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SYNDROM FAàSZYWEJ PAMIĉCI.
PROBLEMATYKA KREOWANIA WIZJI HISTORII NAJNOWSZEJ
PRZEZ KOMUNISTYCZNĄ WàADZĉ W POLSCE1
Ɇɚɥɶɱɟɜɫɶɤɚ-ɉɚɜɟɥɟɰ Ⱦ., ɉɚɜɟɥɟɰ Ɍ. ɋɢɧɞɪɨɦ ɮɚɥɶɲɢɜɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɸ ɜɥɚɞɨɸ ɉɨɥɶɳɿ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ,
ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɸ ɬɟɪɚɩɿɽɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɿ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ɮɚɥɶɲɢɜɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ
ɩɚɦ’ɹɬɿ. ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɪɨɛɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɨɥɹɤɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨʀ ɧɨɜɨɸ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɸ ɟɥɿɬɨɸ
ɩɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. ɍ ɬɟɤɫɬɿ ɭɜɚɝɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɿ ɜɢɣɲɥɢ ɞɪɭɤɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 50-ɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɧɞɪɨɦ ɮɚɥɶɲɢɜɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɤɨɦɭɧɿɡɦ, ɿɫɬɨɪɿɹ ɉɨɥɶɳɿ.
Malczewska-Pawelec D., Pawelec T. False memory syndrome: the creation of a vision of nation’s
recent history by communist authorities in Poland (in search of a research model). The paper deals
with the collective memory of Polish society and is divided into two parts. In the ¿rst one the utility of
psychological categories and concepts originally developed around the recovered memory therapy and
the false memory syndrome for studying attempts to change collective memory made «from above» is
discussed. The second one seeks to apply some of them to the study of a radical transformation of Poles’
historical memory undertaken by the new communist ruling elite after WW II. The paper is focused on
the crucial aspect of this issue, i.e. school education in history and history textbooks for elementary and
junior high schools that were published in the early 1950s form its empirical basis.
Key words: false memory syndrome, collective memory, communism, history of Poland.
Ɇɚɥɶɱɟɜɫɤɚ-ɉɚɜɟɥɟɰ Ⱦ., ɉɚɜɟɥɟɰ Ɍ. ɋɢɧɞɪɨɦ ɥɨɠɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɉɨɥɶɲɢ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɞɜɭɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɚɩɢɟɣ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ɥɨɠɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɡ ɧɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɨɥɹɤɨɜ,
ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɨɣ ɧɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɨɣ ɩɨɫɥɟ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ. ȼ ɬɟɤɫɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɧɚ ɤɥɸɱɟɜɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬ.ɟ. ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɜɵɲɟɞɲɢɯ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 50-ɯ ɝɝ. ɏɏ ɜ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɧɞɪɨɦ ɥɨɠɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ, ɤɨɦɦɭɧɢɡɦ, ɢɫɬɨɪɢɹ
ɉɨɥɶɲɢ.

OkreĞlenie problemu. Niniejszy tekst dotyczy zbiorowej pamiĊci historycznej spoáeczeĔstwa polskiego, rozumianej jako zestaw przekonaĔ i wyobraĪeĔ na temat przeszáoĞci
(odnoszących siĊ do zdarzeĔ, postaci, procesów wraz z elementami wartoĞciującymi) po© Malczewska-Pawelec D., Pawelec T. Syndrom faászywej pamiĊci. Problematyka kreowania wizji
historii najnowszej przez komunistyczną wáadzĊ w polsce
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dzielanych wspólnie przez czáonków wspomnianej zbiorowoĞci [29, 129–130; 30, 13–14].
W prezentowanych rozwaĪaniach podnosimy dwa wątki – teoretyczny oraz praktyczno-poznawczy.
W zakresie pierwszego staramy siĊ wykazaü, Īe sieü kategorii, tropów i skojarzeĔ rozwiniĊtych wokóá tzw. terapii odzyskanej pamiĊci (TOP), a w szczególnoĞci wokóá idei «syndromu faászywej pamiĊci» (SFP), moĪe byü uĪyteczna w reÀeksji nad próbami «odgórnego»
przeksztaácania pamiĊci zbiorowej spoáeczeĔstwa. NastĊpnie, w obrĊbie drugiego, usiáujemy
przetestowaü wspomniane wyĪej narzĊdzia pojĊciowe w rozwaĪaniach nad niektórymi aspektami próby radykalnej przebudowy pamiĊci historycznej Polaków, jaką podjĊli nowi komunistyczni wáadcy kraju po II wojnie Ğwiatowej.
ChociaĪ dociekania nasze bezpoĞrednio dotyczą spraw polskich, to jednak sądzimy, iĪ
mogą mieü one szersze odniesienie. Sytuują siĊ one bowiem w obrĊbie rozlegáej i skomplikowanej problematyki badaĔ nad rolą systemu komunistycznego w przeobraĪeniach spoáecznych i kulturowych jakie zachodziáy w krajach bloku sowieckiego. Podstawowa wspólnota
historycznych losów i doĞwiadczeĔ spoáeczeĔstw tych krajów, wynikająca z faktu odgórnego
narzucenia importowanego z zewnątrz totalitarnego systemu, zachĊca do porównaĔ, otwiera
moĪliwoĞü stawiania podobnych pytaĔ badawczych, testowania tych samych modeli teoretycznych na materiaáach empirycznych odnoszących siĊ do róĪnych paĔstw.
Gáówne zagadnienia. W naszym przekonaniu wszechstronny opis i wyjaĞnienie wpáywu
komunizmu na poddane wáadzy ZSRS narody Europy ĝrodkowej i Wschodniej jawi siĊ aktualnie jako najwaĪniejsze zadanie dla historyków najnowszych w naszej czĊĞci kontynentu.
Mimo ogromnych wysiáków niemaáego grona badaczy nadal znajdujemy siĊ na początku drogi.
WyraĨnie widoczny jest zwáaszcza de¿cyt ujĊü teoretycznych i modelowych, które pozwoliáyby
przekroczyü poziom potocznej percepcji zjawisk dziejowych. To problem zawsze dający o sobie
znaü w przypadku «historyka dnia wczorajszego», który nieuchronnie pozostaje naznaczony
perspektywą uczestnika badanych wydarzeĔ i uwikáany w ideologiczne spory na temat sensu
i znaczenia tego co bezpoĞrednio poprzedzaáo/warunkowaáo teraĨniejszoĞü (a dla wielu wciąĪ
pozostaje jej czĊĞcią) [22, 4]. W przypadku wymienionego wyĪej obszaru dociekaĔ trudnoĞci spotĊgowane są przez skutki caáych dziesiĊcioleci komunistycznych praktyk kontroli myĞli
oraz manipulowania rzeczywistoĞcią. Brak elementarnej jawnoĞci w bardzo wielu sferach Īycia
spoáecznego sprawiá, Īe w efekcie dzisiejsi historycy czĊsto stają przed fundamentalnymi trudnoĞciami juĪ na etapie de¿niowania bazy Ĩródáowej i formuáowania elementarnych twierdzeĔ
faktogra¿cznych. Stąd nie dziwi wraĪenie, Īe gros ich wysiáków badawczych skupiá siĊ na ustalaniu wáaĞnie owych podstawowych faktów, liczb i dat; reÀeksja nad gáĊbszymi mechanizmami
funkcjonowania komunizmu zostaáa jakby odáoĪona na póĨniej («gdy bĊdziemy dysponowaü
dostateczną bazą Ĩródeá i faktów»). Tymczasem taka reÀeksja wydaje siĊ niezbĊdna juĪ w punkcie wyjĞcia. Dopiero dziĊki niej – w perspektywie zaproponowanego modelu – owe fakty i
zdarzenia zyskują istotną historyczną wymowĊ i mogą pozwoliü na wyjaĞnienie i zrozumienie
badanego fenomenu. Stanowiü to moĪe teĪ pewną ochronĊ przed poddaniem siĊ bezpoĞrednim
wpáywom róĪnych «opcji» polityczno-ideologicznych (stosunek do rozmaitych aspektów komunistycznego «dziedzictwa» w krajach naszego regionu pozostaje nadal jednym z kluczowych
czynników róĪnicujących w tym zakresie), a takĪe uáatwiü zdystansowanie siĊ od subiektywnej,
jednostkowej wiedzy Īyjących uczestników zdarzeĔ.
