Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Historii Prawa

mgr Filip Cyuńczyk

Narodowe instytuty pamięci i ich miejsce w prawnospołecznej rzeczywistości państw
postkomunistycznych w Europie Środkowej
i Wschodniej

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem:
1. prof. dr hab. Marka Wąsowicza
2. dr Michała Paździory (promotor pomocniczy)
w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa

Warszawa, grudzień 2018 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1

ROZDZIAŁ I: Zbiorowe i prawne ramy pamięci

14

1.1. Pamięć indywidualna jako czynnik kształtujący pamięć zbiorową

14

1.1.1. Pamięć indywidualna

14

1.1.2. Pamięć zbiorowa

17

1.2. Trzy spojrzenia na społeczną pamięć zbiorową w odniesieniu do nowożytnej
koncepcji narodu

36

1.3. Prawne ramy pamięci

41

ROZDZIAŁ II: Trzecia fala konstytucji: miejsce i rola przeszłości w preambułach aktów
konstytucyjnych państw postkomunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

46

2.1. Reforma ładu konstytucyjnego i próby symbolicznego odcięcia się od przeszłości

46

2.2. Odwołania do przeszłości w aktach konstytucyjnych w Europie i na świecie

52

2.3 Narracje pamięci w konstytucjach państw postkomunistycznych

55

ROZDZIAŁ III: Narodowe instytuty pamięci w krajach byłego bloku wschodniego

65

3.1. Miejsce instytutów pamięci w porządku prawnym poszczególnych państw

65

3.2. Ustawowe regulacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych instytutów: finansowanie,
nadzór, organy

70

3.3. Ustawowe zadania narodowych instytutów pamięci

85

3.3.1. Generalne funkcje i zadania narodowych instytutów pamięci wyartykułowane w
ustawach i innych aktach założycielskich

85

3.3.2. Szczególne narzędzia działania instytutów pamięci: definicje, koncentracja materiałów
archiwalnych, szczególne przepisy karne, zobowiązanie do współpracy z instytutami

94

3.4. Na drodze do instytucjonalizacji pamięci? Studium przypadku Republiki Łotewskiej

99

3.5. Instytucje o podobnym profilu w regionie i na świecie spoza głównego pola zainteresowań
badawczych

105

ROZDZIAŁ IV: Przyczyny powstania narodowych instytutów pamięci w Europie Środkowej i
Wschodniej

113

4.1. Wyzwania i problemy związane z kształtowaniem się pamięci zbiorowych społeczeństw
po upadku komunizmu
4.2. Narracje pamięci jako źródło legitymizacji

113
120

4.2.1. Kształtowanie się nowoczesnych narodów Europy Środkowej i Wschodniej
do 1918 r.

122

4.2.2. Legitymizacja nowych państw narodowych w omawianej części Europy

126

4.2.3. Rola historii w kształtowaniu się tożsamości tzw. państw satelickich

132

4.2.4. Rola państwa i instytucji prawnych (odpowiedź na wyzwania)

140

4.3. Narodowe instytuty pamięci jako podmioty potencjalnie realizujące zadania okresu
transformacji

148

4.3.1. tzw. sprawiedliwość tranzycyjną (ang. transitional justice)

149

4.3.2. Sprawiedliwość historyczną (ang. historical justice)

159

4.3.3. Nadzwyczajne środki prawne okresu transfromacji

162

4.4. Miejsce i znaczenie narodowych instytutów i instytucji pamięci w rzeczywistości społecznej,
politycznej i prawnej powstałej w omawianych państwach po 1989 roku

168

WNIOSKI

185

BIBLIOGRAFIA

193

WSTĘP

I. Przedmiot pracy
Przedmiotem niniejszej rozprawy są instytucje powstałe po upadku komunizmu1
w Europie Środkowej i Wschodniej, od państw bałtyckich, poprzez Polskę, dawną
Czechosłowację, Węgry, po Rumunię i Bułgarię. Ciekawy wydaje się fakt, że do ich
założenia nie doszło jednak w pierwszych latach przejścia ustrojowego, tylko pod koniec
pierwszej i w drugiej dekadzie przemian. Co do zasady posiadają one cały szereg cech
wspólnych począwszy od trybu powstania, charakteru prawnego, wynikających z niego
kwestii związanych z finansowaniem, nadzorem i wyborem organów, po zadania, do których
realizacji są prawnie zobowiązane. Mimo, że posiadają inne nazwy własne2, to na potrzeby tej
pracy, ze względu na szczególne cechy, które zostały właśnie wymienione, możemy je, jako
pewną regionalną zbiorowość i szczególny w skali świata fenomen, nazwać roboczo
„narodowymi instytutami i instytucjami pamięci”. Choć instytucje o podobnym profilu,
a także rodowodzie i źródle powstania, istnieją także w Niemczech, Słowenii, a po „rewolucji
godności” lub inaczej „euromajdanu” został przywrócony do życia instytut ukraiński, to
przedmiotem badań niniejszej pracy są instytuty i instytucje zajmujące się pamięci narodową
z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii.
Taki stan rzeczy i dobór głównego pola badawczego wynika z powodów. Przede
wszystkim jeśli weźmiemy pod uwagę historię poszczególnych państw postkomunistycznych
Używane w niniejszej pracy słowo komunizm nie ma związku z teoretycznymi koncepcjami K. Marksa,
F. Engelsa i innych twórców tej doktryny. Ma ono za zadanie skrótowo obrazować formę rządów, wizję prawa
i jego społecznej roli przyjętej w Rosji, a później w Związku Radzieckim, po bolszewickim zamachu stanu.
Następnie ugruntowaną na bazie radzieckiej konstytucji z 1936 r. i oddziałującą na państwa zależne od ZSRR po
1945 roku. Innymi słowy jest ono przypasane do zbioru charakterystycznych cech systemów politycznych
i prawnych zaprowadzonych na głównym obszarze badawczym niniejszej pracy po drugiej wojnie światowej,
a nie do konkretnej doktryny polityczno-prawnej. Dlatego też nie należy go rozumieć dosłownie w sensie
naukowym. Każdorazowe użycie słowa komunizm ma w sposób skrótowy obrazować niedemokratyczny system
polityczny wprowadzony i utrwalony w omawianych państwach, który do samej doktryny odwoływał
w warstwie narracyjnej przy jednoczesnym wytworzeniu własnych rozwiązań codziennej praktyki politycznej
i społecznej. Jednocześnie powinien być on rozumiany jako całkowite zaprzeczenie idei konstytucyjnej
liberalnej demokracji przyjętej przez omawiane państwa po przełomie roku 1989.
2
Estonia: Estoński Instytut Pamięci Historycznej, Litwa: Centrum Badania Ludobójstwa i Oporu Mieszkańców
Litwy, Polska: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Czechy: Instytut Badania Reżimów Totalitarnych, Słowacja: Instytut Pamięci Narodu, Węgry: Archiwa
Historyczne Węgierskiego Bezpieczeństwa Państwowego, Rumunia: Narodowa Rada Badań Archiwów
Securitate i Instytut Badania Zbrodni Komunistycznych i Pamięci o Rumuńskim Uchodźstwie, Bułgaria:
Komisja ujawniania dokumentów i ogłaszania przynależności obywateli Bułgarii do organów bezpieczeństwa
państwa i służb wywiadowczych Narodowej Armii Bułgarii, Łotwa: w tym przypadku zachodzi duża złożoność
kwestii instytucjonalizacji dlatego też w odrębnym studium przypadku zostaną omówione najważniejsze
państwowe i quasi-państwowe instytucje mające wpływ na kształtowanie się społecznej pamięci zbiorowej
narodu we współczesnej Republice Łotewskiej.
1

1

w Europie Środkowej, Wschodniej i na Bałkanach, to dojdziemy do wniosku, że odrzucenie
komunizmu, w mniej więcej tym samym okresie są ich jedynym rzeczywistym spoiwem.
Reszta zmiennych, takich jak podejmowane przez państwa postkomunistyczne decyzje
o kierunku przemian, w tym odnoszące się do przyjęcia pewnej wizji państwa, społeczeństwa
i polityki – składające się na zjawisko nazywane przejściem demokratycznym (tranzycja: od
angielskiego słowa transition) – a także o celach strategicznych, czy też implementacji
konkretnych rozwiązań prawno-ustrojowych, ukazuje raczej zasadnicze rozbieżności
pomiędzy nimi. Fundamentalne różnice ujawniły się zresztą nie tylko w okresie przejścia
demokratycznego, ale także na etapie interpretacji doktrynalnych zasad komunizmu, w ich
polityce wewnętrznej i międzynarodowej prowadzonej w okresie, gdy oficjalną państwową
doktryną był realny socjalizm, po właśnie modele i wybory dokonywane w trakcie przejścia
demokratycznego. To właśnie ten ostatni element będzie podstawowym kryterium podziału
poszczególnych państw postkomunistycznych na trzy zasadnicze podgrupy.
Pierwsza grupa państw, czyli byłe państwa satelickie ZSRR tj. Polska, Czechosłowacja,
Rumunia (w pewnym okresie bardziej od niego uzależniona, w pewnym mniej), Bułgaria,
Węgry, wspólnie z Państwami Bałtyckimi, czyli republikami sowieckimi o dość specyficznej
historii na tle pozostałych państw związkowych, zdecydowały się na jak najszybszą integrację
ze strukturami świata zachodniego – NATO i EWG/UE. Integracja wiązała się
z koniecznością przyjęcia pewnych rozwiązań instytucjonalnych typowych dla państw już
przynależących do tego kręgu politycznego i kultury prawnej, przede wszystkim
z

implementacją

formalnych

ram

konstytucyjnej

liberalnej

demokracji,

a

także

z zaakceptowaniem konsekwencji takiej decyzji. Przejawiały się one m.in. poprzez akceptację
i wprowadzenie do swojego porządku prawnego koncepcji rządów prawa w duchu typowym
dla „negatywnej koncepcji rule of law”3 sformułowanej przez J. Raza, praw człowieka czy też
praw jednostki. Satelicki charakter Polski, Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii i Rumunii
wynikał przede wszystkim z powiązania ich z ZSRR sojuszami militarnym i gospodarczym.
Wszystkie wymienione państwa należały do Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej. Naturalnie bieżąca polityka mogła weryfikować skalę zaangażowania
poszczególnych krajów (przykład postępowania Rumunii 1968 roku w czasie inwazji na
Czechosłowację i odrzucenie przez nią bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1984),
jednak, aż do upadku systemu były one pełnoprawnymi członkami obu sojuszów, a tym
samym państwami uzależnionymi od ZSRR. Z kolei szczególny charakter Państw bałtyckich
3

Zob. J. Raz, The Rule of Law and Its Virtue, w: The Authority of Law, Essays on Law and Morality, Oxford
University Press, 1979.

2

– Litwy, Łotwy i Estonii – wynikał z ich historii. Jak wiadomo, spośród wszystkich republik
związkowych posiadały one najsilniejsze tradycje państwowe. Wynikało to z faktu,
że pomiędzy 1918 rokiem a wiosną roku 1940 były one w pełni niepodległymi państwami.
To właśnie do tych państwowości i do konieczności przywrócenia ładu prawnomiędzynarodowego Litwa, Łotwa i Estonia odwoływały się uchwalając akty prawne
przesądzające o ich wystąpieniu z ZSRR – deklaracje niepodległości.
Wracając do samego okresu przejścia demokratycznego należy jeszcze raz podkreślić,
że to właśnie omówiona grupa państw zdecydowała się na podjęcie wyzwania, jakim była jak
najszybsza integracja ze strukturami świata zachodniego. Konsekwencją takiej decyzji była
całkowitą zmianą dotychczasowych sojuszów militarnych i gospodarczych. Dotyczyła ona
zarówno faktycznej reorientacji ich dotychczasowej polityki, jak również zwrotu o 180 stopni
na polu podstawowych praw, zasad i wartości. To z kolei w sposób najbardziej jaskrawy
ukazało wyzwania przed jakimi stanęły. Państwa z omawianej grupy musiały w tym samym
czasie pogodzić ze sobą oczekiwania zewnętrzne – takie jak reforma gospodarki, systemu
prawnego itd. – z oczekiwaniami wewnętrznymi typowymi dla okresu przejścia – rozliczenia
z przeszłością, wprowadzenie nadzwyczajnych środków prawnych mających przywrócić
w społeczeństwie poczucie sprawiedliwości, wymiana elit itd. W teorii niespełnienie
oczekiwań zewnętrznych groziło brakiem realizacji celu nadrzędnego – integracji ze
strukturami świata zachodniego – i, w konsekwencji, koniecznością kolejnej reorientacji
swojej polityki. Z kolei niespełnienie oczekiwań wewnętrznych mogło grozić odrzuceniem
przez poszczególne społeczeństwa nowego systemu i skutkowałoby kolejnym przesileniem
politycznym w tej części świata. Dlatego też to właśnie państwa z pierwszej grupy musiały
być najbardziej aktywne na polu godzenia poszczególnych, wydawałoby się całkowicie
sprzecznych lub przynajmniej nie korespondujących ze sobą, oczekiwań.
Skala wyzwań jak i ich skomplikowanie stają się szczególnie widoczne, gdy zostaną
porównane z resztą świata postkomunistycznego i jego drogą od realnego socjalizmu do form
ustrojowych, w tym konstytucyjnej liberalnej demokracji (Słowenia), które wykształciły się
na tym obszarze po titowskiego wcielenia komunizmu. Naturalnym wydaje się być
stwierdzenie, że głębsza analiza przemian na tamtym obszarze wymagałby przeprowadzenia
odrębnych studiów przypadku dla każdego z państw. Niemniej istniej konieczność, aby
przyjrzeć się pokrótce wydarzeniom i wyborom poszczególnych narodów i państw w byłym
ZSRR, byłej Jugosławii i w Albanii.
W pierwszym przypadku, poza zaobserwowanym już wyraźnym podziałem pomiędzy
Państwami Bałtyckimi, które przyłączyły się do byłych państw satelickich, a pozostałymi
3

republikami radzieckimi, można i wręcz należy podkreślić pewną zbieżność działań
niepodległych państw wchodzących w skład utworzonej na początku lat 90-tych Wspólnoty
Niepodległych Państw. Na gruncie prawnym i społecznym możemy w każdym z tych
przypadków mówić albo o próbie budowy konstytucyjnej liberalnej demokracji, a następnie
błyskawicznym demontażu jej formalnych ram (Rosja, Białoruś) albo o natychmiastowym
przejściu do nowych form autorytaryzmu i systemu oligarchicznego – przede wszystkim
w Azji Środkowej. Nie bez znaczenia dla relacji pomiędzy poszczególnymi byłymi
republikami radzieckimi były konflikty zbrojne – wojna abchazko-gruzińska czy konflikt
o Górski Karabach. Jednak generalnie do końca XX wieku nie miały one wpływu na erozję
systemu powstałego w ramach WNP. Dopiero tzw. kolorowe rewolucje w Gruzji i na
Ukrainie, a także otwarte konflikty zbrojne pomiędzy tymi państwami a Rosją spowodowały
wyłom w układzie sił wytworzonym po upadku ZSRR na obszarze, który obejmowało to
państwo przed 1991 rokiem.
Całkowicie odrębna historia dotyczy obszaru byłej Jugosławii i Albanii. Państwa te już
w latach 50-tych wyraźnie podkreślały swoją odrębność od ZSRR i jego satelitów. Miało to
związek zarówno z osobistymi ambicjami ich jedynowładców – Josipa Broz Tito i Envera
Hodży – jak i przyjętą przez nich polityką dotyczącą uniezależnienia się od wpływów ZSRR.
Dlatego też owa odrębność polegająca m.in. na działaniu Jugosławii w ramach trzeciego
bloku politycznego, jakim był Ruch Państw Niezaangażowanych, czy na całkowitej alienacji
Albanii, spowodowała, że zarówno kwestie dotyczące upadku systemu komunistycznego
w tych państwach, jak i późniejszych przemian i konfliktów wewnętrznych na ich obszarze
nie pasują do schematów wytworzonych na obszarze byłych satelitów i samego Związku
Radzieckiego. Związane jest to faktem, że w przeciwieństwie do pozostałych dwóch grup
państw w tym przypadku ciężko jest mówić o strategicznych decyzjach determinujących
politykę zewnętrzną będących konsekwencją wcześniejszej zależności od zewnętrznego
ośrodka decyzyjnego. W przeciwieństwie do grupy byłych satelitów i Państw bałtyckich, jak i
pozostałych b. republik radzieckich, w tym przypadku wcześniejsza zależność nie była
determinantą jakiegokolwiek wyboru drogi czy to przejścia demokratycznego, czy też
implementacji rozwiązań prawnych i ustrojowych.
Spośród wszystkich omówionych dotychczas grup państw post-komunistycznych
w niniejszych analizach nie mieści się jedno: była Niemiecka Republika Demokratyczna. Jest
to całkowicie odrębny przypadek, zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę jego charakter
w czasach komunistycznych, sposób tranzycji (jeśli w ogóle w tej konkretnej sytuacji można
o niej mówić), jak i przyjęte rozwiązania prawne w okresie tuz po wyjściu z komunizmu.
4

Zaczynając od punktu pierwszego należy zaznaczyć, że charakter i istnienie NRD
w dużej mierze determinowany był polityką międzynarodową i poziomem napięcia pomiędzy
światem zachodnim a ZSRR i jego satelitami. Można pokusić się o stwierdzenie, że
zjednoczenie Niemiec, do którego w końcu doszło, od początku istnienia państwa
wschodnioniemieckiego było scenariuszem dopuszczanym przez Moskwę. Nawet pobieżna
analiza wszelkich procesów negocjacyjnych czy politycznych targów międzynarodowych
okresu zimnej wojny wskazuje, że istnienie tego państwa traktowane było bardzo
przedmiotowo przez jego sowieckiego patrona. Naturalnie jeśli weźmiemy pod uwagę
wszelkie kwestie formalne to NRD była zaliczana do grona satelitów. Była również zarówno
członkiem RWPG, jak i Układu Warszawskiego. Jednak rola jaką odgrywała była dalece inna
od pozostałych państw zależnych od Związku Radzieckiego. Kolejną kwestią jest samo
przejście od komunizmu do demokracji. O ile sam proces korozji systemu, i w konsekwencji
tego państwa, był podobny do pozostałych tzw. „demoludów” to już moment przejścia miał
zupełnie inny charakter. NRD stała się przedmiotem targów międzynarodowych i ostatecznie
uległa wcieleniu do Republiki Federalnej Niemiec. W związku z tym ciężko jest mówić
o jakichkolwiek procesach demokratycznych na tym obszarze. Zwłaszcza w sytuacji, gdy
odgórną decyzją zostało dołączone do kultury świata zachodniego. Dlatego też rozwiązania
tam zastosowane w żaden sposób nie korespondują z tym, co działo się na obszarze
pozostałych państw satelickich będących przedmiotem badań w niniejszej pracy.
Do powstania narodowych instytutów pamięci, które są przedmiotem badań w tej pracy,
doszło właśnie w pierwszej grupie państw, czyli we wszystkich pozostałych państwach
satelickich i w Państwach Bałtyckich. Zasadniczym wyróżnieniem od obszaru b. NRD jest
fakt, że w ich przypadku możemy mówić, po pierwsze o oddolnym charakterze przemian, po
drugie o autonomiczności ich decyzji dotyczącej integracji z prawnymi, społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi strukturami świata zachodniego. Takie decyzje podejmowane
były przez nie także w temacie polityki pamięci. Dlatego też przedmiotem analiz niniejszej
pracy są instytuty i instytucje powstałe właśnie w Estonii, Polsce, Czechach, Bułgarii,
Rumunii, na Łotwie, Litwie, Węgrzech i Słowacji.
Nie zmienia to jednak faktu, że instytuty i instytucje o zbliżonym profilu ze Słowenii,
b. NRD i Ukrainy zostaną w niniejszej pracy opisane. Chociażby w celu porównania ich
z odpowiednikami utworzonymi i działającymi na głównym polu badawczym. Celem
przeprowadzenia takiej analizy porównawczej jest wykazanie zasadniczych różnic, jeśli
chodzi o idee ich założenia i funkcjonowania.

5

II. Uzasadnienie badań
W chwili obecnej brak jest całościowego opracowania dotyczącego roli jaką pełnią
narodowe instytuty pamięci w naszej części Europy. Ich funkcjonowanie było do tej pory
raczej domeną dyskursu publicystycznego, niż naukowego. Dotychczasowe prace naukowe
skupione na tematyce podejmowanej w niniejszej pracy można podzielić na trzy zasadnicze
grupy:
•

Prace dotyczące studiów teoretycznych nad społeczną pamięcią zbiorową, a także nad
praktyka pamięci;

•

Prace z zakresu socjologii, socjologii prawa, socjologicznej historii prawa i teorii
prawa odnoszące się do kwestii konstytuowania wspólnoty politycznej, wspólnoty
narodowej, przejścia demokratycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, a także
podejmujące taką problematykę jak rządy prawa, prawa człowieka, sprawiedliwość
tranzycyjna (okresu przejściowego) czy też kwestie nadzwyczajnych środków
prawnych w okresie przejścia demokratycznego;

•

Prace dotyczące studiów nad przejściem demokratycznym i zmianą społeczną.

Do pierwszej grupy, spośród licznych publikacji, zaliczyć można przede wszystkim pracę
M. Halbwachsa „Społeczne ramy pamięci”4, która zapoczątkowała badania nad zjawiskiem
społecznej pamięci zbiorowej. Ponadto wraz z rozwojem studiów nad tą problematyką, do
dziś, pojawiły się zarówno książki zajmujące się rozważaniami stricte teoretycznymi,
np. ostatnia publikacja Z. Baumana „Retropia. Jak rządzi nami przeszłość”5, jak i takie,
w których teoria społecznej pamięci zbiorowej używana jest do omówienia konkretnych
studiów przypadku, tak jak miało to miejsce w książce P. Connertona „Jak społeczeństwa
pamiętają”6. Ponadto w grupie tej ulokować można prace zajmujące się prowadzeniem
polityki w oparciu o nawiązania do przeszłości – taką perspektywę przyjął L. Koczanowicz
w swojej „Polityce czasu”7, a także będące kompedium wiedzy i podsumowaniem staniu
badań jak zrobiła do B. Misztal publikując „Theories of social remembering”8. Spośród stricte
Zob. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1969.
5
Zob. Z. Bauman, Retropia. Jak rządzi nami przeszłość, tłum. K. Lebek, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2018.
6
Zob. P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2012.
7
Zob. L. Koczanowicz, Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo
Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009.
8
Zob. B. Misztal, Theories of Social Remembering, Open University Press, Philadelphy 2003.
4
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polskiego piśmiennictwa naukowego na największą uwagę zasługuje książka B. Szackiej
„Czas przeszły, pamięć, mit”9, w której autorka podjęła się badań nad omawianym
zjawiskiem zarówno z perspektywy czysto teoretycznej, jak i postanowiła odnieść je do
krajowych studiów przypadku. Przykładem pracy z pogranicza pierwszej i drugiej grupy jest
książka J. Pribana „Legal Symbolism”10. Skupił się on w niej głównie na kwestiach
konstytuowania wspólnoty politycznej i symbolicznej roli prawa. Jednak w części rozdziałów
odnosi się do kwestii związanych z rolą społecznej pamięci zbiorowej i bezpośrednio do
zjawisk zachodzących w państwach z głównego pola badawczego niniejszej pracy. Znaczenie
prawa jako ważnego czynnika kształtującego wspólnoty zarówno polityczne (jak u Pribana)
jak i narodowe zostało podkreślone w książce C. Thornhilla „Sociology of Constitutions”11.
W przypadku ostatniej pracy najważniejsza dla autora jest perspektywa historycznej ewolucji
instytucji prawnych prowadząca do ukształtowania się dzisiejszych państw funkcjonujących
w oparciu o zasady konstytucjonalizmu. Przyjęta przez niego perspektywa badawcza
i metodologia jest bardzo bliska pracy H. Bermana „Prawo i rewolucja”12. To właśnie z tej
książki zostały zaczerpnięte na potrzeby niniejszej pracy i używane zgodnie z przyjętym
przez niego rozumieniem takie pojęcia jak „zachód” i „zachodnia tradycja prawna”. Ponadto
do drugiej grupy publikacji zaliczyć należy wszelkie prace podejmujące problematykę
interakcji zachodzących pomiędzy tworzonym prawem a kształtowaniem się wspólnot
narodowych. W tym przypadku istotną i fundamentalną rolę odgrywa trylogia E. Hobsbawma
„Wiek rewolucji”13, „Wiek kapitału”14 i „Wiek imperium”15, a także praca B. Andersona
„Imagined communities”16. Ponadto warta uwagi jest wspólna publikacja E. Hobsbawma
i T. Rengera, gdzie E. Hobsbawm podjął się m.in. opisania historycznych metod tworzenia
narodowych mitologii17. Fundamentalną dla stosowanej w niniejszej pracy bazy pojęciowej

Zob. B. Szacka, B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2006.
Zob. J. Přibáň, Legal Symbolizm, On Law, Time and European Identity, Ashgate Hampshire 2007.
11
Zob. C. Thornhill, Sociology of Constitutions – Constitutions and State Legitimacy in Historical –
Sociological Perspective, Cambrigde University Press 2011.
12
Zob. H. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, tłum. S. Amsterdamski,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
13
Zob. E. Hobsbawm, Wiek rewolucji 1789-1848, tłum. M. Starnawski, K. Gawlicz. Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2013
14
Zob. E. Hobsbawm, Wiek kapitału 1848-1875, tłum. M Starnawski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa Warszawa 2014.
15
Zob. E. Hobsbawm, Wiek imperium 1875-1914, tłum. M. Starnawski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2015.
16
Zob. B. Anderson, Imagined Comunities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso London
New York, 2006.
17
Zob. E. Hobsbawm, T. Ranger (red.), The Invention of Tradition, Cambridge University Press 2014.
9

10

7

jest z kolei praca E. Gellnera „Narody i nacjonalizm”18. To właśnie z niej została zaczerpnięta
definicja

narodu.

Spośród

prac

odnoszących

się

bezpośrednio

do

studiów

nad

środkowoeuropejskim przejściem demokratycznym, i wynikłych z tego wyzwaniach
prawnych, szczególną uwagę należy zwrócić na dwa wydania zbiorowe pod redakcją
A. Czarnoty, M. Krygiera i W. Sadurskiego dotyczące problematyki rządów prawa
w państwach postkomunistycznych: „The Rule of Law after Communism”19 i „Rethinking the
Rule of Law after Communism”20. W. Sadurski opublikował także ważną pozycję dotyczącą
sądownictwa konstytucyjnego w państwach z głównego pola badawczego – „Rights Before
Courts”21. Kwestie związane z zagadnieniem sprawiedliwości tranzycyjnej, inaczej nazywaną
sprawiedliwością okresu przejściowego, zostały omówione zarówno w literaturze
anglojęzycznej, jak i w polskim piśmiennictwie naukowym. W pierwszym przypadku na
szczególną uwagę zasługuje książka R. Teitel „Transitional Justice”22. Z kolei w polskim
obiegu naukowym rolę podstawowego słownika pojęciowego pełni praca M. Krotoszyńskiego
„Modele sprawiedliwości tranzycyjnej”23. Do trzeciej grupy prac – dotyczących studiów nad
przejściem demokratycznym i zmianą społeczną – zaliczyć można przede wszystkim
zbiorowy wysiłek A. Marszałek-Kawy, A. Ratke-Majewskiej i P. Wawrzyńskiego: „Polityka
pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji”24, czy też pracę
P. Kwiatkowskiego o pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji25.
O społecznej pamięci zbiorowej jako narzędziu polityki i zmiany społecznej mowa również
w pracy zbiorowej pod redakcją G. Minka i L. Neumayera „History, Memory and Politics
in Central and Eastern Europe”26. Naturalnie publikacje wymienione we wszystkich trzech
grupach stanowią zaledwie wycinek szerokiej ławy studiów nad problematyką, która
podejmowana jest w niniejszej pracy. Mimo to, wyraźny i bardzo widoczny jest jednak fakt,
że w omówionym katalogu brak jest pracy łączącej aspekty socjologiczne (koncepcja
Zob. E. Gellner, Narody i nacjonalizm, wyd. 2 ze wstepem J. Breuilly, tłum. T. Hołówka, A. Grzybek, Difin,
Warszawa 2009.
19
Zob. A. Czarnota, M. Krygier (red.), The Rule of Law after Communism. Problems and Prospects in EastCentral Europe, Ashgate 1999.
20
Zob. A. Czarnota, M. Krygier, W. Sadurski (red.), Rethinking Rule of Law after Communism, CEU Press,
Budapest, New York 2005.
21
Zob. W. Sadurski, Rights Before Courts. A Case Study of Constitutional Courts in Postcommunist States
of Central and Eastern Europe, 2nd edition, Springer 2014.
22
Zob. R. Teitel, Transitional Justice, Oxford Uni. Press, 2000.
23
Zob. M. Krotoszyński, Modele sprawiedliwości tranzycyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.
24
Zob. A. Marszałek-Kawa, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości
politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza, tom 1 i 2, Difin, Warszawa 2016.
25
Zob. P.T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Wydawnictwa
Naukowe Scholar, Warszawa 2008
26
Zob. G. Mink, L. Neumayer (red.), History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe, Palgrave
Macmillan, 2013,
18
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społecznej

pamięci

zbiorowej),

prawne

(prawne

zagwarantowanie

i instytucjonalizacja konkretnych narracji pamięci), a także socjologiczno-prawny
konstytucjonalizm (konstytuowanie pewnego porządku w społeczeństwie). Wydaje się, że to
właśnie w narodowych instytutach i instytucjach pamięci skupiają się wszystkie owe
elementy. Dlatego też niniejsza rozprawa będąca komparatystycznym studium przypadku
dotyczącym działalności konkretnych instytucji mających realny wpływ (prawny, polityczny)
na kształtowanie się społecznych pamięci zbiorowych w państwach wymienionych
w poprzednim podrozdziale, może ową lukę zapełnić.
Głównym pytanie badawcze niniejszej rozprawy jest związane z powyższymi
rozważaniami. Mianowicie dlaczego właśnie w pierwszej grupie omawianych państw,
tj. tych, które przyjęły charakterystyczny model przejścia demokratycznego, doszło do
utworzenia narodowych instytutów pamięci i instytucji pamięci? Tym bardziej, że przyjęte
przez nie rozwiązania ustrojowe, ekonomiczne i generalnie prawne promują zupełnie inną
wizję społeczeństwa niż państwo narodowe. Na gruncie prawno-ustrojowym zadeklarowały
one opcję, która oparta jest na dążeniu do maksymalnego upodmiotowienia jednostki, czyniąc
ją centrum uwagi wszelkich instytucji. Od tego momentu działalność państwa, na wszelkich
obszarach

będących

przedmiotem

jego

instytucjonalnego

zainteresowania,

jest

determinowana dobrem pojedynczego obywatela. W takim stanie rzeczy ciężko jest się
doszukać konieczności ulokowania „obywatela” w ramach większej wspólnoty, czy też
rozmycia bardzo klarownego (w systemie liberalnym) podziału na sferę publiczną i prywatną.
Mimo to wszystkie omawiane państwa, obok przyjętych rozwiązań skierowanych na
jednostkę, postanowiły obok nich zadeklarować również akcenty wspólnotowe. Dlatego też
udzielenie odpowiedzi na to pytanie, przy jednoczesnym zidentyfikowaniu związków
pomiędzy konstytucyjną liberalną demokracją, a elementami wspólnotowymi, wydaje się być
niezbędne dla zrozumienia fenomenu narodowych instytutów i instytucji pamięci.
W związku z tym, że co do zasady przedmiotem zainteresowania prawa po przejściu
demokratycznym we wszystkich tych państwach stało się dobro jednostki, a nie mniej lub
bardziej abstrakcyjnych zbiorowości, odpowiedź na to pytanie będzie możliwa w przypadku
udzielenia odpowiedzi na kolejne pytania pomocnicze. Rozwikłanie problemów zawartych
w katalogu pytań pomocniczych pozwoli m.in. na ukazanie pozycji narodowych instytutów
i instytucji pamięci w rzeczywistość społecznej i politycznej państw post-komunistycznych
w Europie Środkowej i Wschodniej.
Dlatego też w toku dalszych rozważań chciałbym udzielić odpowiedzi na następujące
pytania pomocnicze: Czym jest społeczna pamięć zbiorowa? Jaka jest rola państwa
9

w procesach kształtowania społecznej pamięci zbiorowej? Czy państwa z głównego pola
badawczego zdecydowały się na odwołanie do historii i jeśli tak to dlaczego? Jakie
ewentualnie rozwiązania prawne zostały zastosowane w celu jasnej deklaracji poszczególnych
państw postkomunistycznych odnośnie ich stosunku do przeszłości? Jak owe rozwiązania
korespondują z rozwiązaniami przyjętymi w innych częściach świata? Jakie są formalne ramy
funkcjonowania narodowych instytutów i instytucji pamięci? Jak narodowe instytuty
i instytucje pamięci, a także polityka pamięci państw głównego pola badawczego
korespondują ze zjawiskami typowymi dla okresu przejścia demokratycznego takimi jak
sprawiedliwość tranzycyjna i historyczna. Niezbędne będzie również zmierzenie się z kwestią
konieczności uchwalenia specjalnych aktów prawnych typowych dla okresu przesileń
społecznych i politycznych (np. ustawy lustracyjnej), w trakcie których, może dochodzić do
przedefiniowania fundamentalnych zasad funkcjonowania poszczególnych państw? W końcu
czy i ewentualnie jakie znaczenie dla decyzji o powołaniu narodowych instytutów i instytucji
pamięci miało przyjęcie konstytucyjnej liberalnej demokracji w celu realizacji swoich celów
zewnętrznych?
Przeprowadzenie linii argumentacyjnej niniejszej pracy według przedstawionego
powyżej schematu pytań wydaje się być optymalne do uchwycenia zarówno złożoności
podjętego tematu badawczego, jak i do wykazania znaczenia narodowych instytutów
i instytucji pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej, dla państwowego oddziaływania na
pole społecznej pamięci zbiorowej w ramach konstytucyjnej liberalnej demokracji.

III. Struktura pracy
W Rozdziale I omówione zostaną przede wszystkim zagadnienia dotyczące
zasadniczych różnic pomiędzy pamięcią indywidualną, a społeczną pamięcią zbiorową jako
koncepcją socjologiczną i filozoficzną. Szczególna uwaga zostanie poświęcona na ukazanie
związków i zasadniczych różnic pomiędzy nimi. W tym rozdziale przedstawione zostaną
także: definicje, sposoby funkcjonowania, jak również punkty styczne, w których dochodzi do
zetknięcia się pamięci indywidualnej i społecznej pamięci zbiorowej. Dodatkowo, w oparciu
o koncepcje przymusowej przynależności do narodu E. Gellnera27, zostaną omówione związki
pomiędzy koncepcją, a pamięcią zbiorową konkretnej grupy społecznej, jaką w przypadku
niniejszej pracy jest naród.

27

Zob. E. Gellner, Narody i nacjonalizm..., op. cit.
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Kolejnym wątkiem podjętym w Rozdziale I, będzie problematyka dotycząca możliwości
stymulowania i nasilania lub osłabiania, przez poszczególne państwa z tej części świata,
procesów kształtowania się pamięci zbiorowych społeczeństw. Analiza tego zjawiska zostanie
dokonana w dwojaki sposób: po pierwsze, poprzez ukazanie w/w procesów w ujęciu
historycznym, po drugie, poprzez zidentyfikowanie i wskazanie zarówno historycznych, jak
i wciąż aktualnych możliwości prawnego oddziaływania na nie. W związku z tym (w treści
rozdziału) omówiona zostanie dotychczasowa literatura przedmiotu odwołująca się do
podejmowanej problematyki, a także kierunki działania prawotwórczego działania państwa
pozwalające na kształtowanie i ustalanie prawnych ram pamięci zbiorowej społeczeństw.
Wszelkie w/w elementy zostaną zidentyfikowane i omówione w oparciu zarówno o prace
teoretyczne, jak i historyczne.
Ponadto, już na etapie wstępu, należy podkreślić, że zdiagnozowane i opisane schematy,
pomimo zastosowania ich w Europie Środkowej i Wschodniej, mogą być w gruncie rzeczy
aplikowane w dowolnej części świata. Związane jest to uniwersalnym charakterem
omawianych w pierwszym rozdziale konstrukcji teoretycznych, a zwłaszcza koncepcji
społecznej pamięci zbiorowej. Punktem wyjścia dla podejmowanych analiz będzie klasyczna
teoria pamięci zbiorowej M. Halbwachsa i jej późniejsze rozwinięcia m.in. autorstwa
B. Szackiej, P. Connertona, a także podsumowanie poszczególnych koncepcji i rozważań
teoretycznych autorstwa B. Misztal.
W Rozdziale II omówione zostaną kwestie dotyczące procesów konstytuujących dany
porządek prawny, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywają w nich narracje
pamięci. To właśnie ten element zostanie wskazany w preambułach do fundamentalnych
aktów prawnych uchwalonych w państwach głównego pola badawczego po upadku
komunizmu. Przeanalizowane zostaną zarówno poszczególne konstytucje, jak i ustawy,
a także akty wykonawcze, w których zastosowano narracje pamięci w celu wywołania
procesów prowadzących do ustanowienia nowej wspólnoty politycznej. Przykładem drugiej
kategorii aktów prawnych mogą być deklaracje niepodległości Państw bałtyckich czy też
uchwały lokalnych parlamentów dotyczące chociażby ciągłości tradycji państwowych.
Rozwiązania przyjęte przez legislatorów z państw Europy Środkowej i Wschodniej
porównane zostaną z kilkoma państwami z innych części świata m.in. z Izraelem, Turcją czy
Portugalią. Porównanie będzie miało na celu przede wszystkim weryfikację założenia
teoretycznego o regionalnym charakterze zastosowania narracji pamięci w treści aktów
konstytuujących.
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Rozdział III poświęcony został omówieniu i porównaniu prawnych ram funkcjonowania
narodowych instytutów i instytucji pamięci działających w Europie Środkowej i Wschodniej
po upadku komunizmu. Przedmiotem analiz będą w/w instytuty i instytucje funkcjonujące
w Polsce, Estonii, na Litwie, w Czechach, Rumunii, Bułgarii, a także na Słowacji i na
Węgrzech ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które mogą oddziaływać na zjawiska
omówione w poprzednich dwóch rozdziałach. Przedmiotem analiz będą akty prawne, na
mocy których doszło do powołania poszczególnych narodowych instytutów i instytucji
pamięci. Szczególna uwaga zostanie poświęcona ulokowaniu instytutów w porządku
prawnym poszczególnych państw, prawnym ramom ich funkcjonowania – zwłaszcza źródłom
finansowania i nadzorowi nad nimi – a także ich ustawowym zadaniom. W dalszej części
rozdziału zostaną przedstawione: 1) studium przypadku Republiki Łotewskiej, której ze
względu na skomplikowaną sytuację prawną, a także przyjęte dotychczas rozwiązania na polu
obcowania z pamięcią, nie można umieścić w ścisłych ramach porównawczych, 2) instytucje
z Europy Środkowej i Wschodniej (i ze świata) o podobnym charakterze do omawianych w
niniejszym rozdziale. Podobnie, jak w przypadku Rozdziału II, celem porównania rozwiązań
prawnych i instytucjonalnych zastosowanych w państwach z głównego pola badawczego,
z wybranymi instytucjami spoza niego, będzie dążenie do wyłuskania regionalnej –
środkowoeuropejskiej – specyfiki rozwiązań prawnych.
Najistotniejszym elementem w tej części będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy
i w jaki sposób opisywane

rozwiązania ustawowe (i nie tylko) mogą wspierać lub

stymulować zidentyfikowane i omówione w dwóch poprzednich częściach procesy
polityczne, społeczne i prawne. Ponadto poprzez analizę prawnych ram funkcjonowania
poszczególnych narodowych instytutów i instytucji pamięci, możliwa stanie się identyfikacja
możliwości władczego oddziaływania na nie przez czynnik polityczny.
Rozdział IV stanowić będzie próbę odniesienia analiz z trzech poprzednich rozdziałów
do następujących zmiennych, wynikających z pomocniczych pytań badawczych, czyli do
kwestii wyzwań na polu społecznej pamięci zbiorowej, przed jakimi stanęły państwa
postkomunistyczne

w

momencie

przejścia

demokratycznego,

kwestii

związanych

z formowaniem się nowoczesnych narodów, prawnego oddziaływania na procesy
narodowotwórcze, wpisywania się narodowych instytutów pamięci w zjawiska typowe dla
przejścia demokratycznego (sprawiedliwość tranzycyjną, historyczną, żądanie rozliczenia
przeszłości przy pomocy prawa). Ostatnim elementem Rozdziału IV będzie analiza
poszczególnych odpowiedzi i wyników uzyskanych w toku pracy, pozwalająca udzielić
odpowiedzi na główne pytanie badawcze. W związku z tym, w ostatnim podrozdziale
12

zostanie omówione zagadnienie związane z korelacją pomiędzy przyjęciem formalnych ram
konstytucyjnej liberalnej demokracji przez państwa z głównego pola badawczego a ich
decyzją o prowadzeniu działań na polu społecznej pamięci zbiorowej, z uwzględnieniem
faktu, że decyzja ta dotyczyła nie bezpośredniego28 oddziaływania przez poszczególne
państwa na zbiorowe pamięci swoich społeczeństw, lecz poprzez wyspecjalizowane instytuty.

Zarówno w Rozdziale I, jak i IV, wskazane zostaną mechanizmy bezpośredniego oddziaływania przez aparat
państwowy na procesy kształtowania się społecznych pamięci zbiorowych w erze nowożytnej. Dlatego na
obecnym etapie jako działanie bezpośrednie należy rozumieć formę prawną, w której administracja może
w sposób władczy oddziaływać na instytucje odpowiedzialne za konkretne działania na polu pamięci, a także
przekazywać im w ramach stosunku zależności konkretne narracje i treści. Przeciwieństwem działania
bezpośredniego może być działanie państwa poprzez wyznaczenie prawnych ram funkcjonowania
wyspecjalizowanych instytucji, które ze względu na swój ekspercki charakter mogą, w teorii, samodzielnie
kształtować konkretne narracje pamięci.
28
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Rozdział I: Zbiorowe i prawne ramy pamięci
1.1. Pamięć indywidualna jako czynnik kształtujący pamięć zbiorową
1.1.1. Pamięć indywidualna
Po analizie dotychczasowej literatury bez większych problemów można zgodzić się
z tezą, że o ile pamięć indywidualna człowieka wraz z jej wszelkimi podgrupami, włączając
w to najistotniejsze dla tej pracy typy pamięci – epizodyczną i autobiograficzną – jest
zjawiskiem stricte biologicznym, o tyle pamięć zbiorowa jest już wytworem samego
społeczeństwa.
Owe dwie najistotniejsze odmiany indywidualnej, osobistej, pamięci człowieka mają
szczególne znaczenie dla późniejszych procesów kształtujących społeczną pamięć zbiorową.
Sama pamięć, zgodnie z definicją, „jest zdolnością do przechowywania informacji
i późniejszego ich wykorzystania”1. Ponadto pamięć jest „zespołem procesów poznawczych
zaangażowanych w nabywanie, przechowywanie i późniejsze odtwarzanie informacji”2.
Jest ona zdolna do przechowywania informacji „ultrakrótko lub przez całe życie”3.
Podstawowym, oczywistym, wyróżnikiem dwóch wspomnianych powyżej rodzajów
pamięci – czyli epizodycznej i autobiograficznej – poza ich indywidualnym charakterem jest
sposób, w jaki informacje są przechowywane i artykułowane przez daną jednostkę. Pomimo,
że wspomnienia są przypisane do konkretnej osoby, to jednak, jak wynika z przywołanej
literatury, posiadają one cechy wskazujące, że jest to sposób zapamiętywania pewnych
wydarzeń, który nie jest oparty jedynie na przywoływaniu suchych faktów, ale również na
innych czynnikach, jak np. emocje. To właśnie one stymulują takie działania jednostki, jak
chociażby dążenie do odpowiedniej interpretacji wydarzeń z przeszłości, czyli takiej, która
pozwoli osobie wspominającej na przedstawienie własnych postaw w pożądanym przez siebie
świetle. Wspomnienia reprodukowane przez jednostkę są artykułowane w dowolny sposób,
zarówno poprzez przekaz ustny, jak i poprzez ich utrwalenie (nagranie, spisanie). Ciekawym
i znanym w polskiej kulturze XX wieku przykładem takiej „relacji z przeszłości”, polegającej
na artykułowaniu swoich wspomnień przy jednoczesnym interpretowaniu pewnych wydarzeń,

E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2012, s. 320.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
1
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jest książka „Mój wiek”4, czyli zapis rozmów Aleksandra Wata i Czesława Miłosza. Czytając
ten

dialog

widać

przede

wszystkim

pewne

zderzenie

interpretacji

wspomnień

indywidualnych. Dwie rozmawiające osoby mogą w zupełnie odmienny sposób relacjonować,
interpretować i okazywać swój stosunek emocjonalny do tych samych wydarzeń
z

przeszłości,

jak

i

postaci,

które

spotkały

na

swojej

drodze.

W podobny sposób swoje przemyślenia na temat przeszłości przedstawił Vaclav Havel
w „Zaocznym przesłuchaniu”5. Generalnie wszelkie wydawnictwa znane jako wywiady-rzeki
można bez większego problemu i wątpliwości zakwalifikować do tej kategorii.
Do przykładów rekonstrukcji wspomnień w postaci komentarza z jednoczesnym odniesieniem
go do własnych doświadczeń zaliczyć można, nakręcony na początku lat 90-tych, film
M.

Łozińskiego

„45-89”6.

W

jego

trakcie

uczestnicy

tych

samych

wydarzeń

(udokumentowanych przez Polską Kronikę Filmową) komentują je w różny sposób. Inaczej
rozkładają też akcenty, emocje, inaczej odnoszą się do poszczególnych zdarzeń. Taka
postawa wynika właśnie z ich pamięci autobiograficznej i osobistych doświadczeń, zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych, z nimi związanych.
Zarówno w przypadku pamięci epizodycznej, czyli dotyczącej „informacji o czasowo
umiejscowionych epizodach i wydarzeniach oraz o czasowo – przestrzennych relacjach
między nimi”7, jak i jej specyficznej odmiany – pamięci autobiograficznej – tj. takiej, w której
opowiadający sam brał udział, cały czas mamy do czynienia z relacją indywidualną (jak
w przytoczonych powyżej przykładach literackim i filmowym). Konkretna osoba wspomina,
relacjonuje, być może pomija pewne wątki, wydarzenia, które przechowuje we własnej
pamięci. Można powiedzieć, że swoimi słowami pisze własną autobiografię. Stąd też
zapewne wzięła się nazwa własna tego konkretnego rodzaju pamięci indywidualnej.
Zgodnie z definicją pamięć autobiograficzna jest to „pamięć deklaratoryjna
odnosząca się do własnej przeszłości [wspominającego]”8. W zależności od pozycji, jaką
w danym wspomnieniu zajmował odtwarzający wspomnienia – tj. czy był uczestnikiem danej
sytuacji, czy tylko jej obserwatorem – zawiera ona zarówno elementy pamięci semantycznej,
jak i wspomnianej już epizodycznej. Jest ona przedstawiana w formie narracji rozumianej
jako historia, w której zostaje przedstawiony ciąg zdarzeń. Informacje są w niej zawarte
4

Zob. A. Wat, Mój Wiek, Czytelnik, Warszawa 1998.
Zob. V. Havel, Zaoczne przesłuchanie, tłum. J. Illg, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
6
Film „45-89” w reżyserii M. Łozińskiego jest podróżą przez czasu PRLu z perspektywy lewicy
solidarnościowej. Kolejne kluczowe wydarzenia w tego okresu obrazowane są kronikami WFDiF, a następnie
opatrzone komentarzami m.in. J.J. Lipskiego, J. Kuronia, Z. Bujaka czy L. Goździka; 45-89, reż. M. Łoziński.
7
E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia..., op. cit., s. 325.
8
T. Maruszewski, Pamięć autobiograficzna, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 31.
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w

trzech

różnych

kodach:

obrazowym,

werbalnym

i

abstrakcyjnym 9.

