektywnej pamięci, a więc to wszystko, „co znajduje się poza owym
obszarem [tj. pamięcią – P.T.] – zarówno treści nie przyswojone, jak i te, które
uległy zanikowi czy zapomnieniu” (M. Hirszowicz, E. Neyman, Społeczne ramy
niepamięci, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 3-4, s. 24). M. Golka zwraca uwagę na doniosłą rolę zapomnienia, które w pewnych sytuacjach służy spojrzeniu
w przyszłość zbiorowości i pomaga określić jej cele: „Zerwanie z przeszłością
bywa potrzebne, by zarysować wizję przyszłości. Prawdopodobnie im bardziej
jest ona iluzoryczna, utopijna i nierealna, tym bardziej musi być oderwana od
przeszłości” (M. Golka, Zapominanie i niepamięć, w: tenże, Pamięć społeczna i jej implanty, dz. cyt., s. 140). Autor jednak słusznie zwraca uwagę, że niepamięć musi
wiązać się z tym, że nie pamiętamy tego, co zapomnieliśmy. Jeśli choć w minimalnym stopniu zdajemy sobie sprawę, czego dotyczy nasza niepamięć, nie jest
ona niepamięcią, ale wciąż pamięcią (por. tamże, s. 156-158). Nie będę tu jednak
wnikać w omówienie rodzaju zaangażowania w zapominanie – aktywne lub pasywne (por. tamże, s. 158).
32
Por. tamże, s. 144-145.
33
Tamże, s. 160-161.
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„od święta” – podczas imprez folklorystycznych, rocznic, uroczystości religijnych i rodzinnych. Na drugim krańcu tej osi znajduje się rozpamiętywanie jako swoisty wyraz „obsesji towarzyszącej pamięci”, powodującej, że przy każdej okazji, a nawet i bez
okazji przywoływana jest i roztrząsana przeszłość 34. Sądzę, że
w przypadku pamięci Łemków rozpamiętywanie ma jeszcze inny
charakter: nie jest obsesją dnia codziennego, ale imperatywem
rocznic i innych uroczystości, których treść wypełnia w dużym
stopniu właśnie rozpamiętywanie łemkowskich krzywd wysiedleńczych oraz przywoływanie utraconego „złotego wieku”.
Z zapominaniem i niepamięcią wiążą się także zmiany pamięci, dotyczące treści pamięci i jej funkcji czy przesłania oraz relacji z pamięcią innych grup. Polegają one na wydobywaniu, uzupełnianiu czy odzyskiwaniu pewnych elementów pamięci lub na
zapominaniu czy milczeniu w zakresie pewnych treści i nośników pamięci. Zmiany takie mogą wynikać z uwarunkowań zewnętrznych (demokratyzacja) lub wewnętrznych (poszukiwanie
lokalnych lub nowych wariantów pamięci) 35. Zauważyć trzeba,
że zmiany pamięci na skutek ingerencji czynników zewnętrznych
w zbiorową pamięć Łemków są widoczne 36. Obserwowany od
kilkunastu lat „boom” wydawniczy na łemkowskie pamiętniki,
relacje wspomnieniowe inne publikacje upamiętniające Łemkowszczyznę oraz popularne wciąż święta kultury łemkowskiej zdają
się wpisywać właśnie w ramy odzyskiwania, emancypacji pamięci po kilkudziesięciu latach przymusowego milczenia oraz odgórnych ingerencji w treść wspomnień Łemków.
Tym, co łączy Łemków i przejawia się w rozmaitych formach
ich etnicznej i kulturowej autoprezentacji, jest zbiorowa pamięć
34

Tamże, s. 172.
M. Golka, Zmiany pamięci, w: tegoż, Pamięć społeczna i jej implanty, dz. cyt.,
s. 123.
36
Proces ten tak tłumaczy przywoływany autor: „Niektóre społeczeństwa,
wskutek różnych kolei ich dziejów, mogą być poddawane wielokrotnym zmianom pamięci społecznej, w tym wielokrotnym przerwaniom jej ciągłości. Częste
zrywanie ciągłości pamięci czy jej zniekształcanie może mieć rozmaite przyczyny, lecz zazwyczaj jest procesem realizowanym pod przymusem zaborcy, okupanta czy kolonizatora. Odtwarzanie pamięci i jej korygowanie oraz stabilizacja jest zazwyczaj skutkiem emancypacji społecznej i wymaga dłuższego okresu
spokoju społecznego i politycznego” (M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty,
dz. cyt., s. 137).
35
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opresji 37, dla której kanałem są losy zbiorowości, przekazywane
w bezpośrednich kontaktach i kształtujące potoczne kategorie
opisu przeszłości grupy i wyznaczników jej tożsamości kulturowej i etnicznej. Obserwowane w łonie społeczności łemkowskiej
manifestacje pamięci zbiorowej dotyczą kluczowych kwestii (pamięć wydarzeń przed wysiedleniem, po wysiedleniu; przekazywanie pamięci o Łemkowszczyźnie – pochodzenie, transmisja pokoleniowa o zwyczajach i tradycjach grupowych, różnych opcjach
narodowych i politycznych, religii, terytorium), różna jest jednak
pamięć wysiedlonych i niewysiedlonych, pamięć tych, którzy
wrócili, podlega także procesowi demokratyzacji (np. pisanie pamiętnika po polsku), co w efekcie prowadzi do wyodrębnienia się
różnych, często niespójnych wspólnot pamięci.
37
Określenie zaczerpnięte od Andrzeja Piotrowskiego; A. Piotrowski,
Wstęp, w: Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski,
A. Rokuszewska-Pawełek, Łódź 1996, s. 5.
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Pamięć historii – czynnik kształtujący tożsamość
mieszkańców osiedla robotniczego Czechy

Istotnymi czynnikami kształtującymi tożsamość lokalnych społeczności są: świadomość swoich historycznych i regionalnych
korzeni, wiedza o lokalnych wydarzeniach, bohaterach, udział
w działalności społeczno-kulturalnej i odczuwane poczucie odrębności 1. Świadomość historycznych korzeni związana jest z tradycją i zwyczajami oraz wydarzeniami historycznymi, przede
wszystkim o znaczeniu lokalnym. Świadomość ta, to również
wspólnota doświadczeń, pamięci, miejsc, języka, rozumienie i odczytywanie znaczeń symboli kultury materialnej oraz jej korelatów. Wpływ pamięci historycznej na kształtowanie się tożsamości
lokalnej w ciekawy sposób widać w wynikach badań przeprowadzonych w 2009 w osiedlu robotniczym Czechy 2. Badania składały się z trzech etapów: fokusu, wywiadów i ankiet. W badaniach
wzięło udział 140 osób, w tym 109 mieszkańców osiedla, co stanowi 7% wszystkich mieszkańców. Dawna osada Czechy, obecnie
osiedle, jest od dwudziestu lat wyodrębnioną częścią wsi Trąbki. Znajduje się w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim, w gminie Pilawa. Mieszkańcy osiedla Czechy wybierają
co cztery lata Samorząd Mieszkańców i jego przewodniczącego.
Kluczową instytucją znajdującą się na terenie Osiedla Czechy jest
wybudowana w 1971 roku Huta „Czechy” S.A., zatrudniająca 300
1
M. Szczepański, Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych,
Łódź 1999.
2
Prezentowany artykuł powstał w oparciu o badania własne autora przeprowadzone w 2009 roku. Szczegółowy opis badań znajduje się w skrypcie do
referatu: Tożsamość lokalna mieszkańców osiedla robotniczego Czechy, wygłoszonym
na WAiNS PW 23.10.2009 r.
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osób. Posiada ona całkowicie zautomatyzowany cykl produkcji.
Produkuje się tu między innymi opakowania do kosmetyków
i butelki dla przemysłu spożywczego. Ponadto na terenie osiedla
znajduje się Szkoła Podstawowa imienia Juliana Tuwima i Publiczne Gimnazjum bez patrona. Na terenie osiedla znajdują się
również: ośrodek zdrowia, biblioteka publiczna, poczta, apteka,
przedszkole, dom kultury „świetlica”, kościół parafialny pod
wezwaniem św. Józefa wybudowany w 1934 roku, kilkuosobowy zakład produkcyjny, produkujący bombki choinkowe na eksport, mieszczący się w hali starej huty szkła wybudowanej w 1836
roku. Ponadto na terenie osiedla znajdują się sklepy spożywcze,
przemysłowe i bar. Jest także przyzakładowa Ochotnicza Straż
Pożarna i orkiestra dęta OSP, która bierze udział w przeglądach
orkiestr, imprezach strażackich, a także w liturgiach w tutejszym
kościele. W miejscowości działa klub sportowy Hutnik, który
znajduje się w siedleckiej lidze okręgowej.
Wyjątkowość tego miejsca związana jest z faktem, iż pierwszymi
jej mieszkańcami były rodziny hutnicze sprowadzone tutaj w pierwszej połowie XIX wieku z zachodniej i środkowej części Europy. Pamięć historii tej zbiorowości ukształtowała tożsamość jej mieszkańców. Pozwoliła ustalić, że jednostki należące do osiedla robotniczego
Czechy w podobny sposób pamiętają wydarzenia tworzące historię
i podzielają określony sposób widzenia tej historii. W kulturze każdego narodu, społeczeństwa istnieją wartości, które są szczególnie
cenne, ponadczasowe i ponadprzestrzenne. Tą wartością jest wspólna historia narodu, na którą składa się między innymi pamięć historii, kultura i poczucie tożsamości tworzone w małych społecznościach lokalnych, takich jak choćby osiedle Czechy.
Osada Czechy została założona przez Ignacego Hordliczkę
w 1836 r. Ignacy Hordliczka z pochodzenia Czech urodził się na
terenie ówczesnej Austrii w 1786 r.
W 1835 r. Ignacy Hordliczka zakupił dobra ziemskie Trąbki położone w powiecie garwolińskim, obwodzie łukowskim, województwie podlaskim. Wieś Trąbki liczyła wtedy 9 domów i mieszkały
w niej 44 osoby. Nowy właściciel w ciągu roku wybudował hutę
szkła, murowany dwór klasycystyczny, a następnie domy dla pracowników. Hordliczka sprowadził do pracy w hucie wykwalifikowanych hutników z zagranicy. Pod koniec lat trzydziestych XIX w.
osada liczyła dwustu mieszkańców, zaś w hucie było zatrudnionych