«Syndrom faászywej pamiĊci» (syndrom faászywych wspomnieĔ) to paradiagnostyczna
kategoria obecna w sferze wspóáczesnej praktyki psychoterapeutycznej. Wedáug najczĊĞciej
cytowanej de¿nicji Johna Kihlstroma oznacza «stan, w którym toĪsamoĞü danej osoby oraz
jej relacje interpersonalne koncentrują siĊ wokóá wspomnienia/pamiĊci traumatycznego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------doĞwiadczenia, które jest obiektywnie faászywe, ale o prawdziwoĞci którego owa osoba
jest przekonana. (...) Syndrom moĪna zdiagnozowaü wtedy, gdy wspomnienie jest zakorzenione tak gáĊboko, Īe okreĞla caáą osobowoĞü i styl Īycia jednostki, zaburzając w efekcie
wszelkie inne rodzaje adaptacyjnych zachowaĔ. Analogia do zaburzenia osobowoĞci jest
zamierzona. Syndrom faászywej pamiĊci jest szczególnie destrukcyjny poniewaĪ dana osoba pracowicie unika konfrontacji z dowodami, które mogáyby zakwestionowaü owo wspomnienie. Zaczyna wiĊc ono Īyü wáasnym Īyciem, skondensowane, ugruntowane i oporne
na korekty. Osoba moĪe do tego stopnia koncentrowaü siĊ na wspomnieniu, Īe jest ono w
stanie skutecznie ją odciągnąü od zmierzenia siĊ z rzeczywistymi problemami jej Īycia»
[23, 957–974].
Wymieniona kategoria pojawiáa siĊ w początkach lat 90. minionego, tj. XX stulecia w
związku z gwaátownym rozpowszechnieniem siĊ w praktyce psychoterapeutycznej USA (a
póĨniej teĪ innych krajów, zwáaszcza anglojĊzycznych), tzw. terapii odzyskanej pamiĊci.
Zwolennicy tego podejĞcia utrzymują, iĪ najczĊstszym (podstawowym) Ĩródáem zaburzeĔ i
symptomów psychicznych oraz psychosomatycznych u ludzi dorosáych są traumatyczne doĞwiadczenia z dzieciĔstwa, których dana osoba nie jest w stanie sobie przypomnieü albowiem
zostaáy wyparte lub teĪ ulegáy tzw. dysocjacji [33, 144–146]. Celem psychoterapii jest tedy
przywoáanie do ĞwiadomoĞci pacjenta (tzn. przypomnienie) owych doĞwiadczeĔ – zakáada
siĊ przy tym, iĪ jest wykonalne (i przy tym czĊsto wrĊcz konieczne terapeutycznie) przywoáanie wspomnienia faktualnie wiernego temu co rzeczywiĞcie przydarzyáo siĊ pacjentowi
przed wieloma (najczĊĞciej) laty. W toku tego rodzaju psychoterapii najczĊĞciej dochodzi do
przypomnienia sobie rozmaitych aktów seksualnej przemocy i molestowania, jakich miaáby
pacjent doĞwiadczaü w dzieciĔstwie i to nieraz ze strony najbliĪszych czáonków rodziny, w
tym przede wszystkim rodziców (ojca), czasem teĪ aktów wiąĪących siĊ z praktykami satanistycznymi.
Tego rodzaju ustalenia kliniczne prowadziáy terapeutów pamiĊci, jak teĪ podzielających
ich przekonania licznych pracowników spoáecznych, psychologów, psychoanalityków, prawników i kryminologów, do okreĞlonych wniosków na temat kondycji wspóáczesnego spoáeczeĔstwa, na przykáad do tezy o rozpowszechnieniu w spoáeczeĔstwach zachodnich praktyk
pedo¿lskich i kazirodczych, tak w rodzinach, jak i poza nimi. Znaczny odsetek pacjentów
pod wpáywem odzyskanej pamiĊci radykalnie przewartoĞciowywaá swoje relacje rodzinne,
nierzadkie byáy procesy sądowe – teĪ przeciw najbliĪszym – w których istotny albo kluczowy
dla wyroku skazującego okazywaá siĊ materiaá odzyskanych wspomnieĔ. Wspomnianemu
zjawisku (naturalnie sensacyjnie nagáaĞnianemu w mediach) towarzyszyá swoisty ruch sprzeciwu ze strony (1) wielu rodziców oskarĪonych (bezzasadnie, jak utrzymywali) przez wáasne dzieci o seksualne wystĊpki; (2) psychoterapeutów sceptycznych wobec niektórych konkretnych przypadków i/lub pewnych technik czy zaáoĪeĔ TOP (albo wrĊcz caáoksztaátu tego
przedsiĊwziĊcia); (3) psychologów negujących zasadnoĞü koncepcji funkcjonowania pamiĊci
(w oczywisty sposób wywodzącej siĊ z psychoanalizy) na jakiej wspiera siĊ wymieniona terapia. Instytucjonalnym zapleczem tych dziaáaĔ staáa siĊ tzw. Fundacja Syndromu Faászywej
PamiĊci [False Memory Syndrome Foundation] zrzeszająca osoby niesáusznie oskarĪane na
podstawie odzyskanej pamiĊci oraz ich krewnych, jak teĪ tych przedstawicieli Ğwiata akademickiego oraz terapeutów, którzy są przekonani o bezzasadnoĞci i szkodliwoĞci praktyk
terapii odzyskanej pamiĊci. To wáaĞnie zabiegi osób związanych z fundacją upowszechniáy
naszą tytuáową kategoriĊ w dyskursie publicznym, praktyce sądowej i literaturze naukowej; z
drugiej jednak strony nie zostaáa ona zaakceptowana w o¿cjalnej diagnostyce psychologicznej w USA.
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wspomnieĔ w umysáach bezbronnych pacjentów, byáy niezwykle gorące. Jak áatwo zgadnąü,
pojawiáy siĊ w nich kwestie bardzo daleko wykraczające poza zagadnienie wiarygodnoĞci i
skutecznoĞci okreĞlonego modelu psychoterapii; brak jednak miejsca na szersze omówienie
tej sprawy, obrosáa zresztą ona rozlegáą literaturĊ. Znamienne jednak, iĪ w obrĊbie gáównego nurtu amerykaĔskiej psychiatrii i psychoterapii utrzymuje siĊ stanowisko sceptycznego
dystansu w stosunku zarówno do twierdzeĔ radykalnych entuzjastów TOP, jak teĪ i tych gáoszonych przez przekonanych zwolenników SFP. Celnie wyraĪa to o¿cjalna enuncjacja AmerykaĔskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association – APA),
uznająca za moĪliwe zarówno wypadki przypominania sobie w trakcie terapii zapomnianych
wspomnieĔ rzeczywistych traumatycznych wydarzeĔ, jak przypadki narzucania wspomnieĔ
faászywych przez terapeutĊ. JeĞli chodzi jednak o spoáeczne i zwáaszcza sądowe implikacje
odzyskanych wspomnieĔ, APA ostrzega zdecydowanie przed zawierzaniem ich faktualnej
ĞcisáoĞci gdy (co wcale nierzadkie w terapii odzyskiwanej pamiĊci) nie istnieją Īadne zewnĊtrzne dane kon¿rmujące faktyczne zaistnienie inkryminowanych zdarzeĔ.
Dlaczego przywoáujemy tĊ kategoriĊ, na pierwszy rzut oka odlegáą od potrzeb i reÀeksji
historyka? OtóĪ wierzymy, iĪ poszukiwanie kategorii, podejĞü, schematów interpretacyjnych
poza obszarem dotychczas ustanowionego dyskursu historii (a takĪe metodologii historii)
moĪe, przy caáym ryzyku przekraczania róĪnych dyscyplinarnych czy konceptualnych granic,
niejednokrotnie okazywaü siĊ poznawczo páodne dla praktyki badawczej historyka. Wydaje
siĊ nam przy tym, iĪ moĪe byü tak szczególnie wtedy, gdy historiogra¿a podejmuje problemy
i zagadnienia nie-tradycyjne, «nieoswojone» jeszcze w sposób dostateczny w reÀeksji teoretycznej i konkretnohistorycznych dociekaniach naszej dyscypliny. Problematyka pamiĊci,
acz obecna juĪ od pewnego czasu w profesjonalnym pisarstwie historycznym [9; 12], wciąĪ
wydaje siĊ pozostawaü obszarem nie do koĔca okreĞlonym i wieloznacznym. Usprawiedliwia
wiĊc to, jak uwaĪamy, nasze poszukiwania.
Problematyka pamiĊci w pierwszym rzĊdzie pozostaje sferą dociekaĔ psychologii. Nie
moĪe wiĊc dziwiü, Īe zainteresowany pamiĊcią historyk w tĊ wáaĞnie stronĊ spogląda, poszukując adekwatnego dla swych potrzeb badawczych zestawu pojĊü teoretycznych czy epistemologicznych kategorii.
Trzeba zauwaĪyü w tym miejscu, iĪ tradycja wzajemnych związków i wspóápracy pomiĊdzy historykami oraz psychologami nie jest nazbyt silna [6, 10–16; 20, 63–88]. Istnieje jednak w tym zakresie wyjątek, nie u wszystkich zresztą psychologów wzbudzający entuzjazm.
Chodzi o trwającą juĪ od wielu dziesiĊcioleci wspóápracĊ niektórych przedstawicieli Ğrodowiska historycznego z psychologią gáĊbi. Burzliwe dzieje tzw. psychohistorii (ten paradygmat
dziejopisarski stanowi niewątpliwie najbardziej wyrazisty «produkt» oddziaáywania psychoanalizy na praktykĊ badawczą historyków) zaĞwiadczają o poznawczej páodnoĞci wglądów
i kategorii zapoĪyczonych od Sigmunda Freuda i jego spadkobierców [21; 28; 13, 14–41].