Zarówno

T. Maruszewski jak i autorzy przywołanej już pracy zbiorowej (E. Nęcka, J. Orzechowski,
B. Szymura) przychylają się do twierdzeń innych badaczy pamięci, że kod, w jakim zostaje
zawarte wspomnienie autobiograficzne, bardzo często zależy od wieku wspomnienia. Im jest
ono świeższe, tym bardziej obrazowe. Im jest starsze, tym bardziej staje się schematyczne.
Ponadto, jak zostało to już podniesione, pamięć autobiograficzna zawiera nie tylko fakty, ale
również ich interpretację. Zgodnie z analizami T. Maruszewskiego jednostka może sobie
wręcz nie zdawać sprawy z sytuacji, w której myli fakty z jej własnymi, osobistymi,
interpretacjami. Wynika to m.in. z tego, że jednostka sięga po interpretacje instynktownie,
w celu obrony własnej osoby czy ego. Dlatego też zniekształca ona wspomnienia w kierunku
dla siebie pożądanym. W związku z tym, pamięć autobiograficzna, co zostało tu już
podkreślone, nie jest wolna od emocji. Jest ona z nimi ściśle powiązana, a reprodukowany
obraz przeszłości jest od nich uzależniony. Dodatkowo raz reprodukowane wspomnienie
może ulegać licznym modyfikacjom w wyniku jego wielokrotnego odtwarzania.
Reprodukujący swoje wspomnienia związane z jakimś wydarzeniem ze swojego życia może
je modyfikować w kierunku bardziej akceptowanym przez audytorium, stawiającym
wspominającego w lepszym świetle, czy po prostu czyniąc je ciekawszym 10. Wszystko to ma
istotny wpływ na budowanie poczucia tożsamości i samooceny jednostki11. Kluczem do
sposobu, w jaki dane wydarzenie jest przedstawiane przez wspominającą jednostkę, wydaje
się być przede wszystkim otaczająca ją rzeczywistość społeczna. Ciężko oczekiwać, aby były
oficer SS tak samo wspominał swój udział w drugiej wojnie światowej przebywając w Izraelu
i w momencie, gdy znajdzie się tylko wśród swoich byłych „towarzyszy” w Ameryce
Południowej. Także zupełnie inaczej, w oficjalnym dyskursie pamięci, swój udział
i przynależność do Armii Krajowej relacjonowali jej członkowie w latach 50-tych,
60/70-tych, a jeszcze inaczej po upadku komunizmu.
Zarówno we wspomnianej już literaturze polskiej, jak i obcojęzycznej, jako jeden
z kluczowych czynników wpływających na postrzeganie pewnych wydarzeń z przeszłości, ich
interpretacje, a w końcu późniejsze ewoluowanie treści wspomnienia, wskazywane są
emocje12. Oprócz nich istotne są też, jak w przywołanych powyżej przykładach, otoczenie
społeczne wspominającego i kontekst. Natomiast sam wpływ emocji może mieć charakter

9

Ibidem, s. 32.
Ibidem, s. 35.
11
Ibidem, s. 37.
12
Zob. J.M.G. Williams, Depression and the specificity of autobiographical memory, w: Remembering Our Past.
Studies in Autobiographical Memory, red. D.C. Rubin, Cambridge University Press 1995.
10
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zarówno wewnętrzny – wspominający wypiera, bagatelizuje, upraszcza, upiększa swoje
wspomnienia – jak i zewnętrzny, kiedy wspominający przystosowuje się do otaczającej go
rzeczywistości. Taka postawa może mieć związek np. z emocjonalnym stosunkiem odbiorców
do przywoływanych wydarzeń z przeszłości. Źródło stosunku emocjonalnego odbiorców
wydaje się być oczywiste, jeśli byli ich oni bezpośrednimi uczestnikami, mogą mieć
zakodowany własny obraz, który może nie współgrać z wersją przedstawioną przez
wspominającego. Jednak skąd bierze się ocena moralna i emocjonalna w przypadku
odbiorców, którzy we wspominanych wypadkach nie uczestniczyli, a wręcz urodzili się wiele
lata po tym, gdy się one wydarzyły? To właśnie ich pogląd na konkretne wydarzenia
prowadzi nas do kwestii związanych z pamięcią zbiorową.
1.1.2. Pamięć zbiorowa
Jak wynika z dotychczasowych analiz, wskazane powyżej istotne elementy pamięci
autobiograficznej nie mają wiele wspólnego z czystą faktografią. Fakty i wspomnienia w stu
procentach zgodne z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń stoją z nią wręcz w zasadniczej
sprzeczności. Jednak to właśnie wspomnienia zawarte w pamięci autobiograficznej istotnie
wpływają na narrację pamięci indywidualnej tj. ich interpretacje, powiązanie z emocjami
i zmienność podczas kolejnych reprodukcji. Są też głównym spoiwem pamięci indywidualnej
i społecznej pamięci zbiorowej.
B. Misztal porównała różnicę pomiędzy pamięcią indywidualną a zbiorową do
rozróżnienia języka (language) od mowy (speach)13, gdzie „język jako wytwór zbiorowości
jest oddzielony od różnorodnych znaczeń”14 i podobnie, jak pamięć zbiorowa, jest systemem
idealnym. Autorka odniosła się też do społecznego charakteru pamięci zbiorowej. Ten rodzaj
pamięci jest „społeczny” ponieważ „każda pamięć istnieje poprzez relację z tym, co jest
wspólne z innymi: językiem, symbolami, wydarzeniami, w kontekście społeczno –
kulturowym”15. Cytat ten jest doskonałym odzwierciedleniem przykładów wskazanych
w poprzednim podrozdziale. Wszystko to wynika z faktu, że procesy aktywnego pamiętania,
zapamiętywania i zapominania nie zachodzą w próżni społecznej, ale wewnątrz organizmu
cechującego się licznymi interakcjami. Cechą charakterystyczną pamięci zbiorowej jest fakt,
że wspomniane procesy zachodzą wewnątrz grup społecznych, co powoduje przyswajanie

13

Zob. B. Misztal, Theories of social remembering, Open University Press, Philadelphy 2003, s. 11.
Ibidem.
15
Ibidem.
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i ujawnianie wspólnych tradycji właśnie wewnątrz większej wspólnoty. Doskonały
przykładem takich zależności pomiędzy jednostką a zbiorowością są słowa autora wstępu do
anglojęzycznego wydania „Społecznych ram pamięci” M. Halbwachsa – L.A. Cosera. Pisząc
przedmowę odniósł się on do swoich osobistych doświadczeń. Stwierdził, że pomimo
przybycia do Stanów Zjednoczonych tuż przed istotnym, przełomowym wydarzeniem, jakim
był japoński atak na Pearl Harbor, a także przeżycia go wraz z Amerykanami, wciąż miał
problem ze znalezieniem z nimi wspólnego języka i nici porozumienia. Związane było to
z faktem, że „wspomnienia dzielone przez jego przyjaciół [chociażby] o istotnych
wydarzeniach sportowych nie były częścią jego pamięci”16. Podobne problemy miał
w przypadku identyfikacji z idolami młodości czy nawet zrozumienia znaczenia
semantycznego poszczególnych i wydawałoby się błahych nazw własnych. L. A. Coser
powołał się tu na chyba najbardziej znaną różnicę semantyczną, jaka występuje pomiędzy
Ameryką Północną i Europą – „byłem zdziwiony, gdy odkryłem, że futbol amerykański jest
czymś zupełnie innym niż jego europejska odmiana”17.
Owe wspomnienia i uwagi wskazują na kolejną, zidentyfikowaną przez B. Misztal,
współczesną cechę pamięci zbiorowej. Mianowicie stała się ona częścią aparatu tworzącego
znaczenia w kulturze18. Związane jest to z potrzebą odnalezienia wspólnego mianownika
stymulującego powiązanie indywidualnych potrzeb i osiągnięć z większą społecznością, która
wyznaje te same wartości, używa tego samego języka i w końcu w podobny sposób dokonuje
rekonstrukcji pewnych, wybranych wydarzeń z przeszłości mających być, lub, potencjalnie,
mogących być istotnym elementem ich zbiorowej tożsamości.
Wymienione przez B. Misztal, i innych współczesnych socjologów zajmujących się
problematyką społecznej pamięci zbiorowej, cechy tego zjawiska są de facto rozwinięciem,
nawet pomimo współczesnej krytyki, klasycznej teorii po raz pierwszy wprowadzonej do
słowników socjologicznych przez wspomnianego już ucznia E. Durkheima – M. Halbwachsa.
W pracy „Les Cadres Sociaux de la Mémoire” wydanej pod polskim tytułem „Społeczne
ramy pamięci”19. M. Halbwachs „kontynuował dziedzictwo Durkheimowskiej wiary w to,
że każde społeczeństwo prezentuje i wymaga pewnej kontynuacji przeszłości”20. B. Misztal
zidentyfikowała liczne łączniki pomiędzy mistrzem, Durkheimem, a uczeniem Halbwachsem.
Wydaje się, że głównym spoiwem ich myśli była zgoda co „zbiorowej natury społecznej
16

L.A. Coser, Introduction, w: M. Halbwachs, On collective memory, University of Chicago Press, 1992, s. 21.
Ibidem.
18
W oryginale „meaning-making apparatus”, zob. B. Misztal, Theories of Social…, op. cit., s. 13.
19
Zob. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1969.
20
B. Misztal, Theories of Social…, op. cit., s. 50.
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świadomości”21. Ponadto, jego związki z E. Durkheimem uwidoczniły się również
w przypadku poglądu, że niezbędnym elementem mającym prowadzić do rekonstrukcji
solidarności społecznej jest właśnie wspólna przeszłość. Dodatkowym spoiwem było
twierdzenie, że to co jest zapamiętywane nie służy transformacji przeszłości, a jedynie
promuje zobowiązania grupowe. Do takich działań dochodzi, z kolei, poprzez ukazanie
symbolizujących je wartości i aspiracji. Można więc powiedzieć, że stworzona przez
M. Halbwachsa koncepcja była rozwinięciem durkheimowskiego spojrzenia na zbiorowość
i pamięć. O ile E. Durkheim łączył ją przede wszystkim ze swoimi rozważaniami nad
rytuałami, o tyle M. Halbwachs „ubogacił teorię Durkheima poprzez odkrycie
i sklasyfikowanie elementów życia społecznego mających wpływ na pamięć zbiorową”22.
B. Misztal, której cytowana już praca stanowi podstawowe kompendium wiedzy
teoretycznej dla rozważań nad tym rodzajem pamięci, przeanalizowała także klasyczną teorię
pamięci zbiorowej M. Halbwachsa. Postanowiła wyłuskać jej bazę teoretyczną i przedstawić
współczesną krytykę tej teorii. Po ich analizie należy stwierdzić, że pomimo pojawiających
się w literaturze twierdzeń, że przedstawione przez niego koncepcje są m.in. niepoprawne,
niejasne, bliskie romantycznym imaginacjom społeczeństwa, czy też wprost spekulatywne, to
jednak należy oddać M. Halbwachsowi, że stworzył on podstawy do dalszych badań
i rozwoju dyskursu wokół zagadnienia społecznej pamięci zbiorowej. Mimo, że odrzucił
badania z perspektywy jednostki, to udało mu się zidentyfikować zależności pomiędzy nią
a większą społecznością. Co najważniejsze z perspektywy niniejszej rozprawy, ukazał on
związki prowadzące do wytworzenia się „łącznika pomiędzy pamięcią zbiorową
i solidaryzmem społecznym na skalę narodową”23. Dokonał tego, mimo istnienia „pomiędzy”
jednostką i narodem licznych innych grup. M. Halbwachs przedstawił i omówił je
w „Społecznych ramach pamięci” (rodziny, grupy religijne, poszczególne klasy społeczne).
Twórca klasycznej teorii społecznej pamięci zbiorowej widział je jako zbiorowości, które
również, dla swojej identyfikacji grupowej, tworzą własne tradycje mające być rodzajem
wewnętrznego spoiwa i wspólnego mianownika.
Czym jest więc pamięć zbiorowa wg M. Halbwachsa i późniejszych badaczy tego
zagadnienia? Jest ona przede wszystkim wytworem społecznym. Ujawnia się wskutek
zebrania „w całość” pewnej ilości, wywodzących się z pamięci autobiograficznej, wspomnień
indywidualnych. Są one związane z wydarzeniami z przeszłości doświadczonymi przez
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Ibidem.
Ibidem, s. 51.
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Ibidem, s. 52-53.
22

19

współodtwarzających. Zachodzące nieustannie interakcje społeczne, polegające, w tym
konkretnym przypadku, na współreprodukowaniu wspomnień, powodują, że są one ze sobą
konfrontowane, podlegają ciągłej „obróbce” poprzez ich interpretację (tym razem już przez
grupę) i ostatecznie prowadzą do wynegocjowania wspólnych wersji wspomnień
o wydarzeniach i ich ewaluacji. W efekcie dochodzi do powstania pamięci zbiorowej pewnej
społeczności. Co jest szalenie istotne dla dalszych rozważań w niniejszej pracy, zarówno
sama reprodukcja wspomnień indywidualnych, jak i wszystkie czynności prowadzące do
powstania pamięci zbiorowej są procesami dynamicznymi, nieustannie zachodzącymi
w społeczeństwie. W związku z tym, to co jednego dnia jest pamięcią zbiorową danej grupy
społecznej, następnego dnia może być już zdezaktualizowane w związku z np. pojawieniem
się w obrębie grupy nowej jednostki, która poprzez swoją interpretację wspólnych wydarzeń
zmieniła ich postrzeganie przez ową zbiorowość24.
Kolejną istotną składową społecznej pamięci zbiorowej jest jej prezentystyczny
charakter. Oznacza to, że wszelkie oceny wydarzeń z przeszłości dokonywane są
z perspektywy współczesnej. Dokonujący oceny robią to więc bogatsi o wiedzę dotyczącą
np. długofalowych skutków wspominanych wydarzeń. Stąd też, opierając się na przykładach
z poprzedniego podrozdziału, można wskazać powody dla których relacje indywidualne
ewoluują w zależności od szerszego kontekstu. Skoro doszło do upadku i potępienia
III Rzeszy, to niemożliwe jest, przynajmniej w ramach głównego nurtu społecznego,
głoszenie pochwalnych tez na jej temat. Podobnie kiedy 45 lat po powstaniu warszawskim
doszło do ostatecznego upadku systemu komunistycznego w Polsce, wtedy jego uczestnicy
mogli składać relację z jego przebiegu, bez konieczności uzupełniania jej o wątki, które były
pożądane przez propagandę PRL. Nie oznacza to jednak, że pewne schematy i definicje są
traktowane jako „prawda objawiona”. Opisywana koncepcja była dyskutowana również
m.in. w polskim piśmiennictwie naukowym. B. Szacka w pracy „Czas przeszły, pamięć,
mit”25 po uprzednim omówieniu problemów związanych z teorią M. Halbwachsa, takich jak
spór o samą nazwę zjawiska, czy wręcz negowanie istnienia pamięci zbiorowej jako takiej26.
Ostatecznie stwierdziła, że „wiedza zgromadzona przez psychologów w ostatnich
dziesięcioleciach potwierdza przekonanie Halbwachsa o istnieniu społecznych ram
Może być to osoba posiadająca zarówno specjalistyczną wiedzą, jak i ktoś kto wśród słuchaczy cieszy się
dużym autorytetem. Może być to też osoba całkowicie nie związana z daną społecznością, ale posiadająca np.
duży dar przekonywania do swoich racji.
25
Zob. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2006.
26
„Niechęć do nazwy pamięć zbiorowa często ma u podstaw przekonanie, że pamięć jest własnością
indywidualną i rozporządzają nią jedynie jednostki, wobec czego nieuprawnione jest łączenie rzeczownika
pamięć z przymiotnikiem zbiorowa”, Ibidem, s. 41.
24
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pamięci”27. Dodała jednak, że „chociaż same te ramy niekoniecznie są takie, jak on je sobie
wyobrażał”28. Autorka, omawiając dorobek psychologów zajmujących się tą problematyką,
wspomniała również o dążeniu do badania pamięci zbiorowej pod kątem pamięci zbiorowej
poszczególnych pokoleń, które to zjawisko określiła mianem „zbiorowego pamiętania
pokoleniowego”29.
B. Szacka widzi pamięć zbiorową jako „wyobrażenia o przeszłości własnej grupy,
konstruowane przez jednostki z zapamiętanych przez nie – zgodnie z odkrytymi przez
psychologów regułami – informacji pochodzących z różnych źródeł i docierających do nich
rozmaitymi

kanałami”30.

Według

autorki

mają

być

one

zarówno

pojmowane,

jak selekcjonowane, a także przekształcane poprzez zastosowanie odniesień do własnych
systemów pojęciowych determinujących standardy kulturowe i światopogląd. Same standardy
pamięci są wspólne, ponieważ wynika to z faktu, że zostały wytworzone w społeczności, a nie
w próżni. W konsekwencji dana zbiorowość traktuje je jako wspólne i własne, ze względu
na ujednolicone i zuniwersalizowane (w obrębie grupy) wyobrażenie współdzielonej
przeszłości.
B Szacka podkreśliła również dynamiczny charakter społecznej pamięci zbiorowej.
Zgodnie z jej poglądem wszelkie procesy społeczne zachodzące na polu pamięci mają
charakter dynamiczny. Ma to wynikać z faktu, że społeczna pamięć zbiorowa jest także, a być
może przede wszystkim polem nieustającego konfliktu dotyczącego sposobów wyobrażania
sobie przeszłości, jej interpretacji, obrazów przeszłości, a w konsekwencji także zderzania się
różnych spojrzeń na przeszłość i jej wizji. Według autorki taką sytuację determinują trzy
elementy. Pierwszym z nich jest „pamięć jednostek o własnych przeżyciach”31. Drugim ma
być „pamięć zbiorowości wyrosła z różnych osobistych doświadczeń i zbiorowo uzgodniony
symboliczny język ich przekazu”32. W końcu trzecim z elementów jest „oficjalnie
przekazywany obraz przeszłości i oficjalne obchody upamiętniające te wydarzenia”33.
B. Szacka, poza poszukiwaniem najlepszej definicji pamięci zbiorowej, postanowiła
omówić także funkcje jakie pełni ona w społeczeństwie. Autorka wskazuje dwie zasadnicze
funkcje tożsamościową i legitymizacyjną. Ponadto dokonała ona analizy przekazu pamięci
27

Ibidem, s. 43.
Ibidem.
29
Ibidem, Czyli fenomenu, z którym zderzył się i osobiście go odczuł, autor wstępu do przywoływanego już
anglojęzycznego wydania „Społecznych ram pamięci” – L.A. Coser.
30
Ibidem, s. 44.
31
Czyli indywidualna pamięć autobiograficzna, Ibidem.
32
Czyli proces reprodukcji wspomnień wewnątrz grupy, Ibidem, s. 44-45.
33
Czyli celebracja i podtrzymywanie upamiętnienia wydarzeń zakwalifikowanych jako kształtujące
i konstytuujące daną wspólnotę, Ibidem, s. 45.
28
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przeszłości. Funkcja tożsamościowa związana jest z faktem, że „pamięć zbiorowa poprzez
[pewne] symbole dostarcza znaków identyfikacyjnych, które pozwalają odróżnić swoich od
obcych”34. W przypadku funkcji legitymizacyjnej pamięć zbiorowa „służy legitymizacji nie
tylko samego istnienia zbiorowości, ale także jej struktur społecznej dominacji i form władzy
politycznej”35. W trzecim przypadku, przekazu pamięci o przeszłości, chodzi o formę
i sposób, w jaki narracje pamięci są przekazywane do społeczeństwa.
Niemniej wydaje się, że schemat przedstawiony w poprzednim akapicie odwołujący
się do teorii klasycznej M. Halbwachsa, a usystematyzowanej przez B. Szacką, jest
wystarczający do ukazania i zidentyfikowania głównych kierunków ewentualnej prawnej
ingerencji w kształtowanie się społecznej pamięci zbiorowej.
Samą społeczną pamięć zbiorową można analizować z kilku perspektyw.
Przywoływana już B. Misztal wyróżniła trzy typy podejścia (approach) do pamięci
społecznej: prezentystyczny (wynalazców tradycji), powszechny (oddolny), a także oparte na
analizie dynamiki procesów negocjacyjnych.
Pierwszy z nich autorka utożsamia z ostatnim omawianym powyżej elementem
pamięci zbiorowej, czyli właśnie z reprodukowaniem wspomnień indywidualnych
w momencie, gdy odtwarzający je posiadają już wiedzę o ich długofalowych skutkach.
Reprodukujący wspomnienie ma świadomość percepcji i oceny społecznej tych wydarzeń,
a także narracji dominujących przy ich opisie. Swoją wiedzę czerpie z w/w zjawisk z okresu
pomiędzy momentem, kiedy miały miejsce, a tym kiedy dokonywane jest odtworzenie
(reprodukcja poprzez grupę). Autorka utożsamia również podejście prezentystyczne przede
wszystkim z analizowanymi przez E. Hobsbawma i T. Rengera od lat 80-tych poprzedniego
wieku, poprzez kolejne edycje ich pracy, procesami określonymi mianem „wynajdywania
[tworzenia]

tradycji”36. B. Misztal utożsamia je przede wszystkim z następującą

problematyką: „jak tradycje i rytuały są wynalezione w sensie, w którym są zaprojektowane,
stworzone i zogniskowane na zdefiniowanie nowych realiów politycznych, narodów
i utrzymanie wspólnot narodowych”37. Autorka odwołuje się przede wszystkim do
przeprowadzonych przez nich badań nad procesami instytucjonalizowania tradycji poprzez
państwa w okresie formowania się państw narodowych. Przywołany już E. Hobsbawm
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Ibidem, s. 51.
Ibidem, s. 54.
36
Zob. E. Hobsbawm, T. Ranger (red.), The Invention of Tradition, Cambridge University Press 2014.
37
B. Misztal, Thories of Social…, op.cit., s. 56.
35
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„Mass-Producing

Traditions:

Europe

1870-1914”38

analizował

instytucjonalne narzędzia użyte w celu uformowania społecznych pamięci zbiorowych,
przede wszystkim przez republikańską Francję i kaiserowskie, zjednoczone, Niemcy. Doszedł
on do wniosku, że oba te państwa, niezależnie od panującego w nich wówczas ustroju
politycznego, działały w podobny sposób. Poprzez nową, zinstytucjonalizowaną, wynalezioną
„tradycję”, opartą na społecznej pamięci zbiorowej, mogły stymulować ewolucję
świadomości swoich społeczeństw w kierunku współczesnych masowych narodów. Zarówno
według B. Misztal, jak i autorów, do których się ona odwołuje, Francja i zjednoczone Niemcy
bezpośrednio ingerowały w procesy społeczne, w oparciu o które kształtuje się społeczna
pamięć zbiorowa. Wszystkie te procesy miały zachodzić wskutek przełomu politycznego
spowodowanego wojną francusko-pruską i jej konsekwencjami, w postaci upadku
II Cesarstwa i zjednoczenia Niemiec pod przewodnictwem Prus. Wydaje się, że najlepszym
zobrazowaniem zachodzących procesów transformacji społecznej we Francji tamtego okresu
jest tytuł książki E. Webera, który możemy tłumaczyć jako „Od wieśniaków do
Francuzów”39. To właśnie w tej pracy ukazane zostały pierwsze symptomy obejmowania
obszaru pamięci zbiorowej społeczeństw kontrolą państwa poprzez implementowanie do
powstających nowoczesnych społeczeństw i wspólnot narodowych „zrekonstruowanych
wersji przeszłości w celu ustanowienia jedności [społecznej], legitymizacji władzy
i socjalizowania społeczności wewnątrz wspólnego kodu kulturowego”40.
To właśnie zidentyfikowane przez E. Hobsbawma i T. Rengera schematy
oddziaływania państwa i momentu, w którym wraz z intensywnie zachodzącymi procesami
przemian społecznych, pojawia się czynnik koordynujący i wpływający na procesy
reprodukcji wspomnień w społeczeństwie, wydaje się być najbardziej wartościowym
elementem, jaki można przenieść na grunt niniejszej pracy.
Istotny jest też moment historyczny, w którym autorzy dokonali swoich analiz.
Naturalnie nie jest on tożsamy z samym faktem zainteresowania się państwa obszarem
społecznego pamiętania. O dążeniach państwa, jako instytucjonalnej całości, do wpływania na
społeczną pamięć zbiorową, a także do jej kształtowania możemy mówić od momentu, kiedy
zostało ono wymyślone. Zarówno w starożytności (rzymskie łuki tryumfalne, wszelkie
mitologie), jak i w średniowieczu, mamy do czynienia z takimi zjawiskami. Co więcej,
Zob. E. Hobsbawm, Mass – Producing Traditions: Europe 1870-1914”, w: The Invention of Tradition…,
op. cit.
39
Zob. E. Weber, Peasants into Frenchmen: the Modernization of Rural France 1870-1914, London: Chatto and
Windus 1977.
40
B. Misztal, Thories of Social…, op. cit., s. 56.
38
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świeckie formy upamiętnienia poszczególnych osób, również w naszym regionie pojawiły się
znacznie wcześniej niż doszło do rewolucji francuskiej i związanego z nią częściowego
przedefiniowania składowych, według których należy definiować naród. Najbardziej znanym,
regionalnym, przykładem takiego działania władcy w celu upamiętnienia innej osoby jest
warszawska Kolumna Zygmunta III Wazy. Powstały w latach 1643-1644 z inicjatywy króla
Władysława IV monument jest najstarszym świeckim pomnikiem w Warszawie, a do
1810 roku był jedyną w Europie kolumną poświęconą osobie świeckiej. Analiza treści
umieszczonych na cokole kolumny wyraźnie pokazuje intencje pomysłodawcy. Od tej pory
potomni mieli się z nich dowiedzieć m.in. o zamiłowaniu władcy do pokoju, o jego wielkich
zwycięstwach nad władcami moskiewskimi, o złamaniu tureckiej potęgi w bitwie pod
Chocimiem i o odzyskaniu przez niego Smoleńska utraconego w trakcie panowania ostatnich
Jagiellonów. Zarówno forma pomnika (kolumna), jak i treść samych inskrypcji wyraźnie
wskazywały

na

dążenie

do

apoteozy

umieszczonej

na

nim

postaci

i sakralizacji pamięci o niej41. Nie jest celem niniejszej pracy, ani nawet rozdziału,
opisywanie wszelkich form publicznych i państwowych używanych dla upamiętnienia
i kształtowania, w oparciu o nie, społecznej pamięci zbiorowej. Jednak należy jeszcze raz
podkreślić fakt, że XIX-wieczne dążenie do państwowego oddziaływania na nią miało jeden
zasadniczy wyróżnik w stosunku do kilkunastu poprzednich stuleci. Cechą charakterystyczną
tego okresu jest całkowita i fundamentalna przebudowa struktury społecznej w państwach
europejskich, a jednym z możliwych środków do osiągnięcia tego celu było zjawisko, które
E. Hobsbawm określił mianem „polityki nacjonalizmu”42, polegające w istocie na dążeniu do
mobilizacji i skupienia poszczególnych społeczeństw wokół centralnego ośrodka władzy.
Wraz z rewolucją przemysłową i modernizacją społeczeństw, dochodzi do
rozluźnienia, czy wręcz zaniku, struktur społecznych do tej pory koordynujących
i wpływających na procesy kształtowania pamięci zbiorowych. W drugiej połowie XIX i na
początku XX wieku w Europie Zachodniej doszło już ostatecznie do rozluźnienia
spetryfikowanych dotychczas grup takich jak wiejskie gromady, czy wyższe klasy społeczne,
których status przestał być sprzężony ze stanem majątkowym. Rewolucja przemysłowa
w połączeniu z kapitalizmem wymusiły otwarcie poszczególnych grup społecznych np. na
osoby pochodzące z dotychczasowego „gminu”. Miało to związek z bogaceniem się jednostek
Wedle niektórych badaczy miało być to nawet głównym powodem konfliktu pomiędzy fundatorem
a nuncjuszem apostolskim, Zob. T. Chynczewska-Hennel, Spór nie o kolumnę Zygmunta III Wazy, w:
Odrodzenie i Reformacja w Polsce, T. XLVI (2002) dedykowany prof. Januszowi Tazbirowi (75 urodziny), s.
125-140.
42
Zob. E. Hobsbawm, Wiek Imperium 1875-1914, tłum. M. Starnawski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2015, s. 220-254.
41
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niezależnie od ich pochodzenia i miejsca przodków w drabinie społecznej. W związku z tym
dotychczasowe grupy społeczne utraciły pełną, a z czasem i jakąkolwiek, kontrolę nad tym
kiedy i w jaki sposób następują migracje międzyklasowe. Skutkiem tych przemian była
sytuacja, w której poszczególne grupy czy też klasy społeczne nie mogły już kontrolować
tego, jakie wspomnienia indywidualne, narracje, czy oceny wydarzeń z przeszłości zaczęły do
nich przenikać. Od tej pory mogły być one całkowicie sprzeczne z „odwieczną” mitologią
budowaną przez daną grupę. Ponadto, w związku z migracjami ze wsi do miast, poza
mechanizmami kontroli społecznej pozostały całe rzesze niedawnych chłopów, którzy stali się
często z dnia na dzień niewykwalifikowanymi robotnikami przemysłowymi. Wówczas
z jednej strony przynosili do miast swoją „opowieść”, a z drugiej równolegle powstawała ich
odrębna pamięć o migracji, początkach nowego życia i doświadczeniach z nowego
środowiska. W związku z tym, co słusznie podkreśla B. Misztal i co zauważył E. Hobsbawm,
przodującą rolę w kształtowaniu nowych tradycji i społecznej pamięci zbiorowej zaczęło
odgrywać, coraz szerzej korzystające ze swoich licznych możliwości, państwo.
Jak podniosła B. Szacka „zauważono, że państwo dąży do panowania nad czasem i że
żadne nie osiągnęło jeszcze takiego stanu, który pozwoliłby mu wyrzec się odwoływania do
czasu przeszłego jako źródła prawomocności”43. Państwowa machina legislacyjna
i wykonawcza zostały zaprzęgnięte do realizacji wskazanego celu. Przejawiało się to
chociażby poprzez masową edukację, laickie ceremonie czy oddziaływanie na pamięć
społeczną w przestrzeni publicznej np. poprzez budowę pomników. Wszystkie owe działania
należy zakwalifikować właśnie do pierwszego, spośród wymienionych przez B. Misztal,
podejścia

prezentystycznego

(wynalazców

tradycji).

Istotne

jest

również

to,

że zidentyfikowane przez E. Hobsbawma i T. Rangera schematy działania państwa ukazały
uniwersalny charakter zastosowanych przez nie metod. Wyraźnie wynika to chociażby
z pracy B. Andersona, do której B. Misztal również nawiązuje, czyli w „Imagined
communities”44. Analizując politykę pamięci prowadzoną przez państwa azjatyckie wraz
z

końcem

ery

kolonialnej

doszedł

on

do

wniosku,

że

poprzez

muzea

i ich rolę w upamiętnianiu wydarzeń z przeszłości, w połączeniu z wolą polityczną stojącą
u źródeł powstania omawianych przez autora instytucji kultury/pamięci widać „ile państwo
narodowe Indonezji nauczyło się od swojego bezpośredniego przodka – Holenderskich Indii
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Wschodnich”45. Według B. Andersona dotychczasowa kolonia w celu budowy własnego
„indonezyjskiego” państwa narodowego i stworzenia Indonezyjczyków, czyli jednej grupy
etnicznej w całości utożsamiającej się z nowopowstałym państwem, przyjęła schematy
działania swoich kolonizatorów. Pomimo fundamentalnych różnić kulturowych, religijnych,
językowych, zdecydowano się na zaimplementowanie rozwiązań dotychczas stosowanych
w Europie. Indonezyjskie elity zaczęły więc „wynajdowanie” własnej tradycji w oparciu
o instytucje i machinę państwa.
Rolę państwowych rytuałów w kształtowaniu „nowych tradycji” dostrzegł też
P. Connerton. Z jednej strony słusznie zauważył on, że należy „odróżnić pamięć społeczną od
bardziej specyficznej praktyki, którą najlepiej określić można jako rekonstrukcję
historyczną”46, z drugiej zaś, że oba zjawiska mogą być ze sobą zarówno kontekstowo, jak
i czasowo powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływać. Według autora takie zależności są
szczególnie widoczne w systemach totalitarnych, gdzie „aparat państwa wykorzystywany jest
w sposób systematyczny do pozbawiania jego obywateli pamięci”47. Oprócz prowadzenia
rozważań teoretycznych nad istotą społecznej pamięci zbiorowej, P. Connerton skupia się
również na praktycznych aspektach jej funkcjonowania w społeczeństwie. W przywoływanej
pracy omówił on zarówno obrzędy upamiętniania, jak i praktyki cielesne odnoszące się do
obszaru społecznego pamiętania.
Obrzędy upamiętniania rozumiane są przez P. Connertona jako cyklicznie
powtarzające się wydarzenia. W założeniu mają one z jednej strony, upamiętniać
i przypominać o zdarzeniach z przeszłości, z drugiej zaś, realizować dodatkowy cel, bowiem
obrzęd upamiętniania jest nie tylko opowiadaną historią, ale również formą kultu
ustanowionego i wykonywanego. Ponadto w jego trakcie„historia jest opowiadana nie
w czasie przeszłym, lecz raczej w czasie metafizycznej teraźniejszości”48.
Studium przypadku, które posłużyło P. Connertonowi do opisania omawianych
zjawisk, były wydarzenia, które sam autor określił mianem „roku liturgicznego” III Rzeszy.
W ciągu dwunastu miesięcy upamiętniano i celebrowano kolejne wydarzenia związane
osobiście z Adolfem Hitlerem i jego droga do utworzenia Trzeciej Rzeszy. Jak podkreślił
P. Connetron szczególne miejsce w trakcie owego swoistego „roku liturgicznego” zajmowała
rocznica puczu monachijskiego z 1923 roku. Autor, nawiązując do narodowosocjalistycznego
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nazewnictwa, określił go mianem „chrztu krwi”. Wiąże się to z faktem, że właśnie
wydarzenia z Monachium, w dużym stopniu, zdeterminowały późniejsze wybory polityczne
i drogę do władzy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (dalej: NSDAP).
Jak podkreśla P. Connerton „żadne [inne] święto nie było obdarzone większym potencjałem
siły kultowej niż to”49. Jego obrzęd upamiętnienia miał pokazać znaczenie i wartość
poświęcenia „starych towarzyszy” A. Hitlera dla zwycięstwa narodowego socjalizmu
w Niemczech. Przejawiało się to m.in. poprzez sakralizację pamięci o członkach NSDAP
zastrzelonych w trakcie puczu, a także o kolejnych członkach partii, którzy stracili życie
w walce o triumf narodowego socjalizmu nad Republiką Weimarską50. Pozostałe święta
obchodzone w ramach „roku liturgicznego” nie miały aż tak wielkiego ładunku
metafizycznego. Związane były albo bezpośrednio z Hitlerem, albo upamiętniały kolejne
etapu rozwoju i politycznej ekspansji NSDAP51. P. Connerton widzi celebrowanie rocznic
składających się na rok liturgiczny Rzeszy znacznie szerzej niż jako zwykłe przypomnienie.
To właśnie wspomniana już forma „metafizycznej teraźniejszości” nadawała nazistowskim
obrzędom upamiętnienia szczególny charakter. Miał on się przejawiać poprzez, nie tyle
wspominanie o wydarzeniach z przeszłości, co poprzez ich wierne odtwarzanie. Autor
podkreślił przy tym, że wszyscy „uczestnicy rytuału nadawali mu wcieloną ceremonialnie
formę”52. Poprzez to uczestnicy stawali się, poprzez sam fakt współcelebrowania pamięci
o zmitologizowanym wydarzeniu, mu współcześni.. P. Connerton podkreślił jeszcze jedną
z form działania państwa, która jest szczególne istotna dla omawianego, prezentystycznego
podejścia do społecznej pamięci zbiorowej. Zarówno reżim, jak i ceremoniały
narodowosocjalistyczne, były nowe i nowo wynalezione. Jednak „z premedytacją
wykorzystywały one elementy chrześcijańskie [...] w sposób, w jaki wcześniej obrzędy
chrześcijańskie przejęły pewne pozostałości pogaństwa”53. Innymi słowy do tego, co już było
społeczeństwu znane (schemat, struktura, kolejne formy obrzędowości), dodano elementy
49
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niezbędne dla reżimu politycznego. Stało się to poprzez wypełnienie „technicznych” ram
obrzędowości polityczną treścią odzwierciedlającą aktualny stan ideologii reżimu.
Co jest istotne z punktu widzenia niniejszej pracy P. Connerton ukazuje rolę
państwowych uroczystości upamiętniających wydarzenia z przeszłości i ich wpływ na
kształtowanie się poczucia wspólnoty poprzez i w oparciu o społeczną pamięć zbiorową. Ich
„sakralny” charakter jest istotny o tyle, że pozwala on na celebrowanie kolejnych rocznic
według schematów znanych i utartych wśród współuczestników. Innymi słowy wprowadza
element stabilizujący poczucie przynależności i daje pewność, że raz przyjęta i społecznie
zaakceptowana wizja przeszłości nie ulegnie błyskawicznemu przedefiniowaniu. To właśnie
powtarzalność schematów postępowania, typowa dla uroczystości o charakterze religijnym
pozwala na współuczestnictwo i pełne w nie zaangażowanie. Każdy z obecnych, w znany
i już praktykowany sposób, może je współprzeżywać z osobami znajdującymi się w jego
otoczeniu. Poszukiwanie i identyfikacja, opisanych przez P. Connertona, elementów
uroczystości organizowanych przez aparat państwowy, czerpiących wzorce z kultu stricte
religijnego, wynika prawdopodobnie z faktu, że istnienie uroczystości państwowych zostało
potraktowane przez autora jako zjawisko zupełnie naturalne. Rzeczywiście lata istnienia
III Rzeszy to okres, w którym istnienie państwowych obrzędów publicznych mogło być
traktowane jako zastany element otaczającej obywateli rzeczywistości społecznej. Niemniej,
przy zastosowaniu szerszej perspektywy, lata 20-tych, 30-tych i 40-tych, to dopiero koniec
pierwszego i początek drugiego stulecia istnienia takich praktyk.
Przywoływani już E. Hobsbawm, T. Ranger i E. Weber utożsamiali ich pojawienie się
właśnie z drugą połową XIX w., czyli momentem przełomu, jeśli chodzi o skalę i zakres
państwowego zainteresowania się pamięcią. Utożsamili je ze wspomnianymi już procesami
formowania się narodów masowych, państw narodowych i polityką nacjonalizmu.
To wówczas miano się ostatecznie zdecydować na „upaństwowienie” obrzędów
upamiętniania, również z wykorzystaniem, wspomnianych przez P. Connertona, religijnych
schematów działania. E. Weber, autor przywoływanej powyżej pracy “Peasants into
Frenchmen: the Modernization of Rural France 1870-1914”, a za nim E. Hobsbawm
i T. Renger, dostrzegli rolę, jaką w tworzeniu państwa narodowego, narodów masowych i ich
społecznej pamięci zbiorowej, odegrało przejęcie przez poszczególne państwa obszarów
takich jak edukacja, przestrzeń publiczna i w końcu masowa celebracja. Analizując
prezentystyczne podejście do pamięci zbiorowej z tej perspektywy można mówić
o sekularyzacji masowej celebracji. E. Hobsbawm w powoływanej już pracy dotyczącej
zjawiska, które określił mianem masowej produkcji mitów w Europie w drugiej połowie XIX
28

wieku, przyjął perspektywę szerszą niż P. Connerton. Dokonał on bowiem analizy
omawianego przez siebie zjawiska nie tylko w systemach niedemokratycznych, ale również
w III Republice Francuskiej powstałej na gruzach II Cesarstwa. Stwierdził wręcz, że owe
procesy odegrały podstawową rolę w „utrzymaniu Republiki, poprzez jej ochronę zarówno
przed socjalistami jak i prawicą”54. Stąd też realizacja celów politycznych republikanów
polegająca na „wynajdywaniu tradycji” odbyła się na trzech wspomnianych już polach. Po
pierwsze w obszarze edukacji, „w celu stworzenia laickiej alternatywy dla kościoła”55, gdzie
w odgórnie narzuconych programach nauczania kładziono nacisk na wartości republikańskie
i zdobycze rewolucji francuskiej. Należy tutaj nadmienić, że na doniosłą rolę edukacji w
procesie przekazu narracji pamięci uwagę zwróciła również B. Szacka, pisząc o sporze, jaki
zaistniał pomiędzy przedstawicielami dwóch perspektyw nauczania o przeszłości:
socjologami i historykami56. Po drugie, polegała na stworzeniu publicznych, świeckich
ceremonii, gdzie w przypadku III Republiki kluczową rolę odgrywał dzień Bastylii. W końcu,
o trzecim elemencie, który polegał na trwałym wprowadzeniu „swoich” narracji pamięci do
przestrzeni publicznej poprzez „masową produkcję publicznych pomników”57. Podobne
zjawiska zostały zidentyfikowane przez autora w zjednoczonych Niemczech. Może to, po raz
kolejny, uzasadniać twierdzenie, że omawiany sposób podejścia po kształtowania społecznej
pamięci zbiorowej jest uniwersalny i może służyć każdemu systemowi politycznemu.
W końcu podobne trendy zauważalne były także w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach
wojny secesyjnej i w okresie rekonstrukcji. Sztandarowymi przykładami takich działań mogą
być cmentarze wojenne w Arlington i na polach bitwy pod Gettysburgiem, a także
Mauzoleum Lincolna.
Podsumowując, w przypadku omawianych prac skupiających się na społecznej
pamięci zbiorowej z perspektywy prezentystycznej, czyli takiej w której wartościuje się
i ocenia wydarzenia z perspektywy współczesnej dla oceniającego, polegającej na
„wynajdywaniu tradycji” przez czynnik państwowy, pojawia się szereg elementów istotnych
dla dalszych rozważań w niniejszej pracy. Po pierwsze, należy stwierdzić że w omawianych
powyżej procesach główną rolę odgrywa państwo poparte całą machiną ustawodawczą
i administracyjną wchodzącą w jego skład. Społeczeństwo jest tylko i wyłącznie odbiorcą
„tradycji” wytworzonych przez państwo. Po drugie, omawiane prace dowodzą, że system
sprawowania władzy w danym państwie nie ma wpływu na mechanizmy kształtujące owe
E. Hobsbawm, Mass – Producing Traditions: Europe …, op. cit., s. 270.
Ibidem, s. 271.
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tradycje. System polityczny może mieć wpływ na treść przekazywanych narracji, ale nie na
mechanizmy, które są uniwersalne. W końcu, po trzecie, autorzy trafnie zidentyfikowali trzy
główne obszary życia społecznego pozwalające na prezentowanie i utrwalanie wytworzonych
wizji przeszłości. Wszystkie te obszary, niezależnie od tego jak bardzo zindywidualizowane
jest społeczeństwo, są współdzielone ze współobywatelami – publiczna szkoła, publiczny
ceremoniał, publiczna przestrzeń.
Drugie z podejść do społecznej pamięci zbiorowej B. Misztal nazwała powszechnym
(popular approach). Jest ono rozumiane jako podejście oddolne, ludowe, pochodzące ze
społeczeństwa. Jeśli zastosujemy analogię do fizyki, to o ile w podejściu prezentystycznym,
omawianym powyżej, wektor ruchu (w tym przypadku wskazujący kto jest nadawcą narracji
pamięci, a kto jej odbiorcą) skierowany jest w jedną stronę od państwa do społeczeństwa,
to w przypadku tej perspektywy jego kierunek jest odwrotny. Społeczeństwo, jego
poszczególne grupy kreują swoje pamięci zbiorowe i próbują się z nimi przebić do głównego
nurtu pamięci wspieranego instytucjonalnie przez państwo.
Badacze analizujący podejście powszechne zgadzają się z tymi reprezentującymi
perspektywę skupioną na wynalazcach tradycji, co do generalnych założeń doktrynalnych
związanych z tematyką społecznej pamięci zbiorowej. Przede wszystkim zgadzają się, że
odtworzenie wspomnień indywidualnych ma charakter instrumentalny, determinowany
interesami współczesnymi, a sam fakt prowadzenia polityki pamięci jest konfliktogenny.
Jednak, jak podkreśla autorka, [w przeciwieństwie do wynalazców tradycji] „jest jednak
mniej deterministyczne i dopuszcza pewną przestrzeń dla innych dróg rozwiązywania
konfliktów pamięci aniżeli zastosowanie odgórnej kontroli”58. Ponadto przedstawiciele tej
perspektywy badawczej przypuszczają, że w pewnych okolicznościach, pewne grupy „są
zdolne do przeprowadzenia i zaprezentowania swoich wersji przeszłości”59. Autorka przy
omawianiu tego podejścia powołuje się przede wszystkim na prace M. Foucault60 i jego wizję
„pamięci powszechnej”, która jest „formą wiedzy zbiorowej posiadanej przez ludzi, którzy są
wykluczeni z pisania, wytwarzania swoich własnych książek, ze sporządzania swoich
własnych historycznych rachunków”61. W związku z tym, jak podsumowuje to B. Misztal,
„pamięć powszechna jest jedną z form oporu przeciwko pamięci dominującej; jest siłą
polityczną ludzi zmarginalizowanych przez powszechnie obowiązujący dyskurs, których

58

Ibidem.
Ibidem, s. 62.
60
Zob. M. Foucault, Language, counter-memory, practice: selected essayes and interviews, Cornell University
Press 1977.
61
B. Misztal, The Thories of Social…, op. cit., s. 62.
59

30

wiedza została zdyskwalifikowana, jako nieadekwatna do ich zadań, w końcu została
umieszczona na samym dole hierarchii”62. Takie rozumienie podejścia powszechnego
nierozłącznie wiąże się z utożsamianiem pamięci zbiorowych pewnych – wykluczonych
z głównego nurtu – grup społecznych jako przestrzeni cierpienia. Po pierwsze dlatego, że ich
głos nie może w żaden sposób być wysłuchany, po drugie dlatego, że główny nurt nie życzy
sobie takich narracji w swoim, z założenia spójnym, przekazie.
Przyjęcie takiej perspektywy badań nad społeczną pamięcią zbiorową, jak została ona
opisana powyżej, ma swoje uzasadnienie również w dotychczasowej praktyce kształtowania
społecznej pamięci zbiorowej, zarówno w przypadku państw będących głównym polem
badawczym niniejszej pracy, jak również w innych częściach świata.
Wielkie narracje pamięci wpisujące się w państwową

politykę historyczną,

kształtowaną przy użyciu całego władczego aparatu państwowego, są przede wszystkim
selektywne. Odgórnie dokonuje się wyboru wydarzeń z przeszłości, których upamiętnienie
i ewentualny kult mają służyć realizacji celu politycznego. Podobnie jest w przypadku ich
interpretacji.

O

ile,

w

społeczeństwach

funkcjonujących

w

ramach

systemów

niedemokratycznych jest to uzasadnione z punktu widzenia władzy, a linie ewentualnych
podziałów są łatwe do zidentyfikowania, o tyle w społeczeństwach pluralistycznych konflikty
pamięci wcale nie muszą się pokrywać z linią podziałów politycznych. Mogą one przebiegać
w poprzek obozu władzy i jej sprzymierzeńców, jak i zbiorowości przeciwników władzy,
dysydentów, opozycji itp. Stosując analogię religijną, podział na wierzących i niewierzących,
w tym przypadku w konkretną, jednowymiarową, wizję przeszłości, ze wszystkimi stadiami
pośrednimi jest typowy dla systemów niedemokratycznych. Wówczas istnieje pamięć
oficjalna, państwowa uzasadniająca istnienie obecnego porządku politycznego, wzmocniona
i zatwierdzona poprzez normy prawne. Pamięć „innych”, zawierająca oddolne wizje
przeszłości, jest elementem antypaństwowej herezji. Na gruncie polskim jako przykład może
posłużyć chociażby stosunek do powstania warszawskiego w różnych okresach PRL, czy też
pamięć o protestach robotniczych i studenckich do 1989 roku. Inaczej przedstawiano je
w oficjalnej propagandzie, inaczej przedstawiali je bezpośrednio zainteresowani, uczestnicy
poszczególnych wydarzeń i ich najbliżsi63.
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Problem pamięci oddolnej jest bardziej skomplikowany w przypadku społeczeństw,
gdzie ład demokratyczny i pluralizm są gwarantowane prawnie. Wówczas z jednej strony
obywatele wciąż stykają się z działaniem państwa, jak w przytaczanej już III Republice
Francuskiej. Z drugiej, dzięki prawnym gwarancjom chociażby swobody zrzeszania
i wyrażania swoich poglądów, poszczególne grupy społeczne, które z różnych powodów nie
utożsamiają się z oficjalną narracją pamięci, mają znacznie większą swobodę w kształtowaniu
swoich pamięci zbiorowych. W ten sposób mogą powstawać regionalne społeczne pamięci
zbiorowe, czy też takie które, przedstawiają wizję przeszłości poszczególnych mniejszości
np. narodowych, ale nie tylko. Istnienie pamięci regionalnej może być zbieżne z istnieniem
pamięci mniejszości narodowej lub też nie. Najlepszym współczesnym przykładem państwa,
gdzie społeczne pamięci zbiorowe wytworzone są w regionach zamieszkiwanych zarówno
przez poszczególne mniejszości narodowe, jak i społeczności regionalne utożsamiające się
z centrum politycznym, wydaje się być Hiszpania i to nawet pomimo, że ze względu na
przyjętą w okresie transformacji „zbiorową amnezję” państwo i instytucje centralne są na tym
polu dość pasywne i nie zmieniają tego pojedyncze inicjatywy ustawodawcze, takie jak prawo
o pamięci historycznej”64. Wbrew przyjętemu przez władze centralne stosunkowi do
przeszłości działają niektóre wspólnoty autonomiczne. Korzystają one ze swoich uprawnień
gwarantowanych im przez hiszpańską konstytucję i starają się legitymizować swoją wizje
przeszłości. Ich narracje pamięci są doskonałym przykładem pamięci wykluczonej
(powszechnej) w okresie dyktatury gen. Franco. Wraz upadkiem reżimu i gwarantowanej
swobodzie wypowiedzi, rozwijały się pod parasolem systemu demokratycznego i w końcu
podjęte działania doprowadziły do wytworzenia się pełnoprawnych społecznych pamięci
zbiorowych.

Najbardziej

aktywny

na

tym

polu,

spośród

hiszpańskich

wspólnot

autonomicznych, wydaje się być Kraj Basków. Tamtejsze władze autonomiczne organizują
m.in. własne obchody rocznic wydarzeń związanych z hiszpańską wojną domową i będących
szczególnie istotnymi dla społeczeństwa baskijskiego. Do takich typowo autonomicznych
obrzędów upamiętniania zalicza się np. rocznicę bombardowania Guernici.
W Polsce przykładem oddolnych narracji będących ze sobą w zasadniczym konflikcie
mogą być chociażby odmienne wizje pamięci dotyczące działania tzw. Żołnierzy Wyklętych
na Podlasiu. Mają one związek z wydarzeniami z 31 stycznia 1946 r., gdy oddział
dowodzony przez kpt. Romualda Rajsa „Burego”, w Puchłach Starych, rozstrzelał 30 osób
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Zob. Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, online:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22296, dostęp: 02.08. 2018 r.
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(„furmanów bielskich”) narodowości białoruskiej. Wydarzenie to zostało uznane przez
prokuratorów IPN za zbrodnię przeciwko ludzkości65. Konflikt pamięci zbiorowych
dotyczących omawianych wydarzeń na tym obszarze został zbadany i opisany przez
A. Moroz66. Kolejnym przykładem pamięci oddolnej nie wpisanej w narracje państwową
może być Bieżeństwo 191567. W tym przypadku jednak nie chodzi o konflikt pomiędzy
oficjalną-państwową narracją pamięci, a narracją danej grupy społecznej, jaki może zachodzić
w przypadku kultu Żołnierzy Wyklętych. Mowa jest o wydarzeniu nie mającym obecnie
realnego wpływu na bieżącą sytuację społeczno-polityczną. Pamięć o nim jest głęboko
zakorzenienia tylko w jednym, konkretnym, regionie, na północnym-wschodzie dzisiejszej
Polski. Co ciekawe „bieżeństwo” miało charakter ponadnarodowy, a oprócz Białorusinów
i Ukraińców, przed wojskami niemieckimi w głąb Rosji uciekali także Polacy i Żydzi. Jednak
przez lata pamięć o tych wydarzeniach została zatarta poprzez nakładanie się na nią
doświadczeń i traum kolejnej wojny. Opowieści o „bieżeństwie” funkcjonowały w strzępkach
i podlegały ciągłej „obróbce” poprzez ich przekazywanie w formie ustnej. Nie bez znaczenia
pozostał fakt, że do tego exodusu nie nawiązywano w ramach procesów edukacyjnych.
Nie miały one znaczenia ani dla głównej linii narracyjnej II Rzeszpospolitej, ani dla PRL-u.
Przykładem pracy przywracającej pamięć o tamtych wydarzeniach i systematyzującej wiedzę
o nich jest książka A. Prymak-Oniszk „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”68.
Jak widać, po przytoczonych przykładach, pamięć oddolna (powszechna) ulokowana
jest wewnątrz danych społeczności. Jej funkcjonowanie determinowane jest przez otaczającą
społeczeństwo rzeczywistość, także prawną. Jednak omawiane podejście jest bardzo istotne
z kilku powodów. Abstrahując od wszelkich sporów pomiędzy przedstawicielami podejścia
prezentystycznego i powszechnego, należy zauważyć, że M. Foucault i jego następcy
dokonali identyfikacji kolejnych obszarów społecznej pamięci zbiorowej niezbędnych dla tej
pracy. W tym przypadku przede wszystkim elementów pewnego władztwa nad pamięcią
wywodzącego się z narracji akceptowanych w głównym nurcie dyskursu („ktoś kontroluje
Zob. Informacja o ustaleniach końcowych śledztwa S 28/02/Zi w sprawie pozbawienia życia 79 osób mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski w tym 30 osób tzw. furmanów w lesie koło Puchał Starych, dokonanych
w okresie od dnia 29 stycznia 1946r. do dnia 2 lutego 1946, online: http://ipn.gov.pl/pl/dlamediow/komunikaty/9989,Informacja-o-ustaleniach-koncowych-sledztwa-S-2802Zi-w-sprawie-pozbawieniazycia.html.
66
Zob. A. Moroz, Między pamięcią a historią: konflikt pamięci Polaków i Białorusinów na przykładzie postaci
Romualda Rajsa „Burego”, IPN, Warszawa, 2016.
67
Termin zaczerpnięty z języka rosyjskiego. Dosłownie oznaczający uchodźstwo. W tym konkretnym przypadku
chodzi o ucieczkę ludności zamieszkującej teren dzisiejszych województw podlaskiego i lubelskiego, a także z
terenów, które po odzyskaniu niepodległości wchodziły w skład kresów wschodnich II RP, w 1915 r. po
przełamaniu frontu wschodniego przez armie niemiecką i autro-węgierską pod Gorlicami; zob.
https://biezenstwo.pl/fakty/.
68
Zob. A. Prymak-Oniszk, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wydawnictwo Czarne, 2016.
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pamięć społeczności, ktoś jej dynamikę”) i zjawiska wykluczenia narracji pewnych grup
społecznych. Wskutek tego poszczególne grupy społeczne, w poczuciu odrzucenia przez
główny nurt, oddolnie, dokonują własnych rekonstrukcji wspomnień. To z kolei znowu
prowadzi to schematów nakreślonych w klasycznej teorii społecznych ram

pamięci

M. Halbwachsa. Rozróżnienie perspektywy badawczej (podejście wynalazców tradycji lub
powszechne) uzależnione jest od kierunku, w jakim dane narracje przenikają do społecznej
świadomości i kto jest czynnikiem je przekazującym, a kto odbiorcą komunikatu pamięci.
Trzecią prezentowaną i omawianą przez B. Misztal perspektywą badawczą, jest
podejście oparte

na dynamice społecznych pamięci zbiorowych. Dotyczy ono głównie

problematyki analizy kształtowania się społecznych pamięci zbiorowych w wyniku procesów
negocjacyjnych. Ta perspektywa, w przeciwieństwie do omawianych już badań nad
„wynajdywaniem tradycji”, czyli perspektywą (podejściem) prezentystyczną charakteryzuje
się spojrzeniem na pamięć zbiorową jako na „nieustający i wciąż trwający proces
negocjacji”69. W związku z tym, jej definicja „nie redukuje procesów pamiętania
do instrumentu poprzez który elity są w stanie kontrolować i klasy niższe lub mniejszości”70.
W efekcie ten punkt wyjścia do badań nad społeczną pamięcią zbiorową jest ulokowany
„w przestrzeni pomiędzy narzuconą ideologią a możliwością znalezienia alternatywnej drogi
rozumienia doświadczeń z przeszłości”71. Badacze analizujący fenomen społecznej pamięci
zbiorowej, używający do tego perspektywy/podejścia dynamiczno-negocjacyjnego nie
uważają pamięci zbiorowej wyłącznie za wytwór oficjalnej (państwowej) narracji. Z punktu
widzenia „prezentystów-wynalazców tradycji” komunikat pamięci pozostaje w ciągłym
sprzężeniu z władzą. Przedstawiciele podejścia dyskursywnego taki punkt widzenia
odrzucają. Nie ograniczają się oni również do badań ruchów oddolnych mających na celu
przypomnienie o zapomnianych wydarzeniach z przeszłości. Nawet jeśli mogą stanowić one
kamień milowy w autoidentyfikacji danej grupy społecznej (przywoływane już przypadki
bieżeństwa roku 1915 i sprawy kpt. Romualda Rajsa „Burego”) czy też będących w opozycji
do oficjalnej narracji pamięci, głoszonej przez instytucje państwowe. Taka perspektywa
poznawcza pozwala na „bardziej kompleksowe spojrzenie na relacje panujące pomiędzy
przeszłością a teraźniejszością w kształtowaniu pamięci zbiorowych”72. W konsekwencji
zostają one uwidocznione jako „aktywne procesy nadawania sensu poprzez czas”73.
B. Misztal, The Theories of Social…, op. cit., s. 67.
Ibidem, s. 68.
71
S. Radstone, Memory and methodology, Oxford, New York: Berg 2000, s. 18.
72
B. Misztal, The Thories of Social…, op. cit., s. 68.
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Ibidem.
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Zwolennicy

tego

podejścia,

poza

próbami

skorygowania

„głównych

punktów

durkheimowskiego nacisku na to co, jest pamiętane poprzez stwierdzenie, że ciągłe i zmienne
wizje przeszłości są tym samym”74, rezygnują także z analiz procesów współpamiętania, czyli
np. z

connertonowskiej

analizy rytuałów.