Pamięć historii – czynnik kształtujący tożsamość

463

35 majstrów, 12 czeladników, 7 uczniów i 40 osób służby fabrycznej.
Zakupiony teren wraz z hutą i domami nazwał na pamiątkę swojej ojczyzny osadą fabryczną Czechy, natomiast symbolem fabryki został lew dmuchający w hutniczą piszczel. Pełna nazwa huty
brzmiała Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do Okien „Czechy”.
Budynek fabryki, który przetrwał do dzisiaj 3, mieścił piece donicowe do topienia szkła, a także piecyki do jego studzenia i suszenia
drewna. W piecach donicowych wyrabiano szkło bezbarwne i kolorowe wykorzystywane do wytwarzania szkła stołowego.
Nowym pomysłem było zapewnienie pracownikom dachu nad
głową. Hutnicy byli grupą zawodową zmieniającą dość często miejsce zamieszkania w zależności od tego, czy była produkcja i związane z nią zatrudnienie, czy nie – nie była przywiązana do miejsca
pracy. Wybudowano jedenaście domów dla hutników, stojących
po obu stronach drogi na rzucie prostokąta. W domach mieszkało
cztery, sześć lub osiem rodzin. Przy każdym domu znajdowała się
obórka i ziemna piwniczka nazywana lodownią. Domy otoczone
były małymi ogródkami i półmorgowymi poletkami. W większości
wciąż zamieszkane, przetrwały do dnia dzisiejszego. Oprócz budynków mieszkalnych powstał park z klombami i pomnikiem św.
Jana Nepomucena, patrona Czech i wędrowców. Powstała również
oberża z salą i ogrodem dla wspólnego spędzania wolnego czasu
przez pracowników, w której sprzedawano tanie zakąski, wódkę,
piwo, herbatę. W ogrodzie znajdowały się urządzenia gimnastyczne dla dzieci. Oberża pełniła także funkcje kulturalne. Można było
przeczytać gazetę polską, niemiecką lub czeską, wypożyczyć książkę polską lub niemiecką, zagrać w szachy, bilard lub kręgle 4. Na
terenie osiedla powstał tani sklep z towarami pierwszej potrzeby,
jatka i piekarnia. Zorganizowano również szpital z apteką, w którym zatrudniono lekarza i w trosce o higienę wybudowano łaźnię.
Mieszkańcy osady znajdowali się pod szczególną opieką właścicieli huty. Oprócz zaspokojenia wszelkich podstawowych potrzeb
mieszkańców, Hordliczkowie dbali o kształcenie dzieci. W szkole
nie tylko uczono pisania, liczenia, historii i geografii, ale również
moralności i etyki pracy. Rozrywka organizowana przez pracodawców spełniała także rolę wychowawczą.
3
4

Po przebudowie w drugiej połowie XIX wieku.
„Tygodnik Ilustrowany” 1889, nr 320, s. 108-109.
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Robotnicy przepędzają swobodne od pracy chwile na zabawie zawsze
przyzwoitej, wszystko bowiem co by przekraczało granice przyzwoitości, zakazane jest surowo. Moralność głównie miewaną tam bywa na
względzie, uważana bowiem jako zasada pracy staje się ona rzeczywistą jej dźwignią 5.

Huta w bardzo szybkim tempie stała się największą wytwórnią
szkła na terenie guberni lubelskiej. Produkowała dużo, a wyroby były coraz lepszej jakości. W 1849 r. stała na pierwszym miejscu wśród dziesięciu hut szkła działających na tym terenie 6. Do
1854 r., czyli do śmierci Ignacego Hordliczki, wyroby huty uzyskały medal srebrny II kl. na wystawie w Warszawie w 1840 r.
i medal złoty II kl. również na wystawie w Warszawie w 1842 r.
Osada uznawana była w prasie drugiej połowy XIX w. za wzór,
także pod względem socjalnym.
Tak praktyczną, a zarazem pożyteczną organizację można by wszystkim zakładom robotniczym za wzór postawić. Więc też w Czechach
rodziny trzymają się gruntu; ludzie ci wiedzą bowiem, że w dobre
czy złe czasy, robota iść musi, a zapłata ich nie minie, że stanie zawsze
chleba na podeszłe lata, że dziecko nawet znajdzie zarobek, chociażby
pośredni tylko, przy dopomaganiu rodzicom. Zdrowo i wesoło przy
tak ciężkiej pracy wyglądają całe te robotnicze pokolenia. W czystych
i urządzonych z wygodą i ze szczególnym względem na zdrowie
mieszkaniach, mieszczą się rodziny całe zadowolone ze swojego losu.
Pracowity, trzeźwy i sprawny w swoim rzemiośle robotnik, zdoła obok
przyzwoitego utrzymania dla siebie i rodziny, odłożyć zawsze rocznie
pewną sumkę, która z czasem dojść może do sporego kapitaliku. Nie
widzieliśmy tam nędzy, przykład bowiem jednych działa na drugich
zbawiennie, a leniwy i nałogowy robotnik, znalazłby w towarzyszach
pracy natychmiastowe potępienie 7.

Warto tutaj dodać, że huta posiadała łaźnię dla pracowników,
która była bezpłatna i czynna przez cały rok. Były tam trzy wanny cynkowe. W soboty dodatkowo można było skorzystać z łaźni
parowej i natrysków.

5

W. Szymanowski, Fabryka Szkła i Kryształów, „Tygodnik Ilustrowany” 1869.
„Gazeta Handowa, Przemysłowa i Rolnicza” 1849, nr 28, s. 7.
7
W. Szymanowski, Fabryka Szkła i Kryształów, „Tygodnik Ilustrowany” 1869,
nr 1, s. 234-236.
6
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Wacław Szymanowski w artykule z 1869 r. pt. Fabryka szkła
i kryształów zwana Czechy przedstawił głęboki związek hutników
ze swoim zakładem i ich pracą.
Dziwny to ród ci hutnicy. Żyjąc w pośrodku lasów zajęci bezustannie
swoją robotą, bo piecom ani na chwilę nie należy dać wystygnąć, muszą bowiem ciągle jak piekło dantejskie wyrzucać z siebie dym i płomienie – hutnicy stanowią jakby jedną oddzielną rodzinę. I rodziną są
rzeczywiście umiejętność bowiem w ciężkim rzemiośle i nawyknienie
do niego przechodzi z ojca na syna; dziecko, które niepewnie zaledwie
stawić kroki zdoła, przepędza dnie całe w hucie, przypatrując się robocie ojca i pomagając mu nawet w miarę sił swoich; starzec złamany
latami i trudem bezprzestannym, pozostaje jako żołnierz na placu boju;
chory już i znękany przywlecze się jeszcze do pieca, żeby głosem i radą
zachęcić młodszych i silniejszych. Oni żyją swoim rzemiosłem, dla ich
piersi potrzebna jest ta paląca atmosfera; zdawałoby się że swobodniej
im oddychać pośród tych płomieni buchających z rozżarzonych pieców. Ogień ich żywiołem i od ognia rzadko kiedy oddalać się mogą,
bo szkło przetapia się w ogniu, w ogniu nabiera potrzebnych kształtów i przy ogniu nareszcie stygnie powoli. A miarkowanie tego stygnięcia, zwłaszcza w szkle taflowym, jest ważnym szkopułem rzemiosła
hutniczego. Jednym z głównych warunków dobrego hutnika są silne
piersi i umiejętność wydobycia z nich przeciągłego tchnienia. Po wyjściu roztopionego materiału z donic, za pomocą długich, żelaznych,
wydrążonych drążków, forma nadaje się za pomocą dmuchania. Wówczas drążek (czyli piszczała) z płomienistym materiałem osadzonym
na jego końcu, podnosi się w górę, hutnik bierze w usta drugi, dolny
koniec i zaczyna dąć. A dąć musi bezprzestanie regularnie, systematycznie dopóki materiał klarując się powoli i nabierając przezroczystości, nie przyoblecze się w kształt pożądany. Hutnik widzi go nad sobą
i musi utrzymywać w równowadze, a nie ma prawie przykładu, jakkolwiek ciężki i niedogodny do osadzenia spadł z długiego na dwa,
czasem nawet trzy łokcie drążka. Szczególnej trudności się zdwaja przy
szkłach taflowych, które jak wiadomo dochodzą do niepomiernej niekiedy wielkości i grubości. Pierwotne szkło taflowe powstaje w cylindrowym kształcie, a ogromny ten cylinder musi być siłą piersi jednego
hutnika wydęty i utrzymany w równowadze, za najmniejszym bowiem
chybnięciem cała robota w niwecz się obraca. Kto na to sam nie patrzył,
temu trudno było uwierzyć, do czego może doprowadzić wprawa
i zręczność techniczna, przez usilną pracę zyskana. Tutaj machina piersi człowieka zastąpić nie zdoła bo potrzeba by chyba nadać jej rozumną
miarę i poczucie. Hutnik też drwi z nowych wynalazków, które w żadnym razie jego indywidualnej umiejętności wyręczyć nie potrafią. On
w piersiach i oddechu ma poczucie kształtów: jest to artysta tchnienia 8.
8