Psychoanalityczne inspiracje odnaleĨü zresztą moĪna w obszarze wielu innych nurtów wspóáczesnego pisarstwa historycznego: w szczególnoĞci historii gender czy nowej historii kultury.
Nierzadko i niewątpliwie z poĪytkiem siĊgają teĪ do nich teoretycy historiogra¿i. Wreszcie,
co tu najistotniejsze, odnajdujemy ich obecnoĞü w piĞmiennictwie historycznym traktującym
o pamiĊci [25, 28–52].
Psychoterapia odzyskanej pamiĊci zasadniczo rzecz biorąc nie jest uznawana za czĊĞü ruchu psychoanalitycznego. Jej zwolennicy zakwestionowali i odrzucili sporo waĪnych zaáoĪeĔ
psychoanalitycznej ontologii (np. wáaĞciwą jej wizjĊ dzieciĊcej seksualnoĞci) i fundamentalnych zasad psychoanalitycznej terapii (np. dystans i brak zaangaĪowania ze strony terapeuty).
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oni psychoanalizĊ. Jednak wyraĨny, silny związek pomiĊdzy tymi dwoma przedsiĊwziĊciami
nie podlega dyskusji. Terapia odzyskanej pamiĊci genetycznie wyrosáa z psychoanalizy i z tej
wáaĞnie racji myĞl oraz terapia psychoanalityczna pozostaje nadal podstawowych punktem
odniesienia dla terapeutów pamiĊci. Rezygnując bowiem z czĊĞci jej zaáoĪeĔ zachowali inne,
nie mniej istotne. A zatem tak jak dla psychoanalityków, podstawowa pozostaje dla nich idea
wyparcia [19, 386]. W procesie terapeutycznym odwoáują siĊ do typowo psychoanalitycznych technik analizy wolnych skojarzeĔ pacjenta, jego snów i – przede wszystkim – relacji
przeniesieniowych. Wierzą – bardziej moĪe jeszcze niĪ przeciĊtny psychoanalityk – w skutecznoĞü regresji w sáuĪbie terapii. Byü moĪe najistotniejszą zmianą jest przyjĊcie (i to w
ortodoksyjnej, literalnej postaci) stanowiska, iĪ symptomy i wyparte treĞci nieĞwiadomoĞci
niemal zawsze dokumentują – niezaleĪnie od wszelkich zakáóceĔ, przepracowaĔ, znieksztaáceĔ etc. – nie tyle wytwory fantazji, ile faktyczne urazowe doĞwiadczenia z dzieciĔstwa.
Dlatego wáaĞnie stanowią oznaki pamiĊci, którą moĪna i naleĪy odzyskaü.
MyĞliciele argumentujący na rzecz wartoĞci idei psychoanalitycznych w praktyce badawczej dziejopisarstwa zwykle akcentują swoistą «odpowiednioĞü» psychoanalitycznego badania historii osobistej pacjenta i wáaĞciwego dla historyków dociekania nad dziejami minionymi. Choü to dwa róĪne przedsiĊwziĊcia, dotyczące odmiennych sfer ludzkiej dziaáalnoĞci i
formuáujące odmienne cele, zdaniem tych myĞlicieli zachodzi tu pewnego rodzaju strukturalne podobieĔstwo [3, 7–65; 7, 107–120; 16, 17–29; 24].
W niniejszym wystąpieniu chcemy powoáaü siĊ na podobnego rodzaju argumentacjĊ. Nie
przesądzamy o prawomocnoĞci terapii odzyskanej pamiĊci, a w szczególnoĞci nie rozstrzygamy czy jej krytyka prowadzona przez zwolenników tezy o syndromie faászywej pamiĊci
dotyczy niefortunnych báĊdów lub «ekscesów» niektórych terapeutów czy teĪ ujawnia fundamentalną szkodliwoĞü i bezzasadnoĞü takiej terapii w ogóle. Twierdzimy jedynie, iĪ przedstawiony w ramach tejĪe krytyki model implantowania w pamiĊci indywidualnego pacjenta
faászywych wspomnieĔ okazuje siĊ bezpoĞrednio pomocny dla rozwaĪaĔ nad zbiorową pamiĊcią historyczną spoáeczeĔstwa polskiego (i nie tylko), w szczególnoĞci zaĞ nad zabiegami
ksztaátowania zawartoĞci i struktury tejĪe pamiĊci przez komunistów sprawujących w Polsce
wáadzĊ po II wojnie Ğwiatowej. Innymi sáowy, dostarcza on narzĊdzi opisu dynamiki i mechanizmów zmiany pamiĊci pod wpáywem okreĞlonych zabiegów «terapeutycznych» (a tak
moĪna niewątpliwie interpretowaü postawĊ komunistycznej elity wáadzy wobec spoáeczeĔstwa, o czym niĪej) przydatnych w rozwaĪaniach zarówno nad znerwicowaną jednostką w
czterech Ğcianach pokoju przyjĊü, jak teĪ nad spoáeczeĔstwem ksztaátującym okreĞloną (tzn.
fundowaną na pamiĊci) relacjĊ wobec wáasnej przeszáoĞci.
WskaĪmy zatem kluczowe podobieĔstwa strukturalne; jednoczeĞnie stanowiü one bĊdą
podstawowe punkty wyjĞcia dla naszej reÀeksji.
Pierwszy wiąĪe siĊ z podkreĞleniem podstawowego znaczenia pamiĊci (zwanej autobiogra¿czną) dla toĪsamoĞci jednostki z jednej strony, a pamiĊci historycznej dla toĪsamoĞci
zbiorowoĞci z drugiej.
W TOP pamiĊtanie (pamiĊü autobiogra¿czna) stanowi fundamentalny aspekt ja (jako záoĪonej mentalnej struktury), w istotnym stopniu determinuje jego organizacjĊ (self-scheme)
i tym samym zapewnia poczucie ciągáoĞci i toĪsamoĞci jednostki. Wyparte i zdysocjowane
wspomnienia skutkują utratą i znieksztaáceniem istotnych skáadowych osobowoĞci [33, 57–
72]. Dlatego wáaĞnie tak waĪne jest odzyskiwanie utraconej pamiĊci. Implantowanie zatem
wspomnieĔ faászywych – podkreĞlają z kolei krytycy terapii – prowadzi do gáĊbokich przeksztaáceĔ toĪsamoĞci danej osoby, zakwestionowania jej dotychczasowych – w przeszáoĞci
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nabywaniem spoáecznych kompetencji – wartoĞci, wzorów dziaáania i poznawczych skryptów. Zafaászowana wspomnieniem rzekomych traum pamiĊü prowadziü moĪe do ubytku i
utraty tychĪe.
PoniewaĪ z kolei zbiorowa pamiĊü historyczna, realizując funkcjĊ integrowania danej
grupy, wspóáokreĞla jej toĪsamoĞü, to przebudowa struktury i treĞci tej pamiĊci prowadzi
do istotnych zmian tejĪe toĪsamoĞci. Wpáywa to równieĪ na ksztaát dziaáaĔ prospektywnych
podejmowanych przez czáonków danej zbiorowoĞci w obrĊbie teraĨniejszoĞci.
Kolejny punkt wiąĪe siĊ z dokonanym na obu polach odrzuceniem przekonania o statycznym charakterze pamiĊci – zarówno dla reprezentanta TOP, jak i dla badacza pamiĊci zbiorowej nie jest ona magazynem gotowych do odtworzenia/przywoáania treĞci. Dynamiczny
charakter zjawisk pamiĊtania prowadzi w obu wypadkach do sformuáowania tezy o autonomizacji konkretnej zawartoĞci pamiĊci w stosunku do zjawisk/doĞwiadczeĔ z przeszáoĞci (czy
to jednostkowej czy to zbiorowej), do których miaáaby siĊ ona odnosiü.
Teoretycy pamiĊci ujmują ową dynamikĊ w postaci szeregu mechanizmów psychologicznych wpáywających na ostateczny ksztaát tego co pamiĊtamy. Piszą o wpáywie zaprzeczania
(doĞwiadczeniom i emocjom), cenzury, wyparcia i dysocjacji, o projekcjach, wspomnieniach
przesáonowych i fasadowych opowieĞciach, odnajdują w pracy pamiĊci procesy odnoszone przez Freuda do pracy marzenia sennego: zagĊszczanie, przemieszczenie, obrazowanie i
opracowanie wtórne [33, 137–149]. Ich konkretny wpáyw i ostateczny rezultat (tzn. co pamiĊtamy i co potra¿my przywoáaü we wspomnieniach) jest funkcją naszych aktualnych potrzeb
psychologicznych, bieĪących doĞwiadczeĔ i emocji, spoáecznie uwarunkowanych moĪliwoĞci ekspresji.
W tym kontekĞcie zauwaĪmy, Īe zajmujący siĊ pamiĊcią zbiorową historycy pozostają
niejednokrotnie otwarci na podobny sposób ujmowania dynamiki pracy pamiĊci – niejako
wrĊcz zapoĪyczają w tym celu freudowskie kategorie. Podobne implikacje niesie teĪ – czĊsto
przywoáywana w tym kontekĞcie – halbwachsowska idea spoáecznych ram pamiĊci (aktualnie
funkcjonujących w grupie kategorii, wzorców i wartoĞci) rozstrzygających co i jak moĪe byü
zapamiĊtane (przywoáywane we wspomnieniu) [9, 88–90].