Przedstawiciele

podejścia dynamiczno-

negocjacyjnego widzą obecność przeszłości w teraźniejszości poprzez procesy zarówno
społeczne, jak i lingwistyczne, a także psychologiczne. W związku z tym, w odniesieniu do
dwóch koncepcji omawianych powyżej, usiłują oni „połączyć dwie wizje przeszłości - ciągłą
i zmienną”75. W efekcie, proponują zupełnie nową koncepcję pamięci zbiorowej „jako
determinowanej przez dialektyczną relację przeszłości ze współczesnością i dlatego ma ona
podlegać ciągłym procesom transformacji”76.
Znacznie

większe

zainteresowanie

wykazują

np.

zależnościami

pomiędzy

poszczególnymi wydarzeniami, a ich przenikaniem do społecznej świadomości. Dlatego
niektóre wydarzenia z przeszłości mają znacznie większy wpływ na formowanie się
społecznej pamięci zbiorowej niż inne. Innymi słowy, odwołują się oni również do teorii
klasycznej M. Halbwachsa, m.in. poprzez kładzenie nacisku na fakt, że społeczna pamięć
zbiorowa nie funkcjonuje w próżni, tylko w ulegającemu nieustannej transformacji
społeczeństwie. Po drugie, a co również wynika z punktu pierwszego, nie widzą oni
możliwości trwałej petryfikacji społecznej pamięci zbiorowej. Według nich wskutek
najzwyczajniejszych procesów interakcji społecznych, narracje pamięci i wizje przeszłości
podlegają nieustannej obróbce i ewoluują w mniejszym lub większym stopniu. Oczywiście,
teoretycznie możliwe jest zatrzymanie procesów dyskursu o pamięci i przyjęcie jednej,
wynegocjowanej, wizji przeszłości, ale nawet wówczas byłoby to ograniczone jedynie do
jednego pokolenia w całkowicie zamkniętej i odizolowanej społeczności.
Zaprezentowane powyżej, i omówione na podstawie i przy zastosowaniu podziałów
z książki B. Misztal, trzy podejścia (perspektywy badawcze) do społecznej pamięci zbiorowej
będą służyć w dalszej części pracy jako podstawa do analizy głównego przedmiotu badań.
Zarówno klasyczna teoria M. Halbwachsa, formułująca koncepcję społecznych ram pamięci,
jak i trzy pozostałe perspektywy badawcze (podejścia) wskazujące takie elementy, jak
państwowe władztwo nad pamięci, kierunki, w jakich przekazywane są narracje pamięci
i w końcu dowód na to, że społeczna pamięć zbiorowa ulega ewolucji pod wpływem
dyskursu, umożliwią właściwe zdiagnozowanie fenomenu narodowych instytutów i instytucji
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pamięci. Pozwoli to także wskazać ewentualne powody, które zmobilizowały państwa postkomunistyczne w Europie Środkowej i Wschodniej do instytucjonalizacji pamięci.
W przeciwieństwie do Hiszpanii, nie zdecydowały się one na odrzucenie przeszłości
i sztuczną „zbiorową amnezję”, a wprost przeciwnie uczyniły z pamięci i historii jeden
z głównych argumentów mających legitymizować nowy ład polityczny, społeczny
i ekonomiczny.
1.2. Trzy spojrzenia na społeczną pamięć zbiorową w odniesieniu do nowożytnej
koncepcji narodu
Zaprezentowane powyżej perspektywy studiów (trzy podejścia) nad społeczną pamięcią
zbiorową i przykłady pochodzące z przywołanych prac, przed przejściem do dalszych
rozważań, wymagają doprecyzowania pojęć i wskazania punktów stycznych pomiędzy
zaprezentowanym modelem teoretycznym, a tematyką niniejszej pracy. Dlatego też w tym
miejscu należałoby ustalić punkty graniczne. Zarówno czasowe, jak i na poziomie przyjętej
bazy teoretycznej. Kwestie czasowe dotyczą przede wszystkim pytania, jak głęboko w historii
społecznej należy szukać pewnych analogii i przykładów państwowego oddziaływania
na społeczna pamięć zbiorową? Drugim elementem rozważań nad głębią odwołań do
wydarzeń z przeszłości są kwestie dotyczące historii społecznej. Przede wszystkim, jaki typ
społeczeństwa będzie użyteczny dla wskazania wspólnych korzeni omawianych rozwiązań?
W końcu w przedstawionych powyżej przykładach kwestia pamięci zbiorowej narodów, jako
szczególnych grup społecznych i państwowego zainteresowania się nimi, przewijała się
dotychczas nieustannie. Dlatego też należy zastanowić się nad kwestiami dotyczącymi takich
zagadnień jak naród, konieczność, lub jej brak, przynależności do tej grupy społecznej na
danym etapie historycznym, a także kwestiami związanymi z procesami społecznymi, które
E. Gellner określił mianem „genetyki społecznej”77. Związane są one z metodami
i sposobami reprodukowania się zarówno jednostek, jak i całych grup społecznych.
To właśnie koncepcje teoretyczne i rozważania E. Gellnera zawarte w pracy „Narody
i nacjonalizm” będą podstawą do wykazania związków pomiędzy zjawiskiem społecznej
pamięci zbiorowej, koncepcją narodu i ich znaczeniem dla państwowej polityki pamięci.
Pierwszym elementem gellnerowskiej układanki jest pojęcie narodu. E. Gellner powiązał
je z państwem jako bytem instytucjonalnym, nawiązując przy tym do weberowskiej definicji
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Zob. E. Gellner, Narody i nacjonalizm..., op. cit., s. 110.
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państwa jako formy społecznego działania przypisującego sobie prawo użycia siły
i gwarantującego sobie monopol w tym zakresie. Ponadto rozszerzył ją o własne twierdzenia,
czym według niego jest państwo. Mianowicie, zgodnie z definicją samego E. Gellnera
„państwo zaczyna istnieć wówczas, gdy

z życia społecznego wyodrębniają

się

wyspecjalizowane organy porządkowe, takie jak policja czy sądownictwo”78 i według niego to
właśnie one są personifikacją państwa, jako konkretnego bytu. Z kolei naród, na
początkowym etapie swoich rozważań, autor widzi w sposób dwojaki: woluntarystyczny
i kulturowy. Dlatego też właśnie takie dwie definicje proponuje swoim czytelnikom. W
pierwszym przypadku:
•

„Dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli – i tylko jeżeli – uważają, że należą
do tego samego narodu. Inaczej mówiąc, narody są dziełem człowieka, wytworem jego
przeświadczeń, lojalności i solidarności. Zbiór osób (na przykład mieszkających na
danym terenie lub mówiących danym językiem) staje się narodem wtedy i tylko wtedy,
gdy są one stanowczo przekonane, iż z tytułu współprzynależności do owego zbioru
mają wobec siebie pewne obowiązki i pewne prawa. Tym, co czyni z nich naród, jest
wzajemne uznanie się za rodaków, a nie jakakolwiek inna wspólna cecha, która
przysługuje wyłącznie im i odróżnia ich od reszty ludzi”79.

Z kolei w drugim przypadku – kulturowym:
•

„Dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli – i tylko jeżeli – uczestniczą w tej
samej kulturze, przez którą rozumieć będziemy system idei, znaków, skojarzeń,
sposobów zachowania i porozumiewania się”80.

Przy czym jak zauważa E. Gellner zarówno nie widać fundamentalnego sprzężenia narodów
i państw, jak i ich charakteru innego niż taki, który można by nazwać przygodnym. Jak
słusznie zauważył „państwo nie potrzebowało narodu, by móc zaistnieć, i niewątpliwie też
niektóre narody zaistniały bez błogosławieństwa swoich państw”81. To z kolei narzuca od razu
pytanie, o moment, w którym doszło do powiązania się ze sobą obu tych koncepcji, narodu
i państwa, w sposób w jaki chcieli by je wiedzieć chociażby nacjonaliści, czyli jako dwa
sprzężone i wieczyście nierozerwalne byty?
Jak zostało już to podniesione w poprzednim podrozdziale, sam fakt państwowego
zainteresowania się społeczną pamięcią zbiorową, jest prawdopodobnie tak stary, jak sama
instytucja państwa. Zdiagnozowane zostały także dwa wydarzenia ze społecznej historii
78

Ibidem, s. 79.
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Europy, które mogły do takiego sprzężenia doprowadzić lub przynajmniej mieć realny wpływ
na procesy społeczne je stymulujące. Były to rewolucja przemysłowa jako moment
fundamentalnej zmiany społecznej i wynikła z niej wiosna ludów, jako wydarzenie polegające
na ogólnoeuropejskim uznaniu pewnych koncepcji społecznych, politycznych i prawnych, za
wartości fundamentalne i konstytuujące. One z kolei wywodzą się z dziedzictwa rewolucji
francuskiej. Dlatego też E. Gellner omawiane powyżej zjawiska powiązał z momentem,
w którym dochodzi do wytworzenia się konkretnego rodzaju społeczeństwa, mianowicie
społeczeństwa industrialnego. Było to, według niego, pierwsze społeczeństwo „które żyje
z bezustannego, nieprzerwanego rozwoju, ze stałego doskonalenia, i które przywykło na to
liczyć”82. To właśnie w charakterze społeczeństwa industrialnego E. Gellner dopatrzył się
czynników wpływających na takie, a nie inne pojmowanie genetyki społecznej. Fakt ten ma
już bezpośrednie przełożenie na państwowe zaangażowanie w społeczną pamięć zbiorową
konkretnej grupy społeczną, jaką jest naród. O ile autor skupił się na konkretnych typach
społeczeństw odwołując się przy tym do koncepcji społecznego podziału pracy, o tyle na
potrzeby niniejszej pracy warto wskazać konkretną datę, i konkretne wydarzenie, które może
być jasnym punktem granicznym i również symbolicznym preludium do formowania się
społeczeństwa industrialnego. Najbardziej logicznym wyborem wydaje się być 14 lipca
1789 roku, czyli dzień, który rozpoczął rewolucję francuską. Jest to także symbol przeobrażeń
społecznych, których skutkiem było przeniesienie wizji narodu politycznego z klas
wywodzących swoją legitymizację z innych źródeł aniżeli przejmująca wiodącą rolę
burżuazja,

czyli

klasa

widzącą

swoje

uprawnienia

do

sprawowania

władzy

w nagromadzonych majątkach. Ponadto, biorąc pod uwagę elementy powszechnego
upamiętnienia przedstawione w poprzednim podrozdziale, logicznym wydaje się być
wniosek,

że

świętowany

po

dziś

Dzień

Bastylii

jest

doskonałym

przykładem

connertonowskiego powszechnego, publicznego i państwowego upamiętnienia. Jest też
świętowany jako moment, gdy „nowy porządek” zwyciężył stare, spetryfikowane, struktury
społeczne.
Takie wydarzenia, a także sposób ich upamiętnienia korespondują z drugim podjętym
przez autora zagadnieniem, czyli genetyką społeczną. E. Gellner, podobnie jak w przypadku
zaproponowanych przez niego, a zacytowanych powyżej, dwóch definicji narodu, stwierdził,
że istnieją dwie możliwości reprodukowania jednostek i grup społecznych – spontaniczna
i
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z mechanizmów jest typowy raczej dla społeczeństw pierwotnych. Bowiem „reprodukcja
spontaniczna polega na tym, że rodzina, klan, wioska, segment plemienny czy inna mała
zbiorowość zagarnia urodzone w niej dzieci i poprzez sam udział we wspólnym życiu (oraz
instrukcje, ćwiczenia, wskazówki, rytuały przejścia itp.) przekształca je w dorosłych, którzy
tylko nieznacznie różnią się od poprzedniej generacji. Zbiorowość wraz ze swoją kulturą
zapewnia sobie dalsze trwanie”84. Druga metoda – scentralizowana – polegać ma na
„posłużeniu się (jako dodatkiem do metody pierwszej lub zamiast niej) jakąś instytucją
szkolącą, która jest czymś różnym od lokalnej zbiorowości, która przejmuje młodych ludzi
i która w momencie zakończenia treningu zwraca ich szerszemu społeczeństwu, aby tam
wyuczone role”85.
To właśnie ostatni element rozważań, scentralizowanie mechanizmów dokonujących
rekonstrukcji grup społecznych, jest elementem scalającym teorie społecznej pamięci
zbiorowej, koncepcje narodu i państwo jako byt instytucjonalny, w którym zawarte jest także
prawo. Wyraźnie widoczne są tu współzależności pomiędzy schematami działania
przedstawionymi przez E. Gellnera, a kwestiami podnoszonymi w poprzednim podrozdziale
przy okazji omawiania jednego z podejść do społecznej pamięci zbiorowej – wynalazców
tradycji. W końcu gellnerowska „instytucja szkoląca” to nic innego jak nazwa wspólna dla
zidentyfikowanej przez E. Hobsbawma triady – szkoła, celebracja, pomniki – składającej się
na obszary państwowego kultu przeszłości i obrzędów upamiętnienia. Nie jest w żaden
sposób pozbawiony on z resztą elementów państwowej metafizyki omówionych przy okazji
analizy schematów państwowego upamiętnienia opisanych przez P. Connertona. Z kolei
funkcja „instytucji szkolącej” polegająca na przejmowaniu młodych ludzi, kształtowaniu ich
i zwracaniu ukształtowanych społeczeństwu znakomicie współgra z hasłem będącym tytułem
innej z przywołanych w poprzednim podrozdziale prac, „uczyńmy z wieśniaków
Francuzów!”, czyli z „Pesants into Frenchmen” E. Webera. Tak skonstruowana rzeczywistość
nie pozostaje bez wpływu na pozostałe dwa podejścia do społecznej pamięci zbiorowej –
powszechne i dyskursywno-dynamiczne. W obu przypadkach można mówić o konieczności
dostosowywania zawartych w nich narracji i granic dyskursu, do warunków, jakie są
tworzone przez „instytucję szkolącą”. Fakt scentralizowania mechanizmów pozwalających na
reprodukowanie społecznych jednostek i grup pozwala na dowolne manipulowanie
i wyznaczanie granic funkcjonowania zarówno pamięci oddolnej, jak i pola, a także granic
dyskursu pamięci.
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To właśnie działanie, wciąż podążając za E. Gellnerem, scentralizowanej instytucji
szkolącej prowadzi też do wytworzenia się kultur wyższych będących składową jednej
z zaproponowanych przez niego, a przytoczonych w niniejszym podrozdziale, definicji.
Jednak jak zauważył obie definicje, kulturowa i woluntarystyczna, są zbyt obszerne i mogą
określać kryterium przynależności do wielu innych grup społecznych, niż tylko do narodu.
Dlatego biorąc pod uwagę zaprezentowane okoliczności i zmienne omówione zarówno przez
samego autora pracy „Narody i nacjonalizm”, jak i w niniejszej pracy przy okazji opisu
podejść do społecznej pamięci zbiorowej, wydaje się, że najlepszą definicją narodu będzie
trzecia, nadal odnosząca się do kwestii woli i kultury, a zaproponowana przez Gellnera.
Zgodnie z nią o narodzie w odniesieniu do wspomnianych pojęć możemy mówić:
•

„kiedy ogólne warunki społeczne [odniesione] do standardowych, homogenicznych,
centralnie sterowanych kultur wyższych, przenikających całe populacje (a nie
wyłącznie mniejszościowe elity), [pozwalają na powstanie] sytuacji, w której takie
jasno określone, jednolite kultury, uświęcone przez system oświaty, są jedynymi
zbiorowościami, z jakimi dobrowolnie (a nawet żywiołowo) się utożsamiamy. Zdają
się one naturalnymi depozytariuszami politycznego legitymizmu. Tylko wówczas
można mieć wrażenie, że pogwałcenie ich granic przez całości polityczne jest czymś
skandalicznym”86.

Innymi słowy naród jest grupą społeczną, do której zarówno chcemy należeć, jak i musimy.
Wynika to z faktu, że jesteśmy poddawani ciągłej obróbce przez scentralizowany system
autoreprodukujący grupy społeczne za pomocą różnorakich narzędzi, w tym, a być może
przede wszystkim, narzędzi prawnych. Społeczna pamięć zbiorowa narodu jest immanentną
częścią takich procesów. E. Gellner na początku swoich rozważań nad pojęciem narodu
odwołał się do A. von Chamisso i napisanej przez niego historii człowieka, który sprzedał
swój

cień.

Jego

znajomi,

kiedy

zauważyli

ową

przypadłość

zaczęli

się

od niego odsuwać, pomimo że oprócz tego deficytu nic innego mu nie dolegało. Jak zauważył
sam Gellner, „trudno nie podejrzewać, że dla jej autora Człowiek Bez Cienia to Człowiek Bez
Narodu”87. To z kolei może nam uświadomić kontekst, w jakim należy prowadzić rozważania
nad fenomenem społecznej pamięci zbiorowej. Jak również może nam uzmysłowić jej
doniosłą rolę dla społeczeństw industrialnych i postindustrialnych. Związane jest to z ich
egalitarnym i powszechnym charakterem, a także oparciem we wspólnocie narodowej
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funkcjonującej w ramach wskazanego w definicji E. Gellnera połączenia woli przynależności
i kultury prowadzącej do przypisania jednostek do poszczególnych narodów.
1.3. Prawne ramy pamięci.
E. Gellner, posiłkując się koncepcjami M. Webera, widział państwo jako byt
instytucjonalny mogący podejmować działania w celu utrzymania porządku. Byt, który
tworzy wyspecjalizowany aparat porządkowy, i który ma nie zawahać się przed użyciem
swoich uprawnień w ramach realizacji wspomnianego już celu nadrzędnego. Jeśli więc
w dzisiejszym społeczeństwie państwo nadal jest centralnym czynnikiem sterującym genetyką
społeczną, a pamięć społeczna może być zarówno czynnikiem jednocząco-konstytuującym,
jak i zarzewiem konfliktu, wówczas także na tym polu może ono przejąć wiodącą rolę.
Wynika to z faktu, że posiada ono zarówno narzędzia, których może użyć (prawo, przemoc),
jak również może realizować związane z tą problematyką konkretne cele polityczne (ale nie
musi). O ile kwestie zdefiniowana czym jest „państwowy cel nadrzędny” oraz kiedy i kto go
określa należy zostawić do późniejszych rozważań, o tyle omówienie teoretycznych
możliwości działania państwa na polu pamięci wydaje się być teraz nieodzowne. Sam
E. Gellner skupił się na elemencie egzekwowania porządku poprzez państwo przy użyciu
swoich agend (policji i sądownictwa) które reprezentują państwo i same w sobie są
państwem. Jednak, aby coś wyegzekwować najpierw należy stworzyć formalne ramy
działania instytucji państwa pozwalające na działanie lub przynajmniej tworzące pozory
legalizmu.
Dlatego też wszelkie przedstawione powyżej, w dwóch poprzednich podrozdziałach,
teoretyczne spojrzenia i podejścia do społecznej pamięci zbiorowej, koncepcji państwa
i

narodu

powinny

być

interesujące

z

jeszcze

jednego

punktu

widzenia,

z perspektywy badań nad prawem, jako czynnikiem kształtującym, regulującym
i pozwalającym na egzekwowanie przez państwo swoich uprawnień. W tym konkretnym
przypadku oddziałującego na społeczną pamięć zbiorową, jako jednym z elementów
tworzących kulturę wyższą, będącą składową gellnerowskiej ostatecznej definicji narodu.
Taka perspektywa może także być punktem wyjścia do badań interdyscyplinarnych, co
postulował w jednym ze swoich tekstów A. Czarnota88. Zastanawiał się w nim, jakie więzy
łączą prawo, historię i pamięć zbiorową. Oprócz wskazania punktów stycznych, A. Czarnota
Zob. A. Czarnota, Prawo, historia a pamięć zbiorowa. Przyczynek do związków między historią a socjologią
prawa, w: Miscellanea Historico – Iuridica, T. XII, Białystok 2013, s. 203 – 217.
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stwierdził, że w odniesieniu do tradycyjnego prawoznawstwa, jak i w przypadku rozwiązań
praktycznych zastosowanych w samych aktach prawnych, zwłaszcza wszelkiej maści
kodeksach regulujących procedury, funkcje prawa na polu pamięci zbiorowej ograniczono
jedynie do regulacji pozwalających na m.in. rozwiązywanie konfliktów czy polityczne
pojednanie poprzez prawo89. Wszystko miało wynikać z nietzscheańskiego podejścia do
przeszłości jako „historii w służbie życia”90. Reasumując, pytanie jakie postawił sobie autor
wiązało się z zagadnieniem, czy i w jaki sposób można oddziaływać na społeczną pamięć
zbiorową poprzez prawo i jak prawo może kształtować mechanizmy percepcji przeszłości
poprzez społeczeństwo? Tak postawione pytanie to w gruncie rzeczy zachęta do przyjrzenia
się omawianemu problemowi z perspektywy szerszej aniżeli perspektywa socjologa lub
prawnika-dogmatyka.
Jak zostało to już wskazane (w trakcie omawiania poszczególnych perspektyw
badawczych podejść do pamięci zbiorowej) pomiędzy prawem a społeczną pamięcią
zbiorową rzeczywiście zachodzi. Wzajemne oddziaływania są zbieżne z wektorami
przedstawiającymi ruch przekazywania narracji pamięci w każdej z perspektyw badawczych.
W przypadku podejścia prezentystycznego to państwo, rozumiane jako aparat
administracyjny i ustawodawczy, realizujące wizję polityczną sprawującego władzę, korzysta
ze swoich uprawnień, aby narzucić/przekazać swoim obywatelom/poddanym własną wizję
pamięci. Było to doskonale widoczne na przytaczanych przykładach, gdy wizja przeszłości
była transportowana/przesyłana do społeczeństwa poprzez wykorzystanie uprawnień
do kontrolowania i inicjowania zgromadzeń publicznych, tworzenia programów nauczania
w szkołach powszechnych czy poprzez czynne lub bierne kształtowanie przestrzeni
publicznej91.
Związki i współzależności pomiędzy społeczną pamięcią zbiorową a prawem ujawniają
się w przypadku podejścia do pamięci zbiorowej w sposób oddolny. Tym razem działanie
prawne na polu pamięci jest wynikiem realizacji oczekiwań oddolnych, polegających na
dążeniu do uznania, legitymizacji, przez państwo wizji przeszłości danej grupy społecznej.
Działania takie mogą być podejmowane zarówno w skali makro (państwowej) jak i mikro
(regionalnej). Po raz kolejny doskonałym przykładem takiego działania jest państwowe
uznanie i kult „żołnierzy wyklętych”. Pomiędzy ostatecznym państwowym uznaniem,
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poprzez ustanowienie Dnia Żołnierzy Wyklętych, a pierwszymi próbami wprowadzenia tej
tematyki przez prawicę do dyskursu publicznego minęło kilkanaście lat. Ostatecznie w akcie
prawnym ustanawiającym wspomniane święto polski ustawodawca połączył działalność
zbrojnego podziemia antykomunistycznego z walką o demokrację i wartości fundamentalne
dla współczesnej Polski. Zostało to wyrażone w następujących słowach:
„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie
dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób,
przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”92.
Co zaś się tyczy skali mikro to doskonałym przykładem są próby rozstrzygnięcia
kontrowersji związanych z wydarzeniami z przeszłości przez ustawowo uprawnione do tego
instytucje, w obu przypadkach narodowe instytuty pamięci. W obu przypadkach kontrowersje
te pojawiły się na styku pamięci zbiorowych mniejszości narodowych i oficjalnej narracji
pamięci (państwowej). Pierwszym z nich była przytaczana już wyżej sprawa tzw. „furmanów
bielskich”, w której białostocki oddział IPN przeprowadził śledztwo i dokonał klasyfikacji
tych czynów zgodnie z oczekiwaniem przedstawicieli mniejszości białoruskiej. Drugim
przykładem są kontrowersje wokół Józefa Kurasia „Ognia”. W tym przypadku doszło do
sprzężenia dwóch konfliktów pamięci – pierwszego polskiej pamięci oficjalnej i pamięci
mniejszości słowackiej, drugiego pomiędzy państwowymi ocenami działalności „Ognia” –
polską i słowacką93. W pierwszym przypadku, podobnie jak w przypadku „Burego”,
kontrowersje budzi stosunek i działania podejmowane przez majora „Ognia” wobec
mniejszości słowackiej. Pomimo uhonorowania go przez stronę polską94, dla strony
słowackiej jego działalność pozostaje wciąż bardzo dyskusyjna. Stroną takich dyskusji jest
między innymi słowacki Instytut Pamięci Narodu95. W obu przytaczanych przypadkach widać
więc, że strony sporu usiłowały ukrócić istniejące kontrowersje poprzez posiłkowanie się
rozstrzygnięcie prawnym (prawomocne umorzenie postępowania w związku ze śmiercią

Ustawa z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego „Dnia Żołnierzy Wyklętych”, Dz. U. nr 32
poz. 160.
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Zob. M. Andras, Józef Kuraś – Ogień – hrdina alebo bandita a vrah? w: Slováci v zahraničí. Bratislava :
Matica slovenská, 2008, s. 119-124.
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W odsłonięciu pomnika Józefa Kurasia „Ognia” w Zakopanem w dniu 13.08.2008 r. wziął udział m.in.
ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński, P. Smoleński, B. Kuraś, Walka o Ognia, Gazeta Wyborcza, Magazyn
Świąteczny, 20 grudnia 2008, online: http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,6085268,Walka_o_Ognia.html.
95
Zob. M. Majerikova-Molitoris, Józef Kuraś Ogień - hrdina alebo bandita? w: A. Hruboň, J. Lepiš,
Z. Tokárová (red.): Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe - neznáme. Bratislava :
Ústav pamäti národa, 2014, s. 107-120.
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sprawcy w sprawie „furmanów bielskich”), bądź też poprzez koordynowanie badań
naukowych mających przedstawić kontrowersyjne tematy w nowym świetle.
W przypadku trzeciej perspektywy badań nad społeczną pamięcią zbiorową
(dynamiczno-dyskursywnej) rolą prawa w państwie demokratycznym jest stworzenie ram do
dyskusji i ciągłego przeformułowywania wizji przeszłości (w przypadku społeczeństw
pluralistynych). W przypadku państw o niedemokratycznym systemie rządów może się ona
polegać na uniemożliwieniu podejmowania jakichkolwiek działań godzących w sacrum
pamięci oficjalnej. Możliwe jest też rozwiązanie pośrednie, gdy prawo używane jest w celu
wyznaczenia ram dyskusji, wewnątrz których możliwa jest rozmowa o przeszłości,
i wskazania, które postawy (i poglądy) poza owe ramy wykraczają. Doskonałym przykładem
takiego rozwiązania są zapisy (Art. 13) polskiej konstytucji zakazujące promowania
systemów totalitarnych96. Przywoływany przepis dotyczy co prawda promowania systemów
i zakazuje działalności organizacji odwołujących się do ich ideologii, ale w tym przypadku
interpretacja
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z

formowaniem

i funkcjonowaniem społecznych pamięci zbiorowych wydaje się być jak najbardziej
uzasadniona. Trudno jest bowiem wyobrazić sobie organizację/stowarzyszenie/grupę
celebrującą np. nazistowskie święta opisane przez P. Connertona, jako rekonstrukcję
historyczną, jednocześnie nie odwołującą się do treści zakazanej ideologii.
Wyraźnie widać więc, że niezależnie od strony podejścia do badań nad społeczną
pamięcią zbiorową, występują zależności pomiędzy prawem a sposobami kształtowania,
ewoluowania czy też petryfikowania społecznych pamięci zbiorowych. Skala ich
zastosowania w dużej mierze zależy od kontekstu lokalnego, a także uwarunkowań
społecznych i politycznych występujących w danym państwie. W dalszej części pracy, w
oparciu o omówione dotychczas konstrukcje teoretyczne zostaną przebadane i porównane
konkretne rozwiązania prawne. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną odwołania do
pamięci

w

fundamentalnych

dla

systemu

prawa

poszczególnych

państw

aktach

konstytucyjnych (lub konstytuujących). Następnie omówione zostaną praktyczne aspekty
wprowadzenia zawartych w nich narracji pamięci na grunt konkretnych ustaw i rozporządzeń
– w tym przypadku ustanawiających poszczególne narodowe instytuty i instytucje pamięci w
Europie Środkowej i Wschodniej. Należy również nadmienić, że w/w analizy prowadzone
„Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się
w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych,
których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie
przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
członkostwa.”, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483, póź. zm.
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będą pod kątem działania państwa, czyli głównie w ramach podejścia prezentystycznego
(wynalazców tradycji). Wiąże się to zarówno z charakterem samych narodowych instytutów
i instytucji pamięci, jak i zakresem zainteresowania niniejszej pracy. W końcu narodowe
instytuty i instytucje pamięci są efektem prawotwórczej działalności poszczególnych państw.
Dlatego też to właśnie państwowe inicjatywy prawotwórcze, kształtujące w/w instytuty
i instytucje, będą przedmiotem dalszych analiz. Naturalnie, pozostałe dwa podejścia
badawcze,

mają

również

realny

wpływ

na

funkcjonowanie

dyskursu

pamięci

w poszczególnych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto oddziałują one na
codzienną działalność instytutów. Jednak jak pokazał to niniejszy rozdział, głównymi
aktorami w rzeczywistości społecznej i politycznej, zainteresowanym instytucjonalizacją
społecznych pamięci zbiorowych, pozostają poszczególne państwa i wyłonione w nich organy
władzy ustawodawczej, czy też wykonawczej.
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ROZDZIAŁ II: Trzecia fala konstytucji - miejsce i rola przeszłości w preambułach
aktów

konstytucyjnych

państw

postkomunistycznych

w

Europie

Środkowej

i Wschodniej.
2.1. Reforma ładu konstytucyjnego i próby symbolicznego odcięcia się od przeszłości.
Upadek komunizmu w każdym przypadku, niezależnie od formy i modelu przejścia
demokratycznego, związany był z koniecznością uchwalenia nowej konstytucji, która jak
zauważył C. Thornhill, miała być zasadniczym przeciwieństwem obowiązujących dotychczas
ustaw zasadniczych państw niedemokratycznych. C. Thornhill przyjrzał się pojęciu państwa
niedemokratycznego, a nie tylko komunistycznego, ponieważ jak słusznie stwierdził sam fakt
bycia „stworzonym jako antyteza faszystowskiej formy rządzenia”1, nie zmieniał
rzeczywistości, w której owe ustawy zasadnicze „była naznaczone słabymi możliwościami
politycznej rotacji, nieobecnością niezależnej opozycji parlamentarnej i brakiem autonomii
sądownictwa”2. Konsekwencją tego był fakt, „że sytuacja w tych jednopartyjnych państwach
także cechowała się wewnętrznie zamkniętym systemem politycznej prywaty”3. Właśnie
ostatni ze wskazanych przez C. Thornihilla elementów wydaje się kluczowy do opisania
charakteru niedemokratycznej konstytucji i wykazania jej jako generalnego przeciwieństwa
aktów uchwalanych w państwach demokratycznych. O ile, zarówno w komunizmie, jak
i faszyzmie, konstytucja była jednym z elementów uzasadniających i legitymizującym
istnienie takiej formy władzy, o tyle w ramach przejścia ustrojowego państwa Europy
Środkowej i Wschodniej musiały przyjąć całkowicie inną optykę. Według przyjętej
(transplantowanej) przez nie wizji świata (a zwłaszcza w przypadku państw z głównego pola
badawczego) koniecznym stało się przyjęcie rozwiązań prawnych, w których:
•

konstytucja faktycznie obowiązuje, a nie jest tylko dokumentem pozbawionym
przełożenia na rzeczywistość;

•

nie jest bytem idealnym, ale całkowicie realnym;

•

jeśli nie może być stworzona w przejrzysty sposób, to jest niczym;

1

C. Thornhill, A Sociology of Constitutions. Constitutions and State Legitimacy in Historical-Sociological
Perspective, Cambridge University Press, 2011, s. 355.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
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•

władza jest wykreowana przez konstytucję, [ale] uchwalenie konstytucji poprzedza
uformowanie się władzy4.

Innymi słowy państwa postkomunistyczne musiały przyjąć całkowicie nową optykę
funkcjonowania państwa i sprawowania władzy. Niemniej, w przeciwieństwie do niektórych
państw, które wcześniej doświadczyły procesów demokratyzacji, nie odrzuciły w żaden
sposób dziedzictwa przeszłości. W konsekwencji na gruncie nowych ustaw zasadniczych
musiały wskazać elementy, z okresów poprzedzających ukonstytuowanie się nowego
systemu, mogące legitymizować i uzasadniać zmianę w tym konkretnym kierunku.
Skoro uchwalenie nowej ustawy zasadniczej lub znacząca jej nowelizacja miały być
symbolicznym i formalnym zerwaniem z dotychczasowym reżimem, to pojawia się pytanie
o cel zastosowania podobnych środków niezależnie od modelu przejścia demokratycznego,
czy też odsunięcia od władzy polityków uosabiających poprzedni reżim, we wszystkich
omawianych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Wydaje się, że na etapie
niniejszego rozdziału pozostanie ono jeszcze otwarte. Jednak empiryczna analiza
poszczególnych aktów konstytucyjnych, a także pozostałych aktów konstytuujących
i przekształcających panujący dotychczas porządek społeczno-prawny, ze szczególnym
uwzględnieniem użycia przez prawodawców narracji pamięci, a także ich treści, powinna dać
kilka możliwych opcji pozwalających sformułować odpowiedź na tak postawione pytanie.
Nowe konstytucje miały wprowadzać i uosabiać nowy ład polityczny i dawać znacznie
większe gwarancje formalne właściwego funkcjonowania systemu demokratycznego, na
przykład poprzez stworzenie systemu ochrony podstawowych praw obywatelskich opartego
m.in. na silnej pozycji sądownictwa konstytucyjnego, czy organów odpowiedzialnych za
monitorowanie systemu podstawowych praw i wolności (np. Rzecznik Praw Obywatelskich).
Taka konstrukcja konstytucyjnych organów chroniących prawa obywateli miała być antytezą
katalogów praw zawartych w dotychczas obowiązujących ustawach zasadniczych
charakteryzujących się deklaratywnych charakterem5. Wynikało to z faktu, że przyjmowały
nową wizję rządzenia zawierającą elementy wskazane przez M. Loughlina.
Dążenie do symbolicznej dyskontynuacji i odcięcia się od okresu rządów
komunistycznych było widoczne w każdym z omawianych państw. Działo się to niezależnie

4

Zob. M. Loughlin, What is Constitutionalisation, w: The Twilight of Constitutionalism?, P. Dobner,
M. Loughlin (red.), Oxford Uni. Press, 2010, s. 49.
5
M.in. w konstytucji PRL ustawodawca gwarantował obywatelom Polski Ludowej prawo do pracy (Art. 58),
czy też prawo do wypoczynku (Art. 59), zob. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.,
Dz. U. 1952 nr 33, poz. 232.
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od modelu wyjścia z komunizmu, zarówno w państwach, gdzie zaistniał konsensualny,
jednostronny, jak i rewolucyjny sposób zmiany władzy.
W zależności od państwa, procesy te przebiegały jedno lub dwuetapowo. Polegały one
albo na nowelizacji dotychczas obowiązujących aktów konstytucyjnych (Polska, Węgry)
i stworzeniu formalnych ram funkcjonowania państwa na okres przejściowy do czasu
uchwalenia właściwej ustawy zasadniczej, albo na jak najszybszym uchwaleniu nowych
aktów konstytucyjnych (Czechy, Słowacja, Rumunia). Pewien wyjątek w tym modelu, ze
względu na specyfikę swojego przejścia, stanowią Państwa Bałtyckie. Na tamtym obszarze
pierwszym krokiem było uchwalenie deklaracji niepodległości, które miały być zarówno
symbolicznym, jak i formalnym punktem wyjścia do dalszych przemian. Nowe lub
restytuowane konstytucje były efektem przyjęcia deklaracji i de facto ich naturalną
konsekwencją.
W Polsce nie poprzestano na uchwaleniu tzw. Noweli Grudniowej 6. Zgodnie z jej
treścią przywrócono nazwę państwa – Rzeczpospolita Polska – i formalnie wprowadzono
rządy prawa. W październiku 1992 roku doszło do uchwalenia tzw. Małej Konstytucji 7, która
co do zasady uchylała obowiązującą ustawę zasadniczą z 1952 roku, lecz pozostawiała
w mocy niektóre jej przepisy8. Ustawa ta od początku miała charakter tymczasowy
i funkcjonowała tak jak założyli jej autorzy „do czasu uchwalenia nowej Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”9.
Warto tu przypomnieć uchwałę Senatu RP z dnia 16 kwietnia 1998 roku „o ciągłości
prawnej między II a III Rzeczpospolitą”, w której senatorowie uznali „państwo utworzone
w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich i funkcjonujące w latach 1944-1989 za
niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego
systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności i nie realizujące zasady zwierzchnictwa
Narodu”10. „Państwo utworzone”, czyli byt, który w opinii twórców uchwały nie mógł być
kontynuatorem II RP. Innymi słowy, państwo nazywane Polską Rzeczpospolitą Ludową
zostało utworzone jako nowy byt, który nie posiadał i nie wykazywał żadnego historycznego
łącznika ze swoimi poprzednikami. Ponadto jeśli było to państwo „nie realizujące zasady
zwierzchnictwa Narodu”, tzn. że nie mogło ono służyć interesom suwerena. Z przyjętej przez
6

Zob. Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. 1989
Nr 75 poz. 444, zm. Dz. U. 1995 Nr 150 poz. 730.
7
Zob. Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. Dz. U. 1992 nr 84 poz. 426 ze zm.
8
Art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r.
9
Zdanie pierwsze Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 roku.
10
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między II a III
Rzeczpospolitą, M.P. 1998 nr 12 poz. 200.
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senatorów narracji można wyraźnie dorozumiewać, że Polska Rzeczpospolita Ludowa
w rzeczywistości miała być sztucznym bytem utworzonym przez władze okupacyjne. Niczym
Generalne Gubernatorstwo w okresie II wojny światowej, pełniła na terytorium Polski funkcje
administracyjne, a jej działalność sprowadzała się do sprawnego kontrolowania tego obszaru
i realizacji innych/obcych interesów stojących w sprzeczności z polską racją stanu.
W punkcie drugim senatorowie uznali ciągłość prawną pomiędzy drugą a trzecią
Rzeczpospolitą i stwierdzili, iż konstytucja z 1952 r. w żaden sposób nie podważyła
legalności tzw. konstytucji kwietniowej z 1935 r. Nawiązali więc do symbolicznego
fundamentu Polski Ludowej, jakim był Manifest PKWN z 1944 r., w którym była mowa
o „bezprawnej, faszystowskiej konstytucji kwietniowej”11, do której mocy obowiązującej miał
się odwoływać rząd londyński w treści manifestu nazwany „samozwańczym”.
W końcu senatorowie stwierdzili, że wszystkie akty prawne uchwalone w okresie
1944 - 1989 godzące w suwerenny byt państwa polskiego i sprzeczne z „zasadami państwa
uznawanymi przez narody cywilizowane”12 nie mają mocy prawnej. Należy jednak
podkreślić, że forma tej deklaracji, w postaci uchwały, wykluczała jakąkolwiek jej moc
obowiązującą, a tym bardziej derogacyjną. Oczywistym wydaje się być fakt, że senatorowie
byli tego świadomi, a mimo to zdecydowali się na użycie przytoczonych sformułowań.
W tym przypadku chodziło przede wszystkim o dokonanie całkowitego zerwania z okresem
PRLu

na

gruncie

symbolicznym.

Tymczasowy

charakter

obowiązywania

norm

znowelizowanej konstytucji podkreśliła także węgierska legislatura. Dokonała tego
uchwalając poprawki do komunistycznej konstytucji z 1949 roku, a de facto całkowicie ją
zmieniając poprzez kompleksową implementację rozwiązań typowych dla konstytucyjnej
liberalnej demokracji. Zmiany w dotychczas obowiązującej ustawie zasadniczej miały służyć
pokojowemu

politycznemu

przejściu

od

dyktatury

do

państwa

konstytucyjnego:

„ustanowieniu systemu wielopartyjnego, demokracji parlamentarnej i społecznej gospodarki
rynkowej”13. Znowelizowana konstytucja miała obowiązywać do momentu uchwalenia nowej
ustawy zasadniczej. Tak też się stało w 2011 r., gdy środowisko polityczne V. Orbana
uchwaliło „Ustawę zasadniczą Węgier”. To właśnie narracje pamięci przyjęte w tym akcie
będą analizowane w dalej części tego rozdziału.
Do podobnych zerwań na gruncie symbolicznym, z okresem totalitaryzmu doszło we
wszystkich Państwach Bałtyckich. Zarówno Litwini, Łotysze jak i Estończycy w swoich
11

Ustawa z dnia 21 lipca 1944 o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Dz. U. nr 1
z 15.08.1944; Manifest PKWN, Rocznik Lubelski, 2, 1959, s. 7, udostępniony przez: Muzeum Historii Polski.
12
ust. 4, Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. M.P. 1998 nr 12 poz. 200.
13
zdanie drugie, The Constitution of the Republic of Hungary (wersja anglojęzyczna), Act XX of 1949.
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deklaracjach niepodległości, w znacznym stopniu wyposażonych w narracje pamięci,
podkreślali ciągłość między odbudowanymi i istniejącymi przed drugą wojną światową
państwami narodowymi. W łotewskiej deklaracji z 4 maja 1990 roku decyzja o opuszczeniu
ZSRR była poprzedzona zarówno odwołaniem się do wydarzeń, które doprowadziły do
powstania niepodległej Łotwy i ukonstytuowania jej niepodległego porządku politycznoprawnego, jaki i wskazaniem konkretnych sytuacji, które doprowadziły do wcielenia tego
państwa do kraju rad. Za takie uznano ostatnie wybory do łotewskiego parlamentu, które
odbyły się w dniach 14 i 15 czerwca 1940 r. Miały być one przeprowadzone „w warunkach
politycznego terroru, w oparciu o uchwalone uprzednio nielegalne i niekonstytucyjne prawo
wyborcze”14. Za przykład rażącego pogwałcenia prawa i konstytucji republiki łotewskiej
uznano fakt, że „spośród zgłoszonych 17 list kandydatów, do wyborów dopuszczono tylko
jedną z nich – Ludowego Bloku Pracujących”15. W związku z tym, jak argumentowali dalej
autorzy deklaracji niepodległości, wybrany w taki sposób i w takich okolicznościach
parlament (podkreślono także fakt, że wybory zostały sfałszowane), nie miał żadnej
legitymacji i prawa do „zmiany systemu politycznego i likwidacji łotewskiej niezależności”16.
Ostatnim argumentem mającym dowieść, że nigdy nie doszło do przerwania ciągłości
pomiędzy Łotwą przedwojenną, a tą właśnie restytuowaną, było stwierdzenie, że na gruncie
prawa międzynarodowego, ponad pięćdziesiąt państw odmówiło uznania włączenia jej
w skład ZSRR. Jak wywodzili dalej autorzy deklaracji niepodległości, oznaczało to, że Łotwa
w sensie prawnym (de iure) cały czas istnieje. W konsekwencji, ustanowiona na terytorium
niepodległego państwa republika radziecka jest bytem nielegalnym, ponieważ została
utworzona przez okupanta. W końcu podkreślono, że akt uchwalany przez Radę Najwyższą
Łotewskiej SRR jest tylko i wyłącznie aktem przywracającym właściwy porządek prawny
na tym obszarze i żadnym wypadku nie należy go rozumieć jako deklaracji utworzenia
nowego państwa. Efektem takiej linii argumentacyjnej było uznanie za nielegalne zarówno
paktu Ribbentrop–Mołotow, jak i wszystkich wydarzeń i aktów prawnych będących jego
skutkiem.
W podobnym tonie do deklaracji łotewskiej były sformułowane trzy akty prawne
wydane w latach 1990-91 przed Radę Najwyższą Estońskiej SRR. Pierwszy z nich został
uchwalony 30 marca 1990 roku i dotyczył międzynarodowego statusu państwa estońskiego.
Stwierdzono w nim, że „istnienie de iure Republiki Estońskiej nigdy nie uległo

14

4. maijs, Rakstu, atminu un dokumentu krajums per Neatkaribas deklaracju, red. T. Jundza, Riga 2000, s. 356.
Ibidem.
16
Ibidem.
15
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zawieszeniu”17. Padło w nim również stwierdzenie, że Estonia znajduje się pod okupacją
ZSRR, a także oznaczono datę dzienną jej rozpoczęcia - 17 czerwca 1940 r. W związku
z powyższym Rada Najwyższa Estońskiej SRR stwierdziła, że „biorąc pod uwagą jasno
wyartykułowaną przez Estończyków wolę odnowienia niepodległości i pełnoprawnej władzy
nad Republiką Estońską, uznaje ona władzę ZSRR nad terytorium Estonii za nielegalną od
momentu jej ustanowienia i restytuuje w związku z tym Republikę Estońską”18. Ponadto Rada
uznała się za najwyższy organ władzy na czas transformacji, która zakończy się wraz ze
sformowaniem się konstytucyjnych organów republiki. Ponadto zobowiązała się do
ustanowienia prawnych ram funkcjonowania państwa w okresie przejściowym. Kolejny akt
prawny z 8 maja 1990 roku była naturalną konsekwencją deklaracji z 30 marca. W swojej
treści był bardzo zbliżony do polskiej noweli grudniowej. Przywrócono w nim przedwojenną
nazwę państwa, symbolikę państwową, a także zastosowano bezpośredni łącznik do ostatniej
estońskiej konstytucji z 1938 roku poprzez przywrócenie mocy obowiązującej przepisów
dotyczących generalnych zasad funkcjonowania Republiki Estońskiej. Najistotniejsze jednak,
z punktu widzenia późniejszych analiz sytuacji społeczno-politycznej i konfliktów pamięci
zbiorowych w tym państwie, było przywrócenie mocy obowiązującej paragrafowi
5 wspomnianej ustawy zasadniczej. Mówił on wprost, że „oficjalnym [i jedynym] językiem
urzędowym Estonii jest estoński”19. Klamrą zamykającą proces opuszczania ZSRR przez
Estonię, zapoczątkowany deklaracją z 30 marca 1990 roku, była ostateczna deklaracja
niepodległości ogłoszona i zatwierdzona przez Radę Najwyższą Republiki Estońskiej 20
sierpnia 1991 roku. W jej treści potwierdzono decyzje z 30 marca 1990 r., poparte wynikami
przeprowadzonego wiosną 1991 roku referendum, a także ogłoszono wybory do
zgromadzenia konstytucyjnego Republiki Estońskiej.
O ile, zarówno w przypadku łotewskiej deklaracji niepodległości, jak i w trzech aktach
prawnych składających się na estońską deklarację niepodległości, starano się w sposób
logiczny przedstawić powody, dla których władza ZSRR nad ich republikami jest nielegalna,
o tyle w deklaracji litewskiej20 po prostu stwierdzono, że Republika Litewska od tego
momentu jest ponownie niepodległym państwem. Podobnie, jak w dwóch omawianych już
deklaracjach, władzę sowiecką ustanowioną w oparciu o wyniki wyborów z 1940 roku
Rezolucja Rady Najwyższej Estońskiej SRR o Państwowym Statusie Estonii, w: R. Jarlik, We Carried Out the
People’s Will, MTU 20. Augusti Klubi, 2014, s. 27
18
Ibidem.
19
Zob. Akt Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej o Państwowych Symbolach Estonii, w: R. Jarlik,
We Carried Out the People’s Will, MTU 20. Augusti Klubi, 2014,s. 30.
20
Akt Rady Najwyższej Republiki Litwy o Ponownym ustanowieniu niepodległego Państwa Litewskiego
z 11 marca 1990 roku, online: http://lrkt.lt/en/legal-information/lithuanias-independence-acts/act-of-11march/366.
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uznano za nielegalną. Za wciąż obowiązujące uznano za to „Akt Niepodległości” z 1918 roku
i „Rezolucję o ponownym ustanowieniu demokratycznego państwa litewskiego” z 1920 roku.
W każdym z omawianych powyżej przypadków, autorzy aktów prawnych prowadzących
do zerwania republik bałtyckich z ZSRR, wykazywali brak związków pomiędzy
odtwarzanymi Litwą, Łotwą i Estonią a Litewską, Łotewską i Estońską SSR istniejącymi
na ich terytoriach od 1940 roku. O ile omawiana już uchwała Senatu RP z 1998 r. miała
znaczenie tylko i wyłącznie symboliczne, o tyle w powyższe deklaracje miały już charakter
powszechnie obowiązujący. Dodatkowo należy stwierdzić, że do czasu ustanowienia nowego
porządku prawnego, pełniły one funkcję fundamentalnego prawa poszczególnych republik.
Zawarta w nich argumentacja była w znacznym stopniu oparta na społecznej pamięci
zbiorowej. Zawarte w nich odwołania do przeszłości (zwłaszcza w deklaracji łotewskiej)
oparte były nie tylko na przywołaniu faktów, ale także na ich interpretacji właściwej dla
narodów chcących odzyskać swoje suwerenne państwa – Łotyszy, Estończyków i Litwinów.
2.2. Odwołania do przeszłości w aktach konstytucyjnych w Europie i na świecie.
J. Přibáň, za N. Luhmannem, w swojej pracy „Legal Symbolism” stwierdził,
że w preambułach jest “ceremonialnie skodyfikowana samo-obligująca wola suwerennych
jednostek, która została przekształcona w mityczne moralne fundamenty społeczności
politycznej”21. Oznacza to, że w tej części aktu konstytucyjnego ustawodawca może wskazać
wartości istotne dla nowego porządku społeczno-prawnego uosabianego przez uchwaloną
właśnie konstytucję. W końcu sama preambuła jest uroczystym wprowadzeniem do aktu
prawnego. Jak podkreśliła to A. Młynarska-Sobaczewska, jej rolą jest „wyjaśnienie celu
[w jakim został uchwalony - fc] i wskazanie podstaw aksjologicznych”22.
Co ciekawe, w przypadku państw postkomunistycznych we wszystkich aktach
konstytucyjnych (wcześniej czy później) zdecydowano się na ulokowanie mniej lub mocniej
wyartykułowanych narracji pamięci. Warto jednak podkreślić, że sam fakt ulokowania
odwołania do przeszłości w treści aktu konstytucyjnego nie jest domeną tylko i wyłącznie
części Europy będącej przedmiotem zainteresowania tej rozprawy. Deklaracje, że uchwalana
w danym momencie przez legislaturę ustawa konstytucyjna pozwoli na budowę państwa,
które będzie lepsze od swojego poprzednika można dorozumieć chociażby w preambule do