Tamże, s. 236.
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Wysokie umiejętności mistrzów hutniczych, do których prowadziła długa droga ponad dwudziestu lat ciężkiej pracy i nauki,
powodowały podziw i szacunek wśród dzieci i młodzieży osady. Pracę w hucie zaczynano w bardzo młodym wieku, nawet
od ósmego roku życia, zazwyczaj u boku ojca. Praca polegała na
przytrzymywaniu formy, do której dmuchano szkło, odnoszeniu
wyrobów do piecyków odprężalniczych, sprzątaniu warsztatu
i przygotowaniu słomy przed każdym formowaniem szkła. Dzieci zębami przegryzały zgrubienia na słomie nazywane kolankami,
aby nie rysowały szkła w czasie formowania. Terminowanie trwało około sześciu lat, po których adept hutniczy zostawał uczniem.
Następnie uczeń, gdy opanował umiejętność nabierania szkła na
piszczel i jego dmuchania zostawał pomocnikiem hutnika. Pomocnik natomiast po kilkunastu latach pracy i zdaniu egzaminu
kwalifikacyjnego zostawał mistrzem hutniczym. Egzamin ten polegał na wykonaniu zestawu różnorodnych wyrobów szklanych.
Pracę egzaminacyjną oceniała tzw. komisja seniorów, składająca
się z hutników niepracujących już w fabryce. Zaliczony egzamin
uprawniał do otrzymania własnego stanowiska pracy, uczniów
i pomocników.
Spadkobiercami Ignacego Hordliczki zostali dwaj jego bratankowie Edward i Wilhelm. Edward, który pomagał stryjowi od
1835 r., kierował przedsiębiorstwem od strony technicznej i organizacyjnej, natomiast jego brat Wilhelm zaangażowany w działalność huty od 1851 r. został szefem handlowo-kooperacyjnym 9.
Dobrze prosperująca fabryka przeszła modernizację. W latach
1854-1888 w okresie kierowania hutą przez braci Hordliczków jej
wyroby uzyskały następne nagrody: dwa pierścienie z brylantami przyznane przez cara Aleksandra II Edwardowi i Wilhelmowi Hordliczkom w 1858 r., nadanie firmie prawa umieszczania na
wyrobach i szyldach godła carskiej Rosji w 1865 r., srebrny medal
Narodowej Akademii Rolnictwa, Rękodzieła i Handlu przyznany Edwardowi i Wilhelmowi Hordliczkom na wystawie w Paryżu w 1867 r., list pochwalny podpisany przez Vignera, prezesa
Narodowej Akademii Rolnictwa, Rękodzieła i Handlu w 1867 r.,
dwa złote medale za wyśmienite wyroby, opiekę nad robotnikami
9
K. Kossowska, Fabryka szkła i kryształów i szkła do okien Ignacego Hordliczki,
Kraków 1983, s. 15.
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i wprowadzenie postępu przyznane na wystawie rękodzieł w Petersburgu w 1870 r., złoty medal za wprowadzenie w państwie
rosyjskim pieców szklarskich opalanych gazem w 1871 r., złoty
medal na wystawie Politechnicznej w Moskwie w 1872 r., order
św. Stanisława przyznany przez cara Aleksandra II Wilhelmowi
Hordliczce za pracę i postęp w przemyśle szklarskim w 1872 r.,
order św. Stanisława III kl. przyznany firmie za wyroby pokazane
na wystawie w Moskwie w 1882 r. 10
Śmierć właścicieli, najpierw Wilhelma w 1880 r., potem Edwarda w 1889 r., kończy najlepszy okres funkcjonowania fabryki.
Spadkobiercą majątku została żona Edwarda Józefa Hordliczkowa i jej dzieci. Źle zrządzana firma zaciągała coraz więcej długów obciążających jej hipotekę. Produkcja została wstrzymana,
a większość pracowników z rodzinami wysiedlono w głąb Rosji,
do guberni orłowskiej do zakładów szklarskich Malcowa 11. Zakład upadł całkowicie w 1912 roku i został wystawiony na licytację. W 1914 r. Hutę Czechy wraz z osadą kupił zięć Edwarda
Hordliczki, z zawodu lekarz, Bronisław Chrostowski 12. Część
pracowników z rodzinami powróciła do osady. Produkcja została
wznowiona.
W 1922 r. nowym właścicielem zostaje firma: Przemysł Szklany w Polsce Spółka Akcyjna. Na początku produkcja nie uległa
zasadniczym zmianom. W latach dwudziestych XX w. wprowadzone zostały półautomaty pedałowe. W końcu lat dwudziestych
zakład został zmodernizowany i poprawiła się jakość produkcji.
Huta za swoje wyroby otrzymała medal na wystawie w Poznaniu.
W okresie II wojny światowej, na początku lat czterdziestych
powstała komórka AK, którą kierował nauczyciel z tutejszej szkoły, podporucznik Wincenty Okoń. W hucie pracowało wtedy 300
osób. Stanisław Hordliczka przekonał niemieckie władze o znaczeniu dla Rzeszy produkcji wyrobów szklanych i uzyskał zgodę
na utrzymanie zatrudnienia pracowników w zakładzie. Osada liczyła wtedy 525 mieszkańców.

10

K. Rejak, Fabryka szkła i kryształów „Czechy” – opis, Kraków 1978.
„Kurier Warszawski” 1907, nr 250, s. 6.
12
J. Mackiewicz, Związki Bronisława Chrostwskiego z rodziną Edwarda Hordliczki,
„Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego” 2008.
11
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Po zakończeniu wojny w 1946 r. ruszyła produkcja opakowań dla przemysłu perfumeryjnego i farmaceutycznego. Produkowano także butelki do piwa, słoje, gąsiory i cylindry do lamp
naftowych 13. W 1949 r. huta została upaństwowiona. W 1962 r.
zlikwidowano warsztaty ręczne i wprowadzono pełną pół automatyzację. W 1964 r. zakład przeszedł na czterozmianowy system
pracy, co wiązało się z potrzebą zatrudnienia nowych stu osób.
Znaleziono ich w okolicznych wsiach. Osada została rozbudowana. W 1971 r. została wybudowana nowa huta. Do nowego zakładu wprowadzono nową technologię wyrobu szkła, czyli automaty francuskiej firmy Saint – Gobain i szwedzkiej Emharst. Od tego
momentu huta szkła składała się z dwóch zakładów starego i nowego. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych huta była jedynym w Polsce producentem opakowań szklanych dla przemysłu kosmetycznego. W 1983 r. stary zakład ostatecznie zakończył
swoją działalność i przeszedł pod opiekę władz konserwatorskich
w Siedlcach. W 1989 r. przeszedł w ręce prywatne dwór rodziny
Hordliczków, a następnie stary zakład. W latach dziewięćdziesiątych nowa huta i jej majątek stają się własnością Narodowych
Funduszy Inwestycyjnych, a następnie osoby prywatnej, właściciela większościowego pakietu akcji. Obecnie nowa huta o nazwie
Huta Szkła Czechy S.A. produkuje wyroby dla przemysłu spożywczego, spirytusowego i perfumeryjnego.
Osiedle Czechy, pomimo upływu czasu i co za tym idzie –
zmian ustrojowych, zachowało swój robotniczy charakter. Od
momentu powstania osady w 1836 r. do chwili obecnej huta szkła
jest podstawową instytucją zatrudniającą członków niemal każdej zamieszkałej tutaj rodziny. Aż 95% ankietowanych stwierdziło, że przynajmniej jedna osoba w rodzinie jest zatrudniona w hucie szkła. Zmienił się sposób pracy w hucie, co doprowadziło do
całkowitego zaniku etosu hutniczego. Mistrzowie szklarscy pozostali tylko w pamięci mieszkańców osiedla jako ludzie o wyjątkowych umiejętnościach.
Pamięć o starych mistrzach, historia huty i osady, a także pamięć o wyjątkowych ludziach i zdarzenia, w których uczestniczyli