ZauwaĪmy teraz, Īe dynamiczny charakter pamiĊci prowadzi zwolenników SFP do tezy
o istnieniu realnej moĪliwoĞci (groĨby i niebezpieczeĔstwa) manipulowania zawartoĞcią pamiĊci przez podmiot pozostający w pozycji autorytetu/wáadzy w stosunku do nosiciela pamiĊci; w szczególnoĞci zaĞ przez terapeutĊ w pokoju przyjĊü pacjentów. «Terapeuta» (dla
zwolennika syndromu cudzysáów byáby tu konieczny) wnosi do procesu przebudowy pamiĊci
wáasne oczekiwania oparte na teorii i doĞwiadczeniu klinicznym, a takĪe na wáasnych uprzedzeniach i stereotypach. Analizując symptomy pacjenta, jego skojarzenia, sny i przeniesienie,
formuáuje przypuszczenia na temat doĞwiadczeĔ z przeszáoĞci jakie za nimi siĊ kryją. Decyduje wiĊc w ostatecznym rachunku co naleĪy sobie «przypomnieü», a dziĊki swej pozycji
autorytetu, posáugując siĊ mieszanką sugestii i zastraszenia (rozwijająca siĊ podczas sesji
«regresja w sáuĪbie terapii» prowadzi – jak podkreĞlają krytycy terapii pamiĊci – do caákowitej emocjonalnej zaleĪnoĞci pacjenta od terapeuty [2, 172–175]) doprowadza go do zaakceptowania, zarówno na páaszczyĨnie intelektualnej, jak i emocjonalnej, prawdziwoĞci treĞci
narzucanych jego pamiĊci.
Analogiczną moĪliwoĞü rozpoznajemy w odniesieniu do pamiĊci historycznej spoáeczeĔstwa. Tutaj w roli podmiotu intencjonalnie manipulującego zawartoĞcią tejĪe pamiĊci wystąpiü moĪe np. rządzący paĔstwem obóz polityczny (w szczególnoĞci rządzący w sposób totalitarny). Dysponuje on przecieĪ rozlegáym zestawem narzĊdzi wpáywania na ksztaát rozwija--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44
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wystĊpuje szczególnie ostro wtedy gdy obóz ten usiáuje ustanowiü áad spoáeczno-polityczny
radykalnie (rewolucyjnie) odmienny od dotychczasowego. Innymi sáowy, w sytuacji gdy reprezentanci wáadzy «...proklamują urzeczywistnianie nowego áadu w imiĊ caáego spoáeczeĔstwa, a spoáeczeĔstwo to mając poczucie bycia narodem odwoáuje siĊ do wáasnej przeszáoĞci
jako jednego z elementów swojej toĪsamoĞci, to staną przed koniecznoĞcią jakiegoĞ ustosunkowania siĊ do wyobraĪeĔ o przeszáoĞci narodu, [ale teĪ – D.M.P. i T.P.] i stworzenia takiego
jej obrazu, z którego wynikaáoby, iĪ to wáaĞnie oni, rewolucjoniĞci, którzy siĊgnĊli po wáadzĊ
są do jej sprawowania najbardziej powoáani» [29, 138–139].
Manipulujący pamiĊcią psychoterapeuci subiektywnie motywowani są intencją leczenia
jednostek naznaczonych traumami, które pozbawione áącznoĞci z zasobami swojej pamiĊci
utraciáy moĪliwoĞü twórczej integracji istotnych (kluczowych) dla swej egzystencji doĞwiadczeĔ. Wierzą, Īe przywrócenie niezmiernie bolesnych nawet wspomnieĔ w ostatecznym rachunku pozwoli na bardziej realistyczne i mniej patologiczne funkcjonowanie pacjenta w
obrĊbie teraĨniejszoĞci i w planie przyszáoĞci.
Podobne motywacje mogą teĪ kierowaü dziaáaniami podejmowanymi przez rządzących w
sferze pamiĊci historycznej spoáeczeĔstwa naznaczonego w przeszáoĞci bolesnymi doĞwiadczeniami. Twierdzimy, iĪ tak wáaĞnie byáo w studiowanym przypadku polskich komunistów
po II wojnie Ğwiatowej. W naszym przekonaniu nie naleĪy traktowaü takich motywów jedynie
(albo wyáącznie) jako racjonalizacji dąĪenia do wáadzy i totalitarnej kontroli. One autentycznie w okreĞlony sposób strukturalizowaáy wáaĞciwą im percepcjĊ polskiego spoáeczeĔstwa
jako przedmiotu «terapeutycznych» dziaáaĔ, a takĪe w pewnym stopniu przynajmniej same
te dziaáania.
Teraz kilka sáów o naszym zbiorowym «terapeucie» – komunistycznej elicie wáadzy.
PodkreĞlmy na wstĊpie, Īe podjĊcie operacji daleko idącej przebudowy pamiĊci historycznej spoáeczeĔstwa polskiego wynikaáo ze specy¿cznego postrzegania rzeczywistoĞci
spoáecznej przez ówczesnych rządzących Polską [26]. W ich wizji Ğwiata i czáowieka
spoáeczeĔstwo (jako pewna caáoĞü) stawaáo siĊ uprzedmiotowione. Ujmowano je raczej
jako obiekt róĪnorodnych zabiegów podejmowanych przez podmioty wobec niego zewnĊtrzne, aniĪeli samoistnie dziaáający czynnik sprawczy. Byáo ono pojmowane mgliĞcie, nie precyzowano np. kto je konstytuuje (pewne grupy spoáeczne, jak «burĪuazjĊ» i
«obszarników», oraz jednostki z niego wyáączano). Niejasna teĪ byáą relacja pomiĊdzy
spoáeczeĔstwem, a równie niedookreĞlonym «narodem». Generalnie, w uĪyciu byáy tu
dwie metafory: «dziecka», które moĪna poddaü niezbĊdnemu procesowi wychowawczemu i «puszki Pandory» [14, 234–235]. Zwáaszcza ta ostatnia jest ciekawa, albowiem
implicite odnosi siĊ do bagaĪu pamiĊci i tradycji «obciąĪającego» hipotekĊ historyczną
Polaków. «Polska – mówiá Jakub Berman – to puszka Pandory. àatwo z niej wypuĞciü záe
duchy, ale potem trudno je Ğciągnąü z powrotem. [...] To caáy syndrom: marzenia o Polsce
wielkiej, Polsce mocarstwowej, Polska – Chrystusem narodów, Polacy – narodem wybranym; [...] te wszystkie rojenia jagielloĔskie poáączone z marzeniami o wielkiej ekspansji
na Wschód, które znamy z Sienkiewicza, Īyją w ĞwiadomoĞci Polaków ciągle, bo byáy
przez wieki pielĊgnowane w róĪnych Ğrodowiskach» [14, 235]. Przyjmowali wiĊc oni
istnienie w ĞwiadomoĞci spoáeczeĔstwa treĞci, doĞwiadczeĔ, emocji i przeĪyü, które uwaĪali za wysoce szkodliwe – wymagające zatem gáĊbokiej korekty [14, 239]. Pozwalaáo to
w ostatecznym rachunku «wejĞü w rolĊ» terapeuty, zaĞ spoáeczeĔstwo potraktowaü analogicznie do pacjenta, który sam nie potra¿ sobie pomóc i biernie oczekuje terapeutycznych
zabiegów. MoĪna jednak zauwaĪyü, Īe ów «pacjent» sam nie zgáaszaá potrzeby pomocy,
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szczególny. SpoáeczeĔstwo w wyniku traumatycznych doĞwiadczeĔ ĞwieĪo zakoĔczonej
II wojny Ğwiatowej byáo zdziesiątkowane, pozbawione elit, wielu jego czáonków boleĞnie
przeĪywaáo indywidualne tragedie. Byáo wiĊc w jakiejĞ mierze bezbronne wobec «terapeutycznej» manipulacji.
Terapia prowadzona byáa na róĪnych polach i na wiele sposobów. Byü moĪe nie byáoby
báĊdem stwierdziü, Īe wáaĞciwie caáoĞü dyskursu artykuáowanego przez rządzący obóz mniej
lub bardziej bezpoĞrednio realizowaáa zadanie «stworzenia» nowego, tzn. «socjalistycznego»
czáowieka, o zmienionej toĪsamoĞci i odmienionej pamiĊci. Konkretnie zaĞ zmienianiu pamiĊci historycznej (bo ta kwestia interesuje nas tu bezpoĞrednio) sáuĪyáy: edukacja szkolna (w
tym zwáaszcza – acz nie wyáącznie – historyczna), przekazy medialne dotyczące przeszáoĞci
(w prasie i radiu) oraz przynajmniej czĊĞü bieĪącej produkcji literackiej. Na duĪą skalĊ ruszyá
proces kreowania miejsc pamiĊci alternatywnych wobec dotychczas istniejących. Wznoszono zatem nowe pomniki, nadawano ulicom nowe nazwy, dokonując daleko nieraz idących
przeksztaáceĔ symboliki przestrzeni miejskich. Temu celowi sáuĪyáy starannie aranĪowane
masowe uroczystoĞci i pochody, jak teĪ zmiany w kalendarzu o¿cjalnych Ğwiąt i rocznic. Jak
byĞmy powiedzieli, fundowano nowy kanon historyczny [29, 134–135]. PowyĪsze uwagi,
w Īaden sposób nie aspirujące do wyczerpania zagadnienia, sygnalizują jednak wystarczająco jak rozlegáym, wielostronnym i záoĪonym byá podjĊty w dobie stalinowskiej program
przebudowy pamiĊci historycznej polskiego spoáeczeĔstwa. JednoczeĞnie wskazują one na
szeroki zakres dociekaĔ badawczych niezbĊdnych dla peánego i caáoĞciowego rozwaĪenia
wspomnianego zjawiska.