J. Přibáň, Legal Symbolizm, On Law, Time and European Identity, Ashgate Hampshire 2007, s. 5.
A. Młynarska – Sobaczewska, Normatywizacja tożsamości zbiorowej w preambułach do konstytucji państw
postkomunistycznych, w: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, T. II, 2013, Nr 2, s. 109.
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Konstytucji Brazylii. Jednak w przypadku innych państw postautorytarnych z Ameryki
Południowej tj. Chile, Argentyny i Meksyku, ciężko jest zidentyfikować jakiekolwiek
odwołania do przeszłości, zarówno bezpośrednie odnoszące się do konkretnych wydarzeń
z przeszłości, czy też zawoalowane jak zrobiono to w przypadku Brazylii.
Już nie dorozumiane a jasno wyartykułowane odwołania do przeszłości ulokowano
natomiast w preambule do konstytucji RPA z 1996 roku. Autorzy południowoafrykańskiej
ustawy zasadniczej stwierdzili, że zarówno „uznają niesprawiedliwości popełnione
w przeszłości”23, jak i „oddają cześć tym, którzy cierpieli za sprawiedliwość i wolność”24 na
ich ziemi. Ponadto stwierdzili, że wszyscy którzy przyczynili się do budowy i rozwoju ich
kraju, zasługują na szacunek. Jednak pamiętając o przeszłości, zdecydowali się na uchwalenie
nowej konstytucji, w nadziei na budowę nowego demokratycznego, pluralistycznego
i szanującego prawa podstawowe państwa. W tym przypadku wyraźnie widać, że autorzy
konstytucji z jednej strony mówią o przeszłości, jednak z drugiej starają się unikać
uszczegółowienia swoich osądów np. poprzez wskazanie konkretnych zdarzeń i postaci.
Jednak, jak wyraźnie podkreślają, nową ustawę zasadniczą uchwalają po to, aby stworzyć
prawne ramy funkcjonowania nowej, lepszej Republiki Południowej Afryki. Bowiem cała ich
działalność ukierunkowana jest na „polepszenie jakości życia wszystkich obywateli
i wyzwolenia potencjału każdej osoby oraz zbudowania zjednoczonej i demokratycznej
Południowej Afryki, zdolnej do zajęcia należnego jej miejsca jako suwerennego państwa w
rodzinie narodów”25.
Odwołania do konkretnej postaci i jego idei ulokowano natomiast w konstytucji Turcji.
W tureckiej ustawie zasadniczej z 1982 roku stwierdzono wprost, że wyraża ona wolę, ideę
i wizję „twórcy Republiki Tureckiej, Atatűrka, wiekopomnego przywódcy i niezrównanego
bohatera”26.
Wśród państw Europy Zachodniej doświadczonych przez systemy niedemokratyczne,
najbardziej konkretne odwołania do przeszłości znalazły się w Konstytucji Republiki
Portugalskiej z 2 kwietnia 1976 roku. Jej twórcy w preambule bardzo wyraźnie zaznaczyli
dlaczego została uchwalona i jakie wydarzenia miały na to wpływ. Mowa w niej m.in.
o przełomowym dniu, jakim był 25 kwietnia 1974 roku, kiedy to doszło do zwieńczenia oporu
Konstytucja Republiki Południowej Afryki, tłum. A. Wojtyczek-Bonnard, K. Wojtyczek, Warszawa,
Wydawnictwo Sejmowe 2006, online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/rpa.html.
24
zdanie trzecie prambuły do Konstytucji Republiki Południowej Afryki.
25
zdanie siódme preambuły do Konstytucji Republiki Południowej Afryki.
26
Konstytucja Republiki Turcji z 7 listopada 1982 r., z póź. zm., tłum. K. Wojciechowska – Litwinek i in.,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, preambuła w brzmieniu zgodnym z poprawką do konstytucji
z 23 lipca 1995 r.
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ludu portugalskiego i obalenia reżimu faszystowskiego. Dalej za wydarzenia przełomowe dla
przemian zachodzących w Portugalii uznano „wyzwolenie Portugalii spod dyktatury, ucisku
i kolonializmu”27, co z kolei miało skutkować dogłębną przemianą społeczeństwa
portugalskiego, która to wyrażona została w omawianej konstytucji.
Spośród wszystkich nieeuropejskich ustaw zasadniczych i aktów konstytucyjnych,
najbardziej konkretne i szczegółowe odwołania do przeszłości ulokowane są w jednym
z aktów prawnych składających się na konstytucję Izraela – „Deklarację Niepodległości
Państwa Izrael z 1948 roku” 28. Akt ten otwiera katalog ustaw konstytucyjnych tego państwa.
Można więc przyjąć, że pełni funkcje preambuły. Z treści aktu wyraźnie widać, że
przekazywana narracja pamięci nie ma na celu połączenia pod jednym sztandarem wszystkich
ruchów żydowskich. Wprost przeciwnie już od pierwszych zdań można zauważyć, że
dominująca jest wizja przedstawicieli jednego ruchu – syjonistycznego. W pierwszym zdaniu
Deklaracji pada kategoryczne stwierdzenie, że „Ziemia Izraelska [heb. Eretz Israel] stanowi
kolebkę Narodu Żydowskiego”29. Następnie mowa jest o przymusowym wysiedleniu Żydów
z ich kolebki i konieczności życia w diasporze. Sam fakt wygnania i dążenia do powrotu na
ziemię przodków jest motywem przewodnim uzasadniającym utworzenie Państwa
Żydowskiego. W tym przypadku, po lekturze tej części deklaracji, można odnieść wrażenie,
że powrót do Palestyny był jedynym celem narodu żydowskiego przymusowo rozproszonego
po świecie bowiem „nigdy nie przestał modlić się [on] o powrót do niego [kraju],
i o przywrócenie w nim swojej wolności politycznej ani nigdy nie utracił nadziei na to” 30.
W następnych akapitach mowa jest o kolejnych etapach kształtowania świadomości członków
diaspory żydowskiej i o zachęcaniu ich do osiedlania się w Palestynie. Autorzy deklaracji
odwołują się także do myśli T. Herzla, pierwszego Kongresu Syjonistycznego i kolejnych
deklaracji społeczności międzynarodowej wspierających osadnictwo żydowskie i jego
dążenie do utworzenia własnego państwa. Następnie zostają przywołane świeże
doświadczenia Zagłady, ponieważ „katastrofa, która dotknęła ostatnio Naród Żydowski –
masakra milionów Żydów w Europie – stanowiła dodatkowe wyraźne potwierdzenie
konieczności pilnego rozwiązania problemu jego bezdomności przez odtworzenie na Ziemi
Izraelskiej Państwa Żydowskiego, które szeroko otworzy bramy ojczyzny dla każdego Żyda
i umożliwi Narodowi Żydowskiemu uzyskanie statusu pełnoprawnego członka społeczności
zdanie drugie preambuły, Konstytucja Republiki Portugalskiej, tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2000, online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/portugalia.html.
28
Zob. Deklaracja Niepodległości Państwa Izrael, w: Ustawy Zasadnicze Państwa Izreal, tłum. K. Wojtyczek,
Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2001, online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/izrael-1.html#ODS2.
29
zdanie pierwsze Deklaracji Niepodległości Państwa Izrael.
30
zdanie piąte Deklaracji Niepodległośći Państwa Izrael.
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narodów”31. Jak następnie podkreślili to twórcy deklaracji „osoby, które przeżyły nazistowski
holocaust, a także Żydzi z innych stron świata nie przestali imigrować do Ziemi Izraelskiej,
nieustraszeni mimo trudności, restrykcji i niebezpieczeństw, i nie przestali potwierdzać
swojego prawa do godnego, wolnego i opartego na uczciwej pracy życia w swojej
ojczyźnie”32. Wyraźnie jest więc widoczne w Deklaracji Niepodległości Państwa Izrael, że jej
autorzy nie tylko zdecydowali się na przywołanie pewnych wydarzeń, lecz także stworzyli ich
logiczny ciąg, który ostatecznie doprowadził do sytuacji, w której nie było innej możliwości
niż utworzenie własnego państwa na ziemi stanowiącej kolebkę narodu żydowskiego.
Odwołanie się do traumy Holocaustu wydaje się być tu użyte w formie ostatecznego
argumentu. Miał on z jednej strony dowodzić, że poglądy głoszone przez T. Herzla i jego
zwolenników to jedyna droga do przetrwania narodu żydowskiego, z drugiej zaś potwierdzał,
w założeniu twórców Deklaracji, utopijność poglądów innych ruchów żydowskich. Zwłaszcza
tych, które nawoływały do asymilacji ze społeczeństwami państw, w których żyła diaspora.
2.3. Narracje pamięci w konstytucjach państw postkomunistycznych.
Procesy, nazwane przez C. Thornhilla trzecią falą transformacji33, czyli okres uchwalania
nowych, demokratycznych, konstytucji w krajach postkomunistycznych przypadł, z pewnymi
wyjątkami, na lata dziewięćdziesiąte XX wieku34.
W 1991 uchwalono konstytucje Rumunii i Bułgarii. W 1992 roku nowe ustawy
zasadnicze zostały zaaprobowane w Czechach, Estonii, na Litwie i na Słowacji. Polska
konstytucja została uchwalona w 1997 roku, a pierwsza całkowicie nowa węgierska ustawa
zasadnicza dopiero w 2011 roku. W latach 90-tych w całym regionie wyraźnie widoczna była
tendencja do przyjmowania zbliżonych rozwiązań prawno ustrojowych. Były one
ukształtowane w duchu konstytucyjnej liberalnej demokracji. W tym tonie została również
znowelizowana węgierska konstytucja z 1949 roku, która po zmianach obowiązywała przez
następne 21 lat. Przywołana powyżej Ustawa Zasadnicza Węgier jest jak dotychczas jedynym
formalnym odejściem od paradygmatu przyjętego przez wszystkie państwa głównego pola
badawczego. Rozwiązania prawno-ustrojowe przyjęte na Węgrzech nazwane są, w kontrze do

zdanie dziesiąte Deklaracji Niepodległości Państwa Izreal.
zdanie jedenaste Deklaracji Niepodległości Państwa Izrael.
33
C. Thornhill, Sociology of Constitutions…, op. cit., s. 355.
34
Generalnie we wszystkich państwach będących przedmiotem badań niniejszej pracy wprowadzono zmiany
ustrojowe ustanawiające w nich konstytucyjna liberalną demokrację. Jednak w przypadku Węgier do 2011 roku
obowiązywała tam de facto gruntownie znowelizowana konstytucja z 1949 roku.
31
32
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konstytucyjnej liberalnej demokracji, demokracją illiberalną, która ma być z kolei formą
sprzeciwu i „narodowej” odpowiedzi na rządy elit35.
Niezależnie od sposobu, w jaki doszło do upadku reżimu komunistycznego w danym
państwie, w każdej z nowych konstytucji zdecydowano się na ulokowanie mniej lub bardziej
wyartykułowanych i skonkretyzowanych odwołań do przeszłości. W niemal wszystkich
omawianych przypadkach zostały one umieszczone (podobnie jak w przypadku omawianych
w poprzednim podrozdziale konstytucji Brazylii, RPA i Izraela) w ich, jak zdefiniowała
to A. Młynarska-Sobaczewska, uroczystych wstępach, czyli preambułach. Wyjątek od reguły
stanowi w tym przypadku konstytucja Rumunii. Do dnia dzisiejszego nie zostało ona
wyposażona w preambułę i od 2014 r. jest już to jedyny taki przypadek w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej, które zdecydowały się na integrację z politycznymi strukturami
świata zachodniego. Do 2003 r. nie umieszczono w niej także żadnych odwołań
do przeszłości. Sytuacja uległa zmianie wraz z referendum, które odbyło się w dniach
18-19 października 2003 roku. Wówczas zostały zatwierdzone zmiany w treści rumuńskiej
ustawy zasadniczej. Jednym ze znowelizowanych przepisów konstytucji był Art. 1 p. 3, który
przeredagowano i umieszczono w nim odwołanie do przeszłości. Od tej pory zgodnie z wyżej
wymienionym przepisem Rumunia „jest demokratycznym i społecznym państwem prawa,
w którym godność człowieka, prawa i wolności obywatelskie, swobodny rozwój osobowości
ludzkiej,

sprawiedliwość

oraz

pluralizm

polityczny

są

wartościami

najwyższymi

i są gwarantowane, w duchu demokratycznych tradycji narodu Rumuńskiego i ideałów
rewolucji grudnia 1989 roku”36.
Do 2014 r. odwołań do przeszłości próżno było również szukać w treści konstytucji
Łotwy. Sytuacja uległa zmianie wraz z nowelizacją konstytucji z 19 czerwca 2014 r.
polegającą na dodaniu do niej preambuły zawierającej rozbudowany wstęp historyczny.
Co jest istotne dla niniejszej pracy, niezależnie od sporów o charakter preambuły,
a zwłaszcza o to, czy w ogóle możemy mówić o jej normatywnym charakterze, z punktu
widzenia badacza zajmującego się relacjami pomiędzy prawem a pamięcią, już sam fakt
wprowadzenia do ich treści narracji pamięci pełni bardzo istotną funkcję. Nawet jeżeli

Zob. D. Ost, Thoughts on the Hungarian and Polish New Right in Power, Public Seminar, 21 września 2016,
online: http://www.publicseminar.org/2016/09/thoughts-on-the-hungarian-and-polish-new-right-in-power/.
36
Ustawa nr 429/2003 o zmianie Konstytucji Rumunii, zatwierdzona w referendum w dnia 18-19 października
2003, opublikowana w Official Gazette of Romania, Part I, No. 758 z 29 Października 2003 r, online:
http://www.cdep.ro/pdfs/reviz_constitutie_en.pdf.
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przyjmiemy, że preambuła nie ma charakteru normatywnego, to zawarte w niej treści tworzą
symboliczne (i zarazem poparte autorytetem prawa) ramy do dyskusji o przeszłości37.
We wszystkich spośród analizowanych preambuł występują nawiązania do przeszłości
państwa lub narodu. Ponadto w przypadku omawianych państw postkomunistycznych zostaje
w nich określony, poprzez użycie w treści narracji historycznych, ich stosunek do historii
i pamięci. Według A. Młynarskiej - Sobaczewskiej ma to na celu „przekonanie
o prawowitości działania twórców konstytucji i następnie władz działających na jej podstawie
jest tu eksternalizacja i przypisywanie prawomocności poprzez historię narodu”38.
Jednak sam fakt użycia narracji pamięci w treści konstytucji poszczególnych państw
postkomunistycznych nie wydaje się być czymś szczególnie nadzwyczajnym. Odwołania
do przeszłości można było zidentyfikować zarówno w konstytucjach komunistycznych takich
jak Konstytucja PRL z 1952 r. czy w Konstytucji Czechosłowacji z 1960 r. Autorzy ustawy
zasadniczej Polski Ludowej nawiązali m.in. „do najszczytniejszych postępowych tradycji
Narodu Polskiego”39, „do walki o wyzwolenie z niewoli narodowej”40, jak nazwany został
okres zaborów, a także do „nieustępliwej, bohaterskiej walki [Narodu Polskiego] z krwawym
najazdem hitlerowskim”41. W podobnym tonie w odniesieniu do istotnych, z politycznego
punktu widzenia władz komunistycznych, wydarzeń z przeszłości odwołali się twórcy
konstytucji Czechosłowacji z 1960 r. Poza licznymi ozdobnikami znanymi już z Konstytucji
PRL o walce klas i wyzwoleniu się najniższych warstw społeczeństwa spod ucisku
kapitalistów, za kamienie milowe konstytuujące współczesną im Czechosłowację uznano
okres między rokiem 1945 a 1948, czyli od momentu „oswobodzenia przez bohaterską Armię
Sowiecką spod faszystowskiej okupacji”42 po tzw. znany z czeskiej historiografii „zwycięski
luty”, czyli komunistyczny przewrót w lutym 1948 r. Ponadto Czechosłowacja, podobnie jak
PRL miała być efektem wieloletniej walki klasy robotniczej i sojuszu robotniczo-chłopskiego.

Wyraźnie widać tu zależności pomiędzy prawem a społeczną pamięcią zbiorową, jakie zostały
zidentyfikowane w poprzednim rozdziale, w części dotyczącej dyskursywno-dynamicznego podejścia do badań
nad społeczną pamięcią zbiorową. Uchwalający konstytucję nakreślają jakie wydarzenia z przeszłości stanowią
fundament ich obecnego działania politycznego. Nawet jeśli preambuła ma charakter stricte deklaratoryjny to
niemożliwym wydaje się wykroczenie poza ustalone ramy. Jeśli nowy reżim polityczny potępia wydarzenie „X”
i reżim „Y” to sam fakt braku mocy normatywnej nie ma większego znaczenia wobec deklaracji przyzwalającej
na późniejsze działania ustawodawcze – np. na wprowadzenie normy karnej takie jak tzw. „kłamstwo
oświęcimskie”.
38
A. Młynarska-Sobaczewski, Normatywizacja tożsamości zbiorowej..., op. cit., s. 111.
39
zdanie drugie preambuły, Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r., Dz. U. 1952 nr 33,
poz. 232.
40
zdanie trzecie preambuły do konstytucji PRL; w ramach sojuszu robotniczo-chłopskiego pod przewodnictwem
klasy robotniczej, przy równoległym prowadzeniu walki ekonomicznej.
41
zdanie czwarte preabuły do konstytucji PRL.
42
Ústavní zákon ze dne 11. července 1960, Ústava Československé socialistické republiky, 100/1960 Sb.
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Jak więc na tym tle prezentują się narracje pamięci zawarte w konstytucjach państw
postkomunistycznych uchwalonych w ramach przejścia (tranzycji) demokratycznego? Jak już
zostało to podkreślone w dotychczas omawianych przypadkach przytoczonych w niniejszej
pracy, nawiązania do przeszłości występują w mniejszym lub większym natężeniu. Czasem są
to jedynie tylko pojedyncze odwołania do przeszłości narodu, państwa i uniwersalnych
wartości przyświecających obecnym, nowym, lepszym, reżimom politycznym, stojącym się
w generalnej i niepodważalnej opozycji do postaw prezentowanych przez dyktatury.
Taki minimalizm widoczny jest chociażby w przypadku konstytucji Estonii 43. Autorzy
preambuły zdecydowali się na odwołanie m.in. do prawa samostanowienia narodów, które
było podstawą powołania niepodległego państwa, do deklaracji niepodległości z 24 lutego
1918 r., a także do poczucia wolności, sprawiedliwości i prawa. Wszystko to razem ma na
celu zagwarantowanie wiecznego istnienia estońskiego Narodu, języka i kultury. W podobny
sposób skonstruowane były narracje w preambułach do konstytucji Czech i Słowacji.
W czeskiej ustawie zasadniczej z 1992 roku44 podkreślono, że została ona uchwalona w dobie
odnowy Państwa Czeskiego, powiązanego historycznie ze wszystkimi dobrymi tradycjami
Korony Czeskiej i państwowości czechosłowackiej. Ponadto wskazano, że Państwu
Czeskiemu przyświecają wartości uniwersalne takie jak wolność, równość i zasady
demokracji. Z kolei autorzy konstytucji słowackiej45 poszli jeszcze dalej w poszukiwania
rodowodu swojego państwa. Swoje pochodzenie wywiedli z tradycji misji Cyryla i Metodego
i Państwa Wielkomorawskiego. Ponadto, podobnie jak Estończycy, odwołali się do prawa
do samostanowienia narodów. W dalszej części preambuły dali także wyraz swojemu
przywiązaniu do wartości uniwersalnych i demokratycznych.
Czwartą ustawą zasadniczą, spośród omawianych państw, w preambule której występują
minimalne nawiązania do przeszłości jest konstytucja Bułgarii46. Autorzy tekstu uroczystego
wstępu do konstytucji odwołują się do doniosłości Wielkich Bułgarskich Zgromadzeń
Narodowych, które w przeszłości pełniły funkcję konstytuanty i określili się mianem

Konstytucja Republiki Estońskiej przyjęta przez obywateli Republiki Estońskiej w referendum
przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 1992 roku, tekst estoński ogłoszony w: „Riigi Teataja” (RT) nr 26 z 6
lipca 1992 r., poz. 349. ze zm., tekst polski online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/estonia2011.html.
44
Ustawa Konstytucyjna Czeskiej Rady Narodowej z dnia 16 grudnia 1992 – Konstytucja Republiki Czeskiej,
tekst czeski ogłoszony w: "Sbírka Zákonů České Republiky" 1993 nr 1 z 28 XII 1992, tekst polski online:
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/czechy-a.html.
45
Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992 ze zm., tłum. K. Skotnicki, Warszawa Wydawnictwo
Sejmowej, 2003, tekst polski online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/slowacja.html.
46
Konstytucja Republiki Bułgarii uchwalona przez Wielkie Zgromadzenie Bułgarii w dniu 12 lipca 1991 roku,
tłum. H. Karpińska, w: Konstytucje Państw Unii Europejskiej, Warszawa Wydawnictwo Sejmowe, 2011, tekst
bułgarski ogłoszony w: „D”ržaven Vestnik” (DV), nr 56 z 13 lipca 1991 r., tekst polski online:
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/bulgaria2011.html.
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VII Wielkiego Zgromadzenia Narodowego. Poza tym podobnie jak Estończycy, Czesi
i Słowacy konieczność uchwalenia nowej ustawy uzasadnili przywiązaniem do wartości
uniwersalnych i dążeniem do stworzenia demokratycznego państwa prawa.
Na zastosowanie bardziej rozbudowanych narracji historycznych, w swoich preambułach,
zdecydowali się autorzy konstytucji polskiej, litewskiej i łotewskiej. We wstępie do polskiej
ustawy zasadniczej z 1997 roku nawiązano do doniosłego momentu, jakim był przełom 1989
roku. Następnie odwołano się do najlepszych tradycji I i II Rzeczpospolitej, gorzkich
doświadczeń „z okresów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka, były (…) łamane”47.
Ponadto autorzy konstytucji w poczuciu odpowiedzialności podjęli zobowiązanie do
przekazania następnym pokoleniom wszystkiego co cenne z tysiącletniego dorobku polskiej
państwowości. Co ciekawe w preambule do polskiej ustawy zasadniczej nie zdecydowano się
na odwołanie do wartości uniwersalnych. Wspomniano jedynie o podstawowych prawach
i wolnościach. Podkreślono również znaczenie kultury chrześcijańskiej i jej wkład
w dziedzictwo narodu.
Nawiązania do tradycji i wielowiekowego dorobku narodu znalazły się także w preambule
do konstytucji litewskiej z 1992 roku48. Główne odwołanie zostało skierowane w stronę
działalności narodu litewskiego, który przed wiekami stworzył państwo litewskie, a jego
fundamentem uczynił Statuty Litewskie i Konstytucje Republiki Litewskiej. Narodu, który
ponadto zawsze stał na straży niepodległości i wolności. Dbał o przetrwanie języka, kultury
i ducha narodu. Ponadto wspomniano o prawie do wolności jako przyrodzonym prawie
człowieka, które zezwoliło Litwinom na samostanowienie na ziemi ojców i praojców.
Dość ciekawym przypadkiem jest preambuła do konstytucji łotewskiej49. Została ona
dodana do ustawy zasadniczej poprawką z 19 czerwca 2014 r. i stała się jej najnowszą
częścią. W tym przypadku ciężko jest więc mówić o roli preambuły polegającej na
objaśnianiu powodów, dla których zdecydowano się na uchwalenie danego aktu prawnego.
W samej treści uroczystego wstępu do łotewskiej ustawy zasadniczej zdecydowano się na
zastosowanie licznych narracji historycznych. Autorzy preambuły nawiązali do łotewskiej
deklaracji niepodległości z 1918 r., a także zwycięskiej wojny o niepodległość z lat 19181920, która skutkowała w pełni wolnymi wyborami do konstytuanty i uchwaleniem ustawy
zasadniczej. Innymi słowy po raz kolejny powielili treści i narracje zastosowane w deklaracji
47

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.
Konstytucja Republiki Litewskiej przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum
przeprowadzonym 25 października 1992 roku, w: Konstytucja Republiki Liewskiej, Wyd. 2 zm., tłum.
H. Wisner, Warszawa Wydawnictwo Sejmowe 2006, online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/litwa-a.html.
49
Konstytucja Republiki Łotewskiej z 15 lutego 1922 roku ze zm., oficjalny tekst angielski online:
http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution.
48
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niepodległości z 1990 roku, jednak tym razem już w tekście ustawy zasadniczej. Ponadto,
podobnie jak Litwini, w treści preambuły odwołali się do prawa narodów do wolności
i samostanowienia. Oprócz tego, autorzy zdecydowali się na uhonorowanie wszystkich,
którzy brali udział i walkach i innych działaniach prowadzących do wolności i niepodległości
Łotwy. W preambule zawarto także deklarację o nieuznawaniu i odcięciu się od wszystkich
reżimów okupujących łotewskie terytoria do 4 maja 1990, czyli momentu ogłoszenia
deklaracji niepodległości. W tym przypadku doszło więc nie tylko do licznych nawiązań do
przeszłości i konkretnych zdarzeń, ale również do jasnej deklaracji, jaki jest stosunek państwa
łotewskiego do jednego z okresów w swojej historii. W przeciwieństwie do przywoływanej
już kilkukrotnie deklaracji niepodległości z 4 maja 1990 roku nie przytoczono już
okoliczności, w jakich Łotwa została włączona w skład ZSRR.
Najbardziej rozbudowana w kwestii nawiązań do przeszłości, a także czarno-białych
deklaracji dotyczących stosunku danego państwa do pewnych postaci i wydarzeń, jest
preambuła do najmłodszej konstytucji spośród państw z głównego pola badawczego,
uchwalonej w 2011 roku Ustawy Zasadniczej Węgier. W akcie tym, mimo charakteru
konstytucyjnego, nie zdecydowano się na użycie nazewnictwa typowego dla takiego
dokumentu. W całym tekście ani razu nie padła nazwa konstytucja. Sama zaś preambuła
została nazwana „Narodowym Wyznaniem Wiary” 50. Co więcej, zrezygnowano także
z rozszerzenia nazwy państwa o człon sugerujący konkretny ustrój polityczny. Zgodnie
z treścią „Ustawy Zasadniczej Węgier”, nie mamy już do czynienia z Republiką Węgierską,
jak miało to miejsce w przypadku znowelizowanej konstytucji z 1949 roku, ale po prostu
z Węgrami.
Autorzy Ustawy Zasadniczej już na samym początku „Narodowego Wyznania Wiary”
podkreślili dumę z tysiącletnich osiągnięć węgierskiej państwowości. Szczególną rolę
przypisali św. Stefanowi, czyli królowi, który dał początek Węgrom. Narracje historyczne,
poza pierwotnym odwołaniem się do działalności św. Stefana, zostały ulokowane w trzeciej
części „Wyznania”. Przede wszystkim określono symbolikę ciągłości państwa tj. Koronę
św. Stefana i „historyczną konstytucję”51. Następnie wymieniono szereg wydarzeń
z przeszłości mających realny wpływ na dzisiejsze Węgry. Podobnie, jak w preambule do
konstytucji łotewskiej, określono, które z nich są akceptowalne z punktu widzenia dzisiejszej
Według tłumaczenia polskiego autorstwa J. Snopka dostępnego na stronach internetowych sejmu.
W oficjalnym węgierskim tłumaczeniu na język angielski użyto terminu: National Avowal (narodowe
wyznanie).
51
Pod pojęciem „historycznej konstytucji” Węgrzy rozumieją katalog praw zwyczajowych i norm społecznych
kształtujących się i ewoluujących od zarania ich państwowości do 1949 roku, kiedy uchwalono komunistyczną
konstytucję Węgierskiej Republiki Ludowej.
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węgierskiej państwowości, a które w całości ono odrzuca jako narzucone przez obcych
oprawców. O ile w przypadku Łotwy takie odniesienie zastosowano tylko w przypadku
okupacji i okresu sowieckiego, o tyle w tym akcie katalog został znacznie bardziej
rozbudowany i uszczegółowiony.
Autorzy wyznania nie akceptują „zawieszenia (ich) historycznej konstytucji wskutek
obcych okupacji”52, a także komunistycznej konstytucji z 1949 r., która legitymizowała
i dawała podstawę prawną do funkcjonowania tyranii. W związku z tym autorzy „Wyznania”
stwierdzili jej nieważność. Ponadto podkreślono, że Państwo Węgierskie nie akceptuje i nie
zezwala na jakiekolwiek przedawnienie ścigania i osądzenia zbrodni nazistowskich
i komunistycznych.
Fundamentem obecnych Węgier zostały ogłoszone wszelkie formy węgierskiej
państwowości sprzed 1945 roku. Potwierdzono także deklarację wolnego Zgromadzenia
Krajowego wywodzącą wolne państwo węgierskie z rewolucji 1956 roku. Ponadto
zastosowano

konstrukcję zbliżoną do rozwiązań przyjętych w Państwach Bałtyckich.

Mianowicie wprowadzono czasową fikcję kontynuacji państwa, które cały czas istniało
de iure, a jego istnienie de facto zostało przerwane na czas panowania reżimu
komunistycznego. Autorzy wyznania stwierdzili, że o Węgrzech jako suwerennym państwie
można mówić tylko w kontekście wydarzeń sprzed 19 marca 1944 r. i po 2 maja 1990 r.
Okres pomiędzy tymi datami dziennymi uznano za narzuconą z zewnątrz tyranię i całkowicie
odrzucono jako element obcy.
Bardzo interesujący jest, wyłaniający się z dotychczasowych analiz, fakt, że wszystkie
państwa postkomunistyczne w Europie Środkowej i Wschodniej zdecydowały się
na

ulokowanie

narracji

pamięci

w

treści

swoich

konstytucji.

Nie

jest

to tendencja wyjątkowa w odniesieniu do innych części świata, ale w kontekście państw
z będących głównym przedmiotem zainteresowania tej rozprawy, może zaskakiwać jej
powszechność. Najprostszym wyjaśnieniem takich zabiegów może być oczywiście argument
o wspólnej historii, wspólnocie doświadczeń historycznych i wspólnej drodze obranej
zarówno przez byłe państwa satelickie ZSRR, jak i Państwa Bałtyckie, po upadku systemu
komunistycznego. To rodzi jednak pytanie dlaczego właśnie w Europie Środkowej
i Wschodniej zdecydowano się na podobne zabiegi mające konstytuować pewne wizje
przeszłości

będące

fundamentem

nowych

reżimów

politycznych?

W

końcu

Ust Ustawa Zasadnicza Węgier z dnia 25 kwietnia 2011 r., tłum. J. Snopek, w: Konstytucje państw Unii
Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2011, tekst węgierski opublikowany w: „Magyar Közlöny”,
Nr 43/2011, tekst polski online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry2011.html.
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środkowoeuropejskie doświadczenia związane z systemami totalitarnymi i autorytarnymi nie
są niczym wyjątkowym nie tylko w Starego Kontynentu, ale także świata. Pomimo to próżno
jest szukać potępienia systemów niedemokratycznych czy odniesień do przełomowych
wydarzeń będących kamieniem milowym w procesach demokratyzacji w konstytucjach Chile,
Argentyny, Meksyku, Austrii czy Włoch. W przypadku ustaw zasadniczych Niemiec
i Hiszpanii można dorozumiewać pewne kwestie, jednak nie są one w żaden sposób jasno
wyartykułowane. W niemieckiej ustawie zasadniczej z 23 maja 1949 roku mowa jedynie
o tym, że jej autorzy mają świadomość, iż kraj ten „jako równoprawny członek zjednoczonej
Europy [ma] służyć pokojowi na świecie”53. Z kolei w hiszpańskiej konstytucji z 1978 roku,
podobnie jak w brazylijskiej ustawie zasadniczej, mowa jest jedynie o tym, że jest ona
uchwalana, ponieważ jej twórcy kierują się troską i „pragnieniem ustanowienia
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz pomnożenia dobra tych, którzy go
stanowią”54.
Skoro to nie historyczne doświadczenia funkcjonowania społeczeństw w systemach
niedemokratycznych stanowią podstawę odwołań do przeszłości w treści aktów
konstytucyjnych, to co może być takim czynnikiem? Drugim istotnym problemem wydaje się
być zagadnienie łączności pomiędzy odwołaniem się przez poszczególnych ustawodawców
do przeszłości w momencie ostatecznego konstytuowania nowych wspólnot politycznych,
poprzez ulokowanie ich w preambułach do aktów formalnie je ustanawiających, a kwestią
późniejszego oddziaływania instytucjonalnego na społeczne pamięci zbiorowe.
W pierwszym przypadku uzasadnionym wydaje się być stwierdzenie, że na odwołanie się
do przeszłości zdecydowano się w tych państwach, w których budowa nowych struktur
politycznych, społecznych i prawnych w oparciu o historię i w odniesieniu do niej była przede
wszystkim możliwa. Możliwość ulokowania konkretnych narracji pamięci w treści aktu
konstytuującego, lub jej brak, mogą być ściśle powiązane z doświadczeniem historycznym
poszczególnych społeczeństw. Innymi słowy użyteczność danej narracji jest determinowana
przez otoczenie społeczne, a także jest wypadkową pamięci zbiorowej już uformowanej55.
Ponadto treści i narracje ulokowane w preambułach do konstytucji nie funkcjonują
Konstytucja Niemiec, tłum. B. Banaszak, A. Malicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, online:
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/niemcy.html.
54
Konstytucja Hiszpanii, tłum. T. Mołdawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993, online:
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html.
55
Takie zjawisko jest prawdopodobnie najbardziej widoczne w przypadku Niemiec. Nawet jeśli ustanowienie
zachodnioniemieckiej wspólnoty po drugiej wojnie światowej było pod wpływem mocarstw okupacyjnych
(a dobór narracji był w dużej mierze determinowany brakiem pełnej suwerenności), to jednak po zjednoczeniu
i stworzeniu jednego państwa niemieckiego nadal można zaobserwować bardzo ostrożny stosunek do przeszłości
w polityce samego państwa, a także bardzo dużą selekcją prezentowanych treści.
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w oderwaniu od innych działań poszczególnych ustawodawców. Są one symbolicznymi
ramami działania państwa na polu pamięci społecznej, następnie uszczegóławianymi
w ramach innych ustaw, w tym ustanawiających narodowe instytuty i instytucje pamięci.
W związku z tym sama analiza narracji pamięci ulokowanych w preambułach do konstytucji
ma duże znaczenie dla wyjaśnienia, w dalszej części rozprawy, zależności zachodzących
pomiędzy konstytucjami, a ustawami ustanawiającymi wspomniane instytuty i instytucje56.
Niemniej w przypadku omawianych państw w Europie Środkowej i Wschodniej, jak i na
świecie, należy podkreślić selektywny charakter doboru poszczególnych narracji 57.
Wyraźnie

widać

to

zarówno

w

Deklaracji

Niepodległości

Państwa

Izrael,

jak i np. w preambułach do konstytucji portugalskiej i południowoafrykańskiej. W każdym
z tych przypadków, podobnie jak właśnie we wszystkich państwach postkomunistycznych
w Europie Środkowej i Wschodniej, zdecydowano się na budowę „nowego” w pewnej
kontrze do doświadczeń społecznych z systemami lub wydarzeniami poprzedzającymi
ukonstytuowanie się systemów politycznych, które reprezentują twórcy ustaw zasadniczych.
Niemniej można mówić o pisaniu preambuł „pod tezę”, gdzie treść opowiadająca
o przeszłości jest determinantą fundamentalnych wyborów politycznych w teraźniejszości.
Można więc powiedzieć, że wybór między przyjęciem, przy użyciu narzędzi prawnych,
a odrzuceniem historii jako czynnika istotnego dla przejścia politycznego i legitymizacji
władzy, jest determinowany okolicznościami społecznymi, a sama decyzja jest wypadkową
wizji polityki, jaka ma być prowadzona w danym państwie.
Nie stanowi to jednak odpowiedzi na drugie pytanie dlaczego w Europie Środkowej
i Wschodniej zdecydowano się pójść krok dalej i przekazać pole historii wyspecjalizowanym
instytucjom? Wydaje się, że właśnie w tym miejscu można zidentyfikować łącznik pomiędzy
samymi preambułami a procesem instytucjonalizacji.
Poprzez

taką

decyzję

poszczególne

państwa

postkomunistyczne

zrezygnowały

bezpośredniego oddziaływania państwa na społeczną pamięć zbiorową. Co więcej przyjmując
kryteria funkcjonowania nowego systemu polityczno-prawnego wskazane przez D. Loughlina
same na siebie nałożyły bardzo restrykcyjne formy samoograniczenia się władzy. Pomimo
Innymi słowy analiza treści preambuł była niezbędna dla wykazania współzależności pomiędzy aktami
konstytuującymi środkowoeuropejskie wspólnoty polityczne odwołujące się do zasad konstytucyjnej liberalnej
demokracji (nowe konstytucje) i ustawami ustanawiającymi narodowe instytuty i instytucje pamięci, których
uchwalenie może być traktowane jako konsekwencja zadeklarowanych w preambułach do konstytucji decyzji
o odwołaniu do przeszłości i stosunku poszczególnych państw do konkretnych wydarzeń w ich historii.
57
Do preambuł selekcjonowane są te wątki z przeszłości, które można powiązać z ustanawianym reżimem
politycznym. Dlatego też np. w preambule do konstytucji litewskiej nie ma ani słowa o Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, w łotewskiej o dziedzictwie księstwa Kurlandii, a w słowackiej o wspólnym państwie tworzonym
przez większość XX wieku z Czechami.
56
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nałożenia na siebie formy ustrojowej minimalizującej znacznie wspólnoty, nie poprzestały na
deklaracjach i we wszystkich analizowanych państwach doszło do powstania instytucji
o profilu odpowiadającym potrzebom państwa na polu obcowania ze społeczną pamięcią
zbiorową.
Dlatego też przed przejściem do omówienia formalnych ram funkcjonowania
wspomnianych instytucji

należy postawić dwie robocze hipotezy, które zostaną

zweryfikowane w następnych dwóch rozdziałach, a które nasuwają się wskutek
dotychczasowych analiz.
Być może fakt przyjęcia formalnych ram funkcjonowania, w swojej istocie sprowadzający
się do transplantowania konstytucyjnej liberalnej demokracji, nie został przez nowe elity
Europy Środkowej i Wschodniej uznany za wykluczający kwestie związane z rekonstrukcją
wspólnoty narodowej? Wspomniany już J. Přibán w przytoczonych powyżej preambułach
do konstytucji państw postkomunistycznych dopatrzył się zarówno elementów wskazujących
na uznanie za fundamentalne kwestii obywatelskich, jak i etnicznych. M.in. preambułę
do polskiej konstytucji z 1997 roku uznał za „interesujące połączenie zarówno
obywatelskiego, jak i narodowego patriotyzmu”58.
Drugą możliwą opcją jest próba zaspokojenia obu typów oczekiwań społecznych 59 –
wewnętrznych i zewnętrznych. Być może, nawiązując do omawianych w poprzednim
rozdziale kwestii związanych z prawnymi ramami pamięci, a także w podnoszonych przy
okazji omawiania koncepcji E. Gellnera problemami sprzężenia państwa i narodu,
powinniśmy się zastanowić czy w Europie Środkowej i Wschodniej nie doszło do próby
rozdzielenia polityki wewnętrznej i zewnętrznej instytucji państwowych? Poszczególne
państwa mogły ostatecznie, poprzez realizację swoich celów strategicznych, zrezygnować
z części swoich uprawnień60, jednocześnie starając się zachować kontrolę nad kwestiami
wydawało by się stricte wewnętrznymi takimi jak charakter wspólnoty narodowej i sposób jej
kształtowania, np. poprzez społeczną pamięć zbiorową?

J. Přibáň, Legal Symbolizm…, op. cit., s. 85.
Wspomnianych we Wstępie.
60
Przekazując je wskutek zawartych traktatów międzynarodowych do bytów ponadnarodowych.
58
59
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Rozdział III - Narodowe instytucje pamięci w krajach byłego bloku
wschodniego
3.1. Miejsce instytutów pamięci w porządku prawnym poszczególnych państw i
intencje ich twórców
Większość środkowoeuropejskich instytucji zajmujących się przeszłością po upadku
komunizmu utworzono na podstawie specjalnych ustaw uchwalonych przez krajowe
parlamenty. W tej grupie, poza, wspomnianym we wstępie, wydzielonym studium przypadku
Republiki Łotewskiej, wyjątek stanowi także estoński Instytut Pamięci Historycznej.
Główny okres formowania się narodowych instytutów pamięci przypadł od połowy lat
dziewięćdziesiątych XX wieku1 do 2009 roku, kiedy utworzono jedną z instytucji
rumuńskich. Wówczas uchwalono ustawy powołujące do życia, a także regulujące zasady
i ramy funkcjonowania (często włączając w to sposób finansowania) polskiego Instytutu
Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu2, litewskiego
Centrum Badania Ludobójstwa i Oporu Mieszkańców Litwy3 i słowackiego Instytutu Pamięci
Narodu4. Na Węgrzech w 1995 roku uchwalono ustawę o ochronie zbiorów i archiwach5.
Jednak dopiero w 2003 roku uchwalono akt o ujawnieniu dokumentów komunistycznych
Do pierwszych prób stworzenia Instytutu Pamięci Narodowej, w Polsce, doszło tuż po zakończeniu drugiej
wojny światowej. Jednak instytucjonalną historię obecnego IPN (i ciągłość) wywodzi się z powstałej
10 listopada 1945 roku Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce (zob. Dekret z 10 listopada
1945 r. o Głównej Komisji i Okręgowych Komisjach Badania Zbrodni Niemieckiej w Polsce, Dz. U. 1945 nr 51
poz. 293). W 1949 r. doszło do zmiany semantycznej, ponieważ komisja stała się Główną Komisją Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Do zmiany stanu prawnego, w oparciu o który działała Komisja, doszło po raz
pierwszy w 1984 r., kiedy została uchwalona ustawa o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce – Instytucie Pamięci Narodowej (zob. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce-Instytucie Pamięci Narodowej, Dz. U. 1984 nr 21 poz. 98). Do kolejnej zmiany
nazwy Komisji i zakresu jej działalności doszło już po przejściu demokratycznym w Polsce. Wówczas ustawą
z 1991 r. przemianowano ją na Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu-Instytut
Pamięci Narodowej (zob. Ustawa z dnia 4 kwietnia 1991 r. o zmianie ustawy o Głównej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce-Instytucie Pamięci Narodowej, Dz. U. 1991 nr 45 poz. 195), a także
rozszerzono jej kompetencje o badanie zbrodni stalinowskich. Ostatecznie ustawy z 1984 r. i 1991 r. zostały
uchylone wraz z uchwaleniem analizowanej w niniejszej rozprawie ustawy o IPN z 1998 r. Komisja stała się
wówczas integralną częścią IPNu, a gros jej uprawnień przejął pion prokuratorski.
2
Zob. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1016 z póź. zm.
3
Zob. Ustawa z dnia 5 czerwca 1997 r. o Centrum Badania Ludobójstwa i Oporu Mieszkańców Litwy, Nr VIII –
238, z póź. zm., tekst angielski online: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=48573.
4
Zob. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2002 roku o Ujawnieniu dokumentów z bieżącej działalności Urzędów
bezpieczeństwa państwa z lat 1939-1989 i o powołaniu Instytutu Pamięci Narodu a także o nowelizacji
poszczególnych
ustaw,
zakon
c.
503/2002
Z.z.,
tekst
angielski
online:
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/553_2002_en.pdf.
5
Zob. Act on Public Records, Public Archives, and the Protection of Private Archives (oficjalne tłumaczenie),
opublikowany: (sygnatura anglojęzyczna) LXVI of 1995.
1
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tajnych służb i utworzeniu Archiwów Historycznych Węgierskiego Bezpieczeństwa
Publicznego6. W latach 2006 i 2007 uchwalono ustawy powołujące do życia i regulujące
funkcjonowanie bułgarskiej Komisji ujawniania dokumentów i ogłaszania przynależności
obywateli Bułgarii do organów bezpieczeństwa państwa i służb wywiadowczych Narodowej
Armii Bułgarskiej, a także czeskiego Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych7. Podobnie
jak na Węgrzech, również w Rumunii, początkowo w 1999 roku8 powołano instytucję
sprawującą pieczę i opiekę na zasobami archiwalnymi byłej rumuńskiej służby
bezpieczeństwa (Narodowa Rada Badania Archiwów Securitate), natomiast instytucję
badawczo-edukacyjną (Instytut Badania Zbrodni Komunistycznych i Rumuńskiego
Uchodźstwa) powołano do życia dziesięć lat później, w 2009 roku9.
W niektórych państwach, aby podkreślić znaczenie i doniosłość ustaw tworzących
narodowe instytuty i instytucje pamięci, postanowiło wyposażyć je w preambuły. Naturalnie
w swojej wymowie nie odbiegają one od narracji pamięci zastosowanych w aktach
konstytucyjnych poszczególnych państw. Można powiedzieć, że uszczegóławiają one pewne
generalne stwierdzenia zawarte w konstytucjach.
Rozbudowane wstępy wyjaśniające cel i znaczenie powstania poszczególnych instytutów
zawarto w m.in. w ustawie polskiej, litewskiej, słowackiej i czeskiej. W przypadku ustawy
powołującej do życia węgierskie Archiwa Historyczne skupiono się tylko na krótkim
objaśnieniu idei utworzenia takiej instytucji. Żadnego uroczystego lub objaśniającego wstępu
nie zastosowano w ustawie bułgarskiej i rumuńskich aktach prawnych powołujących do życia
obie działające równolegle instytucje tj. Radę Badań Archiwów Securitate i Instytut Badania
Zbrodni Komunistycznych i Rumuńskiego Uchodźstwa.
Jak już zostało to podniesione, w preambule do ustawy powołującej do życia litewskie
Centrum Badania Oporu i Ludobójstwa Mieszkańców Litwy (dalej: Centrum) autorzy
zastosowali uszczegółowione narracje historyczne podobne do tych, które występują w ich
Zob. Ustawa o Ujawnieniu działalności Tajnych Służb Reżimu Komunistycznego i o Utworzeniu Archiwów
Historycznych Węgierskiego Bezpieczeństwa Publicznego, (sygnatura anglojęzyczna) act III of 2013, online:
http://www.abtl.hu/sites/default/files/pdf/acts/ABTL_4_2003_evi_III_tv_e.pdf.
7
Zob. Ustawa z dnia 8 czerwca 2007 r. o Instytucie Badania Reżimów Totalitarnych, Archiwach Służb
Bezpieczeństwa i o nowelizacji niektórych ustaw, zakon c. 181/2007 sb., z późn. zm.
8
Rumuńska Ustawa 187/1999 (lustracyjna) powołująca do życia Narodową Radę Badania Archiwów Securitate
w pewnej części została uznana za niekonstytucyjną w związku z tym obecnie Rada działa w oparciu o ustawę
uchwaloną w 2008 roku (Orodonanta de urgenta Nr. 24 din 5 martie 2008).
9
Zob. Rozporządzenie z dnia 18 listopada 2009 r. o powołaniu, organizacji i funkcjonowaniu Instytutu Badania
Zbrodni Komunistycznych i Rumuńskiego Uchodźstwa (HOTĂRÂRE nr. 1.372 din 18 noiembrie 2009 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc), online: www.iiccr.ro/en/about-us/legislation/. Instytut powstał w 2013 roku – wejście w życie
decyzji – z połączenia Instytutu Badania Zbrodni Komunistycznych i Narodowego Instytutu Pamięci
o Rumuńskim Uchodźstwie.
6
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konstytucji. Litewscy legislatorzy wskazali dwa główne powody, dla których zdecydowali się
na utworzenie Centrum. Pierwszy z nich związany był z „gorzkimi doświadczeniami okupacji
terenów Litwy w latach 1940-1990”. Według autorów preambuły w tym czasie na
obywatelach państwa litewskiego popełniono liczne zbrodnie, które bez przeszkód można
kwalifikować jako zbrodnie przeciwko ludzkości. Ich celem była fizyczna i mentalna
eksterminacja litewskiego języka i kultury. Takie działania wywoływały sprzeciw i opór
ludności, który nigdy nie może być zapomniany. Reakcją na stawiany (słuszny) opór miały
być jeszcze bardziej wzmożone represje skutkujące jeszcze większym cierpieniem narodu
litewskiego. W związku z tym poprzez działania Centrum społeczeństwo powinno pamiętać
tych, którzy cierpieli i walczyli o jego wolność.
W podobnym tonie sformułowane zostały preambuły do ustaw ustanawiających polski
Instytut Pamięci Narodowej-Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
i czeski Instytut Badania Reżimów Totalitarnych. W polskiej ustawie z 1998 r. autorzy
zdecydowali się na odwołanie przede wszystkim do wydarzeń związanych z czasowym
obszarem funkcjonowania samego instytutu tj. od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r10.
Według autorów ustawy takie zaznaczenie okresu, który ma być objęty działalnością
instytutu, miało przede wszystkim związek z koniecznością ochrony i utrwalenia pamięci
o wielkiej liczbie ofiar poniesionych przez Polskę w trakcie drugiej wojny światowej w walce
o niepodległość i w obronie wartości uniwersalnych jak ludzka godność i wolność. W opinii
autorów ustawy Państwo Polskie ma obowiązek ochrony wszystkich tych tradycji.
Działalność instytutu ma również zadość uczynić ofiarom obu krwawych reżimów. W końcu
autorzy ustawy stwierdzili wprost, że wszystkie wydarzenia, jakie wtedy miały miejsce,
nie mogą być owiane tajemnicą i muszą być chronione przed zapomnieniem.
W czeskiej ustawie z 8 czerwca 2007 r. preambuła rozpoczęto od stwierdzenia, że „kto
nie zna swojej przeszłości skazany jest na jej powtórzenie”11. Następnie wyjaśniono
przyczyny powołania do życia tej instytucji. Podobnie, jak w przypadku polskiego Instytutu
Pamięci Narodowej, podkreślono konsekwencje, jakie wynikają dla współczesności,
z panowania w naszej części Europy XX-wiecznych reżimów totalitarnych i związanych
z nimi „organizacji przestępczych opartych na komunistycznej i nazistowskiej ideologii”12.
Poza tym stwierdzili oni, że społeczeństwo powinno zrozumieć jak odmienne od tradycyjnych
W wersji ustawy przed nowelizacją z 2016 r. początkową, graniczną data działalności IPNu był 1 września
1939 r., zob. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dz. U. 2016, poz. 749, art. 1, ust. 1, p. a).
11
zdanie 1 preambuły, Ustawa z dnia 8 czerwca 2007 r. o Instytucie Badania Reżimów Totalitarnych,
Archiwach Służb Bezpieczeństwa i o nowelizacji niektórych ustaw, zakon c. 181/2007 sb., z późn. zm.
12
zdanie 2.
10
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europejskich wartości (do których Czesi odwołali się m.in. w preambule do swojej
konstytucji) były działania wyznawców obu zbrodniczych ideologii. W związku z tym
autorzy ustawy stwierdzili, że należy edukować społeczeństwo, ukazać mu skalę i znaczenie
wszystkich popełnionych zbrodni i w końcu poprzez takie działania wspierać nowe
społeczeństwo obywatelskie. Ponadto za konieczną uznano petryfikację i ochronę pamięci
o stratach jakie ponieśli Czesi, a także inni ludzie znajdujący się na czeskim terytorium,
gdy panowały na nim zbrodnicze reżimy i o patriotycznych tradycjach oporu społeczeństwa.
Państwo Czeskie uznało, że jest zobligowane do osądzenia wszystkich zbrodni popełnionych
przez wspomniane reżimy i do umożliwienia społeczeństwu jak najszerszego dostępu
do materiałów tworzonych przez tajne służby.
W podobnym do tonie, w stosunku do treści zawartych w ustawach powołujących do
życia Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Badania Reżimów Totalitarnych, napisana została
preambuła do aktu powołującego do życia słowacki Instytut Pamięci Narodu. Tam również
znalazły się odwołania do słowackich ofiar z okresu drugiej wojny światowej i ich wkładu
w bohaterską walkę z okupantem. Słowacki ustawodawca zobowiązał się też do oskarżenia
i osądzenia przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych. Słowacy,
podobnie jak Polacy i Czesi, zobowiązali się do zrekompensowania ofiarom cierpień
spowodowanych polityką władz reżimowych. Wszystko to powinno się odbyć według tej
samej zasady co w Republice Czeskiej, czyli: kto nie zna swojej historii skazany jest na jej
powtórzenie.
W przypadku Węgier preambuła występuje tylko w ustawie dot. powołania Archiwów
Historycznych Węgierskiego Bezpieczeństwa Publicznego. Jednak w przeciwieństwie
do uprzednio omawianych uroczystych wstępów ustaw, narracje historyczne nie są tam
rozbudowane. Autorzy ustawy skupili się jedynie na wyjaśnieniach dlaczego powołali taką
wyspecjalizowaną instytucję. Jako powód wskazano konieczność ujawnienia przed
społeczeństwem zasobów archiwalnych i jednoczesne poinformowanie go o metodach, często
bezprawnych, stosowanych przez organy węgierskiego bezpieczeństwa publicznego.
Przykładem wyjątku od reguły są instytucje z Estonii i częściowo Rumunii. W Estonii
instytut powołano decyzją Prezydenta Republiki. Sam Estoński Instytut Pamięci Historycznej
(dalej: EMI od estońskiej nazwy własnej Eesti Malu Instituut) przypisuje sobie rolę
kontynuatora prac tzw. Komisji Maxa Jacobsona, czyli Międzynarodowej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Ludzkości, która funkcjonowała w Estonii od 1998 do 2008 roku13.
Sama decyzja Prezydenta Republiki Estońskiej nie została opublikowana. Wszelkie informacje dotyczące
zarówno historii powstania, zadań jak i struktury Instytutu Pamięci Historycznej ulokowane są na stronie
13
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W przypadku estońskiego EMI (est. Eesti Malu Instituut) pierwszą zasadniczą różnicą
w stosunku do pozostałych instytucji omawianych w niniejszej pracy jest jego nieformalny,
lub quasi-formalny, charakter. Całość informacji dotyczących samego instytutu znajduje się
bowiem na jego oficjalnej stronie internetowej14 i to właśnie stamtąd można poznać jego
historię, idee jakie przyświecały jego założeniu i w końcu, który spośród estońskich ośrodków
władzy jest odpowiedzialny za jego założenie. W odróżnieniu jednak od omawianych już
narodowych instytutów pamięci nie posiada on własnej ustawy. EMI działa w oparciu
o powszechnie obowiązujące przepisy regulujące funkcjonowanie fundacji i stowarzyszeń,
a sam ma status fundacji. Niemniej w porozumieniu z władzami państwa realizuje on szereg
inicjatyw pokrywających się z państwową, estońską, wizją przeszłości. Są to m.in. pomnik
upamiętniający ofiary komunizmu15 i Międzynarodowe Muzeum Ofiar Komunizmu16.
W przypadku Rumunii mamy do czynienia z pewnego rodzaju dwoistością. Z jednej
strony pod koniec lat 90-tych powołano do życia ciało zajmujące się archiwizowaniem
i publikowaniem materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa Rumunii „Securitate”,
z drugiej zaś strony kilkanaście lat później powołano do życia działającą równolegle
publiczną jednostkę badawczo-edukacyjną, czyli przywołany już instytut zajmujący się
badaniem zbrodni komunistycznych i rumuńskiego uchodźstwa.
Podsumowując niniejszy podrozdział, wszystkie przywołane tu instytucje zajmujące się
przeszłością, a w konsekwencji mające wpływ na formowanie społecznych pamięci
zbiorowych w swoich państwach, mają charakter publiczny. W większości przypadków
poszczególni krajowi prawodawcy postanowili ustanowić je i zorganizować w oparciu
o możliwie jak najwyżej ulokowany w hierarchii akt prawny tj. ustawę. Wyjątek od reguły
stanowią w tym przypadku Estoński Instytut Pamięci Historycznej i późniejsza z instytucji
rumuńskich. W pierwszym przypadku EMI powstał w oparciu i na podstawie osobistej
decyzji urzędującej głowy państwa. W drugim zaś przypadku, tj. rumuńskiego Instytutu