13
K. Kossowska, Fabryka szkła i kryształów i szkła do okien Ignacego Hordliczki,
Kraków 1983, s. 31-38.

Pamięć historii – czynnik kształtujący tożsamość

469

wciąż jest żywa zarówno wśród starszych, jak i młodszych mieszkańców osiedla Czechy 14.
Przypływ nowych mieszkańców do osady, który miał miejsce w 1971 roku, zaburzył homogeniczny charakter społeczności. Nowa sytuacja, w której znaleźli się starzy mieszkańcy osady,
osłabiła ich inicjatywę i zaangażowanie w sprawy kulturalne i samorządowe miejscowości, przy równoczesnym braku zaangażowania nowych mieszkańców. Osoby urodzone do roku 1963 pamiętają jeszcze życie w osadzie przed wielkim napływem nowych
mieszkańców. Wśród młodych mieszkańców osiedla Czechy tylko 27% deklaruje swoje pochodzenie z osady/osiedla. Natomiast
wśród osób urodzonych do 1963 roku 82%. Młodzi mieszkańcy
w zdecydowanej większości, to jest 73% deklarują, iż znają historie osady i potrafią wymienić ze szczegółami najważniejsze wydarzenia i postacie w jej historii. Jednak tylko niewielka część,
to jest 30% młodych mieszkańców jest niezadowolona z przyłączenia osiedla do wsi Trąbki. Również niewielka część młodych
mieszkańców osiedla dostrzega różnice pomiędzy sobą, a mieszkańcami pobliskich miejscowości, tylko 21%. Przekłada się to na
małą identyfikację z mieszkańcami osiedla i miejscem zamieszkania. Tylko 27% młodych mieszkańców osiedla utożsamia się
z „Adasiami” 15. Przyczyną tego stanu rzeczy jest z jednej strony
to, że tylko 1/4 osób urodzonych po 1963 r. deklaruje swoje pochodzenie z osady, z drugiej strony nowe technologie komunikacyjne przenoszą ciężar z więzi lokalnych na internetowe portale społecznościowe. Młodzi ludzie odnajdują swoje miejsce w Internecie, w większym stopniu identyfikując się z grupami o tych
samych poglądach i zainteresowaniach, niż ze społecznością skupioną wokół miejsca zamieszkania.
Zupełnie inaczej wygląda sprawa ze starszymi mieszkańcami osiedla, którzy dostrzegają wyjątkowość osiedla i ludzi,
to jest 78%. Dostrzegają różnicę między sobą, a mieszkańcami
14

Przyjęto podział na dwie grupy wiekowe w umownych przedziałach 25-45
lat i 46 lat i powyżej. Miało to na celu wyodrębnienie dwóch grup wiekowych,
czyli osób urodzonych do roku 1963 i w latach późniejszych. Podział ten został
uwarunkowany tym, że osoby urodzone do roku 1963 pamiętają jeszcze życie
w osadzie przed wielkim napływem nowych mieszkańców, który miał miejsce
w 1971 roku, a który naruszył jej homogeniczny charakter.
15
Adaś – mieszkaniec osiedla robotniczego Czechy.
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okolicznych wsi. Podkreślając, iż są zintegrowani i utrzymują się
z pracy w hucie, a nie z rolnictwa, są z sobą spokrewnieni i łączy
ich wspólna przeszłość. Ponadto czują się oni „Adasiami”, co deklaruje 92% starszych mieszkańców. Posiadają również rozległą
wiedzę historyczną dotyczącą huty szkła i samej osady. Znajomość historii deklaruje 93% starszych mieszkańców osiedla. Rozgoryczenie związane z symbolicznym przyłączeniem osady do
wsi Trąbki przez zlikwidowanie tablic drogowych z nazwą osady
deklarowane przez 86% starszych mieszkańców osiedla, świadczy o dużym lokalnym patriotyzmie wśród społeczności dawnej
osady.
Brak zaangażowania w życie społeczne i kulturalne wśród
starszych (72%) i młodszych (73%) mieszkańców osiedla, przy
rozległej wiedzy o historii osady, świadczy o tym, że czynnik
pamięci odgrywa podstawową rolę w samookreśleniu się starszych i tej części młodszych mieszkańców osiedla, która czuje się
„Adasiami”.
Przekonanie posiadania wspólnej przeszłości, świadomość
własnego istnienia w czasie przeszłym osady, jest podstawowym
elementem konstytuującym tożsamość mieszkańców osiedla robotniczego Czechy. Szczególną zaś rolę w budowaniu tożsamości
mieszkańców osiedla Czechy odgrywają niepowtarzalne, malownicze zwyczaje, osoby i magiczne miejsca. Stanowią one o kolorycie lokalnym i utrwalają jego unikalność. Historię osady budują
ważne i mniej istotne zdarzenia. Ważne są także rzeczywiste ślady zostawione przez charakterystyczne postacie. Mamy tutaj do
czynienia z długim trwaniem społeczności i nawarstwieniem się
faktów, zbiorowych wyobrażeń i przekonań, obyczajów, zwyczajów, losów jednostkowych i rodzinnych.
Powstaje pytanie, czy społeczność ta przetrwa w swojej uniwersalności w układzie globalnym. Zależy to, jak sadzę, od bardzo wielu zróżnicowanych czynników, zarówno zobiektywizowanych, zewnętrznych wobec regionów i ich zbiorowości, jak
i wynikających z układów wewnątrzregionalnych. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest postęp globalizacji i nieuchronne procesy ujednolicania społeczno-kulturowego w skali pojedynczych
krajów i kontynentów. Naruszają one tradycyjną tożsamość społeczności lokalnych, wystawiając je na dramatyczną próbę czasu
i zewnętrznych nacisków. Procesów globalizacyjnych zatrzymać

Pamięć historii – czynnik kształtujący tożsamość

471

już nie można, zyskały bowiem samodzielną dynamikę i nie podlegają prostym działaniom porządkującym i kontrolnym. Są przyszłością społeczną, ekonomiczną, polityczną i kulturową wszystkich niemal krajów. Funkcjonowanie społeczności lokalnej, jej
trwanie i przeobrażenia w systemie globalnym zależą w dużym
stopniu od istnienia i ugruntowania elementów tożsamości lokalnej. Kluczowym zaś elementem jest stopień indywidualnej identyfikacji z danym miejscem, jego społecznością i pamięcią historii.
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Rola państwa i społeczeństwa obywatelskiego
w kreowaniu świadomości dziejów
historycznych oraz znaczenie świadomości
historycznej na przykładzie konfliktu
macedońsko-greckiego

W przypadku społeczności ludzkich z niewyjaśnionych dotychczas powodów dawność jest jednym z czynników, które mają moc
sakralizującą. To, co ma przeszłość, zwłaszcza długą, jest postrzegane jako bardziej wartościowe od tego, co tej przeszłości nie ma 1.
Nawet najbardziej podstawowe definicje „narodu” jako jeden
z zasadniczych determinantów jego istnienia uznają trwałość wytworzoną w oparciu o wspólnotę losów historycznych. Pamięci
historycznej nie utożsamiamy w tym sensie z subiektywną pamięcią pojedynczych podmiotów, ale raczej z nagromadzeniem
zbiorowych mitów w narodzie, które pozwalają kreować i scalać
pewną zbiorową świadomość. Świadomość ta natomiast staje się
czynnikiem odróżniającym daną grupę od pozostałych. W tym
sensie, pamięć historyczna, staje się więc głównym czynnikiem
legitymizacji narodowych aspiracji oraz praw przedstawicieli narodu, w tym poczucia określonej narodowej tożsamości, co
jest istotne zwłaszcza wśród grup, których narodowa tożsamość
jest negowana lub deprecjonowana. W tym kontekście szczególnie trafne wydaje się stwierdzenie Thomasa Eriksena, który
konstatuje, iż historia jest używana współcześnie jako narzędzie
kreowania tożsamości i polityki. W związku z tym historia nie jest