Niniejszy artykuá traktuje o istotnym wycinku tego zagadnienia. Koncentrujemy siĊ na
edukacji szkolnej, ĞciĞlej zaĞ biorąc, na zawartoĞci podrĊczników historii wydawanych w
latach 1951 – 1956 [4; 17; 18; 11; 10, 303–308], czyli w okresie szczególnego nasilenia prób
przebudowy pamiĊci i zarazem najwiĊkszego ich «radykalizmu» [10, 189–272; 8, 99–199].
Zmiana treĞci szkolnej edukacji historycznej jawiáa siĊ jako zadanie niezwykle pilne – chodziáo o to aby nowe roczniki dzieci i máodzieĪy nie wymykaáy siĊ spod wpáywu tego kanaáu
implantowania «odmienionej» pamiĊci. JednoczeĞnie byá to ten segment spoáeczeĔstwa, którego przekonania na temat tego co byáo dawniej najáatwiej ulegaáy manipulacji albowiem
wáaĞciwe jego czáonkom wyobraĪenia przeszáoĞci w najsáabszym jeszcze stopniu podlegaáy ograniczeniu przez dotychczasowe, zastane «spoáeczne ramy pamiĊci». Zakres doĞwiadczeĔ spoáecznych dziecka jest ograniczony, podobnie i skala reÀeksji nad sferą przeszáoĞci.
Na dodatek moĪliwoĞü konfrontowania narzucanej w szkole wizji przeszáoĞci z pamiĊcią i
doĞwiadczeniem spoáecznym wáasnego krĊgu rodzinnego pozostawaáa w interesującym nas
momencie dziejowym zredukowana. Przy nasilającej siĊ inwigilacji spoáeczeĔstwa doroĞli
nierzadko unikali rozmów z dzieümi na «niebezpieczne» tematy.
Interesowaü nas bĊdzie materiaá z zakresu najnowszej historii Polski [15, 29–37], albowiem najstosowniejsze do rozwaĪania w kategoriach pamiĊci wydają siĊ przede wszystkim
te treĞci podrĊczników, które (1) wiąĪą siĊ z przeszáoĞcią moĪliwie nieodlegáą; (2) dotyczą
dziejów grupy wáasnej, znajomoĞü których stanowi istotny komponent zbiorowej toĪsamoĞci.
Innymi sáowy, postaramy siĊ okreĞliü, w jakim kierunku i jakim zakresie starano siĊ przy pomocy wiedzy z podrĊczników szkolnych «przepracowywaü» historyczną pamiĊü odnoszącą
siĊ do ostatnich kilkudziesiĊciu lat narodowych dziejów.
Analiza zawartoĞci odnoĞnych podrĊczników pozwoliáa nam zidenty¿kowaü okreĞlone
obszary pamiĊci, które miaáy zostaü zafaászowane. Znajdujemy tu (1) caáoĞciowe obrazy pewnych rodzajów procesów historycznych i/lub dáuĪszych, wyodrĊbniających siĊ fragmentów
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treĞci, o których naleĪy pamiĊtaü by «wáaĞciwie» rozumieü dzieje ojczyste. Naturalnie, istotnym wymiarem «korekty» dokonywanej na kaĪdym z tych pól byáa aksjologia – w procesie
przebudowy pamiĊci wartoĞciowanie danych zjawisk czy postaci czĊsto zmieniaáo siĊ z pozytywnego na negatywne i odwrotnie.
Fundamentalnym obrazem podlegającym zmianie byá przede wszystkim ten odnoszący
siĊ do mechanizmu stawania siĊ historii. Centralną stawaáa siĊ tu walka klas. Jako motor
dziejów decydowaáa ona o dąĪeniach i aspiracjach jednostek oraz bytów zbiorowych (paĔstw,
narodów, grup spoáecznych). Elementy tego obrazu widoczne są zarówno w warstwie tekstowej (szerokie spektrum zjawisk i zaleĪnoĞci wyjaĞnia siĊ przy poĞrednim i/lub bezpoĞrednim
odwoáaniu do walki klas), jak i w (ubogiej zresztą) obudowie dydaktycznej (tytuáy rozdziaáów i podrozdziaáów ewidentnie perswadujące ogląd dziejów w takiej wáaĞnie optyce). Na
przykáad w podrĊczniku gimnazjalnym problematyka spoáeczeĔstwa polskiego pod zaborami
w II poáowie XIX w. ujmowana jest w postaci dwóch rozdziaáów o tytuáach «Polskie klasy
posiadające; polityka trójlojalizmu w warunkach ucisku narodowego» oraz «Polska klasa robotnicza i początki ruchu robotniczego» [11, 64, 84].
Konsekwencją powyĪszego jest swoisty obraz spoáeczeĔstwa i narodu polskiego koĔca
XIX i pierwszej poáowy XX wieku, jaki winien zapamiĊtaü uczeĔ. Byáa to zbiorowoĞü podzielona, w swoisty sposób «pĊkniĊta» wzdáuĪ linii klasowego konÀiktu. Dostrzegalne w
niej byáy jedynie byty uosabiające aktualnie antagonistyczne klasy, tj. burĪuazja, obszarnicy,
kuáacy z jednej, a robotnicy i niekiedy cháopi (maáorolni) z drugiej. Niejako «z de¿nicji»
byáo wiĊc wykluczone takie ujĊcie, w którym wystĊpowaáaby ona jako mniej lub bardziej
organiczna caáoĞü poáączona wspólnymi celami i wartoĞciami. Nawet w chwilach najtragiczniejszych dla Polaków, sprzyjających spoáecznej i narodowej integracji, zauwaĪano tylko
«obiektywne» sprzecznoĞci interesów, podziaáy i konÀikty, a w koĔcu niecną postawĊ tych po
«niewáaĞciwej» stronie klasowej barykady.
A zatem pod zaborami «burĪuazja i obszarnicy potĊpiali i zwalczali walkĊ narodu o wolnoĞü, gáosili ulegáoĞü wobec zaborców. [...] Masy ludowe prowadziáy uporczywą, zaciĊtą walkĊ z zaborcami» [4, 146].
W czasie I wojny Ğwiatowej «...klasy posiadające, obszarnicy i burĪuazja oraz bogaci
cháopi, bogacili siĊ na wojnie. Oni to podnosili ceny na ĪywnoĞü. Spekulowali na wygáodzonej ludnoĞci miast. Prowadzili zyskowny handel z okupantem. Swoje rachuby i nadzieje wiązali z wojną imperialistyczną. Klasy posiadające podzieliáy siĊ na dwa obozy. Jeden wiązaá siĊ
z imperialistyczną koalicją, drugi – z imperializmem niemieckim. Oba byáy wrogie polskim
masom ludowym» [18, 109].
Podobna polaryzacja postaw miaáa miejsce w okresie II wojny Ğwiatowej i okupacji:
x «mimo strasznych przeĞladowaĔ naród polski nie zaáamaá siĊ, przeciwstawiaá siĊ najeĨdĨcom. Tak wiĊc w fabrykach robotnicy pracowali powoli, niedbale, uprawiali sabotaĪ
psując maszyny [...]. Na wsi cháopi zwlekali z oddawaniem okupantowi ĪywnoĞci [...] Nauczyciele i máodzieĪ organizowali tajne nauczanie. Lekcje odbywaáy siĊ w bardzo rozmaitych warunkach, w robotniczych mieszkaniach, rzemieĞlniczych warsztatach [...]. Gdy masy
pracujące róĪnymi sposobami walczyáy z okupantami, znaczna czĊĞü burĪuazji weszáa z nimi
w porozumienie. Wielu fabrykantów uznaáo siĊ za Niemców podpisując tak zwane volkslisty. RóĪni handlarze i przekupnie handlowali z hitlerowcami, spekulowali, dorabiali siĊ na
przemycaniu do getta towarów po wysokich cenach, bogacili siĊ na cudzej krzywdzie. Liczni
obszarnicy i kuáacy na nĊdzy ogóáu robili dobre interesy» [4, 192–193];
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x «Od pierwszych dni okupacji naród polski prowadziá walkĊ z hitlerowcami. JednoczeĞnie w spoáeczeĔstwie toczyáa siĊ ostra walka klasowa. BurĪuazja i obszarnicy oraz ulegająca ich wpáywom czĊĞü inteligencji i drobnomieszczaĔstwa liczyli, Īe po zwyciĊstwie Anglii
i Francji do wáadzy w Polsce wrócą kapitaliĞci» [18, 306].