internetowej instytucji - http://mnemosyne.ee/en/about-us/ - jak i w ogłoszeniu na oficjalnej stronie internetowej
Prezydenta Republiki Estońskiej - https://www.president.ee/en/president/institutions/145-estonian-memoryinstitute/5073-estonian-institute-of-historical-memory-/layout-institution.html, to właśnie informacje zawarte
w drugim z ogłoszeń przesądzają o braku szczególnych uregulowań dotyczących działalności instytutu. Według
ogłoszenia „Instytut nie jest ciałem ochrony prawnej ani sądem”, jednak działa na zasadach ogólnych
określonych w aktach prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych w Estonii.
14
Zob. Oficjalna strona internetowa EMI – Eesti Malu Instituute (Estoński Instytut Pamięci Historycznej),
http://mnemosyne.ee/.
15
Zob. Oficjalna strona internetowa EMI, sekcja Memorial, online: http://mnemosyne.ee/en/memorial-to-thevictims-of-communism/ (dostęp 11.10.2018).
16
Zob. Oficjalna strona internetowa EMI, sekcja Museum, online: http://mnemosyne.ee/en/activities2/museumof-the-crimes-of-communism/ (dostęp 11.10.2018).
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Badania Zbrodni Komunistycznych i Rumuńskiego Uchodźstwa, źródłem regulacji
organizujących ww. instytucję jest nie ustawa a opublikowany rządowy akt wykonawczy.
3.2. Ustawowe regulacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych instytutów –
finansowanie, nadzór, organy.
W tym podrozdziale zostaną omówione regulacje prawne dotyczącego praktycznego
funkcjonowania narodowych instytutów i instytucji pamięci w wybranych państwach. Przede
wszystkim przedstawiona zostanie organizacyjna strona ich funkcjonowania tj. sposób
wyboru organów, nadzór założycielski i w końcu sposób ich finansowania.
Jak już zostało to wielokrotnie podkreślone, większość spośród omawianych narodowych
instytutów pamięci zostało powołanych na mocy ustaw poszczególnych parlamentów (dwa
wyjątki od reguły zostały wskazane w podsumowaniu poprzedniego podrozdziału). Ponadto,
ze względu na charakter zastosowanych rozwiązań prawnych, tę grupę instytutów można
podzielić na dwie podgrupy. Do pierwszej podgrupy zaliczone będą instytucje powołane
do życia ustawą wyposażoną w preambułę, co z góry sugeruje szczególną podniosłość takiego
aktu ustawodawcy. Są to narodowe instytuty pamięci działające w Czechach, w Polsce,
na Litwie, Węgrzech i Słowacji.

Innymi słowy obok prawnych, organizacyjnych,

ram działania poszczególnych narodowych instytutów pamięci, twórcy ustaw zdecydowali się
na wyjaśnienie powodów uchwalenia omawianych aktów.
Do drugiej podgrupy należy przypisać instytuty i instytucje powołane na życia w oparciu
o ustawy stricte organizacyjne, czyli regulujące samą ich działalność, organy, sposób wyboru
ciał nadzorujących i władz, a także źródła finansowania. W tym przypadku chodzi
o instytucje powołane do życia w Bułgarii, na Węgrzech i jedną w Rumunii.
W przywołanej już ustawie o Centrum Badania Oporu i Ludobójstwa Mieszkańców Litwy
(dalej: Centrum), w artykule drugim, wyraźnie podkreślono publiczny charakter powołanej
instytucji. W myśl tego przepisu „Centrum jest międzyresortową instytucją państwową”17.
Dodano też, że działa ono w oparciu o „konstytucję, ustawy, inne akty parlamentu
rozporządzenia rządowe”18.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1997 r. o Centrum Badania Ludobójstwa i Oporu Mieszkańców Litwy, Nr VIII –
238, z póź. zm.
18
art. 3.
17
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Samo Centrum składa się z trzech równorzędnych departamentów: 1) studiów nad
ludobójstwem i oporem, 2) departamentu upamiętnienia, 3) specjalnej sekcji śledczej19.
Koordynację ich działalności przypisano organowi, który usytuowana na jego czele:
Dyrektorowi Generalnemu.
Procedura jego wyboru, zadania i uprawnienia zostały uregulowane w art. 6 ust. 4.
Dyrektor Generalny jest jednym z dwóch, obok Rady Centrum, organów powołanych do
zarządzania, nadzorowania i koordynowania działalności tej instytucji. Jest wybierany przez
litewski parlament (lt. Seimas) na wniosek Premiera. W celu lepszej realizacji ustawowych
zadań

Centrum

może

on

zarządzić

utworzenie

tymczasowych

grup

roboczych

w porozumieniu i współpracy z Urzędem Prokuratora Generalnego, Departamentem
Bezpieczeństwa

Państwa,

Litewskim

Instytutem

Historycznym,

byłymi

więźniami

politycznymi, Sybirakami i członkami byłych organizacji podziemnych. Dodatkowo może
także tworzyć takie grupy we współpracy z przedstawicielami Światowej Wspólnoty
Litwinów, innymi instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.
W skład Rady Centrum litewski ustawodawca włączył Dyrektora Generalnego, a także
szefów i wice szefów departamentów. Rolą Rady jest przedstawienie dorocznego raportu
z działalności Centrum na forum litewskiego parlamentu. Kolejnym dowodem na ścisłe
powiązanie tej instytucji pamięci z organami państwa, jest regulacja dotycząca przepisów
wewnętrznych Centrum. Dyrektor Generalny może wydawać wewnętrzne regulacje, jednak
muszą one być zaakceptowane przez rząd i parlament.
Bezpośrednie funkcje nadzorcze władzy wykonawczej i ustawodawczej wynikają z
samej ustawy, a dokładnie art. 6 ust. 7, gdzie wyartykułowano wprost, że „Centrum jest
odpowiedzialne za swoją działalność przed Parlamentem i Rządem”20.
Jako główne źródło finansowania Centrum wskazano środki z budżetu państwa21.
Zastrzeżono także, że wszelkie inne środki finansowe mogą być przekazywane do Centrum
jedynie za zgodą rządu i parlamentu22.
W przypadku regulacji polskich, w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu23 (dalej: IPN), również widoczne są silne
współzależności zachodzące pomiędzy instytutem, a poszczególnymi gałęziami władzy.
19

art. 6, ust. 1.
art. 6, ust. 7.
21
art. 7, ust. 1.
22
art. 7, ust. 2.
23
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1016 z póź. zm.
20
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Relacje pomiędzy organami władzy, a instytutem zostały określone w Rozdziale 2
i późniejszych ww. ustawy. W przeciwieństwie do litewskiego „Centrum” w przypadku IPN
brak jest jasnej deklaracji ustawodawcy o jego publicznym charakterze. Niemniej posiada
on wszystkie cechy państwowej osoby prawnej. Podobnie jak swój litewski odpowiednik
finansowany jest z budżetu państwa. O ile, do nowelizacji z 2016 r. powiązań polskiego IPN
z budżetem państwa należało szukać w ustawie o finansach publicznych24 i rozporządzeniu
Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych i określania ich dysponenta25,
o tyle wraz ze zmianami zostały one określone w art. . 2 ust. 2 ustawy o IPN, gdzie znajduje
się wyraźne stwierdzenie, że „Instytut Pamięci jest finansowany z budżetu państwa, w którym
stanowi odrębną część”26.
Sam IPN, po wspomnianej już nowelizacji, funkcjonuje w oparciu o siedem
podstawowych komórek organizacyjnych. Są to: Główna Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Archiwum, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biuro
Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Edukacji Narodowej, Biuro Badań Historycznych, Biuro
Lustracyjne27. Struktura ta nie jest tożsama ze strukturą oddziałów IPN. W przypadku
jedenastu oddziałów IPN28 ustawa wymaga, aby w ich strukturze funkcjonowały oddziałowe
komisje ścigania zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu i oddziałowe biura lustracyjne29.
Ponadto ustawodawca pozostawił możliwość uzupełnienia struktury biur oddziałowych o
„inne komórki organizacyjne wymienione w statucie Instytutu Pamięci”30. Struktura siedmiu
Delegatur IPN31 w całości została pozostawiona przez ustawodawcę do określenia w statucie
IPN32.
Organami IPN są Prezes i Kolegium Instytutu Pamięci. Prezes stoi na czele IPN
i wybierany jest i odwoływany na pięcioletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu na

24

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009, O Finansach Publicznych, Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 - tekst ujednolicony,
art. 139.
25
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r., w sprawie klasyfikacji części budżetowych
i określania ich dysponentów, tekst jednolity, Dz. U. 2014, poz. 413.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1016 z póź. zm. art. 8, ust. 2.
27
art. 18, ust. 1.
28
Oddziały IPN znajdują się w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu,
Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu, http://ipn.gov.pl/pl/kontakt/oddzialy-ipn/oddzial-ipn-wbialymsto, stan na: 06.02.2018 r.
29
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1016 z póź. zm., art. 18, ust. 2.
30
art. 18, ust. 2, p. 3.
31
Delegatury IPN znajdują się w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Koszalinie, Olsztynie,
Opolu, Radomiu, http://ipn.gov.pl/pl/kontakt/delegatury/delegatura-ipn-w-bydgos, stan na: 06.02.2018 r.
32
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1016 z póź. zm., art. 18, ust. 3.
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wiosek Kolegium Instytutu Pamięci, które zgłasza kandydata spoza swojego grona33. Urząd
zaczyna sprawować wraz ze złożeniem momentu ślubowania. Ponadto ustawodawca
zagwarantował

Prezesowi

pełną

formalną

niezależność

stwierdzając,

że

„Prezes

w sprawowaniu swojego urzędu jest niezależny od organów władzy państwowej”34.
Dodatkowo dana osoba nie może sprawować swojego urzędu dłużej niż przez dwie kadencje.
Polski ustawodawca jasno określił kto może być powołany na stanowisko Prezesa,
a także jakie kandydatury są z góry wykluczone. Szczegółowe warunki przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Prezesa IPN zostały ulokowane w Art. 10 ustawy.
Negatywne i pozytywne przesłanki objęcia stanowiska prezesa zostały określone
w art. 11. Prezesem IPN może zostać osoba będąca wyłącznie obywatelem polskim, nie
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,
przejawiająca wysokie standardy moralne i wiedzę niezbędną do przebywania na tym
stanowisku, a także posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora35. Wśród negatywnych
przesłanek ustawodawca wskazał sytuacje dwojakiego rodzaju. Jedna dotyczy przeszłości
kandydata na urząd, druga ma charakter generalny. Wśród związanych z przeszłością
wymieniono pracę lub współpracę z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art.
5 ustawy o IPN36, a także przypadek, gdy kandydat (były sędzia) „orzekając uchybił godności
urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej”37.
Dodatkowo przesłanki te dotyczą nie tylko osób, które jawnie współpracowały, ale
także takich, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie współpracy udokumentowane
w zbiorach archiwalnych instytutu. Ponadto osoba, która w związku z przepisami o ochronie
informacji niejawnych, nie może kompleksowo udokumentować przebiegu swojej służby,
również jest wykluczona, z mocy ustawy, z konkursu na stanowisko Prezesa IPN.
33

art. 10 ust. 1.
art. 9, ust. 2.
35
art. 11, ust. 1.
36
W art. 5 polski ustawodawca w sposób wymienił czternaście instytucji będących w rozumieniu ustawy o IPN
organami bezpieczeństwa państwa, są to: Resort Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwo
Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, jednostki Milicji Obywatelskiej
(z ograniczeniem do dnia 14 grudnia 1954 r.), instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych wraz podległymi im jednostkami terenowymi, Akademię Spraw Wewnętrznych, Zwiad Wojsk
Ochrony Pogranicza, Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych MSW oraz podległe mu
komórki, Informację Wojskową, Wojskową Służbę Wewnętrzną, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego (wywiad wojskowy – fc), inne rodzaje Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze
lub dochodzeniowo śledcze, w tym w rodzajach broni oraz okręgach wojskowych, Główny Urząd Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk wraz z podległymi jednostkami terenowymi oraz Główny Urząd Publikacji
i Widowisk wraz z okręgowymi urzędami, Urząd do Spraw Wyznań oraz terenowe organy administracji
państwowej o tożsamej właściwości. Ponadto zastosowano rozszerzenie na tożsame instytucje cywilne
i wojskowe państw obcych, a także dookreślono czy w rozumieniu ustawy są jednostki Służby Bezpieczeństwa.
37
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1016 z póź. zm. , art. 11, ust. 2.
34
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Do drugiej grupy zaliczono członkostwo w partii politycznej, związku zawodowym,
a także łączenie stanowiska Prezesa z mandatem posła lub senatora. Poza tym, IPN powinien
być jedynym miejscem pracy Prezesa. Wyjątek od reguły stanowi praca na uczelni wyższej.
Prezes został także, z mocy ustawy, wyposażony w immunitet (art. 14). W artykułach od 14a
do 14g określono warunki progowe i procedurę mającą umożliwić pociągnięcie Prezesa IPN
do odpowiedzialności karnej. Warunki wygaśnięcia kadencji Prezesa określono w art. 13
ustawy. Ustawodawca określił w nim zarówno sytuacje, kiedy kadencja wygasa z mocy
prawa, jak i przypadki, gdy Sejm może odwołać Prezesa IPN. W pierwszym przypadku
kadencja wygasa w sytuacji jego: śmierci, rezygnacji, odwołania i skazania prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo umyśle ścigane z urzędu38. Z kolei Sejm może odwołać
Prezesa w przypadku, gdy stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków (np. wskutek
choroby), nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawą lub działa na szkodę instytutu.
Dodatkową okolicznością odwołania go przez izbę parlamentu, jest sytuacja, gdy Sejm nie
przyjmie rocznego sprawozdania z działalności instytutu za dany rok kalendarzowy39.
Kolejnym organem IPN jest Kolegium, które wraz z nowelizacją ustawy w 2016 roku
zastąpiło Radę. W przypadku Polski różni się ono nieco od swojego litewskiego
odpowiednika. Kolegium składa się z dziewięciu członków, w tym pięciu powołanych jest
przez Sejm, dwóch przez Senat i dwóch przez Prezydenta RP. Wybierani są na siedmioletnią
kadencję z możliwością jednej reelekcji na kolejną. Do Kolegium może zostać wybrana osoba
posiadająca „wyłącznie obywatelstwo polskie”40. Pozostałe ustawowe warunki tożsame są
z tymi, jakie przewidziano dla Prezesa IPN. Dodatkowo zgodnie z art. 15 ust. 7 „Członek
Kolegium (...) nie może być także pracownikiem ani prokuratorem Instytutu Pamięci, ani
świadczyć innych usług na podstawie umowy cywilnoprawnej”41.
Wraz z nowelizacją Ustawy o IPN z 2016 roku, w porównaniu do procedury wyboru
członków działającej przez nowelizacją Rady Instytutu Pamięci, w znacznym stopniu
zarówno uproszczono sposób wyboru członków Kolegium, jak i ograniczano katalog
wymagań stawianych kandydatom42. Obecnie członkowie Kolegium wybierani są

38

Zob. art. 13, ust. 1.
Zob. art. 13, ust. 2.
40
art. 15, ust. 4.
41
art. 15, ust. 7.
42
Do nowelizacji z 2016 r. kandydatów na członków Rady przedstawiało Parlamentowi Zgromadzenie
Elektorów – czterech Senatowi i dziesięciu Sejmowi. Kandydaci prezydenccy wskazywani byli przez Krajową
Radę Sądowniczą i Krajową Radę Prokuratury – po dwóch. W skład Zgromadzenia Elektorów wchodziło po
jednym przedstawicielu każdego Uniwersytetu i innej jednostki badawczej posiadające prawo nadawania tytułu
doktora habilitowanego z nauk historycznych. Głównym polem badawczym kandydata na członka
Zgromadzenia powinna była być historia XX wieku.
39
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w jednoetapowym postępowaniu spośród kandydatów wskazanych przez kluby i koła
parlamentarne oraz grupy senatorów. Ponadto „zrezygnowano z obowiązku posiadania tytułu
naukowego lub stopnia naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub prawnych.
Członka kolegium nie obejmuje już zakaz łączenia tej funkcji z mandatem posła lub senatora,
przynależności do partii politycznej, związku zawodowego i zakaz prowadzenia działalności
publicznej niedającej się pogodzić z godnością urzędu”43.
Kolegium posiada uprawnienia nadzorcze. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o IPN
przyjmuje ono roczne sprawozdanie Prezesa z działalności IPN, opiniuje przedstawione przez
Prezesa kandydatury na kierownicze stanowiska w instytucie, opiniuje i rekomenduje kierunki
działalności i programy badawcze IPN, zatwierdza wszelkie szczegółowe regulacje dotyczące
sprawowania przez instytut pieczy nad materiałami archiwalnymi będącymi w jego wyłącznej
dyspozycji. Dodatkowo opiniuje decyzje Prezesa dotyczące odmowy udostępnienia
dokumentów, a także ustala priorytety w zakresie ich udostępniania. Ponadto zajmuje
stanowisko w sprawach ważnych dla instytutu, a także wykonuje wszelkie inne zadania
przewidziane [dla kolegium] w ustawie.
W przypadku czeskiego Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych (dalej: IBRT)
również, podobnie do dwóch omawianych już instytucji, zachodzą silne korelacje prawne
pomiędzy organami władzy ustawodawczej i wykonawczej a samą instytucją.
Jednak przed omówieniem zasad funkcjonowania samej instytucji, należy nadmienić,
że czeski odpowiednik, w przeciwieństwie do swoich już omawianych korelantów, nie został
wyposażony w jasną strukturę hierarchiczną. Oznacza to, że klucz do omówienia struktury
IBRT jest zawarty w tytule ustawy: „o Instytucie Badania Reżimów Totalitarnych
i Archiwach Służby Bezpieczeństwa, a także o zmianie niektórych aktów prawnych”. O ile,
ostatnia część jest konsekwencją wydarzeń wcześniejszych związanych z szeregiem ustaw
takich jak chociażby ustawa lustracyjna, o tyle część środkowa nazwy wyraźnie wskazuje,
że czeski ustawodawca zdecydował się na powołanie dwóch bytów prawnych tj. Instytutu
Badania Reżimów Totalitarnych i Archiwów Służby Bezpieczeństwa. Formalne rozdzielenie
zostało ulokowane w art. 1 ustawy44. W obecnym stanie prawnym są one połączone na
poziomie zarządzania IBRT. Jednak widoczna autonomizacja archiwów związana jest z góry
zaplanowanym wydzieleniem ich z samego instytutu. Zgadnie z Art. 17 ustawy Archiwa będą
G. Czubek, Podsumowanie monitoringu wyboru członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, grudzień 2016 r.,
online:
http://monitoringkandydatow.org.pl/wp-content/uploads/2017/01/Podsumowanie-monitoringuwybor%C3%B3w-do-Kolegium-IPN_final-2.pdf.
44
Ustawa z dnia 8 czerwca 2007 r. o Instytucie Badania Reżimów Totalitarnych, Archiwach Służb
Bezpieczeństwa i o nowelizacji niektórych ustaw, zakon c. 181/2007 sb., z późn. zm., art. 1.
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częścią IBRT tylko do pierwszego stycznia 2030 roku45. Po tej dacie staną się częścią
Archiwum Narodowego, a same akta zostaną prawdopodobnie w pełni udostępnione
zainteresowanym na zasadach ogólnych.
Organizacja IBRT została przez ustawodawcę ulokowana w Rozdziale 2. Na mocy art.
3 ust. 1 ustawy siedzibą instytutu jest Praga. W ustępie drugim, ww. artykułu, ustawodawca
stwierdził wprost, że IBRT jest „organizacyjną jednostką państwa”46. W ustępie trzecim
określono natomiast źródła jego finansowania i podobnie, jak we wcześniej omawianych
przypadkach, jest to budżet państwa47.
Na czele IBRT stoi Dyrektor. Zadania i wymagania dotyczące pełnienia tej funkcji
czeski ustawodawca ulokował w art. 11 ustawy. Przede wszystkim, kandydat powinien
legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej na poziomie
magisterium. Poza tym powinien być osobą uczciwą i rzetelną48. Osoba pełniąca funkcję
Dyrektora odpowiedzialna jest ze całą działalność administracyjna IBRT, a także zapewnienie
instytucjonalnych ram dla funkcjonowania Rady Instytutu.
Zgodnie z omawianą ustawą najważniejszym ciałem instytutu jest Rada. Na mocy
rozwiązań przyjętych w art. 7 składa się ona z siedmiu członków wybieranych przez Senat.
Kandydaci na członków Rady są przedstawiani izbie wyższej czeskiego parlamentu przez:
Izbę Deputowanych49, Prezydenta Republiki i organizacje pozarządowe, które działają na tym
samym obszarze zainteresowań, co IBRT. Członkowie Senatu wybierają do Rady dwóch
członków spośród kandydatów wskazanych przez Izbę Deputowanych, jednego kandydata
prezydenckiego i czterech wskazanych przez organizacje pozarządowe. Co ciekawe, czeski
ustawodawca nie określił maksymalnej i minimalnej liczby kandydatów, którzy mają być
przedstawieni Senatowi przez poszczególne organa władzy i organizacje pozarządowe.
Członkowie Rady wybierani są na pięcioletnią kadencję z możliwością jednej reelekcji.
Uprawnienia Rady ustawodawca określił w art. 9. Są to m.in. określenie metod dla realizacji
zadań Instytutu, powoływanie i odwoływanie Dyrektora IBRT, a także nadzór nad jego
działalnością, aprobowanie wszelkich wewnętrznych regulaminów. Ponadto do zadań Rady
należy powołanie Rady Naukowej będącej profesjonalnym ciałem doradczym przy
Dyrektorze. Rada otrzymała za zadanie zaaprobowanie jej członków, spośród kandydatów
45

art. 17.
art. 3, ust. 2.
47
art. 2, ust. 3.
48
art. 11, ust. 2, od czeskich przymiotników: spolehlivy, bezúhonny.
49
W tekście angielskim ustawy czeską nazwę „Poslanecka snemovna” przetłumaczono jako Chamber of
Deputies i mimo bliskości znaczeniowej do polskiego słowa poseł zdecydowałem się na pozostanie przy nazwie
deputowany.
46
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funkcjonowania Rady Naukowej. Poza tym, Rada opiniuje projekt budżetu Instytutu i bada
jego wykonanie. W końcu musi zaaprobować roczne sprawozdanie z działalności Instytutu
przed przedstawieniem go Senatowi. Rada jest także organem drugiej instancji w przypadku
odwołań od decyzji organów instytutu. Ponadto, na gruncie służby archiwalnej, Rada
nadzoruje i ocenia bezpieczeństwo dostępu do materiałów zgromadzonych przez Archiwa
Służby Bezpieczeństwa. Wnioski są przez nią przedstawiane Senatowi. Dodatkowo
w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, takich jak na przykład „odnalezienie
ważnych dokumentów w archiwach zagranicznych a związanych z działalnością instytutu50”,
Rada zobligowana jest do zwrócenia się o pomoc do rządu i służb dyplomatycznych.
Wszelkie regulacje dot. Archiwów Służby Bezpieczeństwa zostały ulokowane, przez
ustawodawcę, w Rozdziale III omawianej ustawy. Jak już zostało to podkreślone, Archiwa są
jednostką autonomiczną w stosunku do całego IBRT. Ma to związek ze z góry założoną
czasowością ich funkcjonowania w ramach samego instytutu. W obecnym stanie prawnym
Archiwa są połączone z instytutem organizacyjnie i finansowo. W związku z tym ich dyrektor
powoływany jest na stanowisko przez Dyrektora IBRT, zaś ich finanse są częścią budżetu
instytutu. Poza tym działalność archiwów jest nadzorowana przez Radę.
W podobny sposób jak polski, litewski i czeski ustawodawca działanie i strukturę
instytutu w swoim kraju uregulował ich słowacki odpowiednik. W przywołanej już ustawie
z 19 sierpnia 2002 roku, o ujawnieniu dokumentów urzędów bezpieczeństwa państwa
i o powołaniu słowackiego Instytutu Pamięci Narodu51 (dalej: IPNa), również określono
relacje pomiędzy władzą państwową, a samą instytucją. Podobnie, jak w ustawach litewskiej
i czeskiej, słowacki ustawodawca wyraźnie podkreślił publiczny charakter nowo powstałego
instytutu. Zgodnie z par.

7 p. 1-3 Instytut Pamięci Narodu jest „instytucja prawa

publicznego”52 z siedzibą w Bratysławie.
Organy IPNa zostały wymienione w par. 10 i są to: Rada Dyrektorów, Komitet i Rada
Nadzorcza.
W skład Rady Dyrektorów wchodzi dziewięciu członków. Wybierani są do niej na
sześcioletnią kadencję. Na jej czele stoi Przewodniczący, który zgodnie z regulacjami
przyjęty przez ustawodawcę jest organem ustawowym. Przewodniczącego i pozostałych
Ustawa z dnia 8 czerwca 2007 r. o Instytucie Badania Reżimów Totalitarnych, Archiwach Służb
Bezpieczeństwa i o nowelizacji niektórych ustaw, zakon c. 181/2007 sb., z późn. zm., art. 9, ust. 2.
51
Zob. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2002 roku o Ujawnieniu dokumentów z bieżącej działalności Urzędów
bezpieczeństwa państwa z lat 1939-1989 i o powołaniu Instytutu Pamięci Narodu a także o nowelizacji
poszczególnych ustaw, zakon c. 503/2002 Z.z.,
52
par. 7, ust. 1.
50
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czterech członków Rady Dyrektorów wybiera parlament, spośród kandydatów wskazanych
przez komitet wyborczy. Pozostałych czterech jest nominowanych przez rząd i Prezydenta
Republiki (po dwóch każdy). Ponadto słowacki parlament wprowadził zasadę wymiany
połowy składu Rady Dyrektorów co trzy lata53. Zadania Rady Dyrektorów zostały określone
w par. 12 punkcie 4. Są to m.in. powołanie i zarządzanie Komitetem, a także nadzór nad jego
działalnością. Dodatkowo musi ona aprobować wewnętrzne regulacje i statut IPNa, omawiać
projekt budżetu przed przedstawienie go do dyskusji rządowi, zatwierdzać reguły
postępowania Komitetu i swoje własne. Ponadto Rada Dyrektorów ma za zadanie
przedyskutowanie i akceptację projektu rocznego sprawozdania z działalności IPNa.
Sprawozdania z działalności i budżetu są przedstawiane do akceptacji rządowi i słowackiemu
parlamentowi tj. Radzie Narodowej. Posiedzenia Rady Dyrektorów mogą odbywać się
jedynie w przypadku stwierdzenia kworum.
W gestii Komitetu znajduję się natomiast realizacja ustawowych zadań IPNa.
Wszelkie jego działania powinny być wykonywane na podstawie instrukcji przekazanych
przez Radę Dyrektorów. W skład Komitetu wchodzi siedmiu członków. Funkcję
Przewodniczącego Komitetu sprawuje wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, zaś jego
sześciu pozostałych członków jest wybieranych przez Radę Dyrektorów. Członkowie
Komitetu ze swojego grona wybierają maksymalnie dwóch wiceprzewodniczących. Wszyscy
oni, z wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu, powinni być pracownikami IPNa. Do kwestii
związanych z posiedzeniami i obliczaniem kworum stosuje się takie same zasady jak
w Radzie Dyrektorów. Ostatnim z organów słowackiego IPNa jest Rada Nadzorcza. Zgodnie
z par. 14 ustawy o IPNa jest ona „najwyższym organem kontrolnym instytutu”54. W jej skład
wchodzi trzech członków. Dwóch z nich jest wybieranych i odwoływanych przez słowacka
Radę Narodową, a trzeciego powołuje i odwołuje ze stanowiska Minister Sprawiedliwości
Republiki Słowackiej. Do zadań Rady Nadzorczej należy kontrola na działalnością
i finansami IPNa, Rady Dyrektorów i Komitetu. Dokumenty finansowe (i inne) mają być
analizowane przede wszystkim pod kątem zgodności z ustawą o instytucie, a także innymi
ustawami i statutem IPNa. W związku z tym członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni
do wglądu we wszystkie dokumenty związane z działalnością instytutu. W przypadku
stwierdzenia uchybień Rada Nadzorcza musi o tym fakcie poinformować Radę Dyrektorów,
rząd i parlament. Ponadto członkowie Rady Dyrektorów muszą przedstawić Radzie
par. 12 ust. 2, W przypadku pierwszej kadencji gdy siłą rzeczy musiał być powołany pełny skład Rady
Dyrektorów zdecydowano o ograniczeniu kadencji połowy jej pierwszego składu do trzech lat, przy czym zasada
ta nie dotyczyła pierwszego Przewodniczącego która kadencja mimo wszystko miała trwać sześć lat.
54
par. 14, ust. 1.
53
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Nadzorczej projekt budżetu, sprawozdanie finansowe i roczny raport z działalności IPNa
przed zaprezentowaniem go Radzie Narodowej.
Słowacki ustawodawca, wzorem polskiego, ustanowił też szczególne warunki dla
kandydatów do objęcia stanowisk we właśnie omówionych organach instytutu. Wszystkie one
zostały zawarte w par.

11 ustawy. Przede wszystkim osoba ubiegająca się o jedno ze

stanowisk w organach IPNa nie mogła być w przeszłości w żaden sposób związana
z Komunistyczną Partią Czechosłowacji, Komunistyczną Partią Słowacji, a także z partiami
skupionymi we Froncie Narodowym55. Ponadto, z mocy ustawy, wykluczone są osoby, które
pracowały w organach służby bezpieczeństwa i Milicji Ludowej. Takim samym obostrzeniom
podlegają osoby, które w świetle posiadanych przez IPNa dokumentów, zostały w przeszłości
zarejestrowane jako tajny współpracownik służby bezpieczeństwa.
Kwestie związane z finansowaniem IPNa zostały uregulowane w par.

16.

W przeciwieństwie do omawianych już ustaw z innych państw, słowacki ustawodawca
zdecydował się na bardzo szczegółowe uregulowanie tego zagadnienia. Przede wszystkim
IPNa, na mocy ustawy, zarządza majątkiem własnym i majątkiem państwowym 56. W skład
majątku własnego wchodzą wszelkie ruchomości i nieruchomości, a także prawa majątkowe,
które mogą służyć realizacji zadań instytutu. Kwestie związane z korzystaniem z majątku
państwa słowackiego regulują ustawy odrębne. Zgodnie z punktem 4 ww. paragrafu wszelkie
finansowanie instytutu i dotacje powinny pochodzić z budżetu państwa. W związku z tym
wszelkie darowizny przekazywane na rzecz IPNa są rozumiane jako darowizny na rzecz
państwa słowackiego.
Omówione dotychczas prawne ramy funkcjonowania narodowych instytutów pamięci
na Litwie, w Polsce, Czechach i na Słowacji wykazały wiele cech wspólnych i pewne
odrębności. Przede wszystkim w przypadku polskiego IPN i litewskiego Centrum wyraźny
jest wewnętrzny podział kompetencji, uwidoczniony z resztą w treści aktu prawnego. Analiza
norm prawnych regulujących organizację podobnych instytucji w Czechach i na Słowacji już
nie dała tak wyraźnej odpowiedzi. W przypadku IBRT ustawodawca skupił się na
podkreśleniu autonomicznego charakteru części odpowiedzialnej za pieczę nad archiwaliami.
Na Słowacji nie zdecydowano się na tak wyraźne wyodrębnienie poszczególnych
departamentów. Skala działalności i szeroki obszar działalności zarówno IBRT i IPNa będzie
W jego skład wchodziły: Komunistyczna Partia Czechosłowacji, Komunistyczna Partia Słowacji,
Czechosłowacka Partia Socjaldemokratyczna, Czechosłowacka Partia Narodowo-Socjalistyczna, słowacka Partia
Pracy i słowacka Partia Wolności, a także kilkanaście organizacji społecznych.
56
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2002 roku o Ujawnieniu dokumentów z bieżącej działalności Urzędów
bezpieczeństwa państwa z lat 1939-1989 i o powołaniu Instytutu Pamięci Narodu a także o nowelizacji
poszczególnych ustaw, zakon c. 503/2002 Z.z., par. 16, ust. 1.
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widoczny dopiero w momencie przeanalizowania ich ustawowych zadań i celów jakie mają
przyświecać ich funkcjonowaniu.
Na tym tle ciekawym zjawiskiem są instytucje z Węgier i Bułgarii, czyli z drugiej
podgrupy. Zarówno w przypadku węgierskich Archiwów Historycznych Węgierskiego
Bezpieczeństwa Publicznego (dalej: Archiwa), jak i Komitetu ujawniania dokumentów
i ogłaszania przynależności obywateli Bułgarii do organów bezpieczeństwa państwa i służb
wywiadowczych Bułgarskiej Armii Ludowej, wydaje się, że pewne ograniczenia pola ich
działalności widoczne są już w samej warstwie semantycznej. Jednak zarówno historia ich
utworzenia, jak i relacje między instytucjami a organami władzy państwowej pokazują,
że na gruncie rozwiązań prawnych nie równią się one od swoich już omówionych
odpowiedników.
Struktura i zasady funkcjonowania węgierskich Archiwów uregulowane są w ustawie
nr III/200357, w artykułach 8 i 9. Głównym i jedynym ustawowym organem Archiwów jest
Dyrektor Generalny. Zasady jego wyboru, odwołania i kompetencje mu powierzone zostały
ulokowane przez węgierskiego ustawodawcę właśnie w tych dwóch ww. artykułach.
Dyrektor Generalny powoływany jest na swoje stanowisko przez Przewodniczącego
Parlamentu. Jego kadencja trwa siedem lat. Sam wybór Dyrektora Generalnego powinien być
poprzedzony otwartym konkursem58. W trakcie procedury konkursowej kandydaci mają być
uprzednio wysłuchani przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa i Parlamentarny Komitet
Kultury i Prasy.
Węgierski ustawodawca wzorem swoich regionalnych odpowiedników również
zdecydował się na zastosowanie zaostrzonych kryteriów doboru przyszłego Dyrektora
Generalnego i podobnie jak w innych, już omówionych, państwach dotyczą one przeszłości
samego kandydata. Osoba pretendująca do pełnienia tej funkcji nie mogła być w przeszłości
w żaden sposób związana z korpusem bezpieczeństwa Węgierskiej Republiki Ludowej.
Ponadto przyszły Dyrektor generalny musi być osobą nie karaną. Ciekawym rozwiązaniem
prawnym wydaje się być wymóg całkowitej apolityczności kandydata w czasie 10 lat
poprzedzających powołanie go na to stanowisko59.

Ustawa o Ujawnieniu działalności Tajnych Służb Reżimu Komunistycznego i o Utworzeniu Archiwów
Historycznych Węgierskiego Bezpieczeństwa Publicznego, (sygnatura anglojęzyczna) act III of 2013.
58
art. 8, ust. 5.
59
art. 9, ust. 1, w tym punkcie węgierski ustawodawca wylicza stanowiska, jakich nie mógł sprawować kandydat
na Dyrektora Generalnego w ciągu 10 lat poprzedzających jego powołanie, a także wskazuje poszczególne
jednostki systemu węgierskiego bezpieczeństwa publicznego, z którymi kandydat nie mógł być w przeszłości
związany.
57
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Zadania i kompetencję samego Dyrektora Generalnego zostały uregulowane w art. 9.
Przede wszystkim są to uprawnienia stricte techniczne związane z ustawowymi zadania
samych Archiwów. Dotyczą one przede wszystkim wydawania decyzji o umożliwieniu
dostępu do zasobów archiwalnych i zgodności wniosków o dostęp z ustawą.
Poza prawem powołania na stanowisko Przewodniczący Parlamentu ma także prawo
odwołania Dyrektora Generalnego. Co do zasady kadencja Dyrektora Generalnego wygasa
w przypadku śmierci, czy po upływie kadencji. Wyjątkowym rozwiązaniem, w stosunku do
innych omawianych ustaw, jest przepis, w myśl którego może dojść do dymisji Dyrektora
w sytuacji, gdy Przewodniczący Parlamentu zwolni go z pełnienia tej funkcji lub gdy
stwierdzi brak zgodności i szans na dalszą współpracę między nimi60. Taka konstrukcja
normy
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zrezygnować z tworzenia oddzielnych organów odpowiedzialnych za nadzór nad Archiwami.
Wszystkie funkcje nadzorcze powierzył właśnie Przewodniczącemu Parlamentu i mają się
one rozciągać „na wszelką działalność Archiwów”61.
Nie tylko regulacje dotyczące powoływania organów i nadzoru nad nimi są zbliżone
do rozwiązań przyjętych w innych państwach. Węgierski ustawodawca, w treści aktu
prawnego, wyraźnie artykułuje również charakter i sposób finansowania Archiwów. Kwestie
te reguluje przywołany już art 8. W punkcie drugim zostało wyraźnie wskazane, że „Archiwa
są organizacją finansowaną ze środków publicznych, zarządzającym własnym majątkiem
i posiadającym swój własny budżet, który jest niezależną częścią finansów parlamentu”62.
Podobny minimalizm w kwestii organizacji organów swojego instytutu zajmującego
się archiwami i ujawnianiem informacji na temat współpracy swoich obywateli ze służbami
reżimu komunistycznego wykazał się ustawodawca bułgarski. W ustawie o powołaniu
Komitetu ujawniania dokumentów i ogłaszania przynależności obywateli Bułgarii do
organów bezpieczeństwa państwa i służb wywiadowczych Bułgarskiej Armii Ludowej63
(dalej: Komitet), wzorem Węgier, zdecydowano się wręcz na nie powoływanie żadnych
ustawowych organów wewnątrz Komisji, tylko na stwierdzenie, że ona jest kolegialnym
organem ustawowym.
art. 8, ust. 6, lit. „d” „i” „e”.
art. 8, ust. 4.
62
art. 8, ust. 2.
63
Ustawa z dnia 19 grudnia 2006 roku, O dostępie i ujawnieniu dokumentów i ogłaszania przynależności
obywateli Bułgarii do organów bezpieczeństwa państwa i służb wywiadowczych Bułgarskiej Armii Ludowej,
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online:
www.comdos.bg/media/Normativna%20osnova/ADDAABCSSISBNASA-15.02.2013.doc.
60
61

81

Zgodnie z art. 5 ustawy w jej skład wchodzi dziewięciu członków. Wybierani są na
pięcioletnią kadencję przez bułgarskie Zgromadzenie Narodowe. Kandydaci zgłaszani są
przez wszystkie grupy polityczne w parlamencie. Po wyborze każdy z nich ma możliwość
jednej reelekcji. W myśl tego samego artykułu członkowie Komisji powinni być wybierani
w taki sposób, aby żadna z grup politycznych lub koalicji nie miała w niej większości 64.
Zgodnie z punktem trzecim członkami Komisji mogą zostać obywatele bułgarscy
przebywający na stałe w kraju, posiadający wykształcenie wyższe, obdarzeni publicznym
zaufaniem i posiadający certyfikat dostępu do informacji ściśle tajnych 65. Sama procedura
wyboru członków Komisji zbliżona jest do rozwiązań węgierskich. Przede wszystkim
kandydaci przed powołaniem ich na stanowisko muszą być przesłuchani przez parlamentarną
Komisję bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.
Na czele Komisji stoi Przewodniczący wybierany bezpośrednio, podobnie jak jej
Sekretarz, przez Zgromadzenie Narodowe66. Kadencja Przewodniczącego i Sekretarza jest
tożsama kadencji całej Komisji. Do zadań Przewodniczącego należą wszelkie obowiązki
administracyjne związane działalnością i funkcjonowaniem Komisji takie jak organizacja jej
pracy i publikowanie jej wyników. Do zadań Sekretarza należy organizacja bieżących działań
Komisji i przygotowanie jej spotkań.
W przeciwieństwie do omawianych już regulacji z innych państw, w bułgarskiej
ustawie brak jest wyraźnie określonego organu odpowiedzialnego za nadzór nad Komisją.
Z samego tekstu ustawy wynika jednak, że takie uprawnienia posiada właśnie Zgromadzenie
Narodowe jako całości. To właśnie przed nim przewodniczący składa roczny raport.
Zgromadzenie posiada również uprawnienie do odwoływania poszczególnych członków
Komisji67. Ponadto wzorem innych państw w regionie bułgarski ustawodawca wprowadził
liczne obostrzenia dotyczące przeszłości członków Komisji. Podobnie jak na Węgrzech,
dotyczą one zarówno współpracy z reżimem komunistycznym, jak i popełnienia pospolitych
przestępstw. Weryfikacja tych okoliczności należy do zadań wspomnianej już parlamentarnej
Komisji bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.
Spośród państw stanowiących pewien wyjątek od reguły polegającej na regulowaniu
działalności poszczególnych narodowych instytutów pamięci jedną ustawą zawierającą
ewentualnie przepisy odsyłające, bliższe państwom omówionym dotychczas wydają się być
rozwiązania zastosowane w Rumunii. Jak zostało to już podkreślone na początku niniejszego
64

art. 5 ust. 2.
art. 5 ust. 3.
66
art. 6 ust. 7.
67
art. 5 ust. 7.
65
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rozdziału, w Rumunii, w przeciwieństwie do pozostałych państw spotykamy się z dualizmem
państwowych instytucji zajmujących się tematyką społecznej pamięci zbiorowej. Działanie
jednej z nich, Narodowej Rady Badania Archiwów Securitate (dalej: CNSAS), oparte jest na
ustawie68, drugiej, Instytutu Badania Zbrodni Komunistycznych i Rumuńskiego Uchodźstwa
(dalej: IICCMER), na akcie wykonawczym69.
CNSAS jest autonomicznym i kolegialnym organem administracyjnym posiadającym
osobowość prawną będącym pod nadzorem rumuńskiego parlamentu. Głównym organem
CNSAS jest Kolegium składające się z jedenastu członków. Na jego czele stoi Dyrektor. Poza
tym w skład Kolegium wchodzą: zastępca dyrektora, sekretarz i członkowie. Kolegium
podporządkowany bezpośrednio jest Dyrektor Generalny CNSAS i jeden z departamentów –
prawny. Z kolei Dyrektorowi Generalnemu podporządkowany jest jego zastępca i pozostałe
departamenty. Należy podkreślić, że struktura CNSAS w przeciwieństwie do pozostałych
instytutów określona została w akcie wykonawczym, a nie w samej ustawie70. Pozostałe
departamenty Rady to: departament śledczy; dwa departamenty archiwalne; departament
badawczy, ekspozycyjny i publikacji; departament komunikacji i informacji; departament
zarządzania informatycznego; departament gospodarczy i kadr71. Kolegium zgodnie ze
swoimi uprawnieniami ma za zadanie zarządzać wszystkimi dokumentami związanymi
z wykonywaniem przez Radę swoich ustawowych zadań, wydaje certyfikaty o dostępie do
informacji, a także o fakcie przynależności do Securitate, decyduje o odtajnieniu materiałów
archiwalnych, koordynuje działalność edukacyjną i badawczą CNSAS, akredytuje uczonych
pracujących na zgromadzonych materiałach archiwalnych, nawiązuje i prowadzi współpracę
z bliźniaczymi instytucjami z regionu72.
IICCOMER w obecnie przyjętej formule prawnej działa od 2009 roku. To właśnie
wtedy doszło do połączenia Instytuty Badania Zbrodni Komunistycznych i Narodowego
68

Zob. Ustawa nadzwyczajna z 5 marca 2008 o dostępie i ujawnieniu archiwów Securitate (Orodonanta de
urgenta Nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la prop riul dosar şi deconspirarea Securităţii), online:
http://www.cnsas.ro/documente/cadru_legal/OUG%2024_2008.pdf (dostęp 14.08.2018).
69
Zob. Rozporządzenie z dnia 18 listopada 2009 r. o powołaniu, organizacji i funkcjonowaniu Instytutu Badania
Zbrodni Komunistycznych i Rumuńskiego Uchodźstwa (HOTĂRÂRE nr. 1.372 din 18 noiembrie 2009 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc), online: www.iiccr.ro/en/about-us/legislation/.
70
Zob. Rozporządzenie z 18 grudnia 2008 r. nr 2 w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacji
i funkcjonowania Narodowej Rady Badania Archiwów Securitate (HOTĂRÂRE Nr. 2 din 18 decembrie 2008
privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii), online: http://www.cnsas.ro/documente/cadru_legal/HOTARARE%202_2008.pdf (dostęp
03.08.2018).
71
Zob. Schemat strukturalny CNSAS online:
http://www.cnsas.ro/documente/2012.03.01%20%20Organigrama%20CNSAS.pdf (dostęp: 14.08.2018).
72
Zob.
Oficjalna
strona
internetowa
CNSAS,
sekcja
uprawnienia
kolegium
CNSAS,
http://www.cnsas.ro/atributii.html (dostęp 12.08.2018).
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Instytutu Pamięci o Rumuńskich Uchodźstwie73. Podobnie jak CNSAS, zgodnie z art. 1
rozporządzenia, ICCOMER jest instytucją publiczną posiadającą osobowość prawną,
podporządkowaną rządowi i nadzorowaną bezpośrednio przez premiera. Siedzibą ICCOMER
jest Bukareszt (art. 1 ust. 2). Zgodnie z art. 7 finansowany jest z budżetu państwa. Zgodnie z
art. 4(1) ciałem opiniującym działania IICCOMER jest Rada Naukowa. Na jej czele stoi
Prezydent Rady Naukowej. W jej skład wchodzą przedstawiciele m.in. Archiwum
Narodowego, CNSAS, a także innych organizacji badawczych i kombatanckich. Rada
Naukowa składa się z siedemnastu członków nominowanych przez premiera.
Na czele IICCMER stoi zależny od rady Przewodniczący Wykonawczy74. Podlegają
mu Wiceprzewodniczący, od którego zależny jest wydział rumuńskiego uchodźstwa,
Dyrektor Generalny odpowiedzialny za departament edukacyjny i służbę studiów nad
reżimem komunistycznym. Ostatnim bezpośrednim podwładnym Prezydenta Wykonawczego
jest Sekretarz Generalny odpowiedzialny za cały pion administracyjny.
Jak zostało już wspomniane we wstępnie do niniejszego rozdziału, jeszcze w innym
kierunku, niż rumuńscy, a także pozostali, założyciele instytucji oddziałujących na społeczną
pamięcią zbiorową po upadku komunizmu, poszli twórcy EMI. Wzmiankowany już Estoński
Instytut Pamięci Historycznej powstał w oparciu o osobistą decyzję urzędującego wówczas
prezydenta (Toomasa Hendrika Ilvesa75) i to właśnie on osobiście wchodzi w skład komitetu
naukowego EMI. Oprócz niego w skład komitetu wchodzą przewodniczący i członkowie. Co
ciekawe EMI poza swoim charakterem prawnym, wyróżnia się od reszty instytucji w regionie
swoim umiędzynarodowieniem. O ile chociażby w przypadku polskiego IPNu dostęp do
poszczególnych stanowisk jest ściśle powiązany z faktem posiadania polskiego obywatelstwa,
o tyle w przypadku EMI mamy do czynienia z komitetem naukowym w skład którego, poza
samym założycielem, nie wchodzi żaden Estończyk. Jego przewodniczącym jest obywatel
Hiszpanii E.B. Crespo, a członkami byli dyplomaci i profesorowie uznanych uniwersytetów
w Europie i na świecie76. Równolegle do Komitetu Naukowego działa Rada.