1

B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 49.
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produktem przeszłości, ale reakcją na potrzeby teraźniejszości 2.
Pamięć historyczna staje się w takiej sytuacji narzędziem walki
politycznej, osiągania politycznych celów i uprawomocniania
własnych argumentów.
Zjawisko to jest szczególnie wyraziste w przypadku relacji
między dwoma bałkańskimi państwami – Macedonią i Grecją.
Rozgrywający się między nimi, tak zwany „konflikt o imię”, trwa
już od kilkudziesięciu lat i dla międzynarodowej opinii publicznej często nadal pozostaje nieznany i najczęściej niezrozumiany.
Jest to bowiem konflikt, który nie tylko wynika z różnej interpretacji wydarzeń pamięci historycznej (która w przypadku obu
tych państw często jest wspólna), ale i z faktu, że – jak wskazuje
wcześniej przytoczony Eriksen – pamięć historyczna stała się tu
narzędziem realizacji określonych współczesnych celów politycznych. W tym wypadku do tego samego historycznego dziedzictwa pretensje mają dwa różne podmioty narodowe i państwowe,
które w celu uargumentowania swojej pozycji, dokonują odmiennej interpretacji elementów pamięci historycznej i szukają dla niej
uzasadnień.
Niestety, na arenie międzynarodowej, w życiu politycznym
i społecznym, racja i poparcie najczęściej leżą po stronie podmiotów silniejszych, lepiej konotowanych w świadomości światowej
opinii publicznej. Konotacja ta, wynika zaś najczęściej ze sposobu,
w jaki na co dzień odbieramy i porządkujemy otaczającą nas rzeczywistość, czyli myślenia stereotypami. Jak stwierdza Szopski,
nasze zmysły rejestrują prawie nieskończoną ilość impulsów (...).
Z tych impulsów postrzegamy to, co w wyniku programowania
kulturowego jesteśmy nauczeni zauważać. (...) Interpretacje (tych
impulsów) uwarunkowane są naszymi oczekiwaniami, predyspozycjami, atrybucjami, stereotypami i samospełniającymi się życzeniami 3. Istotą macedońsko-greckiego konfliktu o imię jest więc
umiejętne kreowanie wybiórczej pamięci historycznej i jej komunikowanie światowej opinii publicznej w sposób efektywny. Efektywność tego typu działań wyznacza zaś stopień, w jaki prezentowane komunikaty są zapamiętywane i uznawane przez odbiorców
2
T.H. Eriksen, Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives, London
1993, s. 98.
3
M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005, s. 53.
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za prawdziwe. Lee Suman pisze, iż rządy we współczesnym świecie muszą radzić sobie nie tylko z władzami innych państw, ale
także z ich opinią publiczną 4. To unaocznia, że proces kreowania
narodowo-państwowego wizerunku jest nie tyle pomocny w realizowaniu polityki państwa, co wręcz konieczny dla jego prawidłowego funkcjonowania w otoczeniu dokonującej się glokalizacji.
Macedonia, która przez ostatnie kilkanaście lat, od czasu odzyskania niepodległości w 1991 roku, niemal zniknęła z map percepcyjnych światowej opinii publicznej, nie dbając o kreowanie
swojego wizerunku i utrwalanie pożądanego wyobrażenia o kraju, znalazła się w konflikcie z Grecją na z góry przegranej pozycji.
Faktem jest, że o Macedonii do niedawna nie mówiło się wcale
albo mówiło się źle. Potwierdzają to liczne publikacje, prezentowane przez dziennikarzy i polityków z całego świata. W artykule
The International Gold Rush autorstwa G.H. Walper i C.S. McBreen czytamy: „Ostatnią rzeczą, jaką słyszeliśmy o tym państwie,
było to, iż było miejscem narodzin Aleksandra Wielkiego” 5. Powyższe stwierdzenie nie tylko uświadamia, jak wielkie jest znaczenie stałej aktywności na polu międzynarodowych relacji, ale
i jak wielki potencjał kryje się odpowiednio realizowanej polityce historycznej państwa, czego przykładem jest także artykuł
„The Washington Times” z października 2005 roku. Czytamy
w nim, że „według Greków, nazwa Macedonia powinna odnosić
się wyłącznie do greckiej północnej prowincji, gdzie urodził się
Aleksander Wielki” 6. Nie wchodząc w rozważania dotyczące racji
politycznych w tym sąsiedzkim sporze, niepodważalnym historycznym faktem jest to, że Aleksander Wielki urodził się w miejscowości Pella (dzisiaj noszącej imię Bitola), która współcześnie,
tak jak i w czasach antycznych, leży na terytorium Republiki Macedonii. To uzmysławia nam, jak istotne dla współczesnych interesów politycznych państwa staje się umiejętne kreowanie polityki historycznej.

4
Lee Suman <http://www.allacademic.com/meta/p11934_index.html> dostęp
dnia: 06.12.2009.
5
Walper, George H., McBreen, Catherine S., OnWallStreet Magaizne, <http://
www.onwallstreet.com/article.cfm?articleid=3577> dostęp dnia: 04.12.2009.
6
A1 tv, MIA, <http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=53168>
dostęp dnia: 06.12.2015.
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Żadna ze stron nie jest niewinna w uciążliwej awanturze między dwoma państwami, w związku z tym, kto i jak może się nazywać. Gdyby na Olimpiadzie istniała rywalizacja w upartości
i przesądach, uczestnicy kłótni o imię mogliby stworzyć drużynę
plasującą się w światowej czołówce – tak o sporze grecko-macedońskim pisze londyński „Economist” 7. Wieloletni macedońsko-grecki konflikt o imię sprawił, że Republika Macedonia w oczach
sąsiadów zyskała ironiczny wizerunek przysłowiowego „jabłka niezgody”. Tymczasem fakty historyczne są niepodważalne,
mimo trudności w szerszym ich zaprezentowania międzynarodowej opinii publicznej.
Mimo pięciuset letnich prób wykorzenienia macedońskiej
kultury, religii i tożsamości przez otomańskiego zaborcę, naród
przetrwał. W wyniku wojen bałkańskich 1912-1913 Macedonia
została podzielona między Serbię (Macedonia Wardarska), Grecję (Macedonia Egejska) i Bułgarię (Macedonia Pirińska) – podział
ten w znacznej mierze zachowany jest do dzisiaj. Zaś po II wojnie światowej Macedonia Wardarska została jedną z republik
związkowych Jugosławii, by po 1991 odzyskać ponownie niepodległość. Niestety, odradzające się państwo nie mogło liczyć
na wyrozumiałość i wsparcie wielkich sąsiadów. Zwłaszcza Grecja obawiająca się macedońskich roszczeń wobec zagarniętych
w dobie wojen bałkańskich ziem nad morzem Egejskim (włącznie
z długowieczną stolicą Macedonii – Salonikami) nie chciała pogodzić się z powrotem do historycznej pozycji i nazwy sąsiada.
Zakładano, że wraz z uznaniem odrodzonej Macedonii u północnych granic, Grecja będzie musiała uwzględnić prawa niezwykle
licznej mniejszości macedońskiej na egejskim wybrzeżu, a może
nawet liczyć się z dążeniami niepodległościowymi tej społeczności. Nie jest nawet znana dokładna liczba Macedończyków w Grecji, bowiem w spisie powszechnym nie można oficjalnie określać
się jako Macedończyk. Władze Grecji wychodzą z założenia, że na
terenie ich kraju nie ma Macedończyków. „Nie ma macedońskiej
mniejszości w Grecji, ogłosiła szefowa greckiej dyplomacji Dora
Bakojani” 8. W lutym 2009 roku Rada Europy zaprezentowała
7

A1 tv, MIA, <http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=90973>
dostęp dnia: 06.12.2009.
8
Dnevnik, <http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=844C3BE77DD5714182E0
4DDBD7958CA4&arc=1> dostęp dnia: 06.12.2009.
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swój raport odnoszący się do zagadnienia przestrzegania praw
człowieka w Grecji. W raporcie tym Rada wymaga od Grecji
uznania istnienia macedońskiej i tureckiej mniejszości narodowej.
Autor raportu Thomas Hammarberg (Komisarz ds. Praw Człowieka) wyraził niepokój wynikający z faktu, iż Grecja odmawia
uznania jakiejkolwiek mniejszości w swoim państwie (poza niewielką grupą muzułmanów), a greckie sądy odmawiają rejestracji
organizacji mniejszości narodowych. W odpowiedzi na te bardzo
wyraziste opinie zawarte w oficjalnym dokumencie Rady Europy,
Grecja poinformowała oficjalnie, że na jej terytorium macedońska
mniejszość nie istnieje 9.
Grecja jest świadoma, że historyczni mieszkańcy (lub ich potomkowie) ziem nad morzem Egejskim, zagarniętych po II wojnie
światowej, pragną odzyskania swojego majątku. Współczesna Europa wie bardzo niewiele o historycznym exodusie, jaki miał miejsce na Bałkanach w połowie XX wieku, co ułatwia Grekom bagatelizowanie sprawy, a nawet zacieranie historycznych faktów.
Tysiące ludzi o macedońskiej tożsamości etnicznej zostało siłą wydalonych z Grecji do nowo utworzonej Socjalistycznej Republiki
Macedonii, a wiele tysięcy przymusowo wyemigrowało do krajów bloku wschodniego oraz USA, Kanady i Australii. Informacje
o dokładnej liczbie ofiar wypędzenia (znanych w Macedonii pod
nazwą „deca begalcy” – „dzieci uciekinierzy”) są bardzo zróżnicowane. Także ze względu na fakt, że akcja była przeprowadzana
w pośpiechu, często rodziny niechętne wyjazdowi po prostu na
miejscu mordowano, a wielu uchodźców w czasie ciężkiej przeprawy przez ośnieżone góry zginęło. Współcześnie w zależności
od źródeł liczba przymusowych emigrantów z tego okresu waha
się między 52 a 72 tysiącami. Negując te wydarzenia i deprecjonując ich znaczenie, Grecja pokazuje, że – jak stwierdza Anna
Frątczak – polityka historyczna to również zaciemnianie, zapominanie i wypieranie tych przeżyć i zdarzeń, które z określonych
powodów, kłócą się z pozytywnym historycznie autostereotypem
narodowym 10.