Podzielone wewnĊtrznie spoáeczeĔstwo/naród nie mogáo zatem wystĊpowaü jako podmiot sprawczy w procesie dziejowym. Znikaáa wiĊc jego czynna rola na przykáad w procesie
odzyskania niepodlegáoĞci po I wojnie Ğwiatowej: «w koĔcu 1918 roku ziemie polskie byáy
wolne od zaborczych rządów. Tak wiĊc dziĊki zwyciĊstwo rewolucji socjalistycznej w Rosji
i wobec wybuchu rewolucji w Niemczech i Austrii powstaáo po 123 latach niepodlegáe paĔstwo polskie» [4, 177].
W wykreowanym w Ğwiecie podrĊcznikowych narracji obrazie walki klasowej bardzo
istotny wpáyw na bieg wypadków wywieraáy bliĪej nieokreĞlone siáy sprawcze/byty, ujmowane w sposób antropomor¿zujący. Inaczej mówiąc «dziaáaáy» one niczym Īywe jednostki obdarzone emocjami, posiadające okreĞlone intencje i zamierzenia. Na plan pierwszy wysuwaáy
siĊ «burĪuazja», «imperializm» i «reakcja». Ta pierwsza byáa najistotniejsza i na niej skupimy uwagĊ. Przedstawiano siĊ ją jako permanentnego i przemoĪnego antagonistĊ wszelkich
postĊpowych siá spoáecznych – mas ludowych i robotników. Byáa podmiotem bezwzglĊdnym w swoim dziaáaniu, przebiegáym i wyrachowanym. I tak na przykáad zmieniaáa sposoby rządzenia aby «táumiü wrzenie rewolucyjne i móc w bardziej brutalny sposób uciskaü
i wyzyskiwaü szerokie masy ludowe» [17, 275]. Usiáowaáa «pod maską >>obroĔców mas
cháopskich<< wedrzeü siĊ do ruchu ludowego», staraáa siĊ «zaszczepiü» masom pracującym
«oszukaĔczy i cyniczny pogląd», usiáowaáa «zaciemniü ĞwiadomoĞü klasową» proletariatu,
osáabiaáa «rozmach walki rewolucyjnej drogą oszukaĔczych manewrów», staraáa siĊ «zdrowy, patriotyczny, oddolny ruch mas pracujących podporządkowaü sobie ideologicznie i organizacyjnie» [11, 157, 159; 312].
Miaáa teĪ ona duĪe moĪliwoĞci dziaáania. «WysunĊáa» na przykáad «do wáadzy bogatego
cháopa», «organizowaáa burĪuazyjny rząd, wojsko i urzĊdy» [17, 268, 263], wprowadziáa
(w 1926 r.) «rządy faszystowskie», wczeĞniej zaĞ «stáumiáa powstanie krakowskie» [4, 185,
184] i «zadecydowaáa o pozostaniu powaĪnej czĊĞci zachodnich ziem polskich za granicami
Polski» [11, 337–338].
Mimo tych moĪliwoĞci burĪuazja generalnie staáa w pozycji defensywnej, obawiaáa siĊ
gniewu mas pracujących. Dlatego «z niepokojem Ğledziáa wzrost aktywnoĞci proletariatu»
[4, 185], czuáa, Īe (...) nie potra¿ dáuĪej utrzymaü mas w posáuchu», «przeraĪaá» ją ruch
mas pracujących, albowiem «obawiaáa siĊ rewolucji [17, 275, 263], «w rozkoáysaniu mas
cháopskich» widziaáa «realne niebezpieczeĔstwo dla siebie». Generalnie zaĞ «nienawidziáa
wáasnych mas pracujących i baáa siĊ ich» [11, 157, 158].
Od czasu do czasu przejmowaáa jednak inicjatywĊ i wtedy «przechodziáa do otwartego
ataku na klasĊ robotniczą i na zdobycze mas pracujących» [17, 264] i «chwytaáa» w Polsce
wáadzĊ [4, 178].
Spójrzmy teraz na konkretny obraz dotyczący okreĞlonego fragmentu dziejów. Z wielu
moĪliwych do rozwaĪenia najciekawszym wydaje siĊ chyba byü ten dotyczący II Rzeczypospolitej. PamiĊü o przedwojennych czasach pozostawaáa szczególnie naraĪona na zabiegi
faászowania i manipulacji albowiem program ideowy oraz praktyka polityczna komunistycznych wáadców Polski pozostawaáa w raĪącej sprzecznoĞci z tym co w kraju dziaáo siĊ przed
wrzeĞniem 1939 r. NaleĪaáo zatem tak uksztaátowaü pamiĊü o tym okresie, aby antytetyczne wobec jego dziedzictwa dziaáania nowej ekipy jawiáy siĊ jako zasadne i prawomocne.
Dochodziáa tu trudnoĞü dodatkowa. W kontraĞcie do dramatycznych czasów okupacji oraz
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«przed» mogáo byü pamiĊtane – niezaleĪnie od faktycznych blasków i cieni II RP – w barwach aĪ nazbyt ciepáych i wrĊcz bardziej pozytywnych niĪby naleĪaáo. Proces nostalgicznego
wspominania [1, 119–128; 5, 121–122] dziaáaá zatem tutaj przeciw intencjom komunistów.
W dyskursie badanych podrĊczników nieobecne byáo pojĊcie II Rzeczypospolitej, komunikujące symboliczną kontynuacjĊ dziedzictwa «pierwszej» Rzeczypospolitej. Zamiast
tego pisano o «burĪuazyjno-obszarniczej Rzeczypospolitej Polskiej» [11, 304] lub po prostu
o «Polsce». Jak moĪna byáo siĊ spodziewaü, wáaĞciwie wszystkie kwestie dotyczące miĊdzywojennego paĔstwa polskiego odmalowywane byáy ciemnymi barwami. Rząd obszarników
i burĪuazji miaá nieodmiennie dziaáaü wbrew Īywotnym interesom paĔstwa i spoáeczeĔstwa/
narodu. I tak w dobie walki o granice «nie troszczono siĊ» o Pomorze, Mazury i ĝląsk, nawiązywano natomiast do «...dawnej magnackiej tradycji na wschodzie kosztem wyrzeczenia siĊ
ziem zachodnich, kosztem zlekcewaĪenia najwaĪniejszych potrzeb narodu» [4, 180–181; 17,
266, 270]. Wojna z bolszewikami byáa tedy «najazdem polskich obszarników i kapitalistów
na paĔstwo radzieckie» [4, 181; 17, 266, 270]. Przykáad innej «zdrady interesów narodu» to
zawarcie w 1933 r. (sic!) «porozumienia z hitlerowcami, z jawnymi, najgorszymi wrogami
narodu polskiego. Polscy kapitaliĞci i obszarnicy wespóá z Hitlerem snuli plany napaĞci na
Związek Radziecki» [4, 186; 17, 266, 270]. Podobnie ujmowano «poparcie faszyzmu hiszpaĔskiego» [4, 186], zajĊcie Zaolzia i odrzucenie (bliĪej jednak nie okreĞlonych) «wszystkich propozycji porozumienia ze Związkiem Radzieckim» [17, 289].
Do najciĊĪszych «grzechów» wáadzy naleĪaáo oczywiĞcie nie przygotowanie kraju do
wojny z niemieckim najazdem oraz postawa wáadz cywilnych i wojskowych w obliczu agresji: «Pierwszy dzieĔ walki pokazaá, iĪ polski rząd faszystowski nie przygotowaá kraju do
obrony, Īe haniebnie zdradziá kraj wydając go na áup Ğmiertelnego wroga. Zaledwie hitlerowskie wojska wdaráy siĊ do Polski, faszystowski rząd polski, prezydent, wódz naczelny,
wyĪsi dowódcy, uciekali z páonącego kraju do Rumunii, której teĪ wówczas panowaáy rządy
faszystowskie. WywieĨli ze sobą skarb paĔstwa i bezcenne dzieáa sztuki. Uciekáy urzĊdy i
policja. Faszystowskie paĔstwo rozpadáo siĊ» [4, 189].
Równie Ĩle wyglądaáy kwestie wewnĊtrzne. Prezentowano je jako ciąg konÀiktów i zmagaĔ – niekiedy krwawych – pomiĊdzy «rządem» a spoáeczeĔstwem. Inne sprawy nie istniaáy. Dziaáo siĊ tak albowiem rząd nie reprezentowaá spoáeczeĔstwa, co najwyĪej burĪuazjĊ i
obszarników [4, 178, 181]. Wystarczy spojrzeü na tytuáy rozdziaáów: «Walki rewolucyjne w
latach 1918–1923 przeciwko rządom burĪuazji w Polsce» [17, 270], «Naród polski pod przewodem KPP w walce z faszystowskim rządem o uratowanie niepodlegáoĞci kraju» [4, 184].