73

Zob. Oficjalna strona internetowa IICCOMER, sekcja: about us/history, https://www.iiccr.ro/en/aboutus/history/.
74
Zob. Schemat organizacyjny IICCOMER znajdujący się na jego oficjalnej stronie internetowej,
https://www.iiccr.ro/en/about-us/organizational-chart/.
75
Zob. Oficjalna strona internetowa Estońskiego Instytutu Pamięci Historycznej (EMI),
http://mnemosyne.ee/en/about-us/ stan na dzień 09.03.2018 r., jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że wskutek
takiego zabiegu instytut nadal jest związany z jego założycielem, a nie np. z każdą kolejną głową państwa.
76
Według stanu na dzień 09.03.2018 r. w skład komitetu naukowego EMI wchodzą: T.G. Ash (Uniwersytet w
Oxfordzie), K. Gerner (Uniwersytet w Lund), P. Keisalo (emerytowany dyplomata z Finlandii), N. Lene (były
wiceprezydent Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego), L. Lehtinen (pisarz z Finlandii), M. Meckel
(przedostatni minister spraw zagranicznych NRD), N.M. Naimark (Uniwersytet Standforda), Y.M. Rabkin
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W przeciwieństwie do niego jest ona obsadzona przez naukowców i jednego dziennikarza –
Estończyków. Podobnie jak komitet składa się z przewodniczącego i członków (czterech).
Sam instytut zatrudnia menadżerów projektów badawczych, starszych badaczy i badaczy77.
3.3. Ustawowe zadania narodowych instytutów pamięci
Omówione powyżej prawne ramy organizacji i funkcjonowania narodowych instytutów
i instytucji pamięci, w Europie Środkowej i Wschodniej, w zdecydowanej większości
przypadków wyraźnie wykazały związki pomiędzy organami władz poszczególnych państw
a faktem ich założenia i funkcjonowania78. W niniejszym podrozdziale zostaną omówione
funkcje i zadania narodowych instytutów pamięci i innych instytucji zajmujących się
kształtowaniem społecznej pamięci zbiorowej w wybranych państwach. Podobnie jak
przypadku struktury omawianych instytutów zostały one określone w poszczególnych aktach
prawnych i decyzjach. Pozwoli to na identyfikację ich głównych pól działalności, a także na
wskazanie obszarów zainteresowania poszczególnych państw w kontekście badań nad
społeczną pamięcią zbiorową

3.3.1. Generalne
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wyartykułowane w ustawach i innych aktach założycielskich.
Generalne funkcje omawianych narodowych instytutów pamięci bardzo często
wyrażone są wprost w treści samych aktów prawnych. Tak jest w przypadku ustaw polskiej,
węgierskiej, słowackiej, litewskiej, czeskiej i bułgarskiej.
W przypadku estońskiego EMI, podobnie jak przy przedstawieniu jego struktury,
zadania zostały wywiedzione z informacji umieszczonych na oficjalnej stronie internetowej
instytucji.
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(Uniwersytet w Montrealu), P. Zacek (dyrektor czeskiego IBRT w latach 2008-2010),
http://mnemosyne.ee/en/about-us/.
77
Według stanu na dzień 09.03.2018 r. w EMI zatrudnionych jest piętnaście osób,
http://mnemosyne.ee/en/about-us/.
78
Wobec rozwiązań przyjętych w Estońskim Instytucie Pamięci Historycznej pojawia się problem dotyczący
powiązania EMI z konkretnym, byłym już, Prezydentem Estonii. Mimo tego wydaje się, że w związku
z prowadzoną działalnością, jak i faktem założenia go przez urzędująca wówczas głowę państwa, można dalej
uważać go za instytucję publiczną, oczywiście z licznymi zastrzeżeniami.
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przedstawienie wszystkich zadań i funkcji przewidzianych dla polskiego IPN, a następnie
porównanie ich z funkcjami innych instytutów pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej79.
Autorzy ustawy powołującej do życia Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu80 jego generalne funkcje i zadania określili w art. 1,
a następnie uszczegółowili je w kolejnych rozdziałach ustawy. Zgodnie z ustawą IPN ma za
zadanie gromadzenie dokumentów81 i udostępnianie dokumentów82, „poszukiwanie miejsc
spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub
wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do dnia
31 lipca 1990 r.”83, a także upamiętnianie „walk i męczeństwa”84. Ponadto ustawodawca
przewidział dla IPN następujące funkcje: śledczą85, lustracyjną86, badawczą i edukacyjną87.
Wszelkie zadania IPN mają być realizowane w oparciu o omówioną w poprzednim
rozdziale strukturę narodowego instytutu pamięci. Warto nadmienić, że spośród wszystkich
omawianych w niniejszym rozdziale aktów prawnych, polska ustawa reguluje działalność
narodowego instytutu pamięci w sposób najbardziej szczegółowy. Ponadto w związku
Jak już zostało to wspomniane w samym tekście, polski ustawodawca w sposób najbardziej przejrzysty
wyartykułował funkcje i zadania swojego narodowego instytutu pamięci. W treści polskiej ustawy zostały one
wyraźnie wskazane (art. 1), rozdzielone i wyartykułowane w kolejnych rozdziałach ustawy. Dzięki temu badacz
otrzymuje jasną strukturę oczekiwań wobec powołanej instytucji oraz obraz ustawowych zadań jakie ma ona do
zrealizowania. Taki jasny podział kompetencji jest doskonałym punktem wyjścia do dalszych analiz
porównawczych z aktami prawnymi wydanymi w pozostałych z omawianych państw.
80
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1016 z póź. zm.
81
Sposób gromadzenia dokumentów przez IPN ustawodawca określił w Rozdziale 3 omawianej ustawy (art. 2529). Wskazał w nim jakie dokumenty powinny być zgromadzone przez IPN (tj. wszelkie dokumenty, zbiory
danych, rejestry i kartoteki wytworzone oraz zgromadzone przez organy bezpieczeństwa państwa, organy
więziennictwa, sądy i prokuratury, oraz organy bezpieczeństwa III Rzeszy i ZSRR – art. 25 ust. 1), a także
określił termin w jakim powinny być one przekazane do archiwów instytutu (60 dni od utworzenia IPN – art. 25
ust. 1) i organy zobowiązane do ich przekazania. Ponadto w niniejszym rozdziale określono procedurę
przekazania dokumentacji, a także zobowiązanie osób posiadających dokumenty mające znaleźć się w wyłącznej
dyspozycji instytutu do niezwłocznego powiadomienia Prezesa IPN o tym fakcie.
82
Zasady udostępnia zgromadzonych przez IPN dokumentów ustawodawca umieścił w rozdziale 4 ustawy
(art. 29a – 43). Zawiera on zasady postępowania w przypadku złożenia wniosku o dostęp do zgromadzonej
dokumentacji, zasady uzyskiwania kopii dokumentów, katalog celów dla realizacji których można uzyskać
dostęp do zgromadzonych dokumentów (są to wykonywanie zadań ustawowych, prowadzenie badań
naukowych, publikacji materiału prasowego – art. 36), a także tryb odwoławczy w przypadku odmowy
udostępnienia dokumentów.
83
Rozdział 6a, art. 53b-53i, niniejsze przepisy zostały dodane do ustawy o IPN wraz z jej nowelizację w 2016
roku. Ustawodawca określił w nim szczegółowy tryb prowadzenia prac poszukiwawczych, a także przepisy
tworzące Bazę Materiału Genetycznego.
84
Rozdział 6b, podobnie jak 6a dodany do ustawy wraz z jej nowelizacją w 2016 r roku, Art. 53j.-53n.,
ulokowany w nim przepisy uszczegółowiające rolę IPNu w zakresie upamiętniania walk i męczeństwa Narodu
Polskiego zarówno w kraju, jak i za granicą.
85
Rozdział 5, art. 45-52, w rozdziale tym określono właściwość działania prokuratorów IPN (przestępstwa
wymienione art. 1, ust. 1, lit. A, ww. ustawy), tryb ich działania, a także zobowiązanie innych organów państwa
do współpracy i pomocy instytutowi w realizacji jego ustawowych zadań.
86
Rozdział 5a, art. 52a – 52g, w rozdziale tym określono zasady, zadania i funkcje Biura Lustracyjnego.
87
Rozdział 6, art. 53-53a, w rozdziale tym ustawodawca uszczegółowił zadania IPNu w zakresie informowania
społeczeństwa, upowszechniania wiedzy i prowadzenia badań naukowych.
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z przewidzianą przez ustawę rozbudowaną strukturą IPNu, w porównaniu do innych
omawianych poniżej instytucji, posiada on najszersze możliwości działania i realizacji swoich
ustawowych zadań.
Należy także nadmienić, że poza zadaniami ulokowanymi we właściwej ustawie o IPN
polski ustawodawca przewidział istotną rolę instytutu w dwóch ustawach tzw. „ustawie
dekomunizacyjnej”88 i „ustawie dezubekizacyjnej”89. Rola, jaką IPN ma odgrywać
w procedurach przewidzianych przez te dwa akty prawne, zostanie omówiona w dalszej
części niniejszego rozdziału. W pozostałych omawianych państwach regionu twórcy
poszczególnych narodowych instytutów i instytucji pamięci, nie zdecydowali się na
zastosowanie tak wyraźnego podziału kompetencji.
Co prawda, w ustawie litewskiej również zastosowany został wyraźny podział
Centrum na poszczególne departamenty, a także określono rolę i funkcje instytucji jako
całości, to jednak litewski ustawodawca nie zdecydował się na umieszczenie tak
szczegółowych definicji i przepisów proceduralnych, jak jego polski odpowiednik. Ponadto
nie ograniczył się on tylko do podziału zadań, ale także wyjaśnił powody, dla których
Centrum zostało założone i powinno funkcjonować. Znalazły się one w przywoływanym już
w poprzedniej części art. 2 ustawy90. W myśl tego artykułu rolą Centrum jest badanie
wszelkich przejawów zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa i wszelkiej inne formy
stawiania w stan oskarżania i sądzenia Litwinów „w trakcie okupacji”91. Rolą Centrum jest
także badanie wszelkich form zbrojnego i cywilnego oporu przeciwko nim. Dodatkowo
Centrum ma przygotować ocenę prawnej sytuacji osób odpowiedzialnych za przygotowanie
i samych wykonawców ludobójstwa. Problematyka ta została rozwinięta w artykułach 4
(zadania) i 5 (funkcje) omawianej ustawy. To właśnie w nim wyjaśniono jak litewski
ustawodawca rozumie słowo okupacja. W tym przypadku generalnie chodzi o okres okupacji
niemieckiej i sowieckiej w latach 1939-1990. Ponadto ustawodawca, podobnie jak
ustawodawca polski, postanowił wyjść poza okres 1939/40 – 1991 i zobowiązał Centrum do
prowadzenia badań także nad polityką prowadzoną w „regionie Wilna” w okresie 1920-1939
88

Zob. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz pomniki, Dz. U. 2016 poz. 744.
89
Zob. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin, Dz. U. 2016 poz. 2270.
90
Ustawa z dnia 5 czerwca 1997 r. o Centrum Badania Ludobójstwa i Oporu Mieszkańców Litwy, Nr VIII –
238, z póź. zm., art. 2.
91
art. 2 ust. 2. Termin okupacja jest przez litewskiego ustawodawcę wyjaśniony w zarówno w treści preambuły
jak i później w treści przepisów uszczegółowiających funkcje samej instytucji.
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roku. Przedmiotem zainteresowania Centrum mają być wszelkie działania związane z oporem
przeciwko polityce prowadzonej na tym obszarze w ww. okresie92. W związku z tymi
wydarzeniami litewski narodowy instytut pamięci ma przede wszystkim za zadanie
„przywrócenie historycznej prawdy i oddanie sprawiedliwości [ofiarom], a także zbadanie
fizycznego i psychicznego ludobójstwa Litwinów”93.
Centrum ma realizować owe generalne założenia poprzez swoje departamenty.
Wydział odpowiedzialny za badania na ludobójstwem i oporem ludności - łączący w sobie
funkcje śledcze i edukacyjne - powinien wykonać to m.in. poprzez znalezienie lub stworzenie
właściwych

metod

dla

badania

tego

typu

przestępstw

i

ustanowienie

długo

i krótkoterminowych programów wprowadzających w życie ustalone metody śledzenia ich
odkrywania prawdy. Umożliwi to zebranie, przeanalizowanie i podsumowanie przez Centrum
wszelkich materiałów dotyczących oporu przeciwko okupantom, a także realizujących go
organizacji podziemnych, grup partyzanckich i uczestników działań mających na celu
przywrócenie wolności94. Ponadto pozwoli to na przygotowanie i opublikowanie materiałów
naukowych

informujących

o

wydarzeniach

i

sytuacjach

będących

przedmiotem

zainteresowania samego Centrum. Dodatkowo ma ono za zadanie przygotować, na podstawie
zebranych

materiałów,

listy

ofiar

reżimów

okupacyjnych,

uczestników

ruchów

wolnościowych i wszystkich innych ochotników walczących z okupantem. Wszystkie
te zebrane materiały, w myśl ustawodawcy, mają posłużyć do przygotowania programów
rozwijających patriotyzm i poczucie obywatelskości wśród kolejnych pokoleń młodych
Litwinów95. W celu utrwalenia w pamięci społeczeństwa prawdziwego obrazu tamtych
wydarzeń Centrum zostało zobowiązane do współudziału w utworzeniu w Wilnie specjalnego
Muzeum Ofiar Ludobójstwa. Poza tym powinno inicjować i wspierać wszelkie projekty
związane

z

budową

pomników,

szczególnym

oznaczeniem

miejsc

pamięci,

a także prowadzące do powstania filmów i monografii związanych z tematyką dotyczącą
powstania i funkcjonowania Centrum. Na instytucję nałożono też takie obowiązki jak
przygotowanie propozycji dni, w których można by było uczcić ofiary ludobójstwa i osoby
stawiające opór okupantom96, czy też takich, którym za swoją działalność należą się
Chodzi oczywiście o okres gdy Wileńszczyzna wchodziła w skład II RP, jednak w treści ustawy nazwa
państwa – okupanta nie została wymieniona. W związku z tym litewski ustawodawca zobowiązuje Centrum do
badania polityki prowadzonej przez dwóch okupantów nazwanych po imieniu – III Rzeszę i ZSRR i trzeciego
dorozumianego tylko w pewnym, specyficznym, przedziale czasowym.
93
Ustawa z dnia 5 czerwca 1997 r. o Centrum Badania Ludobójstwa i Oporu Mieszkańców Litwy, Nr VIII –
238, z póź. zm., art. 4
94
art. 4 ust. 3.
95
art. 4 ust. 7.
96
art. 4 ust. 13.
92
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odznaczenia i inne państwowe zaszczyty.

Pozostałe funkcje Centrum omówione przez

ustawodawcę w Art. 5 są rozwinięciem dotychczas omawianych problemów, z którymi muszą
uporać się jego pracownicy.
Podobne rozwiązania, jeśli chodzi o katalog funkcji i zadań swoich narodowych
instytutów, przyjęli ustawodawcy z Czech i Słowacji. W czeskiej ustawie z 2007 roku z
jednej strony zdecydowano się na nie rozdzielanie poszczególnych funkcji pomiędzy różne
części samego INBRT, z drugiej uwzględniono omawiany już autonomiczny charakter
Archiwów Służb Bezpieczeństwa. W związku z tym zdecydowano się jedynie na rozdzielenie
funkcji i zadań instytutu i archiwów.
Zadania IBRT zostały ulokowane w art. 497. Zgodnie z nim dla instytutowej części
IBRT
w

przewidziano

przeciwieństwie

przede
do

wszystkim

swojego

funkcje

polskiego

edukacyjne

odpowiednika

i

bez

śledcze,

jednak

oddzielnego

pionu

prokuratorskiego. Instytut ma je zrealizować poprzez m.in. przestudiowanie i obiektywną
ocenę

okresów

„braku

wolności”98,

przeprowadzenie

śledztw

dotyczących

antydemokratycznej i kryminalnej aktywności organów państwa i ich służb bezpieczeństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem aktywności wykazywanej na tym polu przez Komunistyczną
Partię Czechosłowacji i inne organizacje odwołujące się do tej samej [komunistycznej]
ideologii99. IBRT ma także za zadanie udokumentowanie i przeanalizowanie sposobów i dróg
prowadzących do likwidacji w Czechosłowacji ustroju demokratycznego przed i po tzw.
zwycięskim lutym. Pracownicy instytutu powinni uwzględnić przy tym, kto spośród
obywateli czeskich i obcokrajowców wspierał takie działania, a kto stawiał im opór. IBRT
powinien też udokumentować zbrodnie komunistyczne i nazistowskie. Aby zrealizować
edukacyjną część swojej działalności wszelkie zebrane materiały dotyczące zbrodni obu
reżimów w okresie ich trwania powinny zabezpieczone i udostępnione publicznie, w tym
w formie elektronicznej, a samą digitalizację zbiorów pracownicy IBRT powinni wykonać
„bez zbędnej zwłoki”100. W celu osiągnięcia lepszych efektów instytut został zobowiązany
ww. artykule w punktach od „f” do „h” do propagowania wyników swoich prac w każdy
możliwy sposób m.in. poprzez wystawy, seminaria i konferencje. Wszystko to powinno
odbywać przy jak najszerszej współpracy z innymi instytucjami edukacyjnymi zarówno
w kraju jak i za granicą.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2007 r. o Instytucie Badania Reżimów Totalitarnych, Archiwach Służb
Bezpieczeństwa i o nowelizacji niektórych ustaw, zakon c. 181/2007 sb., z późn. zm., art. 9, ust. 2.
98
art. 4, ust. „a”.
99
art. 4, ust „a”.
100
art. 4, ust. „d”.
97
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Funkcjom jakie, zostały przewidziane dla autonomicznej części archiwalnej –
Archiwom Służby Bezpieczeństwa – poświęcony został art. 13 ust. 1 omawianej ustawy.
W myśl przyjętych w nim rozwiązań do zadań archiwów należy m.in. udostępnianie
i publikowanie materiałów archiwalnych związanych z działalnością służb bezpieczeństwa,
umożliwienie dostępu do zebranych archiwaliów dla wszelkich organów państwa
upoważnionych do prowadzenia działań śledczych – w tym służb prokuratorskich - i na polu
bezpieczeństwa. Ponadto ich rolą jest nadzór nad pracownikami zajmującymi się
dokumentacją w samym IBRT. Dodatkowo od podpunktu „d” do „l” i w ust. 2 ustawodawca
wskazał szereg technicznych obowiązków archiwów związanych z pieczą nad archiwaliami,
ich udostępnianiem i współpracą z innymi archiwami w Republice Czeskiej.
Jak już zostało wyżej wspomniane, w słowackiej ustawie IPNa, również w zakresie
przewidzianych funkcji instytucji istnieją liczne podobieństwa do dotychczas omawianych
narodowych instytutów pamięci. Słowacki ustawodawca w przyjętej technice legislacyjnej
bliższy był swojemu czeskiemu – przy uwzględnieniu specyfiki Archiwum Służby
Bezpieczeństwa - i litewskiemu odpowiednikowi aniżeli polskiemu. Funkcje jego instytutu
zostały wyartykułowane w par. 8 ustawy101. Podobnie jak w przypadku innych instytutów
można wśród nich wyróżnić zarówno funkcje edukacyjne jak i śledcze, lecz podobnie jak
w przypadku innych niż polski instytutów służące jedynie dokumentacji określonych
w ustawie przestępstw a nie realizacji uprawnień prokuratorskich. Za główny cel działalności
IPNa słowacki ustawodawca, bardzo podobnie jak czeski, uznał konieczność kompleksowej
i niezależnej oceny „okresu opresji”, a zwłaszcza przypadków i sposobów prowadzących do
utraty wolności, symptomów wskazujących typowe cechy ideologii i systemów odwołujących
do komunizmu i nazizmu, wreszcie udziału w tych wszystkich procesach zarówno własnych
obywateli, jak i obcokrajowców102. Wszystko to ma być dokonane właśnie poprzez
działalność śledczo-badawczą i rozpropagowane poprzez liczne inicjatywy edukacyjne.
Dlatego też IPNa został zobowiązany do ujawnienia ofiarom systemu wszelkiej dokumentacji
związanych z postawieniem ich w stan oskarżenia, do opublikowania bazy danych
zawierającej informacje o osobach funkcjonujących w ramach aparatu bezpieczeństwa i ich
działalności. Poza tym instytut ma za zadnie dostarczyć wszystkie te informację organom
państwa i przygotować grunt do postawienia sprawców w stan oskarżenia. W tym ostatnim
przypadku ustawodawca zobowiązał IPNa do ścisłej współpracy z Prokuraturą Generalną
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2002 roku o Ujawnieniu dokumentów z bieżącej działalności Urzędów
bezpieczeństwa państwa z lat 1939-1989 i o powołaniu Instytutu Pamięci Narodu a także o nowelizacji
poszczególnych ustaw, zakon c. 503/2002 Z.z., par. 8.
102
par 8 ust. 1, lit. „a”.
101
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Republiki Słowackiej103. Dodatkowo instytut powinien przygotować listy osób biorących
udział w oporze przeciwko obu reżimom i wystawić im odpowiednie zaświadczenia.
Wszystkie

te

działania

mają

prowadzić

do

systematycznego

gromadzenia

i dokumentowania informacji, dowodów i dokumentów związanych z okresem interesującym
IPNa. Funkcje edukacyjne mają służyć rozpowszechnieniu dorobku pracy instytutu. Zgodnie
z ustawą IPNa powinien, podobnie jak inne omawiane dotychczas instytucje, robić to przy
zastosowaniu wszelkich dostępnych metod i środków takich jak publikacje, wystawy,
seminaria, konferencje i panele dyskusyjne104. Aktywność ta ma być prowadzona we
współpracy z podobnymi instytucjami zarówno na Słowacji jak i poza jej granicami, ze
szczególnym uwzględnieniem archiwów, muzeów, bibliotek, memoriałów oporu, muzeów
i miejsc pamięci związanych tematyką obozów koncentracyjnych i obozów śmierci. IPNa ma
im dostarczyć wszelkie informacje, wskazać możliwości badawcze i promować ich
działalność105.
Jeszcze mniej wyraźnie niż w dotychczas omawianych ustawa swoje oczekiwania
wobec Archiwów Historycznych Węgierskiego Bezpieczeństwa Publicznego wyraził
ustawodawca węgierski. W przeciwieństwie do zarówno swojego polskiego, jak i pozostałych
odpowiedników, nie poświecił on funkcjom Archiwów nawet oddzielnego artykułu. Wszelkie
ich cele i funkcje są dorozumiane z poszczególnych przepisów ustawy106. Za główny cel
ustawy powołującej do życia Archiwa węgierski ustawodawca uznał ujawnienie i zebranie
wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów bezpieczeństwa Państwa
Węgierskiego. W rozumieniu przyjętym w omawiane ustawie przedmiotem zainteresowania
archiwów są dokumenty wytworzonych przez organy bezpieczeństwa w okresie
od 21 grudnia 1944 do 14 lutego 1990 roku107. Zadania te zostały uszczegółowione w części
art. 8. Na jego mocy Archiwa powinny zapewnić odpowiednie warunki do zapoznania się
przez osoby zainteresowane ze swoimi teczkami osobowymi 108. Ponadto zostały obowiązane
do dostarczenia informacji dla organizacji zajmujących się odkrywaniem prawdy
i korzystających z prawa do jawności informacji o osobach, które pełnią funkcje publiczne
a w przeszłości związane były z organami służby bezpieczeństwa 109. Oprócz tego Archiwa

par 8 ust. 1, lit. „d”.
par 8 ust. 1, lit. „h”.
105
par 8 ust. 2, lit. „g”.
106
Ustawa o ujawnieniu działalności Tajnych Służb Reżimu Komunistycznego i o Utworzeniu Archiwów
Historycznych Węgierskiego Bezpieczeństwa Publicznego, (sygnatura anglojęzyczna) act III of 2013.
107
art. 1.
108
art. 8, ust. 3, lit. „a”.
109
art. 8, ust. 3, lit. „b”.
103
104
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muszą zapewnić możliwości prowadzenia badań naukowych, a także podejmować inne
ustawowo przewidziane dla nich czynności110.
W przypadku bułgarskiej Komisji Ujawniania Informacji ustawodawca nie
zdecydował się na aż tak minimalistyczne podejście do funkcji i zadań powoływanej przez
niego instytucji. Oczekiwania organu założycielskiego wobec Komisji zostały wyrażone
w art. 1 i następnie od 9 do 14111. W jego przypadku widoczne są przede wszystkim funkcje
śledczo – lustracyjne, jak i edukacyjne. Zgodnie z art. 1 Komisja ma umożliwić dostęp,
ujawnienie i sprawować pieczę nad dokumentacją wytworzoną przez państwowe służby
bezpieczeństwa i służby wywiadowcze bułgarskiej Armii Narodowej, włączając to organy
będące ich poprzednikami, w okresie od 9 września 1944 do 16 czerwca 1991 roku112.
Dalsze uszczegółowienie zadań Komisji zostało zawarte w art. od 9 do 14. Zgodnie
z nimi instytucja ta ma za zadanie odnaleźć, zbierać, przeanalizować i ocenić dokumenty
dotyczące działalności organów wskazanych w art. 1113. Służyć ma to realizacji zarówno
funkcji lustracyjnych jak i edukacyjnych. Do pierwszej kategorii bułgarski ustawodawca
zaliczył m.in. ujawnienie i opublikowanie listy osób zajmujących obecnie najwyższe
stanowiska państwowe, a w przeszłości związanych ze służbami bezpieczeństwa i wywiadem.
Poza tym Komisja została zobligowana do dostarczenia informacji na ten temat dla każdej
z osób fizycznych, które złożą odpowiedni wniosek lub uczynią ich najbliżsi lub inne
uprawnione podmioty wskazane w ustawie. Została ona także zobligowana do utworzenia
specjalnego archiwum, w którym zostaną zgromadzone wszystkie dokumenty związane
obszarem jego działalności. Do drugiej kategorii – edukacyjnej – należy zaliczyć
zobowiązanie Komisji przez ustawodawcę do współpracy z podobnymi instytucjami
z zagranicy i znaną już, z innych omawianych ustaw instytuckich, formułę propagowania
wyników swojej pracy. Podobnie jak inne instytucje w regionie również bułgarska Komisja
została zobligowana przez swojego ustawodawcę do organizowania i wspierania badań
naukowych, publikacji dokumentów, a także organizacji seminariów, konferencji i wystaw114.
Funkcję edukacyjną pełnić powinien również specjalny biuletyn wydawany przez tę
instytucję, w którym mają być publikowane materiały dotyczące jej działalności, decyzje
i sprawozdania.
art. 8, ust. 3, lit. „c” i „d”.
Ustawa z dnia 19 grudnia 2006 roku, O dostępie i ujawnieniu dokumentów i ogłaszania przynależności
obywateli Bułgarii do organów bezpieczeństwa państwa i służb wywiadowczych Bułgarskiej Armii Ludowej,
SG 102/19 Dec 2006, z póź. zm.
112
art. 1 (1).
113
art. 9 (1).
114
art. 10.
110
111
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W przypadku rumuńskiej CNSAS jej funkcje pokrywają się ze strukturą organizacyjną
instytucji. Dlatego też, podobnie jak w przypadku innych instytutów, w tym przypadku
wyróżnić możemy funkcje edukacyjne, badawcze, archiwalne i śledcze – jednak rozumiane
jako funkcje wspierania działalność śledczej organów państwa. CNSAS prowadzi działalność
wydawniczą, udostępnia materiały źródłowe badaczom, przygotowuje ekspozycje związane
bezpośrednio z tematyką jej działalności. Jako instytucja pozostająca pod nadzorem
parlamentu co roku przygotowuje raport ze swojej działalności, który jest publikowany115.
Funkcje IICCOMER – drugiej rumuńskiej instytucji – zostały określone w art. 2
rozporządzenia116. Do zadań instytutu należy prowadzenie badań, przy zachowaniu
standardów naukowych, nad tematyką zbrodni komunistycznych i rumuńskiego uchodźstwa
spowodowanego ustanowieniem reżimu komunistycznego w tym państwie. W związku z tym
ma za zadnie wspierać wszelkie działania edukacyjne związane z przypisaną mu tematyką,
promować pamięć o niej. Dodatkowo ma rozwijać badania naukowe nad rumuńskim
uchodźstwem i zbrodniami komunistycznymi w tym kraju. Dziać się to ma poprzez
ułatwianie i stymulowanie badań. Dodatkowo w przypadku wykrycia naruszeń prawa ma za
zadanie informować odpowiednie organa i przekazywać im niezbędne informacje. Ostatnim
spośród przewidzianych zadań jest dokumentowanie i archiwizowanie wszelkich materiałów
związanych

z

uchodźstwem

Rumunów,

tworzenie

bazy

danych

bojowników

antykomunistycznych i miejsc pamięci. Dodatkowo IICCOMER zobowiązany jest do
współpracy

z

innymi

instytucjami

zajmującymi

się

działalnością

muzealniczą

i wystawienniczą zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
W przypadku estońskiego Instytutu Pamięci Historycznej, pomimo braku unormowań
ustawowych, widać wyraźnie, że w przypadku przewidzianych dla niego zadań i funkcji nie
odbiega on od innych tego typu instytucji powołanych na mocy poszczególnych ustaw.
Estoński Instytut Pamięci Historycznej skupia się na następujących obszarach
działalności: badania i edukacja, współpraca międzynarodowa, publiczna samoświadomość.
Na polu edukacji, zgodnie ze swoją misją wyrażoną na oficjalnej stronie internetowej,
EMI dąży do całościowego zbadania „niehumanitarnych reżimów i ideologii na jakich było
one oparte”117. Badania prowadzone przez EMI mają skupiać się na jak najszerszym
Zob. Oficjalna strona internetowa CNSAS, sprawozdania z działalności z poszczególnych lat:
http://www.cnsas.ro/rapoarte.html (dostęp 15.08.2018).
116
Zob. Rozporządzenie z dnia 18 listopada 2009 r. (HOTĂRÂRE nr. 1.372 din 18 noiembrie 2009 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc).
117
Zob. Oficjalna strona internetowa Estońskiego Instytutu Pamięci Historycznej, sekcja „activities”, ,
http://mnemosyne.ee/en/activities/, (dostęp 13.03.2018)
115
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spektrum problemów. Począwszy od szkód fizycznych, ekonomicznych, środowiskowych,
jakie wyrządziła polityka prowadzona przez wspomniane reżimy, jak i na piętnie odciśniętym
przez nie na społeczeństwach – „doświadczających [polityki reżimów] i zmuszonych
do funkcjonowania w ich ramach”118. Do tego katalogu należą również wszelkiej maści
„przestępstwa międzynarodowe” takie jak wszelkie przejawy ludobójstwa, zbrodni przeciwko
ludzkości i zbrodni wojennych. Ponadto w ramach działalności badawczo-edukacyjnej EMI
organizuje seminaria, wystawy, warsztaty, a także przygotowuje materiały dydaktyczne i inne
pomoce naukowe mogące pomóc w objaśnieniu problematyki będącej przedmiotem jego
zainteresowania. Ponadto instytut zajmuje się organizacją warsztatów mających pomóc
w prezentowaniu zagadnień związanych z przeszłością w sposób ciekawy i przystępny.
W ramach współpracy międzynarodowej EMI współpracuje z licznymi agendami
rządowymi (w tym z instytutami będącymi przedmiotem analiz w niniejszej pracy), jak
i z organizacjami pozarządowymi z regionu Europy Środkowej i Wschodniej i ze świata.
W ramach trzeciego elementu działalności, publicznej samoświadomości, EMI
organizuje

wydarzenia

upamiętniające

traumatyczne

doświadczenia

z

przeszłości,

jak i prowadzi bazy danych osób, które doświadczyły osobiście okrucieństw poszczególnych
reżimów119.
3.3.2. Szczególne narzędzia działania instytutów pamięci: definicje, koncentracja
materiałów archiwalnych, szczególne przepisy karne, zadania wynikające
z innych aktów prawnych niż ustawa właściwa.
Powyżej zostały omówione ogólne zadania i funkcje narodowych instytutów pamięci
w Europie Środkowej i Wschodniej. Jednak w wielu przypadkach państwowe organy
założycielskie nie ograniczyły się do wskazania tylko swoich generalnych oczekiwań lecz
także dookreśliły środki, jakie mogą być przez narodowe instytuty i instytucje pamięci użyte.
Taki stan rzeczy występuje w państwach, gdzie mamy do czynienia ze skupieniem działań
i realizacją oczekiwań władzy w ramach jednego narodowego instytutu pamięci. Wówczas
działalność takiej instytucji oparta jest na dedykowanej ustawie dokładnie określającą prawne
ramy jej funkcjonowania. Dlatego też niniejszy podrozdział zostanie poświęcony omówieniu
takich zagadnień jak szczególne definicje ustawowe przewidziane dla narodowych instytutów
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Ibidem.
EMI prowadzi dwie bazy danych: ofiar komunizmu i Estończyków – więźniów niemieckich obozów
koncentracyjnych, zob. http://mnemosyne.ee/en/activities/, (dostęp: 13.03.2018).
119
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pamięci, jednej z fundamentalnych zasad ich działalności – koncentracji materiałów
archiwalnych wewnątrz poszczególnych instytucji, ulokowania w treści poszczególnych
ustaw przepisów karnych, a także odesłań do innych aktów prawnych, w których
przewidziana jest aktywna rola narodowego instytutu pamięci. Ostatni przypadek będzie
omówiony na przykładzie wspomnianych już polskich ustaw – tzw. „dekomunizacyjnej120”
i „dezubekizacyjnej121”.
Szczegółowe zadania narodowych instytutów pamięci pojawiają się w treści
poszczególnych ustaw m.in. poprzez wprowadzenie do nich szczególnych przepisów,
typowych tylko dla spraw związanych z działalnością samych instytutów. Ustawodawcy
zdecydowali się na szczegółowe opisanie organizacyjnych ram działania narodowych
instytutów pamięci. Miało to zapewne w zamyśle twórców umożliwić skuteczne
funkcjonowanie instytucji i egzekwowanie przez nie swoich uprawnień. Takie normy mają
definiować i precyzować pewne pojęcia czy też wprowadzać dyrektywy postępowania.
Ponadto nadają narodowym instytutom pamięci szczególne uprawnienia na gruncie prawa
karnego i administracyjnego. Są to normy prawne dwojakiego rodzaju. W pierwszym
przypadku mogą one działać łącznie, a odpowiedzialność na podstawie przepisów karnych
może wynikać z niedopełnienia obowiązku administracyjnego. W drugim z kolei podleganie
normie karnej wynika z przepisów samej ustawy.
W polskiej ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu zostały zawarte oba omawiane przypadki. Cały rozdział I
omawianej ustawy został poświęcony doprecyzowaniu pojęć takich jak: zbrodnia
komunistyczna,

funkcjonariusz

państwa

komunistycznego,

zbrodnia

ukraińskich

nacjonalistów i członków ukraińskich organizacji kolaborujących z III Rzeszą, zbrodnia
przeciwko ludzkości i ludobójstwa, zbrodnia nazistowska, zbrodnia wojenna, a także
wyjaśnieniu czym, w rozumieniu niniejszej ustawy były organy bezpieczeństwa państwa 122.
Poza tym w art. 7 polski ustawodawca doprecyzował czym, według tego aktu prawnego są
dokumenty123.

120

Zob. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz pomniki, Dz. U. 2016 poz. 744.
121
Zob. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin, Dz. U. 2016 poz. 2270.
122
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1016 z póź. zm.
123
art. 7.
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Z kolei rozdział VII został poświęcony specjalnym przepisom karnym. Podstawą do
określenia,

czy dany

czyn

jest

zbrodnią

komunistyczną

w

rozumieniu

ustawy

o IPN, jest fakt, czy został on popełniony przez funkcjonariusza państwa komunistycznego,
czy dokonano go w okresie pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r. i czy stanowił on
przestępstwo w myśl wówczas obowiązującej polskiej ustawy karnej124. Z kolei jako
funkcjonariusz

państwa

komunistycznego

rozumiana

jest

osoba,

która

w

myśl

obowiązujących wówczas przepisów korzystała ze statusu funkcjonariusza publicznego lub
korzystała z ochrony równej w stosunku do tej, jaka przysługiwała funkcjonariuszowi125.
W szczególności chodzi o osoby, które były funkcjonariuszami państwowymi lub pełniły
kierownicze funkcje w organach statutowych partii komunistycznych. W przypadku
doprecyzowania takich pojęć jak zbrodnia wojenna czy przeciwko ludzkości ustawodawca
oparł się na definicjach przyjętych na gruncie prawa międzynarodowego. Kwestie związane
określeniem czym były organy bezpieczeństwa publicznego, uregulowano w art. 5.
Ustawodawca wylicza w nim czternaście organów wchodzących w skład korpusu
bezpieczeństwa publicznego. Zaliczył do nich m.in. wszelkie jednostki organizacyjne, które
odpowiadały za bezpieczeństwo publiczne, takie jak resort bezpieczeństwa PKWN, jego
następcę w postaci Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i powołany w wyniku
rozwiązania MBP Komitet Bezpieczeństwa Publicznego. Wyróżnienie to dotyczy także
wszystkich jednostek podległych ww. organom, a zwłaszcza Milicji Obywatelskiej do 1954
roku126. Podobne rozwiązania przyjęto w ustawach słowackiej i węgierskiej. Najbardziej
zbliżone rozwiązania, jeśli chodzi o opisowość i szczegółowy charakter definicji przyjęto
w ustawie słowackiej. Doprecyzowano tam, jakie rodzaje dokumentów i z jakiego okresu
powinny znaleźć się w dyspozycji IPNa, czym w rozumieniu ustawy były zbrodnie
nazistowskie i komunistyczne, zbrodnie przeciwko ludzkości. Ponadto słowacki ustawodawca
określił, kim w rozumieniu ustawy była osoba postawiona w stan oskarżenia, a także co
powinno być przedmiotem ujawnienia i powinno zostać upublicznione (m.in. dokumenty
tajnych służb)127. Z kolei w ustawie węgierskiej, ze względu na specyfikę Archiwów
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art. 2, ust. 1. Ustawodawca wskazuje dwie ustawy karne: Kodeks Karny z 1932 r. i Kodeks Karny z roku
1969. Takie wyliczenie o jakie ustawy karne chodzi ustawodawcy miało sens przed kolejnymi nowelizacjami
ustawy o IPN z lat 2016 i 2018, kiedy to datą początkową działalności IPN był 1 września 1939 roku. Obecnie
mamy do czynienia z rozszerzeniem ram czasowych działalności IPN-u do roku 1917 przy czym nie
doprecyzowano czy przestępstwa będące przedmiotem zainteresowania IPN powinny wyczerpywać znamiona
czynu zabronionego według ustaw karnych obwiązujących na ziemiach polskich przed 1932 rokiem.
125
art. 2 ust. 2.
126
art. 5 ust. 4.
127
Ustawodawca słowacki przyjął rozwiązanie, w którym zdefiniował większość zagadnień i kwestii, które są
przedmiotem zainteresowania IPNa. Naturalnie nie odbiegają one od standardów innych państw. Jednak mimo to
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Historycznych Węgierskiego Bezpieczeństwa Publicznego, skupiono się na zdefiniowaniu
m.in. takich pojęć jak tajny współpracownik, pracownik (korpusu bezpieczeństwa
publicznego Węgierskiej Republiki Ludowej), czy osoba pod obserwacją 128. Wolne od
szczegółowych definicji są natomiast ustawy uchwalone w Czechach i na Litwie.
Kolejnym przykładem szczególnych uprawnień części narodowych instytutów pamięci
jest zasada gromadzenia dokumentów. W przypadku polskiej ustawy o IPN została ona
wyrażona w Rozdziale 3. Zgodnie z art. 25 ustawy wszelkie organy państwa będące w
posiadaniu dokumentów, które na mocy ustawy zostały przekazane do dyspozycji instytutu,
zostały zobowiązane do ich przekazania w terminie 60 dni od powstania IPN 129. Podobne
unormowania zawierające obligację do ścisłej współpracy z narodowym instytutem pamięci
zastosowano także w ustawie bułgarskiej (art. 16), węgierskiej (art. 11, ust. 4-7), a także
częściowo w ustawach czeskiej i słowackiej. W dwóch ostatnich przypadkach ustawodawcy
skupili się przede wszystkim na obowiązkach związanych z ujawnieniem dokumentacji
tajnych służb. Ponadto, jak zostało to już wspomniane czeskie rozwiązania charakteryzują się
wyraźnym rozgraniczeniem archiwum służb bezpieczeństwa od samego instytutu. Ma to
naturalnie związek w określonymi w ustawie i omówionymi powyżej okolicznościami –
jasnym określeniem przez ustawodawcę momentu, gdy archiwa IBRT staną się częścią
archiwów powszechnych, a dostęp do zgromadzonych materiałów będzie odbywał się na
zasadach ogólnych.
Polski ustawodawca ponadto zdecydował się na wprowadzenie do ustawy specjalnych
przepisów karnych. Warto nadmienić, że poza ustawą o IPN odesłania do prawa karnego
występują jedynie w ustawie węgierskiej. Jednak w tamtym przypadku ustawodawca
zdecydował się tylko na określenie okoliczności, kiedy sprawca przestępstwa przeciwko
dokumentom karze nie podlega. Mianowicie zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy „osoba, która po
upływie [określonego w ustawie] terminu wciąż jest w posiadaniu dokumentów, które
powinny być przekazane do Archiwów nie podlega karze za nieautoryzowane zarządzanie
dokumentami, a także za nadużycie dostępu do prywatnych danych i naruszenie tajemnicy
państwowej, jeśli anonimowo przekaże ww. dokumenty do Archiwów”130. W przypadku nie
wystąpienia okoliczności określonych w ustawie o Archiwach dana osoba odpowiada na
postanowiono na ulokowanie omawianych definicji w ustawie, a tym samym w prawie krajowym, bez
stosowania odwołań do definicji funkcjonujących w ramach np. prawa międzynarodowego.
128
Ustawa o ujawnieniu działalności Tajnych Służb Reżimu Komunistycznego i o Utworzeniu Archiwów
Historycznych Węgierskiego Bezpieczeństwa Publicznego, (sygnatura anglojęzyczna) act III of 2013, art. 1 ust.,
1, p. od 1 do 13.
129
art. 25, ust. 1.
130
art. 11, ust 6.
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zasadach ogólnych. Na tle innych państw z regionu najbardziej aktywny i zarazem kreatywny
w kontekście lokowania przepisów karnych w ustawie regulującej funkcjonowanie swojego
narodowego instytutu pamięci jest ustawodawca polski.
W polskiej ustawie o IPN do nowelizacji z 26 stycznia 2018 r. 131 istniały dwa przepisy
odnoszące się bezpośrednio do kwestii publicznego negowania zbrodni będących
przedmiotem zainteresowania pionu śledczego instytutu. Pierwszy związany był bezpośrednio
omawianą już koncentracją materiałów archiwalnych przez instytut. Otóż polski ustawodawca
ustanowił sankcję karną za nie zastosowanie się do obowiązku przekazania dokumentów do
IPN. Zgodnie z Art. 54 karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat podlega każdy kto
w jakikolwiek sposób utrudnia zebranie materiałów na mocy ustawy pozostających w gestii
IPN. Wśród przykładów takiego działania ustawodawca wskazał m.in. niszczenie
dokumentów, ukrywanie, uszkadzanie, ingerowanie w ich treść, a także – w podpunkcie
drugim – ukrywanie i uchylanie się od ich przekazania do IPN132. Z kolei w Art. 55 polski
ustawodawca zastosował konstrukcję podobną do penalizacji tzw. kłamstwa oświęcimskiego.
W tym przypadku karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3 podlega każdy, kto
publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom będącym przedmiotem zainteresowania
IPN133.
Wraz ze wspomnianą nowelizacją katalog czynów podlegających karze został
rozszerzony o „publiczne i wbrew faktom” pomówienie Państwa Polskiego i Narodu
Polskiego o współudział w zbrodniach III Rzeszy (art. 55a). Zgodnie z tym przepisem taka
osoba podlegała karze pozbawienia wolności do lat trzech. Wyłączenie zastosowano jedynie
w przypadku, gdy dana osoba dokonuje penalizowanego czynu w ramach działalności
artystycznej lub naukowej (art. 55a, ust. 3). Ponadto zgodnie z art. 55b ustawę stosowało się
zarówno wobec obywateli polskich jak i cudzoziemców, niezależnie od prawa
obowiązującego w miejscu popełnienia przestępstwa (art. 55b)134. Taki stan prawny utrzymał
Zob. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, oraz
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz. U. 2018, poz.
369.
132
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1016 z póź. zm., art. 54.
133
art. 55, w ustawie zastosowano sformułowanie „kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom
o których mowa w art. 1 ust. 1”.
134
Prezydent A. Duda podpisał omawianą nowelizację ustawy o IPN w dniu 6 lutego 2018 r. jednak skierował ją
w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Do dnia 12.04.2018 r. nie zapadł wyrok Trybunału w tej
sprawie, oficjalna strona internetowa Prezydenta RP, http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/odeslane-dotk/art,6,nowelizacja-ustawy-o-ipn-skierowana-do-trybunalu-konstytucyjnego.html,
dostęp
10.04.2018
r.
Trybunał Konstytucyjny nie zdążył zająć się tą sprawą ponieważ zaskarżone przepisy zostały uchylone kolejną
nowelizacją ustawy o IPN z 27 czerwca 2018 roku.
131
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się zaledwie do 27 czerwca 2018 roku, kiedy Sejm przyjął kolejną nowelizację ustawy o IPN
uchylającą kontrowersyjne artykuły (art. 55a i 55b)135.
Ponadto w ramach wspomnianej już nowelizacji ze stycznia 2018 r. polski
ustawodawca – poprzez dodanie do ustawy Rozdziału 6c – stworzył ramy prawne mające
pomóc w „ochronie dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego” na
gruncie prawa cywilnego. Zgodnie z art. 53o powództwo takie może wytoczyć „organizacja
pozarządowa w zakresie swoich zadań ustawowych”136. Ponadto takie samo powództwo może
wytoczyć sam IPN137.
Polski ustawodawca przewidział aktywną rolę IPN również w innych ustawach.
W ramach tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”138 instytut na żądanie odpowiedniego organu
emerytalnego lub rentowego ma za zadanie sporządzić i dostarczyć raport z przebiegu służby
danego funkcjonariusza. Ustalenia IPN mając więc realny wpływ na ustalenie przez właściwy
organ wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. Z kolei w przypadku tzw.
„ustawy dekomunizacyjnej”139 dla IPN przewidziano przede wszystkim rolę opiniodawczą.
Zgodnie z ustawą instytut musi zaopiniować: stwierdzenie przez wojewodę nieważności
uchwały nadającej nazwę lub patronat, wydanie decyzji o usunięciu pomnika, wydanie
zarządzenia zastępczego przez wojewodę w przypadku, gdy jednostka samorządu
terytorialnego nie realizuje omawianej ustawy.
3.4. Na drodze do instytucjnalizacji pamięci? Studium przypadku Republiki
Łotewskiej.
Spośród wybranych państw, Republika Łotewska jest jedynym przykładem, którego
specyfika wymaga poświęcenia mu odrębnego studium przypadku140. Wynika to z faktu, że
Zob. Ustawa z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary, Dz. U. 2018, poz. 1277, online: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1277.
136
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1016 z póź. zm., art. 53o.
137
art. 53p.
138
Zob. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz ich rodzin, Dz. U. 2016 poz. 2270.
139
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz pomniki, Dz. U. 2016 poz. 744.
140
Powody dla których przypadek Republiki Łotewskiej nie może być omówiony w oparciu o użyte w
niniejszym rozdziale zmienne zostały omówione już we wstępie. W niniejszym podrozdziale zostaną
przedstawione poszczególne instytucje realizujące zadania narodowych instytutów pamięci i działające w tym
135
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nie doszło tam do skupienia państwowej polityki pamięci w jednej lub kilku instytucjach
powiązanych prawnie lub organizacyjnie z organami państwa. W związku z tym, w
przypadku Łotwy wciąż mamy do czynienia z rozproszeniem państwowej polityki pamięci.
Jednak w żadnym przypadku nie można mówić o odrzuceniu historii przez to państwo (np. na
wzór Hiszpanii). W niniejszym podrozdziale zostaną omówione poszczególne instytucje
zajmujące się historią najnowszą, w konsekwencji wpływające przez na kształtowanie się
społecznej pamięci zbiorowej w tym państwie. Podniesione zostaną tu kwestie związane
z państwowym wpływem na poszczególne instytucje badawcze, edukacyjne i quasi-śledcze.
Ponadto postaram się ukazać bezpośrednie działania państwa łotewskiego na polu społecznej
pamięci zbiorowej, a także wykazać potencjalne przyczyny rozproszenia instytucji
zajmujących się tematyką będącą przedmiotem zainteresowania niniejszej rozprawy.
Republika Łotewska, w porównaniu nie tylko z pozostałymi państwami bałtyckimi, ale
generalnie z wybranymi krajami, w trakcie przemian demokratycznych najgłębiej, a także
w sposób najbardziej szczegółowy odwoływała się do przeszłości. Łotewska deklaracja
niepodległości zawierała bardzo dokładny opis okoliczności z przeszłości, które doprowadziły
najpierw do zajęcia państwa, a następnie determinowały działania mające na celu
przywrócenie właściwego ładu prawnego na obszarze jej obszarze141. Jednak, jak wynika
z analiz dalszych działań łotewskiej legislatury, wydaje się, że twórcy deklaracji
niepodległości potraktowali swoje racje i wizje przeszłości swojego państwa jako
niepodważalne i niezmienne. Wynika to z faktu, że od momentu przywrócenia państwowości,
tamtejszy ustawodawca potrzebował siedmiu lat na wprowadzenie do konstytucji zapisów,
z 15 października 1998 roku, pozbawiających biernego prawa wyborczego osoby, które
po 13 stycznia 1991 roku zdecydowały się na pozostanie w szeregach korpusu
bezpieczeństwa lub na stanowiskach kierowniczych w administracji cywilnej ZSRR
i Łotewskiej SRR. Kolejnych dziewięć lat zajęła łotewskiej legislaturze nowelizacja kodeksu
karnego (z 2009 roku) wprowadzająca sankcje karne za zbrodnie wojenne, a także negowane
ludobójstwa. W końcu, potrzebowali kolejnych pięciu lat na nowelizację konstytucji
polegającą na dodaniu do niej preambuły. Wyraźnie widać więc, że twórcy prawa na Łotwie
nie podejmowali szerszych działań mających na celu prawną petryfikację pamięci 142. Bardziej