9
Metodijev, Kanal 5, <http://www.kanal5.com.mk/ShowNews.aspx?ItemID=
46701&mid=1500&tablId=1&tabindex> dostęp dnia: 19.02.2009.
10
A. Frątczak, Amnezja historyczna, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr s. 43.
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Mimo prób macedońskich władz, Grecja bardzo skutecznie zamyka usta światowej krytyce, uznając tragiczne wydarzenia historii za niebyłe. Co więcej, Grecja potrafiła wykorzystać bądź co
bądź uzasadnione głosy macedońskich roszczeń we własnej politycznej grze. W 2008 roku, oficjalny pośrednik w macedońsko-greckim konflikcie, z ramienia ONZ – Matthew Nimetz otrzymał
rozszerzenie swojego negocjacyjnego mandatu o kwestię spraw
bezpośrednio związanych ze sporem o imię. Wówczas macedońskie władze zwróciły się do niego z prośbą o podniesienie
w dalszych pertraktacjach zagadnienia obywatelstwa ludności
macedońskiej wygnanej z ziem greckich. Jak podaje Macedońska
Agencja Informacyjna, władze w Atenach przez tydzień milczały w odpowiedzi na macedońską propozycję. Ostatecznie oficjalna odpowiedź została zaprezentowana na stronach prorządowej
greckiej gazety „Katimerini”. Poinformowano w niej, że dla wysokich przedstawicieli rządu greckiego premiera Karamanalisa,
macedoński wniosek jest niedopuszczalny, ponieważ doprowadzi
do rozproszenia uwagi w procesie pertraktacji między państwami 11. Grecja zdecydowała się nawet oficjalnie oskarżyć północnego sąsiada, że roszczenia Macedonii świadczą o tym, iż usiłuje
ona spowolnić pertraktacje. Zaś Ateny, które wciąż ścierają się
z macedońskimi groźbami i szantażem, są zainteresowane wyłącznie szybkim odnalezieniem odpowiadającego obu stronom
rozwiązania. W ten sposób światowa opinia publiczna otrzymała
wyraźny komunikat, mówiący o nieodpowiedzialnej i infantylnej
grze politycznej, wykłócającego się o wątpliwe racje małego bałkańskiego państwa o dziwacznej nazwie FYROM.
Grecja przez lata wywierała presję na społeczność międzynarodową, której celem była dyskredytacja i izolacja Macedonii.
Trzy lata trwało nielegalne embargo ekonomiczne wobec tego
państwa (mimo że było ono sprzeczne z prawem międzynarodowym, Macedonia nie otrzymała wsparcia). Macedonia otwarta na
współpracę międzynarodową, dopiero w 1993 roku zdołała stać
się członkiem ONZ. Sukces ten został jednak okupiony bolesnym
kompromisem – ze względu na grecki sprzeciw, Macedonia stała się członkiem organizacji, nie jako „Republika Macedonia”, ale
11
A1 tv, MIA, <http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=94876>
dostęp dnia: 07.12.2009.
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jako „Była Jugosłowiańska Republika Macedonia” (ang. FYROM),
państwo musiało też przystać na zmianę flagi narodowej. Mimo
że nazwa została zmieniona tylko czasowo, to trudne ustępstwo
stało się swoistym piętnem, które do dzisiaj ciągnie się za krajem
we wszystkich międzynarodowych relacjach. Przyjęcie nowego
imienia, oznaczało dla państwa zerwanie symbolicznego związku
z antycznymi korzeniami i zachwianie istotnego elementu narodowej tożsamości. Współcześnie, Macedończycy, którzy od kilku
lat sami starają się realizować efektywnie zadania własnej polityki historycznej, walczą o uznanie światowej opinii publicznej,
mówiąc, że dla nich określenie „Była Jugosłowiańska Republika
Macedonia” jest adekwatne w równym stopniu, co na przykład
określenie Grecji jako „Byłej Ottomańskiej Prowincji Grecja” czy
Polski określanej jako „Była Niemiecka Prowincja Polska” 12. Greckie władze zdają się w macedońskim sporze o imię odnajdywać
sposób na zaprezentowanie swojej siły i wpływów. Chodzi im
o wywołanie pewnej nacjonalistycznej histerii, dla której podstawą staje się właśnie polityka historyczna. Wyrażenie „Macedonia”, o które toczy się teraz międzynarodowy spór, jeszcze 20 lat
temu nie było nawet przez Greków wykorzystywane. Dzisiejsze
greckie stanowisko Ministra Macedonii i Trakii jeszcze kilkanaście
lat temu nosiło nazwę Ministerstwa Północnej Grecji i Trakii 13.
Kolejnym przykładem dyskredytacji Macedonii w oczach
świata jest tworzenie niebezpiecznego zwyczaju traktowania Republiki we wzajemnych relacjach z Grecją jako mniej wartościowego partnera, a nawet publiczne negowanie jej prawa do samostanowienia. Drastycznym przykładem takiej polityki Grecji jest
choćby decyzja greckich władz z czerwca 2008 roku. Nie wydały
one zgody na to, by prezydent Macedonii Branko Crvenkovski,
zaproszony do udziału w szczycie państw Europy południowo-wschodniej w Atenach 13 czerwca 2008 roku, przyleciał na nie
samolotem. Grecy nie uznają, bowiem „macedońskich linii lotniczych”, a rządowy samolot, tak jak narodowe linie macedońskie MAT, opatrzony jest narodowymi symbolami. Spór w tym
12
Bellio, Argie, Koloski, Metodija, Journalgazette.net, <http://www.journalgazette.net/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071210/EDIT05/712100368>
dostęp
dnia: 10.12.2007.
13
A1 tv, MIA, <http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=91769>
dostęp dnia: 16.12.2009.
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kontekście zaostrzył się zwłaszcza po tym, jak główne lotnisko
w Macedonii (Skopje-Petrovec) otrzymało imię Aleksandra Wielkiego. To właśnie ten bohater narodowy jest dla obu narodów
szczególnie ważny. Macedończycy, którzy czują się następcami
wielkiego przywódcy, podkreślają, że nie tylko posługiwał się on
językiem innym niż grecki (choć język grecki znał biegle), był synem macedońskiego króla Filipa II (a tylko jego matka była Greczynką), ale przede wszystkim w swoich podbojach toczył walki
z antyczną Grecją, uznając ją za odrębne państwo. Grecy jednak
interpretują te same fakty w sposób odmienny, podkreślając, iż
w ówczesnym okresie cała antyczna cywilizacja była rdzennie
grecka (w swoich sporach za część Grecji uznają nawet Spartę).
Poza tym, według Greków, współcześni Macedończycy nie mają
jakiegokolwiek związku z antycznymi mieszkańcami tych ziem,
są bowiem potomkami słowian, którzy przybyli na te ziemie
w VI w., a przez to nie mają też prawa do historycznej spuścizny po antycznych Macedończykach. W rozumowaniu tym Grecy zdają się całkowicie pomijać fakt, że zdecydowana większość
narodów współczesnej Europy wykształciła się w wyniku wielowiekowej asymilacji ludności napływowej, mimo to nie odmawia
im się praw do historycznych korzeni.
Władze Macedonii podkreślają, że nigdy nie negowały prawa
Grecji do używania nazwy „Macedonia” dla jej północnej prowincji. Zaś imię tego państwa nie wyraża żadnych aspiracji ekspansji
terytorialnej wobec tej prowincji, co potwierdza także uchwalona
w 1991 roku Konstytucja Republiki Macedonii, która jasno określa
granice państwa. Ciekawostką jest fakt, że grecka północna prowincja otrzymała urzędowo imię „Macedonia” dopiero w 1988
roku. Podczas gdy nazwa ta funkcjonowała, jako imię państwa
bałkańskich Słowian, już od 1944 roku. Żadne prawo międzynarodowe nie dopuszcza sytuacji, w której państwo (nawet członek
federacji) nie może posługiwać się swoim imieniem, ze względu
na roszczenia prowincji innego państwa do tej samej nazwy, wysuwane dopiero kilkadziesiąt lat później. Zgodnie z zasadą prawa
międzynarodowego: qui prior est tempore, porior est jure, nikt nie
ma prawa negować macedońskich praw do imienia 14.
14
jovanpoposki, <http://www.bbc.co.uk/blogs/profile/?userid=11720386> dostęp
dnia: 5.12.2009.
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Grecja w czasie szczytu NATO w Bukareszcie (3 kwietnia
2008) zablokowała członkostwo Macedonii w Sojuszu. Jako oficjalną przyczynę zaistniałej sytuacji wskazano na brak umiejętności wypracowania rozwiązania w sporze o imię. Okazało się więc,
że negatywne konsekwencje sporu (który przy wielu przewinieniach Macedonii nie jest przecież wyłącznie macedońskim wymysłem) spadły właśnie na Macedonię, przy pełnej akceptacji takich
państw, jak: Francja, Hiszpania, Włochy, Portugalia oraz poparciu
między innymi Węgier, Belgii i Słowacji. Stanowi to najpełniejszy
dowód na to, że działania Grecji, skupiające się w znacznym stopniu na dyskredytowaniu sąsiada przez negację jego polityki historycznej, przyniosły oczekiwany efekt. Współcześnie Grecja realizuje swoją politykę dyskryminacji, negując prawo Macedonii do
członkostwa w Unii Europejskiej, Macedonia oskarżana jest także o bezprawne zagarnięcie greckiej spuścizny historycznej. Kraj
może liczyć na akceptację integracyjnych dążeń ze strony południowego sąsiada tylko w sytuacji, kiedy na trwałe zrezygnuje ze
swej konstytucyjnej nazwy, a tym samym przystanie pośrednio na
grecką wersję polityki historycznej w regionie.
Macedończycy, próbując walczyć o swoje historyczne przekonania i poczucie historycznego pochodzenia, od początku XXI wieku, podejmują działania, które mają im w tym pomóc. Konieczność
przedstawienia swoich racji w świecie, zrodziła pomysł nietypowej
kampanii (rozpoczętej na początku 2004 roku), zatytułowanej – Say
Macedonia – Don’t You FYROM me. Specjalne przygotowane bannery internetowe znalazły się na stronach prywatnych oraz stronach różnych organizacji na całym świecie. Wystarczy kliknąć na
graficzną ikonę, by zobaczyć krótki film video i wysłuchać apelu
w sprawie poparcia wniosków narodu macedońskiego. Kampania została przygotowana przez pozarządowe organizacje i stowarzyszenia, instytucje publiczne i naukowe oraz media, w celu
promocji ustawowej nazwy państwa. Pomysłowi organizatorzy
chwycili się wielu nietypowych metod, by osiągnąć zamierzony
cel. Gromadzono podpisy obywateli pod otwartym listem protestacyjnym do Rady Europy. Na wielu stronach internetowych powstały też apele o pomoc Macedończykom, z prośbą o podpisanie
się pod ich prawem do samostanowienia o swoim imieniu. Są one
skierowane nie tylko do macedońskich emigrantów (których w sumie na świecie żyje więcej niż w samym kraju), ale i do obywateli
Pamięć...31