Do rangi najwaĪniejszego wydarzenia w Īyciu wewnĊtrznym urosáy wypadki krakowskie z
1923 r. okreĞlane terminem «powstanie krakowskie» [4, 181]. W niektórych ksiąĪkach caákowicie przysáoniáy nawet zamach majowy.
W podrĊcznikach znajdujemy liczne przykáady obrazujące jak wáadza gnĊbiáa obywateli,
tzn. w praktyce «masy ludowe»:
x «Do demonstrujących robotników strzelaáo wojsko, tym razem nie obce, zaborcze
wojsko, lecz pozostające na usáugach polskiej burĪuazji wojsko polskie dowodzone przez
reakcyjnych o¿cerów»;
x «W otwartych bitwach wojsko strzelaáo do cháopów z karabinów maszynowych, z
powietrza samoloty patrolowaáy obszar objĊty walką»;
x «W okrutny sposób faszystowskie wáadze polskie stáumiáy cháopskie powstanie.
Aresztowanych przywódców na Ğledztwie drĊczono, bito, aby nastĊpnie skazaü trzech spoĞród nich na Ğmierü, jednego na doĪywotnie wiĊzienie» [4, 178, 187].
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w takim paĔstwie jak miĊdzywojenna Polska, targanym permanentnymi kryzysami gospodarczymi, które swe dochody aĪ w poáowie obracaáo na wojsko i policjĊ, wydzierĪawiaáo
cudzoziemcom waĪne gaáĊzie gospodarki (wydobycie ropy i wĊgla) i najwaĪniejsze przedsiĊbiorstwa, na przykáad koleje [17, 275]:
x «Bezrobocie szerzyáo siĊ niosąc robotnikom gáód i nĊdzĊ. Fabryki zamykano, robotnicy byli pozbawiani pracy. ĩądaáy tego miĊdzynarodowe związki najbogatszych kapitalistów
zwane kartelami; do związków tych naleĪeli takĪe polscy kapitaliĞci i polscy obszarnicy»;
x «Tysiące rodzin robotniczych byáo bezdomnych, gnieĨdziáo siĊ w rozwalonych budach, w ponurych, wilgotnych domach bez Īadnej nadziei na poprawĊ losu. Gáód, choroby,
wczesna ĞmiertelnoĞü pocháaniaáy olbrzymie o¿ary. Nikt nie troszczyá siĊ o los robotników,
ich troski obojĊtne byáy rządowi [...] W chatach maáorolnych i bezrolnych cháopów panowaáa
stale bieda [...] Nie mogli siĊ cháopi ratowaü szukaniem pracy w fabrykach bo przemysá siĊ
nie rozwijaá i w kraju panowaáo stale bezrobocie. A tu jeszcze rząd bezlitoĞnie Ğciągaá od
cháopów podatki zabierając za zalegáoĞci ostatnią krowĊ i sprzĊty domowe»;
x «CiĊĪkie warunki Īycia pociągaáy za sobą krzywdĊ dziecka cháopskiego i robotniczego. BurĪuazyjny rząd polski nie dbaá o oĞwiatĊ, nie myĞlaá o utworzeniu bezpáatnej, powszechnej szkoáy dla wszystkich dzieci» [4, 181, 182, 183].
Tych kilka przykáadów, przytoczonych spoĞród wielu moĪliwych do wykorzystania, pokazuje PolskĊ przedwrzeĞniową jako kraj wyzysku i ucisku spoáecznego, w którym rząd pozostaje obojĊtny na potrzeby mieszkaĔców. Dochodziáa do tego wizja paĔstwa pozbawionego
swobód obywatelskich i demokratycznych [17, 271] oraz wáadzy stale gotowej do uĪycia
przemocy wobec obywateli. Apogeum zaĞ i zwieĔczenie tych wszystkich okropnoĞci stanowiáa «faszyzacja» kraju dokonywana od 1926 r. [10, 257–258].
Odmalowana w taki sposób II Rzeczypospolita miaáa naturalnie swoich bohaterów, pozytywnych oraz negatywnych, indywidualnych i zbiorowych. W tej ostatniej kategorii pozytywny byá tylko jeden – Komunistyczna Partia Polski. Zabiegaáa o poprawĊ losu mieszkaĔców
kraju, walczyáa z «faszyzacją» i w gruncie rzeczy kierowaáa caáoksztaátem zmagaĔ z rządem,
obszarnikami i burĪuazją – dla dobra rewolucji, a takĪe narodu i przyszáoĞci paĔstwa [4, 185].
Naczelny negatywny bohater zbiorowy to oczywiĞcie polska burĪuazja i obszarnicy. Poprzez
swą emanacjĊ, jaką stanowiá rząd, a szerzej caáy w gruncie rzeczy aparat paĔstwa polskiego,
stanowiáa ona przyczynĊ wszystkich tak obrazowo odmalowywanych nieszczĊĞü spoáeczeĔstwa i narodu.
Godna szczególnej uwagi jest lista bohaterów jednostkowych, zauwaĪalnie zróĪnicowana
w zaleĪnoĞci od poziomu wiekowego uczniów. Mimo takiego «zaczernienia» obrazu II RP
uczniowie klas máodszych mieli zapamiĊtaü jedynie pozytywne postacie tej doby. Dowiadywali siĊ wiĊc o niejakich Engelu i Naftalim Botwinie – dziaáaczach Komunistycznego Związku MáodzieĪy Polskiej, a takĪe komunistach Henryku Hibnerze, Wáadysáawie Kniewskim i
Wáadysáawie Rutkowskim – bohaterskich o¿arach przeĞladowaĔ rządu. Czytali teĪ o gen.
ĝwierczewskim–Walterze, a tekst sugerowaá, iĪ ów sowiecki zresztą generaá wáaĞnie z Polski
wyruszyá walczyü z hiszpaĔskim faszyzmem. ĩadna z rzeczywiĞcie waĪnych postaci tej doby
w Polsce nie byáa godna zapamiĊtania przez dzieci – niechby i w «ciemnych barwach»!
Uczniowie klas starszych mieli natomiast zapamiĊtaü jedną wiodącą postaü negatywną
epoki – czyli Józefa Piásudskiego [27, 139–149]. Jako bohaterowie pozytywni lansowani z
kolei byli «twórcy polskiego rządu rewolucyjnego w Biaáymstoku» Feliks DzierĪyĔski, Julian
Marchlewski, Feliks Kon. Powtarzają siĊ teĪ nazwiska komunistów wprowadzone w klasach
máodszych – Hibnera, Rutkowskiego i Botwina [11, 362; 17, 268]. Zwraca tu uwagĊ brak ja--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50
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pozytywny bohater zbiorowy!
PrzejdĨmy teraz do zagadnienia miejsc pamiĊci. Jak juĪ sygnalizowaliĞmy, skoncentrujemy siĊ tylko na zestawie postaci konstytuujących miejsca zarówno «dobrej» jak i «záej»
pamiĊci. JeĞli chodzi o te ostatnie, zwraca uwagĊ niepowtarzalny casus Józefa Piásudskiego. Byáa to postaü najwyraĨniej niesáychanie «niewygodna» dla autorów rozwaĪanych
podrĊczników. Z jednej strony obserwujemy tendencjĊ do caákowitego wypierania go z
pamiĊci (w pewnych podrĊcznikach «nie istnieje»), z drugiej zaĞ do przypisywania mu
fenomenalnej mocy sprawczej, zwáaszcza w zakresie czynienia záa. Wiązaáo siĊ to z jego
statusem gáównego «wyraziciela» i obroĔcy interesów burĪuazji w Polsce czy teĪ, dostrajając siĊ do frazeologii podrĊczników, jej czoáowego «sáugusa», w dodatku «na pasku»
obcych mocarstw:
x «Czáowiekiem, w którym burĪuazja upatrywaáa podówczas swego mĊĪa opatrznoĞciowego byá Piásudski, który umiaá szermowaü pseudolewicowym frazesem, miaá swoich
ludzi we wszystkich zaborach, dysponowaá siáą zbrojną – resztkami legionów i dywesyjno-wywiadowczą organizacją POW»; [11, 314]
x «Byá nacjonalistą i wrogiem rewolucji rosyjskiej. Otwarcie wspóápracowaá z burĪuazją, byá wiĊc zdrajcą klasy robotniczej»; [18, 110]
x «Rzecz jasna, Īe imperializm niemiecki byá równieĪ zainteresowany w objĊciu wáadzy
w Polsce przez związanego od lat z wywiadem niemieckim Piásudskiego»;
x «W sytuacji tak dalece zaostrzonej walki klasowej Piásudski nie mógá pozostaü w dawnej roli jawnego pachoáka niemieckiego imperializmu»;
x «Piásudski i Wrangel – byáy to dwie rĊce imperializmu miĊdzynarodowego, usiáującego zadusiü kraj radziecki»;
x «ImperialiĞci Stanów Zjednoczonych i Anglii stawiali juĪ od lat na Piásudskiego»
[11, 314, 278, 328, 366].