państwie, a także schematy funkcjonowania państwowej polityki pamięci i prób prawnej petryfikacji społecznej
pamięci zbiorowej.
141
Łotewska deklaracja niepodległości, jej treść, odwołania do przeszłości i konstrukcje prawne przyjęte przez
Radę Najwyższą Łotewskiej SRR zostały szczegółowo omówione w poprzednim rozdziale.
142
Podobnie jak w przypadku deklaracji niepodległości, treści zawarte w preambule do konstytucji Republiki
Łotewskiej zostały szczegółowo omówione w poprzednim rozdziale.
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prawdopodobne, że były to działania podejmowane w wyniku presji, jaka wytwarzała się na
skutek tarć i konfliktów społecznych w tym państwie143.
Moment przełomu na tym polu, z perspektywy badań nad historią społeczną, nastąpił
w 2012 roku wraz z przegranym przez mniejszość rosyjską referendum w sprawie uznania
języka rosyjskiego za drugi oficjalny język Łotwy144. Właśnie to wydarzenie stało się
motorem napędowym dla uchwalenia nowelizacji konstytucji i dodania do niej wspomnianej
już preambuły. Co zaś się tyczy wspomnianych przepisów karnych, to art. 74 kodeksu
karnego Republiki Łotewskiej (dotyczący zbrodni wojennych) obowiązuje w takim samym
brzmieniu od momentu jego uchwalenia 21 maja 2009 roku145. Bardziej problematyczny,
a także znacznie bardziej interesujący dla badacza prawnego oddziaływania na społeczną
pamięć zbiorową, jest art. 74(1) dotyczący negowania ludobójstwa i zbrodni przeciwko
ludzkości. W obecnym kształcie obowiązuje on od 15 maja 2014 roku, kiedy została
uchwalona jego druga nowelizacja146. Zgodnie ze swoim najnowszym brzmieniem przewiduje
on karę nie przekraczającą pięciu lat pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, prac
społecznych lub grzywny dla osoby, która „publicznie gloryfikuje, ludobójstwo, zbrodnie
przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko pokojowi lub zbrodnie wojenne lub gloryfikuje,
podważa, usprawiedliwia lub w znacznym stopniu trywializuje dokonane ludobójstwo,
zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko pokojowi lub zbrodnie wojenne, włączając
w to [wszystkie wymienione wcześniej zbrodnie] popełnione przez ZSRR i III Rzeszę
przeciwko Republice Łotwy i jej mieszkańcom”147.
Z innych działań łotewskiego ustawodawcy, mających wpływ na procesy kształtowania
się społecznej pamięci zbiorowej wśród własnych obywateli, warto omówić kwestie prawa
ustawy o odznaczeniach państwowych. Otóż wraz z odzyskaniem niepodległości został
przywrócony Order Króla Viestursa)148. Odznaczenie to zostało ustanowione w 1938 roku,
przez K. Ulmanisa, ostatniego prezydenta Łotwy. Jego symbolika odwołuje się do walki
o niepodległy byt państwowy Łotwy, a także ma honorować opór lokalnych plemion
Semigalii przeciwko Krzyżakom i Kawalerom Mieczowym. Mit Semigalii i niezłomnych
Do dziś najgłośniejszym i najbardziej znanym przypadkiem konfliktu na tle przeszłości jest sprawa Zdanoka
przeciwko Łotwie. Spór o nowelizację konstytucji z 1998 roku zakończył się pozytywnym dla Łotwy
rozstrzygnięciem Europejskiego Trybunały Praw Człowieka, zob. Case Zdanoka vs Latvia, no. 58278/00, wyrok
17.06.2004 r., online: http://freecases.eu/Doc/CourtAct/4539898, dostęp 10.04.2018 r.
144
Zob. J. Hyndle-Hussein, Referendum w sprawie języka rosyjskiego na Łotwie, 22.02.2012 r., Ośrodek
Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Analizy, online: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/201202-22/referendum-w-sprawie-jezyka-rosyjskiego-na-lotwie, dostęp: 10.04.2018 r.
145
Zob. Prawo Karne (Republiki Łotewskiej) z 8 lipca 1998 roku, z późn. zm., wersja anglojęzyczna, online:
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes, dostęp 10.04.2018 r.
146
Zob. art. 74 (1), uchwalony 21 maja 2009 roku, nowelizowany: 13 grudnia 2012 roku i 15 maja 2014 roku.
147
Art. 74 (1).
143
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Semigalczyków z czasów przed przybyciem rycerzy zakonnych i stawiających był
szczególnie bliski Ulmanisowi, ustanawiając ten order sięgał do mitologii regionu z którego
pochodził149 i usiłował ją przeszczepić na resztę ziem przedwojennej Republiki Łotewskiej150.
Ponadto był szczególnie atrakcyjny w państwie funkcjonującym w cieniu zagrożenia ze
strony potężnego sąsiada, Związku Radzieckiego. Treści zawarte w ulanisowskiej opowieści
o historii mogły mieć duży wpływ na ewentualną mobilizację społeczeństwa, w sytuacji
zagrożenia.
Jeśli chodzi o konkretne instytucje zajmujące się najnowszą historią Łotwy, a także
mające wpływ na kształtowanie się społecznej pamięci zbiorowej jej obecnych obywateli, to
można wśród nich wyróżnić zarówno instytucje muzealne, jak i badawcze. Do grona
najbardziej znanych muzeów, przedstawiających wizje przeszłości zbieżne z wizją
państwową, można zaliczyć Muzeum Okupacji Łotwy151 i łotewskie Muzeum Wojny152.
Spośród instytucji badawczych najbardziej aktywna (i zarazem najbardziej kontrowersyjna)
jest w chwili obecnej Rządowa Komisja Badania Archiwów KGB działająca w strukturach
Uniwersytetu Łotwy w Rydze153. Największym problemem jest wciąż otwarta kwestia
instytucji sprawującej pieczę nad zasobami archiwalnymi dawnego KGB pozostawionymi na
Łotwie. Znajdują się one bowiem w dyspozycji Biura Ochrony Konstytucji - Centrum
Dokumentacji Konsekwencji Totalitaryzmów. Innymi słowy, wzorem pozostałych państw
postkomunistycznych przed powołaniem w nich do życia narodowych instytutów i instytucji
pamięci, zasoby archiwalne sowieckich służb, pozostawione na terytorium Łotwy, wciąż są
w dyspozycji służb specjalnych154.
Muzeum Okupacji Łotwy powstało w 1993 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Muzeum
Okupacji Łotwy. Od 2006 roku zgodnie z ustawą „o Muzeum Okupacji Łotwy” jest dotowane
z budżetu państwa. Według informacji zawartych na oficjalnej stornie internetowej muzeum
środki

publiczne

stanowią

10%

jego

budżetu155.

Reszta

pieniędzy

pochodzi

Król Semigalii walczący z Krzyżakami od 1219 roku do swojej śmierci w 1230 roku.
Z wywiadu pogłębionego z J. Plepsem przeprowadzonego w Rydze 16.01.2018 roku.
150
Zob. D. Hanovs, V. Teraudkalns, Ultimate Freedom – No Choice. The Culture of Authoritarianism in Latvia
1934-1940, BRILL 2013.
151
Zob. Oficjalna strona internetowa Muzeum Okupacji Łotwy, http://okupacijasmuzejs.lv/en/, dostęp
10.04.2018 r.
152
Zob.
Oficjalna
strona
internetowa
łotewskiego
Muzeum
Wojny,
http://www.karamuzejs.lv/lkm/home.aspx?sc_lang=en, dostęp 10.04.2018 r.
153
Oficjalna strona internetowa Rządowej Komisji Badania Archiwów KGB, https://www.lu.lv/vdkkomisija/,
dostęp 10.04.2018 r.
154
Zob. Oficjalna strona internetowa Biura Ochrony Konstytucji, sekcja ‘The Centre for the Documentation of
the Consequences of the Totalitarism’, http://www.sab.gov.lv/?a=s&id=49, dostęp 10.04.2018 r.
155
Oficjalna
storna
internetowa
Muzeum
Okupacji
Łotwy,
sekcja
‘about
us’,
http://okupacijasmuzejs.lv/en/about-us/, dostęp 10.04.2018 r.
148
149
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od „międzynarodowej wspólnoty Łotyszy, zarówno od organizacji jak i pojedynczych
donatorów”156. Odwiedziny w Muzeum Okupacji Łotwy są jednym z punktów
obowiązkowych (częścią protokołu dyplomatycznego Łotwy) w trakcie oficjalnych wizyt
państwowych w tym kraju. Główna misja tej jednostki muzealnej sprowadza się do trzech
słów: pamiętać157, czcić pamięć158 i przypominać159. W przyszłości władze Muzeum Okupacji
Łotwy planują wraz z rządem Republiki Łotewskiej budowę, ze środków publicznych,
pomnika upamiętniającego ofiary radzieckiej okupacji na Łotwie160.
Łotewskie Muzeum Wojny jest najstarszym muzeum w tym państwie. Zostało powołane
do życia w 1916 roku jako „Muzeum łotewskich piechurów”161. Muzeum ma za zadanie
ukazać w sposób kompleksowy polityczną i militarną historię Łotwy. Szczególnie ma skupić
się nad uwzględnieniem „XX wieku, kiedy naród łotewski musiał dwukrotnie stawać do walki
o niepodległość”162. Wystawa stała prezentuje następujące zbiory dotyczące: 1) sztuki
wojennej, 2) żołnierzy łotewskich, pierwszej i drugiej wojny światowej, 3) armii łotewskiej,
4) sowieckiej okupacji Łotwy, a także 5) walki o niepodległość w 1918 i 1991 roku163.
Centrum Dokumentacji Konsekwencji Totalitaryzmów powstało 16 kwietnia 1992 roku
i do 1995 roku działo w ramach ministerstwa sprawiedliwości. Od 1995 roku funkcjonuje
w strukturach Biura Ochrony Konstytucji. Za zadanie ma przechowywanie przejętych
dokumentów KGB Łotewskiej SRR, przygotowanie dokumentacji mającej dowieść
współpracy poszczególnych osób z organami bezpieczeństwa ZSRR na terenie Łotewskiej
Republiki Radzieckiej, udzielanie informacji organom Republiki Łotewskiej na temat
współpracy poszczególnych osób z organami wchodzącymi w skład korpusu bezpieczeństwa
ZSRR, zebranie dokumentacji pozwalającej na polityczną, moralną i prawną rehabilitację
osób, które ucierpiały z powodu działań KGB164.

156

Ibidem.
„Pamiętać co przydarzyło się Łotwie, ludności i ziemi łotewskiej, podczas Sowieckiej i Niemieckiej
Narodowo-Socjalistycznej okupacji w latach 1940-1991”, Ibidem.
158
„Czcić pamięć tych, którzy zostali niesprawiedliwie skazani i zamordowani; tych, którzy zginęli na obcych
wojnach; tych, którzy cierpieli i zginęli w trakcie represji i deportacji; tych, którzy uciekli przed siłami
okupacyjnymi; tych, którzy rozproszyli się po świecie”, Ibidem.
159
„Przypominać władze obcych państw i ich zbrodnie popełnione przeciwko państwu łotewskiemu, jego ziemi i
obywatelom”, Ibidem.
160
Oficjalna
storna
internetowa
Muzeum
Okupacji
Łotwy,
sekcja
‘Our
future’,
http://okupacijasmuzejs.lv/en/our-future/, dostęp 10.04.2018 r.
161
Oficjalna storna internetowa Łotewskiego Muzeum Wojny, sekcja ‘about museum’,
http://www.karamuzejs.lv/lkm/home.aspx?sc_lang=en, dostęp 10.04.2018 r.
162
Ibidem.
163
Zob. Ibidem.
164
Zob. Oficjalna strona internetowa Biura Ochrony Konstytucji, sekcja ‘The Centre for the Documentation of
the Consequences of the Totalitarism’, http://www.sab.gov.lv/?a=s&id=49, dostęp 10.04.2018 r.
157
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Rządowa Komisja Badania Archiwów KGB powstała w celu opracowania pełnego obrazu
stanu i zawartości Archiwów KGB na terenie Łotwy. Początkowo działała w ramach
ministerstwa sprawiedliwości, następnie została przeniesiona do struktur Uniwersytetu Łotwy
w Rydze. Komisja miała zakończyć swoje prace w maju 2018 roku165. Największymi
problemami

podkreślanymi

przez

respondentów,

będących

pracownikami

i współpracownikami komisji jest brak pełnej dokumentacji, a także ograniczenia związane ze
specyfiką instytucji przechowującej akta KGB tj. Biura Ochrony Konstytucji. Ma to
„uniemożliwiać pełne przebadanie akt i stworzenie pełnej listy łotewskich agentów KGB166.
Komisja nie posiada uprawnień do nieograniczonego wglądu w dokumentację. Musi
aplikować za każdym razem o to do Biura Ochrony Konstytucji. Praca z dokumentami
odbywa się wyłącznie pod nadzorem i na zasadach określonych przez Biuro Ochrony
Konstytucji – Centrum Dokumentacji Konsekwencji Totalitaryzmów. Dlatego Komisja stara
się recypować listę agentów z pośrednich nośników informacji takich jak wewnętrzna książka
telefoniczna KGB, dokumentacja medyczna, czy też akta paszportowe”167. Sam fakt
przeniesienia komisji ze struktur ministerstwa sprawiedliwości na Uniwersytet Łotwy
uzasadniono dążeniem do „maksymalizacji niezależności od czynników politycznych i chęć
zachowania akademickiego charakteru i warsztatu badań na zgromadzonymi zbiorami”168.
Podsumowując studium przypadku Republiki Łotewskiej, wydaje się, że posiada ona
zarówno osoby wykazujące kompetencje jak i podstawowe instytucje, których połączenie
doprowadziłoby do utworzenia pełnoprawnego narodowego instytutu pamięci na wzór
polskiego IPNu czy też czeskiego IBRT. W końcu istnieją tam zarówno jednostki edukacyjne
skupiające się na prezentowaniu łotewskiej wizji najnowszej historii, funkcjonuje
wyspecjalizowane archiwum (choć w ramach służby specjalnej), a także działa komisja
podejmująca działania lustracyjne. Otwarte pozostaje więc pytanie, dlaczego państwo, które
na początku swojego odrodzenia pełnymi garściami sięgało to argumentacji ulokowanej
w historii, jest nadal na początku drogi do instytucjonalizacji pamięci i nie próbuje zebrać
wszelkich inicjatyw kształtujących społeczną pamięć zbiorową w jednej instytucji? Jedną
z możliwych hipotez uzasadniających taki stan rzeczy jest właśnie skomplikowana sytuacja
społeczno-polityczna w tym państwie.
165

Zob. Latvijas Radio, KGB files should be published without comentary, said historian, (wywiad z
przewodniczącym
Komisji
Karlisem
Kangerisem),
29.12.2017
r.,
online:
https://eng.lsm.lv/article/culture/history/kgb-files-should-be-published-without-commentary-sayshistorian.a262500/, dostęp 10.04.2018 r.
166
Z wywiadu pogłębionego z K. Kangerisem i K. Jerinovską przeprowadzonego w Rydze, 30.01.2017 roku.
167
Ibidem.
168
Ibidem.
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3.5. Podobne instytucje w regionie i na świecie spoza głównego obszaru
zainteresowań badawczych.
Celem niniejszej pracy nie jest opis i analiza rozwiązań prawnych przyjętych przez
wszystkie państwa na świecie (które uznały przeszłość za jeden z elementów budujących ich
tożsamość). Ze względu jednak na pewne podobieństwa, zarówno jeśli chodzi o idee
przyświecające założycielom takich instytucji, jak i o przyjęte rozwiązania warto przyjrzeć się
nie niektórym z nich. Poniżej zostaną ukazane podobieństwa i fundamentalne różnice
pomiędzy instytucjami z głównego pola badawczego, a wspomnianym już tzw. Instytutem
Gaucka, ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej, a także Centrum Studiów dla
Narodowego Pojednania ze Słowenii i Komisją Prawdy i Pojednania w RPA.
Tzw. Instytut Gaucka (nazywany tak od nazwiska pierwszego Pełnomocnika), czyli urząd
Pełnomocnika Federalnego do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD
[dalej: Instytut Gaucka lub urząd Pełnomocnika Federalnego] powstał na mocy ustawy z dnia
20 grudnia 1991 r. dotyczącej Zasobów [Archiwalnych] Państwowej Służby Bezpieczeństwa
dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej169. Akt ten przede wszystkim uregulował
zadania Instytutu Gaucka, a także wszelkie techniczne kwestie związane z gromadzeniem,
przechowywaniem, publikowaniem i dostępem do zasobów archiwalnych znajdujących
w jego pieczy170. Cel, w jakim taka działalność jest prowadzona, doprecyzowano w kolejnych
podpunktach art. 1 ustawy. Zgodnie z nimi Instytut Gaucka działa i realizuje swoje ustawowe
zadania aby:
•

Umożliwić poszczególnym obywatelom b. NRD dostęp do materiałów na ich temat
zgromadzonych przez Państwową Służbę Bezpieczeństwa NRD (art. 1, ust. 1, p. 1) –
„aby wyjaśnić, jaki wpływ na losy każdej z osób miała Państwowa Służba
Bezpieczeństwa”171;

•

Ochronić jednostki przed ewentualnymi naruszeniami prawa do prywatności
wynikającymi z użycia materiałów zgromadzonych

przez Państwową Służbę

Bezpieczeństwa172;

Zob. Ustawa z dnia 20 grudnia 1991 roku dotycząca Zasobów Państwowej Służby Bezpieczeństwa byłej
Niemieckiej
Republiki
Demokratycznej,
anglojęzyczne
tłumaczenie
ustawy
online:
https://www.bstu.bund.de/DE/BundesbeauftragterUndBehoerde/Rechtsgrundlagen/StUG/StUG_englisch/StUG_
englisch_pdf.pdf?__blob=publicationFile.
170
art. 1.
171
art. 1, ust. 1, p. 1.
172
art. 1, ust. 1, p. 2.
169
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•

Zadbać o ponowną ocenę historyczną, polityczną i sądową działalności Państwowej
Służby Bezpieczeństwa, a także promować nowe spojrzenie na wspomniane
kwestie173;

•

Zapewnić dostęp do zgromadzonych materiałów zarówno organom publicznym jak
i ciałom prywatnym174.

Kolejne części omawianej ustawy, podobnie jak w przypadku ustaw uchwalonych przez ciała
ustawodawcze wybranych państw, zawierają techniczne kwestie dotyczące przechowywania
i dostępu do zasobów archiwalnych urzędu Pełnomocnika Federalnego. Ostatnia część tego
aktu prawnego określa uprawnienia i obowiązki Pełnomocnika Federalnego. Zgodnie z art. 35
omawianej ustawy Pełnomocnik Federalny jest urzędnikiem federalnym, a jego prerogatywy
wynikają z uprawnień rządu federalnego z zakresu kultury i mediów. Urząd Federalnego
Pełnomocnika znajduje się w Berlinie, a jego oddziały w landach, które wcześniej wchodziły
w skład Niemieckiej Republiki Demokratycznej175. Pełnomocnik Federalny jest mianowany
przez Prezydenta RFN, po uprzednim wyborze przez Bundestag. Bundestag dokonuje wyboru
na wniosek rządu federalnego.

Do ustawowych zadań Pełnomocnika należą: rejestracja

materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa (NRD); administrowanie, ocena, organizacja,
przechowywanie i obróbka materiałów archiwalnych zgromadzonych przez urząd
Pełnomocnika; informowanie o zgromadzonych materiałach i ich ocena; analiza metod
działania Państwowej Służby Bezpieczeństwa (NRD); wspieranie badań naukowych
i edukacji o działalności będącej przedmiotem zainteresowania Pełnomocnika; przygotowanie
i utrzymywanie centrów dokumentujących i wystawienniczych; informowanie i doradztwo
dla instytucji zarówno prywatnych jak i publicznych176.
Południowoafrykańska Komisja Prawdy i Pojednania wydaje się być drugim, obok
omawianego powyżej urzędu Pełnomocnika Federalnego, najbardziej znanym na świecie
przykładem próby rozwiązania społecznych problemów na tle pamięci, w oparciu o instytucje
i normy prawne. Powstała na mocy ustawy uchwalonej przez parlament RPA 19 lipca 1995
roku177. Jak wyjaśnili w preambule jej twórcy, Komisja powstała w celu „przebadania
i ukazania możliwie najbardziej kompletnego obrazu naruszeń praw człowieka, a zwłaszcza
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art. 1, ust. 1, p. 3.
art. 1, ust. 1, p. 4.
175
art. 35, ust. 1, oddziały znajdują się w Berlinie, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Zachodnim, Saksonii,
Turyngii i Saksonii-Anhalt.
176
Zob. art. 37(23), ust. 1.
177
Zob. Ustawa o Promocji Narodowego Pojednania i Jedności nr 34/1995, Act 34 z 1995 roku uchwalony 19
lipca 1995, obowiązujący od 1 grudnia 1995, z późn. zm., online:
http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf.
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ich przyczyn, natury i szerokiego zakresu, w okresie od 1 marca 1960 roku”178. Konieczność
powołania do życia Komisji Prawdy i Pojednania wywiedli m.in. z samego faktu uchwalenia
nowej

konstytucji

„stanowiącej

historyczny

most

pomiędzy

przeszłością

(...)

a przyszłością”179, a także z potrzeby ukazania skali i mechanizmów naruszeń praw
i wolności będących podstawą nowego systemu społeczno-politycznego. Ponadto autorzy
ustawy w dalszej części preambuły wciąż odwoływali się bezpośrednio właśnie do postapartheidowskiej konstytucji RPA. Według autorów ustawy wymogła ona (na nich)
doprowadzenie do pojednania i przebudowy społeczeństwa RPA, konieczność zrozumienia
tego co się wydarzyło i naprawienia szkód, a także konieczność ujawnienia naruszeń
podstawowych praw i wolności. Charakter Komisji został określony w art. 2 ust. 1
omawianego aktu. Zgodnie z nim Komisja Prawdy i Pojednania jest ciałem „naukowoprawniczym”180. W art. 3 ustawodawca z RPA wskazał zadania Komisji. Za jej główną misję
uznano promocję narodowego pojednania i jedności, w duchu zrozumienia, „które pozwoli na
przezwyciężenie konfliktów i podziałów wynikających z przeszłości”181. Dlatego też
w następnym podpunkcie podkreślono, że Komisja powinna działać na każdym obszarze
życia społecznego, na którym dostrzeże konieczność promowania jedności narodowej
i pojednania, a przykłady zawarte i wymienione w treści ustawy nie mają charakteru
zamkniętego katalogu. W ramach Komisji ustawodawca stworzył trzy komitety: naruszeń
praw człowieka, amnestii, reparacji i rehabilitacji ofiar182. W każdym z trzech przypadków
ustawodawca zapewnił osobom stawiającym się przed poszczególnymi komitetami prawa
tożsame do tych, jakie gwarantowane są w systemach w pełni demokratycznych, w trakcie
zwyczajnego postępowania sądowego. Na czele Komisji Prawdy i Pojednania stoi Prezydent.
Członkowie Komisji mają być niezawiśli politycznie i korzystają z takich samych
mechanizmów ochrony jak sędziowie sądownictwa powszechnego.

178

zdanie 1.
zdanie 2, do przeszłości zaliczono: głęboki polityczny powiedział społeczeństwa, konflikt i nieopisane
cierpienia i niesprawiedliwość, przyszłość, którą przyniosła nowa konstytucja ma być oparta na: pokojowym
współistnieniu wszystkich mieszkańców RPA niezależnie od ich koloru, rasy, klasy, wierzeń i płci, uznaniu
praw człowieka i demokracji.
180
art. 2 ust.1., termin naukowo-prawniczy został zaczerpnięty z Wielkiego słownika angielsko-polskiego,
Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski
i jest tłumaczeniem słowa juristic znajdującego w oryginalnym akcie uchwalonym przez legislaturę RPA.
181
art. 3 ust. 1.
182
Tryb ich działania, uprawnienia i główne zadania zostały wskazane w odpowiednio: trzecim, czwartym
i piątym rozdziale omawianego aktu prawnego.
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Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (w swoim najnowszym wcieleniu183) działa na
podstawie Postanowienia Gabinetu Ministrów Ukrainy z 12 listopada 2014 roku184. Jest
państwową osobą prawną, która dla celów identyfikacyjnych może używać symboliki
zastrzeżonej dla organów państwa185. Zgodnie z art. 1 omawianego aktu prawnego „Ukraiński
Instytut Pamięci Narodowej (dalej: UIPN) jest centralnym organem wykonawczym”186.
Podlega ukraińskiej radzie ministrów i znajduję się w obszarze kompetencji Ministra Kultury.
UIPN realizuje politykę państwa w zakresie utrwalenia i zachowania narodowej pamięci
narodu ukraińskiego. Podobnie, jak omawiane powyżej instytucje z wybranych państw
Europy Środkowej i Wschodniej, UIPN działa w oparciu o konstytucję, ustawy,
rozporządzenia, postanowienia ukraińskiej rady ministrów i inne powszechnie obowiązujące
akty prawne. Wspomniana już realizacja polityki państwa ukraińskiego w zakresie utrwalania
i zachowywania „narodowej” pamięci narodu ukraińskiego jest głównym celem działalności
UIPN. Twórcy instytutu rozumieją przez to prowadzenie badań nad przejawami
państwowości ukraińskiej i popularyzację wyników w kraju i za granicą, podejmowania
działań na rzecz upamiętnienia uczestników ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego, ukraińskiej
rewolucji 1917-1921, masowego głodu 1921-23 i 1946-47, Wielkiego Głodu 1932-33, ofiar
represji politycznych, a także osób broniących niezależności, suwerenności i integralności
terytorialnej Ukrainy i biorących udział w operacjach antyterrorystycznych 187. Ponadto UIPN
ma za zadanie organizowanie badań nad dziedzictwem historycznym Ukrainy, a także
promowanie ich wyników w celu „integracji ze społeczeństwem ukraińskim mniejszości
narodowych i ludności rdzennej”188. Oprócz wymienionych już zadań, instytut został
zobowiązany do popularyzacji historii Ukrainy i jej wybitnych postaci, a także do
przezwyciężania mitów historycznych. Autorzy postanowienia wskazali również czego
spodziewają się jako skutków podejmowanych działań UIPN. Dzięki działalności instytutu
ma dojść do popularyzacji roli narodu ukraińskiego w walce z totalitaryzmem o wolność
i prawa człowieka, przywrócenie pamięci narodowej narodu ukraińskiego i zaprzestania

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (UIPN) swoją działalność rozpoczął po zwycięstwie wyborczym
Wiktora Juszczenki, do którego doprowadziła tzw. pomarańczowa rewolucja. Powołany do życia został 31 maja
2006. Następnie po przejęciu władzy przez Partię Regionów zlikwidowany dekretem Wiktora Janukowycza,
ówczesnego prezydenta Ukrainy, w 2010 roku. Reaktywowany został decyzją Rady Ministrów Ukrainy w 2011
roku. Decyzja ta została uchylona przez Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy z listopada 2014 na nowo
określające rolę i pozycję ustrojową UIPN.
184
Zob. Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy z 12 listopada 2014 roku, nr 684, online:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/684-2014-%D0%BF, dostęp 09.04.2018 r.
185
Zob. art. 14.
186
art. 1.
187
Zob. art. 3.
188
art. 3.
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używania symboli totalitarnych. Ponadto ukraińskie władze liczą na ukazanie ww. wydarzeń
historycznych, ze szczególnym wskazaniem pomysłodawców, sprawców i wykonawców,
a także podkreśleniem konsekwencji ich działalności dla Ukrainy i reszty świata, a w końcu
na uformowanie świadomości narodowej, postaw patriotycznych i aktywizację obywateli
ukraińskich189. W dalszej części postanowienia twórcy UIPN określili techniczne ramy
funkcjonowania instytutu, a także wskazali techniczne możliwości realizowania przez niego
zadania nadrzędnego. Na czele UIPN stoi dyrektor wspomagany przez dwóch zastępców.
Słoweńskie Centrum Studiów dla Narodowego Pojednania (dalej: SCNR) zostało
powołane do życia 2008 roku przez miejscową radę ministrów. Co ciekawe, SCNR za prawne
źródła swojego istnienia uznaje akty prawne zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.
W pierwszym z przypadków SCNR odwołuje się bezpośrednio, podobnie jak w przypadku
omawianej powyżej Komisji z RPA, do słoweńskiej konstytucji, a swoje powołanie uważa za
naturalną konsekwencję treści zawartych w pierwszym zdaniu Art. 5 ustawy zasadniczej:
„Słowenia chroni na swoim terytorium prawa człowieka i podstawowe wolności”190. Zgodnie
z twierdzeniem zawartym na oficjalnej stronie internetowej centrum wprowadzenie takiego
zapisu do przyjętej demokratycznej konstytucji oznacza „zerwanie z systemem totalitarnym,
który systematycznie naruszał prawa człowieka i podstawowe wolności jednostki, a także
fundamentalne normy społeczne”191. Aktami prawa międzynarodowego, których naturalną
konsekwencją było powołanie do życia SCNR, są rezolucje Rady Europy „o demontażu
dziedzictwa totalitarnego systemu komunistycznego”192 i „o międzynarodowym potępieniu
zbrodni totalitarnych reżimów komunistycznych”193. Trzecim aktem, tym razem z poziomu
prawa ponadnarodowego, jest według SCNR, rezolucja Parlamentu Europejskiego
z 2 kwietnia 2009 r. „w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu”194. SCNR składa
się z dwóch departamentów: rozwoju badań195 i konsultacji196. Do głównych zadać centrum
zaliczono

prowadzenie

działalności

badawczej,

działalności

edukacyjnej,

zbieranie

i archiwizowanie materiałów źródłowych, współpracę międzynarodową, a wszystkie owe
189

Zob. art. 3, ust. 2.
Konstytucja Republiki Słowenii, tłum. P. Winczorek, M. T. Wójcik, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe
1994, online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/slowenia-2.html, zob. oficjalna strona internetowa SCNR:
http://www.scnr.si/en/about-us/introduction-2/, dostęp 13.03.2018 r.
191
oficjalna strona internetowa SCNR.
192
Rezolucja nr 1096 z 1996 roku.
193
Rezolucja nr 1481 z 2006 roku.
194
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie świadomości europejskiej
i totalitaryzmu, P6_TA(2009)0213, online: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0213+0+DOC+XML+V0//PL.
195
Zob. Oficjalna strona internetowa SCNR: http://www.scnr.si/en/about-us/research-and-developmentdepartment/.
196
Zob. Oficjalna strona internetowa SCNR, http://www.scnr.si/en/about-us/consultation-department/.
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działania mają na celu doprowadzenie do stworzenia warunków pozwalających na wskazanie
źródeł niesprawiedliwości, naruszeń podstawowych praw i wolności i ostatecznie na
doprowadzenie do narodowego pojednania.
Krótkie opisy czterech instytucji wyraźnie pokazują pewne podobieństwa, ale także
różnice w stosunku do rozwiązań przyjętych w omawianych państwach z Europy Środkowej
i Wschodniej. Szczegółowa argumentacja, dlaczego instytucje z RPA, Słowenii, Ukrainy
i Niemiec zostały wyłączone z głównego pola badawczego została nakreślona już we wstępie.
Poza zawartymi tam argumentami historycznymi, również organizacyjne – jak widać – ramy
funkcjonowania instytucji z RPA, Słowenii, Niemiec i Ukrainy wykazują istotne różnice.
W przypadku RPA mamy do czynienia z instytucją quasi-sądową. Nawet jeśli ustawodawca
określił ją mianem „naukowo-prawniczej”, to z jej profilu wyraźnie widać, że skupia się ona
na

implementacji

zasad

tzw.

sprawiedliwości

okresu

przejściowego

w

oparciu

o wyspecjalizowane ciało stworzone na wzór, a także ulokowane w ramach formalnych,
typowych dla sądownictwa w systemie konstytucyjnej liberalnej demokracji. Najważniejsze
w tym przypadku było osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim była promocja narodowego
pojednania i doprowadzenie do zjednoczenia podzielonego historią społeczeństwa.
W związku z tym rozwiązania przyjęte w RPA można ulokować pomiędzy Hiszpanią
(zadekretowane przebaczenie i skupianie się na wspólnej przyszłości), a opisanymi w tym
rozdziale narodowymi instytutami pamięci będących głównym przedmiotem zainteresowania
niniejszej rozprawy. W przypadku RPA, zasadnicza różnica polega nie na zadekretowaniu,
jak w Hiszpanii, narodowego pojednania, a na próbie stworzenia prawnych ram dojścia do
tego samego celu. Bardzo podobne rozwiązania jak w RPA przyjęto w Słowenii, jednak cel
ma być osiągnięty nie poprzez quasi-sądową procedurę, a poprzez badania i opis przeszłości.
Na całkowicie przeciwnym biegunie znajduje się ukraiński Instytut Pamięci Narodowej,
w przypadku którego nawet nie silono się na stworzenie pozorów niezależności. Jego
głównym i nadrzędnym celem jest realizacja polityki państwa ukraińskiego na polu pamięci.
Takie sformułowanie nie występuje w przypadku żadnego z instytutów i instytucji
z głównego pola badawczego opisanych powyżej. Jest to deklaracja bezpośredniej ingerencji
państwa w kształtowanie się społecznej pamięci zbiorowej na Ukrainie. W końcu, tzw.
Instytut Gaucka pełni de facto funkcje administracyjne. Poza zasadniczym odróżnieniem od
omawianych instytucji i instytutów wskazanych we wstępie, jest to jego główny wyróżnik.
Ma przede wszystkim informować osoby zainteresowane o danych zawartych w aktach
nieistniejącej służby z nieistniejącego państwa. Naturalnie, podobnie do pozostałych
narodowych instytutów pamięci z Europy Środkowej i Wschodniej, edukacja społeczna jest
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jednym z jego głównych zadań, ale ze względu na niemiecką specyfikę nie jest on, po
pierwsze instytucją ogólnopaństwową, po drugie nie został on prawnie zobligowany do
rozpowszechniania wyników swojej pracy, jak jego teoretyczne odpowiedniki z wybranych
państw. Wynika to z faktu, że zajmuje się tematyka, która jest rzeczywiście historią i nie ma
większego przełożenia na obecną rzeczywistość ani Republiki Federalnej Niemiec, ani nawet
jej wschodnich landów.
Co zaś się tyczy samych narodowych instytutów i instytucji pamięci, będących
głównym przedmiotem zainteresowania niniejszej rozprawy, to po zaprezentowanej powyżej
analizie rozwiązań prawnych widać szereg zależności pomiędzy czynnikiem politycznym,
instytucjami, a także metodami oddziaływania na społeczną pamięć zbiorową w omawianych
państwach.
W każdym z analizowanych przypadków, poszczególne instytuty i instytucje są
zależne organizacyjnie, finansowo i prawnie od czynnika politycznego aktualnie
sprawującego władzę. Brak jest szczególnych rozwiązań na gruncie ustaw gwarantujących
pluralizm polityczny wewnątrz samych instytutów197. Niezależnie od tego czy decyzje
kadrowe, finansowe, czy organizacyjne podejmowane są przez władzę ustawodawczą, czy też
wykonawcza, współzależności są nader widoczne. W przypadku instytucji powołanych do
życia ustawą istnieją wyraźnie określone procedury powołania ich organów i nadzoru nad
nimi. Z kolei instytuty zobowiązane są do raportowania swoich działań, a wszelkie
sprawozdania badane są przez czynnik polityczny pod kątem realizacji zadań ustawowych.

Państwo (rozumiane jako instytucjonalna całość)
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wybór
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środków

narodowe instytuty i instytucje pamięci
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np. wyboru organów kwalifikowaną większością głosów.
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Można powiedzieć więc (odnosząc się do schematów funkcjonowania państwa, jako
instytucji, na polu pamięci, omówionego w Rozdziale I), że w przypadku analizowanych
państw mamy do czynienia z delegowaniem swoich uprawnień do działania na obszarze
społecznej pamięci zbiorowej na omawiane instytucje. Opisane różnice, co do charakteru
i rodzaju zastosowanych działań prawnych, nie mają istotnego wpływu na samą treść, która
co do zasady jest tożsama. Co się zaś tyczy samych narodowych instytucji i instytutów
pamięci, a także ich wpływu na społeczną pamięć zbiorową, to zostały one wyposażone we
wszelkie narzędzia i możliwości oddziaływania na społeczeństwo, właśnie przez czynnik
państwowy (polityczny). Dlatego też można pokusić się o stwierdzenie, że działają one
w imieniu i na zlecenie państwa198, poprzez formułowanie w jego imieniu narracji pamięci
i przesyłanie jej społeczeństwu.
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Niemniej wciąż otwarte pozostaje pytanie postawione na koniec poprzedniego
rozdziału. Mianowicie dlaczego właśnie w omawianych państwach Europy Środkowej
i Wschodniej doszło do powstania takich instytucji?

Państwa, które w momencie ustanowienia demokratycznej wspólnoty politycznej nie zrezygnowało z historii,
jako czynnika konsolidującego i mobilizującego społeczeństwo. Swoją wolę odwoływania się do historii
zadeklarowało na poziomie konstytucji (w preambułach), a następnie zrealizowało poprzez powołanie do życia
omawianych instytucji i instytutów.
198

112

ROZDZIAŁ

IV:

Przyczyny

powstania

narodowych

instytutów

pamięci

w Europie Środkowej i Wschodniej
Po przeprowadzonych w poprzednich rozdziałach analizach koncepcji teoretycznych
społecznej pamięci zbiorowej i narodu, a także po przedstawieniu formalnych ram
funkcjonowania państwowych narracji pamięci i państwowych instytucji zajmujących się
przeszłością, można podjąć próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego w państwach
postkomunistycznych będących przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy doszło do
powstania narodowych instytutów i instytucji pamięci. Warto przy tym zauważyć, że oprócz
licznych podobieństw, istnieje też wiele zasadniczych różnic, zarówno w zakresie ich
działania, jak i w katalogach przyznanych im kompetencji. Wstępną odpowiedzią na pytanie
o źródło tych różnic w ustawowych (i nie tylko) powinno być stwierdzenie, że wynikają one
z kontekstów lokalnych (społecznych, politycznych i ekonomicznych). Innymi słowy, o ile
w ostatnich trzydziestu latach państwa będące przedmiotem analiz niniejszej rozprawy
znacznie więcej łączy, niż dzieli, to wcześniejsze doświadczenia determinują inne sposoby
rozwiązywania podobnych problemów. Jest to wyraźnie widoczne chociażby w przypadku
omówionych w Rozdziale III, formalnych ram działania Estońskiego Instytutu Pamięci
Historycznej, studium przypadku Republiki Łotewskiej czy instytucji rumuńskich.
4.1. Wyzwania i problemy w kontekście kształtowania pamięci

zbiorowej

społeczeństwa po upadku komunizmu
Dotychczasowa literatura przedmiotu dostarcza dość spójnego obrazu stanu społecznej
pamięci zbiorowej w Europie Środkowej i Wschodniej po przełomie lat 1989-1991/92.
Chodzi tu m.in. o prace autorstwa B. Szackiej1, P. Kwiatkowskiego2 i L. Koczanowicza3
i inne podejmujące taką tematykę.
Jak wskazuje analiza stanu dotychczasowych badań nad społeczną pamięcią zbiorową
okresu przejściowego, w przypadku omawianych państw, które podjęły się wyzwania
szybkiej transformacji z systemu niedemokratycznego do konstytucyjnej liberalnej
demokracji, autorzy w żaden sposób nie poddają w wątpliwość twierdzenia, że zmiana
Zwłaszcza zaprezentowane w drugiej części jej książki „Czas przeszły, pamięć, mit” porównania wyników
badań jakościowych dotyczących stanu społecznej pamięci zbiorowej w Polsce w różnych okresach istnienia
PRL i III RP.
2
Zwłaszcza stworzonego przez niego modelu społecznej pamięci zbiorowej w okresie transformacji.
3
W tym przypadku ogromne znaczenie dla dalszych rozważań będzie miała stworzona przez niego koncepcja
polityki czasu.
1
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polityczna pociąga za sobą zmianę percepcji przeszłości przez poszczególne społeczeństwa.
Jak zauważyła B. Szacka, „jest rzeczą wiadomą, że głębokim przemianom społecznym
i przewrotom ustrojowym towarzyszą przekształcenia obrazu przeszłości, a co najmniej
postulat takich przekształceń”4. Ponadto autorka zaznaczyła kolejną zależność istotną
z punktu widzenia niniejszej pracy tj. „im bardziej radykalne są przemiany, tym jaskrawiej
występuje potrzeba zasadniczej przebudowy obrazu przeszłości”5.
Takie

postawienie

sprawy

dość

jasno

sygnalizuje

linię

podziału

pomiędzy

poszczególnymi państwami będącymi przedmiotem analiz w niniejszej rozprawy. Cele
strategiczne tych państw, czyli jak najszybsza integracja ze strukturami politycznymi
i ekonomicznymi tzw. świata zachodniego, a także kwestie związane z przyjętymi przez nie
mechanizmami radzenia sobie z przeszłością, opisanymi w poprzednim rozdziale, w swoich
generalnych założeniach nie różnią się od siebie. Jednak przyjęcie konkretnego modelu
przejścia demokratycznego (konsensualnego, jednostronnego, rewolucyjnego) i powstała
wskutek tego rzeczywistość społeczna mogą już prowadzić do tworzenia się istotnych różnic.
Na przykład, kwestia konsensusu politycznego w momencie konstytuującym dane przejście
ustrojowe lub jego braku miała fundamentalne znaczenie dla sposobu, w jaki dane państwo
postkomunistyczne w Europie Środkowej i Wschodniej mogło prowadzić swoją wewnętrzną
politykę pamięci. Jeśli zestawimy Państwa Bałtyckie, w których linia podziału „swój-obcy”
była wyraźnie zarysowana od samego początku procesów wychodzenia z ZSRR, i co zostało
uwidocznione zarówno w poszczególnych deklaracjach niepodległości (omówionych
w Rozdziale II), jak i w przypadku przyjętych rozwiązań prawnych na gruncie np. prawa
wyborczego (studium przypadku Rep. Łotewskiej), z przykładem z Polski, wówczas
będziemy mogli dostrzec pewne niuanse mające realny wpływ na społeczną percepcję
przeszłości i rozmycie wspomnianej linii podziału. L. Koczanowicz w kontekście Polski
pierwszych lat przejścia demokratycznego użył sformułowania „każdy u władzy, każdy
w opozycji”6. Aby uzasadnić to określenie autor przytoczył historię z 1995 roku, gdy
Aleksander Kwaśniewski, tuż po swoim zaprzysiężeniu na Prezydenta RP udał się do Paryża,
gdzie odwiedził m.in. Instytut Kultury i spotkał się z Jerzym Giedroyciem. W trakcie tego
spotkania miał zapewnić założyciela instytutu paryskiego, ku zdumieniu byłych

B. Szacka, Czas przeszły pamięć mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2006, s. 206.
Ibidem, niemniej w dalszej części swojego wywodu B. Szacka zauważyła, że zmiany w społecznej pamięci
zbiorowej zachodzą w sposób ciągły, a okresy przesileń politycznych są tylko czynnikami stymulującymi tempo
zmian.
6
L. Koczanowicz. Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe
Dolnośląskiej Szkoły Wyżej, Wrocław 2009, s. 7.
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antykomunistów, że „lektura Kultury była dlań zawsze źródłem intelektualnej stymulacji”7.
L.

Koczanowicz

dotychczasowymi

przyczyn
„czarnymi

takiego

rozmycia

charakterami”

wyraźnych

rzeczywistości

podziałów

pomiędzy

społeczno-politycznej,

a pozytywnymi, dopatruje się właśnie w modelu przejścia ustrojowego i jego konsensualnym
charakterze. Jak zauważył „porozumienie to [Okrągły Stół], kończące etap rządów
komunistycznych, okazało się pułapką dla dużej części polskiej opozycji; negocjacje dotyczące
formy i metody podzielenia się władzą z komunistami oznaczały bowiem ich legitymizację”8.
Ponadto autor „Polityki czasu” stwierdził, iż porozumienie zawarte w Polsce pomimo tego,
że pozwoliło na uniknięcie rozlewu krwi, „uczyniło dyskusję o przeszłości komunistyczną
znacznie trudniejszą”9. Miało mieć to związek z sytuacją, w której „uczestniczenie
w rozmowach Okrągłego Stołu ludzi minionego systemu pozwoliło im twierdzić, że owe
zmiany były również ich osiągnięciem”10.
Znajdujący się na przeciwnym biegunie w stosunku do sytuacji opisanej przez
L. Koczanowicza, wyraźny podział na dobrych „swoich” i „złych” obcych, zastosowany
w Państwach Bałtyckich, miał bezpośredni wpływ nie tylko na generalną zmianę narracji
pamięci w tych państwach po odzyskaniu niepodległości, ale również na wyznaczenie linii
podziałów politycznych. Jak zauważył P. Perchoc „po 1991 roku rządy Państw Bałtyckich
chciały

zapewnić

sobie

odbudowę

pełnej

suwerenności,

co

wiązało

się

z ogłoszeniem nowego reżimu pamięci; w tych nowych narodowych narracjach centralą rolę
odgrywały okupacja i masowe deportacje, a narody bałtyckie były uznawane za ofiary obu
reżimów – nazistowskiego i komunistycznego”11. W ten sposób ulokowały się one na
pozycjach konfrontacyjnych w stosunku do dotychczas obowiązującej, oficjalnej,
państwowej, pamięci Związku Radzieckiego, co ważne przyjmowanej również jako własną
i akceptowaną przez liczną, i wpływową, we wszystkich Państwach Bałtyckich, a szczególnie
na Łotwie, mniejszość rosyjską. Tak wyznaczona linia podziału uczyniła ze sporów
o przeszłość narzędzie zarówno w politycznych sporach wewnętrznych, jak i zewnętrznych12.