482

Katarzyna Vanevska

wszystkich innych państw. Twórcy akcji promującej imię, rozpoczęli też dystrybucję specjalnych kartek pocztowych z hasłem akcji, które obywatele Macedonii mieli wysyłać pod adresem Rady
Europy i jej organizacji. Sami obywatele zaś dali wyraz swojej woli
oraz poglądów organizują we wszystkich większych miastach Macedonii masowe manifestacje w lutym 2008 roku. W samym tylko
Skopje na ulice wyległo około pięć tysięcy osób (co w skali tego
dwu milionowego kraju stanowi potężny odsetek). Na szczególną
uwagę, jako ważny ruch z punktu widzenia kreowania międzynarodowego wizerunku Macedonii (wizerunku rozumianego tu jako
czynnik wspierania i kreowania określonej interpretacji wydarzeń
pamięci historycznej), zasługuje działanie jednego z najwybitniejszych współcześnie bałkańskich reżyserów, Milco Mancevskiego.
Na początku 2008 roku jego film Cienie bił rekordy oglądalności nie
tylko w Macedonii, ale i Stanach Zjednoczonych oraz na prestiżowych festiwalach europejskich. Podczas festiwalu w Kopenhadze,
nie dbając o promocję dzieła i własny interes, autor ogłosił, że jego
film nie będzie prezentowany w żadnym kraju, który określa Macedonię mianem FYROM. Ta postawa pełna patriotyzmu spotkała
się w kraju z wielkim entuzjazmem. Warto dodać, że Mancevski
za swoją wybitną twórczość i aktywność w promowaniu ojczyzny otrzymał z rąk władz w czerwcu 2007 roku przyznany po raz
pierwszy w historii tytuł – Honorowego Ambasadora Kultury (to
tytuł o randze dyplomatycznej powiązany z misją promowania
Macedonii w świecie).
Nie tylko macedońskie władze, ale – co nawet bardziej istotne – także liczne instytucje pozarządowe oraz sami obywatele rozpoczęli walkę w imię obrony własnej pamięci historycznej
i prawa do jej kultywowania. Aktywność ta jest zaś najbardziej
wyrazistym przykładem tego, w jaki sposób współczesna edukacja determinuje poczucie tożsamości z treściami pamięci historycznej i potrzebę obrony określonej dla danego narodu, ich interpretacji. Zaś, jak stwierdza Friedrich Meineck, jedna z dwóch
podstawowych koncepcji narodu to tzw. kulturnation, rozumiany
jako wspólnota połączona więzami, które sięgają swymi początkami odległych wieków, budowane są na płaszczyźnie wspólnego języka, przekonania o wspólnym pochodzeniu i kulturze 15. Co
15

F. Meinecke, Weltburgertum und Nationalstaat, Monachium-Berlin 1908, s. 2.
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uzmysławia, jak duże staje się znaczenie wspólnej historycznej
świadomości dla narodu. Zasadnicze znaczenie dla kreowania
tego typu aktywności w ramach społeczeństwa obywatelskiego
ma właśnie pewien zestaw wartości i przekonań, które odbiorcom
zostają wpojone w procesie socjalizacji. Socjalizacja ta zaś opiera
się nie tylko na podstawowych grupach społecznych, jak rodzina
czy grupa rówieśnicza, ale olbrzymie znaczenie na tym polu leży
po stronie szkoły oraz innych podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, w sposób bezpośredni (tematyczne stowarzyszenia, fundacje naukowe, programy stypendialne), jak i pośredni
(społecznościowe portale internetowe, wirtualne grupy wsparcia,
inicjatywy społeczne).
Owocem pracy na gruncie pierwotnej socjalizacji (a więc w zasadniczej mierze edukacji) obywateli Macedonii są liczne kampanie społeczne, służące ochronie własnej wizji pamięci historycznej i opartym na niej poczuciu tożsamości narodowej. Poza
wspomnianą już wcześniej akcją wysyłania pocztówek do Rady
Europy czy masowymi marszami ludności w imię obrony nazwy
państwa, obywatele wykazują się dużą aktywnością i pomysłowością na tym polu. Warto zwrócić uwagę chociażby na nietypową kampanię plakatową, która miała miejsce w całym kraju
na wiosnę i w lecie 2008 roku. Na ulicach znalazły się steki plakatów, na których widniał napis „Nie wyjeżdżajcie na wakacje
do kraju, gdzie neguje się waszą tożsamość narodową”. Akcja ta
miała pobudzić macedońskie społeczeństwo do aktywnego buntu i rezygnacji z wakacyjnego wyjazdu do Grecji, która jest dla
Macedończyków główną destynacją turystyczną. Grecy, negując
nie tylko macedoński sposób interpretacji historii, ale wręcz prawo Macedonii do jej pamięci historycznej, dokonują swoistego
zamachu na etniczność i niezawisłość tej grupy narodowej. Bowiem, jak wskazuje Zbigniew Bokszański, tożsamości narodowe
powstają, według niektórych autorów jako obiektywnie uwarunkowane odzwierciedlenia konstytutywnych dla narodu wartości
kulturowych w długotrwałym procesie historycznym 16. Katarzyna Warmińska uzupełnia to stwierdzeniem, że przeszłość jest kluczowym elementem etniczności. Tożsamość, w tym też etniczna