Na kartach podrĊczników dyskredytowano i zafaászowywano wszystkie jego osiągniĊcia
począwszy od udziaáu w rozwoju ruchu robotniczego, wkáadu w odzyskanie niepodlegáoĞci
przez PolskĊ, roli w walce o ksztaátowanie siĊ granic czy teĪ jako czynnika stabilizującego
polską scenĊ polityczną po 1926 roku. Niezwykle rzadko jego nazwisko poprzedzano imieniem, okreĞleniem funkcji jaką sprawowaá (np. Naczelnik PaĔstwa, naczelny wódz) czy teĪ
stopniem wojskowym. Przedstawiano go jako zdrajcĊ interesów mas robotniczych i ludowych oraz osobĊ dziaáająca na szkodĊ swojego paĔstwa oraz narodu:
x «Mógá liczyü na przywódców PPS, zaprawionych pod jego kierownictwem do oszukiwania mas, do áamania ich rewolucyjnej walki» [17, 286]:
x «Wykorzystując báĊdy i chwiejnoĞü >>máodych<< (...) opanowaá Wydziaá Spiskowo–
Bojowy CKR PPS (...). Piásudski wykorzystaá w sposób przewrotny sáuszny pĊd robotników do ostatecznej rozprawy rewolucyjnej z caratem...»;
x «JuĪ pierwsze kroki Piásudskiego ujawniáy prawdziwy charakter jego przewrotu...»
[11, 222, 368];
x «Piásudski zawará uprzednio sojusz z kontrewolucyjnymi generaáami Petlurą oraz
Wranglem, wrogiem niepodlegáoĞci Polski» [17, 267].
Intencje wszystkich jego dziaáaĔ pozostawaáy niskie lub nieczyste. Akcentowano jego
koniunkturalizm, spryt, nieuczciwe metody, zaborczoĞü i intryganctwo charakteryzujące jakoby postĊpowanie tej postaci:
x «Dalsza sáuĪba w obozie imperializmu austro-niemieckiego przestaáa Piásudskiemu siĊ
opáacaü» [11, 280];
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jego obóz»;
x «Piásudski od r. 1923 pozornie usunąá siĊ od polityki, w rzeczywistoĞci miaá wszĊdzie,
zwáaszcza w wojsku, swoich ludzi» [17, 266, 286];
x «Taktyka jego polegaáa na >>wtykaniu<< swych agentów do róĪnych partii politycznych» [11, 319].
OczywiĞcie ta nieintencjonalnie przypisywana Piásudskiemu szczególna moc sprawcza i
moĪliwoĞci dziaáania wynikaáy z faktu, iĪ stanowiá on spersonalizowaną «emanacjĊ» burĪuazyjnego záa, podstĊpu i obáudy (jest to wielokrotnie zupeánie wyraĨnie komunikowane). Konsekwencje tego okazaáy siĊ jednak nieoczekiwane i dla komunistów káopotliwe. Jego postaü
zdominowaáa bowiem w podrĊcznikach dzieje Polski ostatnich kilkudziesiĊciu lat (licząc z
ówczesnej perspektywy naturalnie).
NiezaleĪnie od tego jak wyolbrzymioną okazaáa siĊ postaü Piásudskiego, Ğwiadomą intencją nowych «wáodarzy» kraju byáo aby w ĞwiadomoĞci nowego pokolenia i caáego spoáeczeĔstwa utrwalili siĊ – jako miejsca «dobrej» pamiĊci – wysuwani przez nich nowi bohaterowie
dziejów Polski. Przy schematyzmie komunistycznej wizji walki dobra ze záem, gdzie «dobro»
wiązaáo siĊ bezwzglĊdnie i wyáącznie z dziaáalnoĞcią «nurtu rewolucyjnego» [26, 141–146],
po prostu musieli siĊ oni wywodziü z jego szeregów. IntencjĊ przebudowy pamiĊci ujawnia
szczególny wzorzec prezentowania danej postaci powtarzający siĊ we wszystkich rozwaĪanych podrĊcznikach. Postaü bohatera musi byü ilustrowana zdjĊciem (chyba, Īe ten element
obudowy dydaktycznej w ogóle nie wystĊpuje w danym podrĊczniku), a w narracjĊ opisującą
przebieg wypadków historycznych zostaje wpleciona mniej lub bardziej obszerna charakterystyka osoby i dokonaĔ bohatera (w ksiąĪkach dla klas starszych moĪe to byü znacznie rozbudowany Īyciorys). Elementem tej charakterystyki jest zawsze opowiastka na temat jakiegoĞ
szczególnego, nieraz drobnego wydarzenia, w którym bohater uczestniczyá pozwalająca na
podkreĞlenie pozytywnych cech charakteru (typowy ich zestaw: bojowy odwaĪny, prostolinijny gotowy do poĞwiĊceĔ, oddany sprawie rewolucyjnej), bądĨ jakiegoĞ szczególnego czynu
który warto zapamiĊtaü. Cytowane są takĪe sáowa, jakie bohater miaá kiedyĞ wypowiedzieü,
bądĨ teĪ przychylna opinia anonimowej (zwykle) osoby na jego temat.
Zestaw wiodących postaci bohaterskich dla interesującego nas okresu w podrĊcznikach
konstytuują zatem (zestaw pozostaje w zasadzie stabilny niezaleĪnie od rozmiarów podrĊcznika i grupy wiekowej, dla której jest on przeznaczony): kreowany na pierwszego polskiego
socjalistĊ/rewolucjonistĊ Ludwik WaryĔski oraz takie postacie jak Feliks DzierĪyĔski, RóĪa
Luksemburg i Julian Marchlewski. Oprócz wskazanych bohaterów «naczelnych», naleĪących
do «Īelaznego kanonu» (ich postacie których przewijają siĊ w narracji wydarzeĔ róĪnych
momentów dziejowych od schyáku XIX w. po czasy miĊdzywojnia), pojawiają siĊ teĪ postacie związane z tylko jednym znaczącym wydarzeniem historycznym i/lub wyodrĊbnionym
okresem. I tak swoich «lokalnych» bohaterów mają rewolucja 1905 r., I wojna Ğwiatowa i
«rewolucja paĨdziernikowa», wreszcie II wojna Ğwiatowa i czas hitlerowskiej okupacji.
Wnioski. Z naszej analizy wynika, iĪ na obszarze szkolnej edukacji historycznej komunistyczne wáadze fundowaáy najmáodszym pokoleniom spoáeczeĔstwa polskiego wersjĊ pamiĊci zbiorowej diametralnie róĪniącą siĊ od tej zastanej (przynajmniej w czĊĞci odnoszącej
siĊ do ostatnich kilkudziesiĊciu lat). Zmiany dotyczyáy zarówno sfery caáoĞciowych obrazów
jak teĪ konkretnych miejsc pamiĊci. Ostatecznie, tak jak pacjent uwikáany w terapiĊ pamiĊci
«odkrywaá» w swej osobistej przeszáoĞci nieoczekiwane traumy szczególnego rodzaju, spoáeczeĔstwo polskie miaáo «przypomnieü sobie», tzn. przyswoiü i zaakceptowaü jako formatywną, podstawową prawdĊ o wáasnej przeszáoĞci szczególny rodzaj doĞwiadczenia ucisku,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przemocy i przeĞladowania zaistniaáego na bazie klasowych nierównoĞci, klasowego konÀiktu i otwartej walki klas.
Pacjent odkrywaá przeĞladowców wĞród osób, które byáy mu dobrze znane, z którymi
utrzymywaá wiĊzi emocjonalne, czĊsto literalnie wĞród najbliĪszych. Podobnie Polacy mieli
znaleĨü swych «przeĞladowców» bardzo blisko, wĞród siebie niejako – w postaci konkretnie
wskazanych, okreĞlonych grup (bytów) spoáecznych oraz jednostek, w szczególnoĞci tych
obecnych w dotychczasowym kanonie historycznym. Mieli teĪ – dodajmy na marginesie –
«przypomnieü sobie» tych (tzn. komunistów), którzy jakoby starali siĊ w swoim czasie przeciwdziaáaü zaistnieniu tych urazów bądĨ je áagodziü.
Ustanowienie pamiĊci urazowej oznaczaáo zmianĊ nie tylko obrazu przeszáoĞci, ale teĪ teraĨniejszoĞci. Wspomnienie traumy staje siĊ dla pacjenta punktem wyjĞcia dla budowy/odbudowy toĪsamoĞci i ustanowienia na nowo relacji z innymi (w czym mieĞci siĊ czĊsto zerwanie
związków z osobami obwinionymi za urazy). Odmieniona pamiĊü historyczna Polaków miaáa
doprowadziü do wyobcowania ze spoáeczeĔstwa grup obciąĪonych odpowiedzialnoĞcią za
záo, odrzucenie postaci, wydarzeĔ i symboli kojarzonych z traumatycznym uciskiem, sprzyjaü
budowaniu spoáecznej/narodowej toĪsamoĞci opartej na nowych odniesieniach. PrzeszáoĞü w
nowy sposób pamiĊtana dostarczyü miaáa idei i wartoĞci wspierających aktualnie prowadzoną
radykalna przebudowĊ porządku spoáecznego i zapewniü legitymizacjĊ nowej komunistycznej wáadzy.
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