16

Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 108.
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to doświadczenie powiązane z czasem, trwaniem i ciągłością 17.
Kolejna akcja plakatowa miała miejsce w lecie 2009 i tym razem
plakaty rozklejone w całym kraju prezentowały przechodniom
istotne pytanie „Czym jest duma?”, tuż pod pytaniem znalazło
się kilka rzędów imion najistotniejszych historycznych macedońskich postaci, takich jak przywódcy, artyści, filozofowie, począwszy od Aleksandra Wielkiego i Filipa II. Rzędy imion opatrzono
stwierdzeniem „to jest duma”.
Inną niezwykle ciekawą formą społecznej aktywności, która
zarazem nosi wyraźne znamiona edukacyjnego oddziaływania na
miarę XXI wieku, są apele i filmy umieszczane na portalu YouTube
oraz w serwisie Facebook. YouTube stał się swoistą przestrzenią
konfliktu w ramach komunikacji międzynarodowej. W serwisie
systematycznie pojawiają się filmiki nie tylko promujące określoną pamięć historyczną każdej ze stron, ale i atakujące racje strony przeciwnej, włącznie z wnikliwą analizą i wytykaniem błędów
w prezentacjach internetowych antagonistów. Szczególną uwagę
warto też zwrócić na portal Facebook. Swoim użytkownikom daje
on możliwość kreowania tak zwanych (z angielskiego) case (rozumianych tu jako – istotne inicjatywy), pod którymi chętni użytkownicy mogą się rejestrować, wspierając je. Jednym z case’ów
jest właśnie próba walki o ochronę swojej tożsamości, w sensie
zbioru wspólnych korzeni, mitów, doświadczeń kulturowych zatytułowana „I am Macedonia”. Filmik rozpoczyna zdanie:
Jestem Macedończykiem. Jak to możliwe, że w XXI wieku, ktoś inny
decyduje kim jestem, albo kim nie jestem? Czy międzynarodowe prawo
do samookreślania się ustalone przez ONZ nie odnosi się do mnie? (…)
Kto ma prawo by decydować etnicznie, narodowo kim jestem, w jakim
języku mogę mówić, jakie pieśni mogę śpiewać, jakie tańce mogę tańczyć? (…) Moi rodzice są Macedończykami, moi dziadkowie byli Macedończykami i moi prapradziadowie byli Macedończykami, tak jak i ich
rodzice, więc kim ja jestem teraz? 18

W dalszej części tekstu lektor odwołuje się do największych narodowych bohaterów Macedonii, którzy w krwawych
17

K. Warmińska, Przeszłość jako element polityki tożsamości grup etnicznych
w Polsce, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr 2, s. 185.
18
YouTube, <http://www.youtube.com/watch?v=8lqBsJvpfzM> dostęp dnia:
03.12.2009.
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powstaniach poświęcali życie dla swojej ojczyzny, którą nazywali – Macedonią. Tekst ten stanowi prawdziwy manifest istotnych
dla narodu prawd historycznych i nie tylko prezentuje określoną
interpretację historii, ale – co niezwykle ważne – kreuje sposób
myślenia i dostarcza uzasadnień dla określonego sposobu postrzegania wydarzeń pamięci historycznej, a tym samym wywiera wymierny wpływ na edukacyjną współczesność.
Dzisiaj nazwę „Macedonia” uznaje oficjalnie 125 krajów na
świecie 19 ze 154, z którymi Macedonia utrzymuje stosunki dyplomatyczne. W dniu 11 sierpnia 2005 polski rząd zadecydował
o posługiwaniu się przez Rzeczpospolitą Polską w stosunkach
dwustronnych z państwem macedońskim nazwą – Republika
Macedonia, zaś określeniem Była Jugosłowiańska Republika Macedonia na forum międzynarodowym.
Jak wskazuje Marek Waldenberg, typ idealny narodu charakteryzuje się między innymi wspólnym dziedzictwem kulturowym, z którym znaczna część zbiorowości się identyfikuje oraz
wspólną bogatą symboliką, świadomością odrębności narodowej
i wspólnym zasobem uczuć i myśli 20. Te wyznaczniki są zarazem
gwarantem istnienia, jak i przetrwania narodu. Pojawia się więc
pytanie, dlaczego w demokratycznej, jednoczącej się Europie jedno suwerenne państwo odbiera innemu suwerennemu państwu
prawo do istnienia. Grecy podkreślają, że nie mają nic przeciwko bytowi politycznemu, jakim jest Macedonia, a tylko przeciwko
jej nazwie. Jednakże zmuszając ten kraj do zmiany nazwy, flagi
oraz negując jego pamięć historyczną, jednocześnie zmusza się
jego obywateli do wyrzeczenia się swojej tożsamości. Ponieważ,
jak podkreśla Bronisław Baczko, pamięć zbiorowa istnieje i działa
tylko o tyle, o ile wiąże się z jakąś konkretną przeszłością. Może
funkcjonować tylko w określonym obszarze symbolicznym, dzięki grze całej sieci wyobrażeń, rytuałów, stereotypów, które odnoszą się do pewnej szczególnej przeszłości 21. Bez „macedońskiej
pamięci historycznej” naród tego kraju nie istnieje, staje się tylko
wielokulturowym kotłem, bez przeszłości i bez przyszłości (o ile
19

Wiadomości24.pl, <http://www.wiadomosci24.pl/artykul/macedonia_kontra_grecja_sporu_o_nazwe_ciag_dalszy_109543.html> dostęp dnia: 11.10.2012.
20
M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000, s. 152.
21
B. Baczko, Wyobrażenie społeczne, Warszawa 1994, s. 228.
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oczywiście Grecja nie postanowi narodowi temu jakiejś przyszłości narzucić!). Bowiem, jak stwierdza Katarzyna Warmińska, to,
co przeszłe mówi o tym, kim jesteśmy obecnie; jest układem odniesienia dla teraźniejszości i punktem wyjścia przyszłości 22.

22

K. Warmińska, Przeszłość jako element polityki tożsamości grup etnicznych
w Polsce, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr 2, s. 185.
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Memory – History – Politics
A characteristic belief of the present day is that the past is of no
importance and does not impact man in the twenty-first century.
The existence of this conviction has been demonstrated in many researches which clearly evince that the majority of Poles do not know
their national history and, what is more, do not attempt to learn
about it. Nevertheless, it seems that historical knowledge plays
a significant part in the development of civil society especially that
“a society that, forgetful of its own past and therefore unequipped
with criteria acquired through experience, is unable to programme
a harmonious coexistence and a common commitment in accomplishing future objectives. Such a society is particularly vulnerable
to ideological manipulation.” 1 One could venture an opinion that
historical memory has a key role in the growth of such a society that
is not only aware of its identity, but also capable of coping with the
difficult aspects of its history. Moreover, an individual who lives
in a period of rapid changes needs some permanent points of reference which allow to define one’s identity since every nation has
its unique historical memory. Historical memory has an extremely
broad range of meanings and is an elusive concept. Therefore the interpretation of historical facts acquires a special significance because
these facts often become abused, serving particular interests of societies, nations or smaller groups, for instance politically-biased. And
in politics, according to Jan Rokita, 2 the importance of memory increases. Yet for many people “the crucial issue is not the shaping
of common memory but rather the defence of their idiosyncratic,
separate historical memory.” The source of this phenomenon lies
Benedict XVI, Address to the Pontifical Committee for Historical Sciences, 7 March 2008.
1

2
http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/debaty/konferencje/
pamiec_i_polityka_zagraniczna (accessed on 19 April 2012).
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in that the modern world, including Poland, witnesses a competitive “game between the government and the opposition to take over
social memory.” The game is called “historical policies.” Contrary
to a common fallacy, it is not merely a trite slogan – these policies
prove to exert real impact on the awareness of the young generation
and their understanding and interpretation of the national history.
The texts that are included in this monograph strive to analyse
the above defined problem, both its theoretical and practical aspects.
They can be divided into three categories. The first one concentrates
on the educational contexts of memory and historical policies; it
shows important links between understanding historical memory
with its role and functions and the interpretation of tasks of historical
policies, such as the suggested engagement of national institutions in
the formation and popularization of our visions of the past or the active part of educational bodies in the upbringing of the young.
The second category of discussed topics pertains to those historical facts that have influenced the awareness of individuals and
social groups. These topics embrace theoretical and methodological
issues in historical sciences as well as the place and role of a hero in
modelling patriotic and pro-social attitudes.
The third area of analysis concerns mutual dependencies between
politics and the common memory of a society. The methods of commemorating past events frequently have to reconcile individual memory and group memory, and such a reconciliation entails a strong involvement of political elites. On the one hand it was surmised that
the nation was supposed to benefit from the measures taken by the
government, but on the other hand these measures were suspected
to raise the risk of indoctrination and using the past instrumentally,
so as to attain political goals. Turbulent discussions about the role of
historical memory manifest how vitally it supports the national and
cultural identity; also, in a high degree, they determine the methods
and scope of the cultural self-presentation of various circles.
The authors reflected on a multitude of problems that, directly
or indirectly, bear upon historical memory. The contributed articles
imply that relations between memory, history and politics can be
viewed from several vantage points. It is our hope that the contents
of these texts will inspire the readers to continue further, equally
profound scientific research and queries.

Translated by Marta Kapera, Ph.D.
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