7

Ibidem.
Ibidem.
9
Ibidem, s. 7-8.
10
Ibidem, s. 8.
11
P. Perchoc, European memory beyond the state: Baltic, Russian and European memory interactions 19912009, w: Memory Studies I-22, pierwsza publikacja online: 9.01.2018, tekst online:
https://doi.org/10.1177/1750698017750011.
12
Zob. P. Perchoc, History as a Tool for Foreign Policy in the Baltic States after Independence, w: History,
Memory and Politics in Central and Eastern Europe, red. G. Mink, L. Neumayer, Palgrave Macmillan, 2013,
s. 242-257.
8
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Kwestia wyraźnego zakreślenia (lub braku takiego określenia) linii podziału „swój-obcy”
w okresie przejścia ustrojowego, miała realny wpływ na prowadzone przez poszczególnych
aktorów życia społecznego polityki historyczne. W konsekwencji, w zależności
od skuteczności lub możliwości przeprowadzenia takich działań, dochodziło do kształtowania
się symbolicznych ram społecznego pamiętania i politycznego działania na polu społecznej
pamięci zbiorowej. Było to pierwsze z wyzwań i problemów, z którymi musiały się zmierzyć
omawiane państwa, w okresie przejścia demokratycznego. Innymi słowy, niezależnie
od przyjętych na tym polu rozwiązań, polegających na wyraźnym określeniu „dobrych”
i „złych” lub rozmycia tych pojęć, miało fundamentalny wpływ na kształtowanie się linii
późniejszych podziałów politycznych i społecznych w poszczególnych państwach.
Drugie z wyzwań, jakie stały przed poszczególnymi państwami Europy Środkowej
i Wschodniej wynika z pierwszego, jako jego naturalna konsekwencja. Jeśli poprzez
społeczną pamięć zbiorową możliwe jest nakreślenie granic, według których dana jednostka
może określić przynależny sobie status („swój” lub „obcy”), to można uznać, że wobec
przełomowych wydarzeń okresu transformacji konieczne stało się przekształcenie
niejednorodnych grup, których czasami jedynym spoiwem była niechęć do niepodzielnie
panującego systemu niedemokratycznego, w nową wspólnotę13. Było to tym bardziej
konieczne, że nawet pobieżna analiza wyników tzw. wyborów czerwcowych w Polsce
ukazuje ogromną ilość osób, ok. 10 milionów, które nawet w momencie przełomu
nie opowiedziały się po żadnej ze stron. Nie można w związku z tym w żaden sposób mówić,
ani argumentować, o odrzuceniu całej opowieści o PRL przez zdecydowaną większość
społeczeństwa w wyniku tych wyborów, choć próby wprowadzenia takich narracji do
dyskursu pamięci często podejmowano. Konieczna stała się więc przebudowa państwowej
narracji pamięci, polegająca na doprowadzeniu z jednej strony do ugruntowania pozycji sił
anty-PZPR i ich konsolidacji poprzez m.in. wspólną wizję przeszłości, z drugiej do przyjęcia
mechanizmów pozwalających na umocnienie i legitymizację nowego porządku społecznoW tym miejscu pojawia się zasadnicze pytanie dotyczące reprezentatywności, używając przykładu Polski,
wyborów z 4 czerwca 1989 roku. W ciągu ostatnich dwudziestu ośmiu lat w społeczeństwie zostało ukute
przekonanie o miażdżącym zwycięstwie sił demokratycznych. Przy czym pomija się dość istotne szczegóły takie
jak kształt ordynacji wyborczej, kwestie wynikające z porozumienia okrągłego stołu dotyczące podziału miejsc
w nowym parlamencie, czy też ilość głosów oddanych na kandydatów rządowych i samą frekwencję, która
wyniosła zaledwie 65% (wg. A. Dudka), czyli oddano ok. 17 800 000 głosów wobec ok. 27 360 000
uprawnionych (zob. A. Dudek, Wybory Czerwcowe 1989, ostatnia aktualizacja: 01.09.2016, online:
http://dzieje.pl/aktualnosci/wybory-czerwcowe-1989, dostęp: 05.05.2018). Jeszcze niższą frekwencję wskazuje
A. Zoll, 62% (zob. A. Zoll, Państwa Komisja Wyborcza w roku 1989, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny, rok LXXVI – zeszyt 2 – 2014, s. 62). Niemniej już niemal 10 milionów osób uprawnionych do
głosowania, które decydowały się na pozostanie w domach w momencie przełomu stanowi poważny argument
poddający w wątpliwość masowe odrzucenie komunizmu i przyjęcie narracji sił demokratycznych – w tym ich
narracji pamięci – bez zastrzeżeń. Tym bardziej, że nie zostały tu uwzględnione głosy oddane na listy rządowe.
13
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politycznego, zarówno wśród osób nie przekonanych, które nie wzięły udziału w wyborach
czerwcowych, jak i wśród własnych zwolenników. Innymi słowy, poprzez zmianę
państwowej wizji i interpretacji historii14, możliwa stawała się przebudowa wspólnoty
narodowej w kierunku, w ramach którego rewolucja Solidarności i zachodzące przemiany
przez większość społeczeństw, uznane zostałby za wydarzenia historycznie konieczne
i jednoznacznie pozytywne, zarówno w Polsce, jak i generalnie w regionie. Dobrym
przykładem przyjęcia opowieści drugiej strony sporu, jako własnej, jest przytoczona powyżej
historia związana z wizytą A. Kwaśniewskiego w siedzibie paryskiej Kultury.
Zmianę państwowej narracji pamięci można analizować zarówno pod kątem oczekiwań
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W przypadku oczekiwań zewnętrznych jej konieczność
wynikała z dążenia do realizacji celów strategicznych całego regionu, o których była mowa
we wstępie (naturalnie chodzi o konieczność jak najszybszej integracji ze strukturami
politycznymi i gospodarczymi zachodu, przede wszystkim z EWG/UE i NATO). To, z kolei,
wiązało się z przyjęciem rozwiązań prawno-ustrojowych oczekiwanych przez nowych,
zachodnich, sojuszników i partnerów.
Co do oczekiwań wewnętrznych, to można podzielić je na oczekiwania oddolne
i oczekiwania odgórne – państwowe.
Oczekiwania, które można nazwać oczekiwaniami oddolnymi, należy rozumieć, po
pierwsze, wszelkie kwestie związane z pamięcią powszechną (oddolną), czyli pamięcią
zbiorową poszczególnych grup społecznych, która to dotychczas nie mieściła się w ramach
pamięci oficjalnej państwa autorytarnego. Po drugie, jako zastosowanie oczekiwanych przez
nie środków prawnych w „nadzwyczajnych okolicznościach prawnych”15 mających
przywrócić,

co

niesprawiedliwości

do
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sprawiedliwości

pamięci

części
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społeczeństwa
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niedemokratycznym, okresie. Należy przy tym pamiętać, że owo poczucie nie wynikało tylko
ze zwyczajnego konfliktu politycznego, ale również z poczucia społecznej bezsilności
w stosunku do dotychczas sprawujących władzę. W związku z tym, dotyczyło wszystkich
instytucji państwa mających wpływ na sytuacje poszczególnych obywateli, w tym sądów czy
państwowego aparatu przymusu, organów władzy i wszelkich innych agend państwa
niedemokratycznego, używanych w celu wzmocnienia ochrony interesów sprzecznych
Typowego dla perspektywy prezentystycznej „wynalazców historii” opisanej w Rozdziale I.
Pojęcie zastosowane przez L. Solyoma w tekście dotyczącym polityki orzeczniczej węgierskiego Trybunału
Konstytucyjnego na początku lat 90-tych, zob. L. Solyom, The Role of Constitutional Courts in the Transition to
Democracy, with the Special Reference to Hungary, w: International Sociology, Volume 18, Number 1, March
2003, s. 137.
14
15
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z interesem obywateli. To właśnie wspomniane instytucje i agendy państwa, z dnia na dzień
musiały zostać przeorientowane na strażników nowych wartości i praw obywateli.
Do tej drugiej kategorii (oczekiwań państwowych) należy zaliczyć przede wszystkim
wspomnianą

już

konsolidację

zwolenników

przemian

przez

czynnik

polityczny.

W konsekwencji działania podejmowane przez państwo można odbierać, jako próbę
stworzenia ram przynależności (poprzez wytworzenie poczucia tożsamości) do grupy
promującej zachodzące przemiany polityczne, jak i gospodarcze. Po drugie, konieczne stało
się doprowadzenie do sytuacji, w której postulaty zwolenników przemian znajdą uznanie
w oczach pokaźnej grupy osób neutralnych (10 milionów uprawnionych do głosowania, które
4 czerwca 1989 roku głosu nie oddały). Nie bez znaczenia było też oddziaływanie na swoich
dotychczasowych przeciwników. Zmiany władzy i pierwsze rządy nie będące w pełni pod
kontrolą pezetpeerowskich elit stwarzały takie możliwości. Dotychczasowi dysydenci
otrzymali

możliwości

i

narzędzia

pozwalające

na

oddziaływanie

na

wspólnotę,

a w konsekwencji również na jej rekonstrukcję w oparciu o własne interpretacje przeszłości.
Ze wspomnianych powyżej oczekiwań wewnętrznych (dodatkowo dzielących się na
odgórne i oddolne) i zewnętrznych, a także kwestii politycznego podziału społeczeństwa,
wynika trzecie wyzwanie, przed którym stanęły państwa Europy Środkowej i Wschodniej
wychodzące z komunizmu. Była to kwestia społecznej legitymizacji nowego porządku
i konieczność minimalizacji ryzyka odrzucenia przemian, skutkującego kolejną reorientacją
celów strategicznych16. Wydaje się, że właśnie m.in. temu miała służyć przebudowa
społecznej pamięci zbiorowej i próba doprowadzenia do jak najszerszego zaszczepienia
w poszczególnych społeczeństwach wizji przeszłości determinującej realizację i akceptację
celów strategicznych. Dzięki temu to właśnie z doświadczeń z przeszłości płynęłoby jasne
uzasadnienie realizacji wybranych koncepcji geopolitycznych, jako jedynego możliwego
rozwiązania dotychczasowych problemów analizowanych państw.
Z punktu widzenia elit lat 90-tych kwestia przebudowy wspólnoty narodowej wcale nie była fantasmagorią.
Złożoność reform powodowała czasowe odwracanie się społeczeństw wszystkich omawianych państw od
nowych elit i powrót do władzy postkomunistów. W Estonii w wyborach parlamentarnych w 1995 roku
tryumfowała koalicja postkomunistycznej Estońskiej Partii Koalicyjnej i agrarnej Estońskiego Związku
Ludowego, które przeforsowały w parlamencie wybór na prezydenta postkomunisty i byłego działacza KPZR A.
Ruutela. Z kolei na Litwie w 1992 z wynikiem niemal 44% tryumfowała postkomunistyczna Litewska
Demokratyczna Partia Pracy. W Polsce SdRP i późniejsze SLD wygrało wybory w 1993 i 2001 roku. Przez 10
lat (1995-2001) prezydentem RP był pochodzący z tego obozu politycznego A. Kwaśniewski. W Czechach
jawnie kontestująca przemiany demokratyczne Komunistyczna partia Czech i Moraw uzyskiwała następujące
rezultaty: 1996 – 10,33%, 1998 – 11,3%, 2002 – 18,51%, 2006 – 12,81%, 2010 – 11,27%, 2013 – 14,91%, 2017
– 14%. Na Słowacji partie o profilu lewicowym i lewicowo-populistyczno-kontestatorskim od początku istnienia
państwa odgrywają rolę pierwsza lub drugiej siły politycznej państwa. Na Węgrzech postkomunistyczna
Węgierska Partia Socjalistyczna wygrywała nieprzerwanie od wyborów w 1994 roku do 2006 roku, kiedy
uzyskała drugi wynik (40%).
16
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Co więcej, w związku ze wspomnianymi powyżej oczekiwaniami zewnętrznymi,
polegającymi w dużej mierze na przyjęciu rozwiązań prawno-ustrojowych odpowiadających
wartościom wyznawanym przez nowych partnerów strategicznych, realizacja celów
wewnętrznych

musiała

być

dokonana

w

sposób

nie

naruszający

dopiero

co

implementowanych zasad konstytucyjnej liberalnej demokracji. Innymi słowy, omawiane
państwa postkomunistyczne, musiały zmierzyć się z pozoru niewykonalnym zadaniem,
tzn. podjąć próbę przeprowadzenia rewolucji w granicach i pod rządami prawa. Ponadto
z samej istoty przyjętych rozwiązań prawno-ustrojowych wynika gwarancja pluralizmu.
Na polu społecznej pamięci zbiorowej oznaczało to ograniczenie roli państwa z dominującego
do jednego z wielu uczestników dyskursu pamięci. Naturalnie państwo jako instytucjonalna
całość pozostało uczestnikiem o największych możliwościach i największej sile
oddziaływania. Jednak wraz z implementacją konstytucyjnej liberalnej demokracji jego
pozycja uległa zasadniczej zmianie. Państwo, jako instytucjonalna całość, utraciło
w kwestiach związanych z kształtowaniem społecznych pamięci zbiorowych rolę z zasady
aktywnego i dominującego aktora życia społecznego.
Podsumowując niniejszy podrozdział należy podkreślić przede wszystkim znaczny
stopień skomplikowania kwestii związanych z kształtowaniem się nowych społecznych
pamięci zbiorowych po upadku komunizmu w wybranych państwach. Wpływ na taką
sytuację miały zarówno problemy i oczekiwania oddolne, wewnętrzne, jak i wymagania
stawiane przez partnerów zagranicznych. Wszystkie państwa omawiane w niniejszej pracy
stanęły przed koniecznością prowadzenia swojej polityki pamięci w taki sposób, aby z jednej
strony zaspokajać oczekiwania grup społecznych stanowiących w momencie odrzucenia
systemu komunistycznego zaplecze dotychczasowych dysydentów, z drugiej zaś ograniczać
oczekiwania tych samych grup ze względu na implementację rozwiązań prawno ustrojowych,
które gwarantowały te same prawa wszystkim obywatelom niezależnie od ich stosunku
do przeszłości. Taka sytuacja w znaczny sposób ograniczyła możliwość „zero-jedynkowej”
zmiany narracji pamięci przy użyciu dotychczasowych metod17. Dążąc do uzyskania
legitymizacji w oczach własnych społeczeństw nowe reżimy polityczne, powstałe na skutek
transformacji, były zmuszone więc do działania na polu społecznej pamięci zbiorowej przy
użyciu takich metod, które z jednej strony w żaden sposób nie naruszałyby fundamentów
nowego systemu – konstytucyjnej liberalnej demokracji – z drugiej zaś pozwoliły na
stworzenie
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Opisanych w Rozdziale I w oparciu o prace m.in. E. Hobsbawma, B. Andersona i P. Connertona.
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w poszczególnych państwach, które zdecydowały się na integrację z politycznymi
i gospodarczymi strukturami świata zachodniego. W efekcie miało to prowadzić
do ukształtowania społecznych pamięci zbiorowych swoich społeczeństw w kierunku
umożliwiającym realizację celu strategicznego całego regionu, czyli integrację z szeroko
rozumianym światem zachodnim.
Dodatkowym wyzwaniem, przed którym stanęły omawiania państwa postkomunistyczne,
były globalne przemiany społeczne. Lata 90-te charakteryzowały się przede wszystkim
postępującą indywidualizacją społeczeństw. Takie procesy zostały zidentyfikowane również
w państwach będących przedmiotem analiz w niniejszej pracy. Jak zauważyła B. Szacka
„w sposobie oglądania dziejów uwyraźniła się perspektywa indywidualistyczna i prywatna,
czego nie sposób nie wiązać z charakterem ponowoczesnej kultury, w której wartością
naczelną staje się jednostka w miejsce wspólnoty”18. W związku z tym, poszczególne państwa
postkomunistyczne, przynajmniej w teorii, musiały wziąć pod uwagę zachodzące zmiany
społeczne w przy planowaniu swoich działań na polu społecznej pamięci zbiorowej.
4.2. Narracje pamięci jako źródło legitymizacji
Problem rzeczywistej legitymizacji nowego porządku społeczno-prawnego po upadku
komunizmu i nowych elit politycznych przez rzeczywistą większość społeczeństwa wydaje
się być głównym zagadnieniem okresu przejścia demokratycznego. Dotyczy to nie tylko
kwestii legitymizacji samych elit, ale również ich polityki i proponowanych przez nie nowych
wartości.
Przywoływana już A. Młynarska-Sobaczewska odwołanie do przeszłości w treści aktu
prawnego widziała jako jeden z instrumentów przekonania odbiorców komunikatu
o prawowitości działania legislatora19. Według tego poglądu prawotwórca decyduje się na
odwołanie do przeszłości w celu wzmocnienia swojej pozycji w oczach społeczeństwa.
Oczywiście nie chodzi tu tylko i wyłącznie o sam fakt legitymizacji, bo ta może być uzyskana
bez konieczności odwołania się do historii, ale o uczynienie komunikatu przesyłanego
do społeczeństwa silniejszym. Jak zauważyli J. Marszałek-Kawa, A. Ratke-Majewska
i P. Warzyński logiczność takiego działania dla władzy jest szczególnie widoczna

B. Szacka, Czas Przeszły Pamięć Mit..., op. cit., s. 221.
Zob. A. Młynarska-Sobaczewska, Normatywizacja tożsamości zbiorowej w preambułach do konstytucji
państw postkomunistycznych, w: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Tom II, 2013, numer 2, s. 111.
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w przypadku społeczeństw postautorytarnych20, pozwala bowiem jeszcze silniej oddziaływać
na tożsamość polityczną takiego, specyficznego, społeczeństwa. Bowiem „o ile legitymizacja
zmiany może być realizowana w odwołaniu do przeszłości lub przyszłości, o tyle
rekonstrukcja wizji wspólnoty musi oparta być na ukazaniu jej historycznych korzeni, tradycji
i doświadczeń ją konstytuujących”21.
Dlatego też nawet w przypadku zorientowania strategicznych celów poszczególnych
państw przez ich nowe elity na przyszłość, narracje pamięci nadal stają się użytecznym
nośnikiem idei. Ma to związek z faktem, że istnieje możliwość wykorzystania ich przez
czynnik polityczny (aktualnie sprawujący władzę) w celu wyjaśnienia i uzasadnienia jego
wyobrażenia przyszłości. Innymi słowy, poprzez przeszłość możliwe staje się uzasadnienie
celów strategicznych i długoterminowych. Po raz kolejny pojawia się więc jeden
ze wspomnianych już parokrotnie motywów działania analizowanych państw z Europy
Środkowej i Wschodniej w okresie przejścia demokratycznego, czyli chęć realizacji planów
długoterminowych

i

strategicznych,

polegających
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integracji

z

politycznymi

i gospodarczymi strukturami świata zachodniego.
W związku z tym nasuwa się pytanie, jaką rolę w kontekście legitymizacji nowego
porządku politycznego w omawianych państwach odgrywały narracje pamięci? Dlaczego
we wszystkich tych państwach komunikat został wzmocniony poprzez użycie prawa?
W końcu, jak zostało to wykazane w Rozdziale II niniejszej pracy, nawet w państwach,
w których początkowo zrezygnowano z lokowania narracji pamięci w aktach prawnych
najwyższego rzędu, z czasem zdecydowano się na zastosowanie takich rozwiązań. Działo się
to zarówno przy okazji uchwalania nowej ustawy zasadniczej (Węgry), czy też poprzez jej
nowelizację i dodanie dotychczas nieobecnego elementu, jakim była preambuła (Łotwa),
a nawet poprzez dodanie kilku kluczowych słów do już obowiązującego jednego z przepisów
konstytucji (Rumunia).
Jednak przed powrotem do kluczowych rozważań nad głównym zagadnieniem,
tj. dlaczego właśnie w Europie Środkowej i Wschodniej zdecydowano się na prowadzenie
państwowej polityki pamięci w oparciu o wyspecjalizowane instytucje i instytuty, warto
przyjrzeć się okresom poprzedzającym przełom końca lat osiemdziesiątych i początku
dziewięćdziesiątych. Należy bowiem stwierdzić, że w przestrzeni Europy Środkowej
i Wschodniej przed upadkiem komunizmu (i tym samym ładu jałtańskiego), na przestrzeni

Zob. A. Marszałek-Kawa, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości
politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza, tom 2, Difin, Warszawa 2016, s. 111.
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Ibidem, s. 111.
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XX wieku, doszło jeszcze do dwóch wcześniejszych wielkich przełomów tj. upadku ładu
wiedeńskiego i ładu wersalskiego. Dlatego też warto pokrótce przyjrzeć się ewentualnemu
wykorzystaniu przez poszczególne państwa narracji pamięci nie tylko pod koniec XX wieku,
ale również na jego początku i w środku w trakcie dwóch wspomnianych powyżej wielkich
przesileń politycznych. Ponadto warto zastanowić się nad rolą historii w kształtowaniu się
nowoczesnych państw narodowych, w komunizmie i w trakcie przejścia do demokracji.
Przyjęcie takiej perspektywy, pozwoli zweryfikować twierdzenie o ciągłej obecności historii
i przeszłości w procesach kształtujących wszystkie trzy omawiane typu państw tj. narodowe,
komunistyczne i działające w formalnych ramach konstytucyjnej liberalnej demokracji.
4.2.1. Kształtowanie

się

nowoczesnych

narodów

Europy

Środkowej

i Wschodniej do 1918 r.
Przywoływany E. Weber zatytułował swoją książkę „Od wieśniaków do Fracuzów” 22,
co wydaje się idealnie oddawać klimat drugiej połowy XIX wieku. Rozpoczęły się wówczas
procesy formowania narodów i państw narodowych, w dzisiejszym tego słowa rozumieniu.
Należy także podkreślić, że owe przemiany struktury społecznej państw europejskich, czasem
nakładały się one na siebie, ale czasami aspiracje grup narodowych stały w zasadniczej
opozycji do aspiracji państw, które zamieszkiwały. Taka sytuacja dotyczyła przede wszystkim
tej części Europy, która jest głównym polem badawczym niniejszej pracy. Zarówno
w carskiej Rosji, jak i w C.K. Monarchii były prowadzone działania mające na celu związanie
poszczególnych narodów z państwami przez nie zamieszkiwanymi. Przy czym, co należy
podkreślić, tylko w przypadku Rosji można mówić o dążeniu do supremacji rosyjskiej
świadomości. Natomiast w przypadku Austro-Węgier bardziej uzasadnione wydaje się być
twierdzenie o działaniach równoległych, polegających z jednej strony na akceptacji istnienia
pewnych narodów i przyznaniu im pewnej autonomii kulturowej i o toczących się, z drugiej
strony w tym samym czasie, bliźniaczych procesach, w których dominowały próby
dopasowania pozostałych, nie uznawanych za pełnowartościowe narody, do grup uznanych
przez państwo. Przywoływany już E. Hobsbawm zauważył, że w pewnym momencie procesy
narodowotwórcze zaszły tak daleko, że nie można było być wobec nich obojętnym.
Stwierdził, że stały się wręcz symbolem swojej epoki, podkreślając przy tym całkowitą
bezsporność samego faktu formowania się poszczególnych narodów, jak i ich istnienia.
22

Zob. E. Weber, Peasants into Frenchmen: the Modernization of Rural France 1870-1914, London: Chatto and
Windus 1977.
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Ponadto podniósł, że „w epoce tworzenia narodów uważano, że umacnianie zbiorowej
tożsamości narodowej oznacza logiczną, niezbędną, jak również pożądaną transformację
‘narodów’ w suwerenne państwa narodowe, posiadające spójne terytorium, tożsame
z obszarem zamieszkiwanym przez członków danego ‘narodu’, który z kolei określały jego
dzieje w przeszłości, wspólna kultura, skład etniczny, a także coraz silniej, język”23. Zauważył
też problemy wynikające ze zjawiska „oczywistości istnienia narodów”. Przede wszystkim
stworzył podział na narody, dla których posiadanie własnego państwa lub dążenie do jego
posiadania było rzeczą naturalną i w pełni uzasadnioną, a także takie, co do których aspiracji
można było mieć wątpliwości. Głównym wyróżnikiem słuszności lub jej braku, w tamtym
okresie, miało być kryterium historyczne, rozumiane jako „historia instytucjonalna
lub kulturalne dzieje warstw wykształconych”24. Dlatego też w grupie niekwestionowanych
narodów, obok tych z istniejących wówczas państw, o długiej tradycji tj. Francji, Anglii,
Hiszpanii i Rosji, stawiano również Polaków i Węgrów. Jak zauważył autor, głównym
problemem związanym z kryterium historycznym był fakt, że oddawało ono „decydującą rolę
instytucjom i kulturze klas panujących lub wykształconych elit, zakładając, że są one tożsame
z instytucjami i kulturą zwykłych ludzi, a przynajmniej nie nadmiernie z nią rozbieżne”25.
Takie postawienie sprawy, już na samym początku powodowało traktowanie narodów małych
jako niehistorycznych albo częściowo historycznych26 i z góry lokowało je na kursie
kolizyjnym z narodami średnimi i większymi. Wynikało to z faktu, że państwo narodowe
musiało mieć charakter „nie tylko narodowy, ale również postępowy, czyli posiadać zdolność
rozwinięcia solidnej gospodarki, infrastruktury technicznej, organizacji państwowej i sił
zbrojnych, to znaczy być państwem przynajmniej średniej wielkości”27. Nie należy również
zapominać, że w przypadku braku pełnej możliwości samostanowienia, lub przy
ograniczonym spektrum takiego działania, także narody określone, przez E. Hobsbawma
mianem historycznych, wchodziły między sobą na kurs kolizyjny. Najlepszym tego
przykładem są kwestie dotyczące dziewiętnastowiecznej polityki poszczególnych państw
w stosunku do zamieszkujących je narodów, takich, które nie posiadały wówczas własnych
instytucji narodowotwórczych lub też posiadały je, jeśli otrzymały autonomię polityczną,
w ograniczonym zakresie. Warto w tym miejscu wrócić do przytoczonej w Rozdziale I
E. Hobsbawm, Wiek kapitału 1848-1875, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 123.
Ibidem, s. 124.
25
Ibidem.
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definicji narodu wg E. Gellnera i wskazać zmienne zbieżne z elementami rozważań
E. Hobsbawma. Według gellnerowskiej definicji o narodzie możemy mówić, gdy „ogólne
warunki społeczne [odnoszące się] do standardowych, homogenicznych, centralnie
sterowanych kultur wyższych, przenikających całe populacje (a nie wyłącznie mniejszościowe
elity), [dochodzi do sytuacji], w której takie jasno określone, jednolite kultury, uświęcone
przez system oświaty, są jedynymi zbiorowościami, z jakimi dobrowolnie (a nawet żywiołowo)
się utożsamiamy. Zdają się one naturalnymi depozytariuszami politycznego legitymizmu.
Tylko wówczas można mieć wrażenie, że pogwałcenie ich granic przez całości polityczne jest
czymś skandalicznym”28. Esencją owej są kwestie związane z centralnym sterowaniem kulturą
wyższą, której przeciwieństwem może być kultura oddolna, a także uświęceniem tej kultury,
jako narzędzia transmisji narracji, przez system edukacyjny. To właśnie w związku z tymi
elementami i w oparciu o nie, jak E. Hobsbawm zauważył w „Wieku imperium”, „państwo
nie tylko tworzyło naród, ale wręcz musiało go tworzyć”29. Działo się tak poprzez
uzasadnienie historyczności państwa, a następnie poprzez ugruntowanie tej historyczności
przy użyciu centralnie sterowanej kultury wyższej, transmitowanej do społeczeństwa poprzez
swoje agendy tj. przede wszystkim system edukacji. Państwo narodowe musiało również
wykazać swoją wszechobecność, dlatego poza systemem edukacji, rozumianym jako pas
transmisyjny kultury wytworzonej przez państwo, „rządy mogły na co dzień docierać
do każdego obywatela dzięki swym skromnym lecz wszechobecnym przedstawicielom –
od listonoszy i policjantów po nauczycieli oraz (w wielu krajach) pracowników kolei”30.
Tak skonstruowany schemat działania prowadzący do powstania XIX-wiecznego
państwa narodowego nawiązuje do opisywanego w Rozdziale I podejścia do społecznej
pamięci zbiorowej nazwanym przez B. Misztal podejściem prezentystycznym, czyli inaczej
„wynalazcami tradycji”. Opisane powyżej modele uzasadniają również, dlaczego to właśnie
podejście prezentystyczne wydaje się być najbardziej naturalnym. Wszechpotężny
i (jak wykazał E. Hobsbawm) wszędobylski aktor społeczny, jakim jest państwo, poprzez
transmisję kultury wyżej, przy użyciu swoich agend, dążył do momentu, w którym osiągnięta
zostanie pełna konsolidacja społeczna w formie jednego narodu obejmującego jego
terytorium. W przypadku Europy, której granice wyrysowano na kongresie wiedeńskim,
w 1815 roku, musiało to oznaczać naturalne konflikty pomiędzy małymi narodami a średnimi,
średnimi a wielkimi, ale także pomiędzy wielkimi i małymi. W jednej części Europy
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uwidaczniały się one bardziej, w innej mniej. Jednak w przypadku analizowanych państw
działała ta sama zależność, poza pewnymi wyjątkami. Generalnie do 1914 roku, ich
społeczeństwa były PRZEDMIOTAMI, a nie podmiotami procesów narodowotwórczych
prowadzanych przez poszczególne państwa panujące na tym obszarze. To również od państw
dominujących (Niemiec, Rosji, Austro-Węgier) i od ich dobrej woli politycznej zależał
ewentualny zakres autonomii kulturowej pozwalający na ewentualne stymulowanie procesów
formowania i konsolidowania narodów wywodzących się z mniejszych grup społecznych.
Aby ukazać kompleksowość i złożoność omawianych procesów należy zastanowić się
jeszcze nad tym, czy jedynym możliwym podmiotem transmitującym kulturę wyższą (przy
użyciu w/w agend) mogło być państwo, czy też wobec braku czynnika instytucjonalnego
zadania formowania i konsolidowania poszczególnych narodów rozkładały się pomiędzy inne
elementy życia społecznego, np. kulturę? W przypadku państw omawianych w tej pracy
znacznie bardziej uzasadnione wydaje się drugie twierdzenie. Nawet pobieżna analiza treści
czy to polskiej, czy też regionalnej, XIX-wiecznej literatury wykazuje, że podejmowała ona,
w zastępstwie nie istniejącego państwa, chociażby tematykę historyczną. Jednocześnie,
chociażby Trylogia H. Sienkiewicza, treściowo bardziej zbliżona była do państwowej narracji
pamięci, niż do np. literatury faktu. Jak zauważyła autorka notki biograficznej tego twórcy,
w „Słowniku pisarzy polskich”, I. Węgrzyn „w powieściach tych, niesłychanie popularnych
wśród czytelników, Sienkiewicz pokazał historię XVII-wiecznej Polski przez pryzmat
bohaterskich czynów militarnych, niemal całkowicie pomijając tło polityczne i najpełniej
realizując program literatury tworzonej dla pokrzepienia serc”31. Już sama nazwa własna
cyklu, w ramach którego tworzył, wyraźnie pokazuje intencje twórców wobec swoich
rodaków. Przyjęli oni na siebie zobowiązanie wobec większej zbiorowości, które nie mogło
być realizowane w inny (wskazany przez E. Gellnera i E. Hobsbawma) sposób. Z tym wiąże
się kolejny element typowy w tamtym czasie dla omawianego obszaru, tj. kwestia narodzin
i społecznej roli jaką miała pełnić inteligencja od XIX wieku aż do upadku komunizmu.
Dopiero I wojna światowa i eksplozja państw narodowych w Europie Środkowej
i Wschodniej zmieniły stan rzeczy. Od tego momentu omawiane państwa mogły w sposób
dowolny stymulować i kreować procesy narodowotwórcze.

I. Węgrzyn, Henryk Sienkiewicz, w: Słownik pisarzy polskich, A. Latuska (red.), Wydawnictwo Zielona
Sowa, Kraków 2003.
31
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4.2.2. Legitymizacja nowych państw narodowych w naszej części Europy
W związku z powyższym pojawia się pytanie jakie działania podjęły Państwa
Bałtyckie, Polska, Czechosłowacja i Węgry w momencie, kiedy uzyskały już pełną
podmiotowość prawno-międzynarodową? Czy ich aktywność w okresie międzywojennym na
polu historii, pamięci zbiorowej, a w konsekwencji na obszarze wspólnoty narodowej, różniła
się od polityki państw od których były zależne, czy też była powieleniem dawnych wzorców?
Wydaje się, że właściwą odpowiedzią będzie opcja druga.
Państwa powstałe wskutek I wojny światowej i ostatecznego upadku ładu
wiedeńskiego w Europie Środkowej i Wschodniej stanęły przed dość karkołomnym zadaniem
z dwóch powodów. Po pierwsze (o czym była już mowa wyżej) musiały się one zmierzyć się
z niemal półwiecznym dziedzictwem bycia przedmiotem, a nie podmiotem państwowych
procesów kształtowania narodów masowych i w konsekwencji państw narodowych. Bez
wątpienia taka sytuacja musiała na każdym z tych społeczeństw zostawić piętno. Po drugie,
wszystkie te państwa z różnych względów, zazwyczaj historycznych, nie miały charakteru
monoetnicznego. Zarówno w przypadku Państw Bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii), jak
i Polski, Czechosłowacji i Rumunii, ich granice były skonstruowane w taki sposób, że na ich
terytoriach znalazły się duże skupiska mniejszości narodowych. Dodatkowo były
to mniejszości często w poprzednim okresie faworyzowane przez centralne władze rosyjskie,
niemieckie, czy też austro-węgierskie. Należy podkreślić, że jedyny wyjątek od tej reguły
stanowiły Węgry, które wskutek traktatu z Trianon zostały okrojone do ziem etnicznie czysto
madziarskich. Duże skupiska ludności węgierskiej pozostały natomiast na obszarze
przekazanym Czechosłowacji (zwłaszcza na Słowacji), w Rumunii i Królestwie SHS, czyli
późniejszej Jugosławii. W konsekwencji wszystkie nowopowstałe państwa musiały działać
dwutorowo, z jednej strony na rzecz umocnienia tożsamości swoich własnych narodów,
z drugiej na rzecz umocnienia związków mniejszości z centralnym ośrodkiem władzy.
E. Hobsbawm analizując politykę nacjonalizmu pod koniec XIX-wieku, prowadzoną przez
największe europejskie potęgi (czyli dokładnie tę samą politykę, której przedmiotem były
narody, które wybiły się na niepodległość wraz z końcem wielkiej wojny) opisywał ją
w następujący sposób: „nacjonalizm państwowy, realny lub (w przypadku monarchii)
wynaleziony z pobudek instrumentalnych miał jako strategia dwojakie oblicze. Prowadząc do
pożądanej mobilizacji części mieszkańców, jednocześnie alienował innych – tych, którzy nie
należeli lub nie chcieli należeć do narodu utożsamianego z państwem. Krótko mówiąc
nacjonalizm państwowy pomagał określić, które grupy narodowościowe należy wykluczyć
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z oficjalnej koncepcji narodu; umożliwiał odseparowanie tych społeczności, które z różnych
powodów sprzeciwiały się oficjalnej ideologii i językowi uznanemu za urzędowy”32.
Podkreślić należy także fakt, że polityka prowadzona przez trzy państwa dominujące w XIXwieku w Europie Środkowej i Wschodniej odniosła pewne skutki. Stało się tak z resztą nie
tylko na ich obszarze. Jak zauważył właśnie E. Hobsbawm „Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy,
masowo maszerujący na front w 1914 roku, szli na wojnę nie jako wojownicy i awanturnicy,
ale jako obywatele. Sam ten fakt pokazuje jednak zarówno siłę patriotyzmu, jak i jego
niezbędność dla rządu funkcjonującego w społeczeństwie demokratycznym”33. Rzeczywiście
nawet pobieżna analiza wydarzeń na frontach pierwszej wojny światowej zmusza nas
do konkluzji, że im bardziej podnoszone przez E. Hobsbawma kwestie w danym państwie
były przepracowane, tym skuteczniejsze były później jego, a także jego armii, działania.
W końcu państwa, które albo stosunkowo późno przyjęły politykę polegającą na transformacji
ku państwu narodowemu (Rosja), albo w ramach polityki wewnętrznej starały się ją w pewien
sposób ograniczać (Austro-Węgry), poniosły największe tego konsekwencje. Sama zaś jakość
ich armii do dnia dzisiejszego pozostaje przedmiotem dyskusji, ze wskazaniem
na podkreślanie licznych słabości. Jak pisał na tyle okładki do polskiego wydania „Przygód
dobrego wojaka Szwejka” T. Boy-Żeleński „ten kto w niebie komponował wojnę światową,
musiał dużo czytywać Szekspira i wiedział, że do dobrej tragedii należy element buffo. Kącik,
gdzie dla wytchnienia widza patos tragiczny zmienia się w błazeństwo. Tym kącikiem była
Austria. Doprowadziła do karykatury wszystkie słowa, hasła, sztandary; sparodiowała
pojęcie "ojczyzny", wywieszone jako krwawy szyld kilkunastu "ludom", żrącym się między
sobą zajadlej niż z wrogiem, na którego je wysłano i który bywał ich rodakiem... To wszystko
godne było uwiecznienia - i tę właśnie Austrię zaklął Haszek w swojego Szwejka”34.
Okres międzywojenny przyniósł powielenie, wspomnianych wyżej, schematów
myślowych i schematów działania w nowopowstałych państwach Europy Środkowej
i Wschodniej. Starały się one w pierwszej kolejności przepracować, w ramach procesów
narodowotwórczych, kwestie związane ze zniwelowaniem skutków ich uprzedmiotowienia,
będących dziedzictwem okresu, gdy znajdowały się pod obcą władzą. Jednocześnie starały się
one budować własne wspólnoty. W związku z tym musiały podjąć silne działania na polu
społecznej pamięci zbiorowej. W przypadku niektórych państw wiązało się to z odwołaniem
do tradycji dawnej lub bardzo dawnej. Wyraźnie jest to widoczne w opisanym w poprzednim
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E. Hobsbawm, Wiek imperium..., op. cit., s. 233.
Ibidem, s. 252.
34
T. Boy-Żeleński, Przygody dobrego wojaka Szwejka, tekst z tyłu okładki, Wyd. Książka i Wiedza, 1989.
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rozdziale studium przypadku Republiki Łotewskiej. W latach 30-tych XX-wieku sprawujący
tam dyktatorską władzę K. Ulmanis szukał ‘łotewskości’ w historii oporu plemion
semigalskich przeciwko Krzyżakom i Kawalerom Mieczowym. W innych przypadkach
odwoływano się do wydarzeń czasowo znacznie bliższych. Tak było w Polsce, gdzie
Józef Piłsudski zaprzągł kult powstania styczniowego do centralnej polityki pamięci
nowopowstałego Państwa Polskiego. Przejawem takich działań polegających na państwowym
upamiętnieniu i sakralizacji XIX-wiecznych zrywów narodowowyzwoleńczych była ustawa
z 18 grudnia 1919 roku „o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831,
1848, 1863”35. Następnie już 1922 roku36 doszło do rozszerzenia państwowej opieki nad
weteranami powstań. Na mocy ustawy z tego roku otrzymali oni prawo do finansowanej
przez państwo stałej pensji, opieki medycznej, dodatku drożyźnianego, zasiłków
pogrzebowych, a wdowy otrzymały prawo do renty rodzinnej. Ponadto wszystkie świadczenia
pieniężne nie podlegały zajęciu na poczet innych roszczeń i egzekucji. Wyraźnie widać więc,
że Państwo Polskie w ciągu pierwszych czterech lat swojego istnienia zdecydowało się
otoczyć weteranów powstań pomocą doraźną i uhonorować ich na gruncie symbolicznym.
Ponadto w oddzielnym rozkazie określono wzór munduru, jaki na uroczystościach
państwowych mogli nosić powstańczy weterani. Jak widać elity II Rzeczpospolitej od samego
początku jej istnienia postanowiły znaleźć mit jednoczący wszystkich obywateli tego
państwa. Powstanie styczniowe było użyteczne z kilku względów. Poza wpisywaniem się
w polską martyrologię walki o niepodległość miało ono również, w generalnym założeniu,
charakter jednoczący zarówno wszystkie klasy społeczne, jak i narody zamieszkujące
terytorium odrodzonej Polski. Symbolika powstańcza odwoływała się przecież do współżycia
już nawet nie dwóch narodów, Polaków i Litwinów, ale trzech. W powstańczym herbie obok
polskiego orła i litewskiej pogoni znajdował się Archanioł Michał. Symbolizował on trzecią
równorzędną grupą narodowościową, którą, po zwycięskim powstaniu, mieli stać się Rusini.
Przynajmniej więc w teorii powstanie spełniało wszelkie przesłanki do budowy mitu
założycielskiego nowego państwa skupiającego na swoim terytorium obywateli różnych klas
i narodowości. W konsekwencji, tak skonstruowany mit, mający wpływać na formowanie się
społecznej pamięci zbiorowej o tamtych wydarzeniach, mógł w znacznym stopniu ułatwić
przeprowadzenie procesów mobilizujących zróżnicowane społeczeństwo wokół centralnego
35

Zob. Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z 1831, 1848 i 1863
roku, Dz. U. 1920 nr 2 poz. 5, online:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19200020005/O/D19200005.pdf (dostęp 06.08.2018 r.)
36
Zob. Ustawa z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r.,
1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich, Dz. U. 1922 nr 26 poz. 212, online:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19220260212/O/D19220212.pdf (dostęp 06.08.2018 r.)
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ośrodka politycznego. Żyjący powstańcy styczniowi spełniali ponadto podwójną rolę.
Z jednej strony, jako żywi świadkowie historii mieli znaczy udział w formowaniu społecznej
pamięci zbiorowej o powstaniu styczniowym, bo ich relacje i opowiadania pozwalały na
„ożywienie”

powstania

styczniowego,

a

po

drugie,

pełnili

rolę

legitymizującą

II Rzeczpospolitą i ukazującą ciągłość państwa. Ich udział w uroczystościach państwowych
i celebrowanie ich obecności przez najwyższe władze państwowe pozwalał także na
pokazanie, kto jest nosicielem i prawowitym spadkobiercą powstańczych tradycji i ideałów 37.
Było to o tyle istotne, że choć w założeniu pamięć powstania 1863 roku miała łączyć
wszystkich obywateli II Rzeczpospolitej, to jednak w głównej mierze pozostała ona
przypisana praktycznie wyłącznie do narodowości polskiej. Niemniej budowanie pamięci
zbiorowej wokół tego wydarzenia, mimo wszystko, przyniosło Państwu Polskiemu konkretną
korzyść. Nieustanne odwoływanie się do ideału państwa, jakie miało powstać po zwycięstwie
powstańców (wielonarodowego i multi-religijnego) pozwoliło „polskiej” II Rzeczpospolitej
na zajęcie korzystnej pozycji symbolicznej w sporach narodowościowych z Litwinami,
Ukraińcami i Białorusinami.
Momentem przełomowym, jeśli chodzi o tworzenie państwowego mitu i oficjalnej
państwowej pamięci zbiorowej w przedwojennej Polsce wydaje się być 12 maja 1926 roku.
Wówczas do państwowego kultu opartego na elementach jednoczących wszystkie stronnictwa
i środowiska polityczne II RP dołączono kult jednostki – komendanta Piłsudskiego.
Działalność na polu ustanowienia państwowego kultu samego Marszałka nie różniła
się szczególnie od innych tego typu aktywności. Odbywała się zarówno na polu kultury,
poprzez wydawanie jego dzieł, jak i na polu oświaty. Ciekawym zjawiskiem była próba
stworzenia instytucjonalnych ram działalności badawczej mającej dostarczać materiałów
niezbędnych do sprawnego ukonstytuowania kultu Marszałka Piłsudskiego.
Odpowiadał za to powstały w 1923 roku Instytut Badania Najnowszej Historii Polski (dalej:
IBNHP)38. Działalność tego instytutu można podzielić na dwa zasadnicze okresy: do śmierci
J. Piłsudskiego i po jego śmierci. Do 1935 roku działał on jako instytucja, którą dziś
zaliczylibyśmy do trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych. Po 1935 roku stał się
już agendą wspieraną przez państwo, o formalnych ramach działalności zbliżonych
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Zob. R. Stawicki, Weterani 1863 r. i tradycja powstania styczniowego w II Rzeczpospolitej, witryna
internetowa Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”, opublikowany 13.01.2016 r., online:
http://mec.edu.pl/?p=656 (dostęp 06.08.2018).
38
Zob. H. Hein-Kircher, Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939, Wydawnictwo
Neriton, Warszawa 2008, s. 95-102.
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do obecnie stosowanych w relacjach pomiędzy Łotwą a Muzeum Okupacji Łotwy39. Pomimo
różnych formalnych ram działalności, sam instytut miał od samego początku swojego
istnienia ściśle określony cel: wzmocnienie i ostateczne zwycięstwo obozu piłsudczyków
na polu społecznej pamięci zbiorowej II Rzeczpospolitej. H. Hein-Kircher, opisując motywy
przyświecające powołaniu do życia IBNHP zauważyła, że „jeden z głównych motywów
pojawiający się w chwili powoływania Instytutu zawiera się w niejasno sformułowanym
przeświadczeniu, że obok obozu Piłsudskiego również inne siły polityczne dążyły
do podkreślenia swojej roli w odzyskaniu niepodległości, co pod presją konkurencji skłoniło
obóz Piłsudskiego do zaprezentowania własnego obrazu historii”40. Głównym celem
instytutu było wypełnienie luki w badaniach nad historią najnowszą, ponieważ „uniwersytety
polskie ograniczały badania i nauczanie historii Polski do lat 70-tych XIX wieku”41. Zgodnie
ze statutem z 1923 r. IBNHP miał działać na terenie Polski, po zmianach w statucie z 1930 r.
miał prowadzić badania również za granicą, a po 1936 r. swoją działalność miał prowadzić
wśród Polonii. Jak już zostało to podkreślone, drugi okres działalności IBNHP (po 1935 roku)
charakteryzował się coraz ściślejszymi związkami z instytucjami państwa i państwową
polityką pamięci. O ile do 1936 r. finansowanie instytutu miał odbywać się wyłącznie
ze środków prywatnych, o tyle właśnie w 1936 r. IBNHP został przez Radę Ministrów uznany
za instytucję użyteczności publicznej i zwolniony ze wszystkich podatków i składek. Jednak
nie była to relacja jednostronna. Między 1936 a 1939 r. program instytutu był nadzorowany
przez „jednego wspólnego delegata Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ministerstwa Wyznań
i Oświecenia Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”42. Skala działalności IBNHP
była w dużej mierze uzależniona od jego sytuacji finansowej. Jednak można podzielić ją na
trzy zasadnicze pola: działalność wydawniczą, archiwizację dokumentacji oraz sporządzanie
opracowań naukowych dotyczących okresu nie objętego programem wykładów z historii
na polskich uniwersytetach. Niezmienny pozostawał jednak cel nadrzędny działalności
IBNHP: „członkowie instytutu traktowali J. Piłsudskiego jak postać jedyną, decydującą
i kształtującą historię [...] Ogólnie rzecz biorąc Instytut identyfikował najnowszą historię
Polski wyłącznie z Piłsudskim, skutkiem czego personifikował ją i skłaniał się w swej pracy
badawczej ku hagiograficznej i mitologizującej interpretacji dziejów”43.
Formalne ramy funkcjonowania i zasady współpracy państwa łotewskiego i ryskiego Muzeum Okupacji
Łotwy zostały opisane w Rozdziale III, podrozdziale „Na drodze do instytucjonalizacji pamięci? Studium
przypadku Republiki Łotewskiej”.
40
H. Hein-Kircher, Kult Piłsudskiego..., op. cit., s. 96.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 97.
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Ibidem, s. 102.
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Sam fakt powstania instytutu związany był z chęcią wzmocnienia przez obóz
piłsudczykowski swojej pozycji w dyskursie pamięci, jaki toczył się w pierwszy latach II RP
pomiędzy nimi, a środowiskiem endeckim, socjalistycznym, ludowym i zapewne także
przedstawicielami mniejszości narodowych. Fakt zainteresowania się państwa, a także
wtłoczenie IBNHP w ramy oficjalnej polityki pamięci, był już z kolei decyzją czysto
pragmatyczną związaną z wprowadzeniem przez elity sanacyjne kultu Piłsudskiego, który
zwłaszcza po 1935 r. stał się centralnym punktem oficjalnej polityki pamięci. W tym
przypadku widoczne są też wszystkie elementy poszczególnych podejść badawczych do
społecznej pamięci zbiorowej, opisanych przez B. Misztal44. Historia i ramy funkcjonowania
samego instytutu były – jak widać – w dużej mierze uzależnione od panującej sytuacji
politycznej. Im silniejsza była pozycja obozu piłsudczyków, a także im większy był deficyt
demokracji w II RP, tym silniejsza była zarówno pozycja ustrojowa samej instytucji, jak
i skala państwowego zaangażowania i zainteresowania się historią. Ten krótki opis IBNHP
pokazuje, że trzy najważniejsze aspekty podejmowane w niniejszej pracy: społeczna pamięć
zbiorowa, jej rola w formowaniu się zbiorowości, jaką jest naród, a także prawna regulacja
i instytucjonalizacja pamięci zbiorowej, nie są problematyką, która narodziła się wraz
z przejściem demokratycznym w Europie Środkowej i Wschodniej i „trzecią falą konstytucji”.
Zjawisko poszukiwania własnych tradycji, nie skażonych obcym wpływem, pojawiło się
także w Czechosłowacji. Tam z kolei wielką popularność zdobyła idea powrotu do tradycji
husyckich i odwrócenia negatywnych skutków klęski pod Białą Górą. Powrót do tradycji
husyckiej, jako czysto czeskiego systemu religijno-etycznego, przybrał tam przede wszystkim
charakter antyklerykalny i antykatolicki. Religia panująca państwa habsburskiego stała się dla
czeskich elit narodowych nośnikiem obcego panowania. Po raz kolejny zadziałały klisze
społecznej pamięci zbiorowej odnoszące się do przymusowej re-katolicyzacji obszaru Czech
po klęsce we wspomnianej bitwie. Najbardziej obrazującym owe tendencje wydarzeniem była
sytuacja do której doszło na praskim rynku w 1918 roku, gdy tłum obalił (stojący obok
pomnika Jana Husa) posąg maryjny nawiązujący właśnie do bitwy pod Białą Górą45.
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Zob. B. Misztal, Theories of Social Remembering, Open University Press, Philadelphia, 2003.
Zob. D. Łysek, Najwięksi antyklerykałowie Europy. Przed wojną Czesi robili wszystko, by zlikwidować
katolicyzm, w: Portal Internetowy ciekawostkihistoryczne.pl, online:
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/03/26/najwieksi-antyklerykalowie-europy-przed-wojna-czesi-robiliwszystko-by-zlikwidowac-katolicyzm/ (dostęp 12.08.2018).
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4.2.3. Rola historii w kształtowaniu się tożsamości tzw. państw satelickich
Jeśli zorientowanie na historię w okresie międzywojennym dziwić nie może, a nawet
nie powinno dziwić, o tyle zastosowanie odwołań do historii i wprowadzenie nowych narracji
pamięci przez niektóre z tych państw po 1945 roku może już, przynajmniej początkowo,
zaskakiwać. Przypomnijmy, że celem nadrzędnym poszczególnych państw Europy Środkowej
i Wschodniej w okresie międzywojennym była przebudowa społecznej pamięci zbiorowej
w kierunku przez nie pożądanym i ostateczne uformowanie państwa narodowego.
Tymczasem, mimo generalnej zmiany ideologicznej po zakończeniu drugiej wojny światowej,
komunistyczne władze niektórych z byłych państw satelickich m.in. Polski i Czechosłowacji
nie zrezygnowały z odwołań do przeszłości. Podobnie jak później demokratycznie wybrani
twórcy liberalnych konstytucji, tak samo władze komunistyczne zdecydowały się np. na
ulokowanie odwołań do przeszłości w preambułach do swoich konstytucji. Fakt ten został
pobieżnie omówiony w Rozdziale II, przy okazji analizy narracji pamięci zawartych
w uroczystych wstępach do ustaw zasadniczych konstytuujących nowe wspólnoty polityczne
po 1989 roku. Jednak na obecnym etapie analiz należy przyjrzeć się treści preambuł do
konstytucji komunistycznych z większą uwagą.
Z uroczystego wstępu do konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku można się m.in.
dowiedzieć, że Polska Rzeczpospolita Ludowa „nawiązywała do najszczytniejszych
postępowych tradycji Narodu Polskiego i urzeczywistniała idee wyzwoleńcze polskich mas
pracujących”46. Ponadto twórcy konstytucji Polski Ludowej zdecydowali się na całkowitą
zmianę narracji w kwestii odzyskania przez Polskę niepodległości. Już nie piłsudczycy, ze
swoim Komendantem, ale sojusz robotniczo-chłopski wyzwolił masy z ucisku „zaborcówkolonizatorów”47. Następnie te same siły poszły krok dalej i zrzuciły także jarzmo rodzimych
wyzyskiwaczy-kapitalistów. Ostatnim elementem opowieści o przeszłości była walka
Polaków z niemieckim okupantem, nieustępliwa i bohaterska, która w sprzężeniu
z „historycznym zwycięstwem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich”48 umożliwiła
m.in. zdobycie władzy ludowi pracującemu i powrót Ziem Zachodnich (w tekście nazwanych
Ziemiami Odzyskanymi) do Polski.

46

Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku, Dz. U. 1952 nr 33 poz. 232, online:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19520330232/O/D19520232.pdf, (dostęp 07.08.2018),
s. 345.
47
Ibidem.
48
Ibidem.
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Czechosłowacji z 1960 roku49. Preambułę do swojej konstytucji budowniczowie
komunistycznego państwa Czechów i Słowaków podzielili na trzy zasadnicze części.
Pierwszą rozpoczęli od odwołania się do walki wielu generacji pracujących o zwycięstwo
socjalizmu, a następnie w formie wykrzyknikowej stwierdzili, że do tego zwycięstwa doszło.
W drugiej części zawarte zostały odwołania do konkretnych wydarzeń z niedawnej
(z perspektywy roku 1960) przeszłości. Mowa w niej o wyzwoleniu ludu pracującego
Czechosłowacji spod faszystowskiej okupacji przez Armię Radziecką, o próbie restytuowania
republiki burżuazyjnej i o ostatecznym zwycięstwie ludu pracującego w lutym 1948 roku,
które pozwoliło na faktyczną równość między bratnimi narodami tworzącymi wspólne
państwo, a która przejawiać się miała poprzez decyzję władz centralnych o industrializacji
Słowacji. Tę część preambuły kończyło stwierdzenie, że najlepszą drogą do socjalizmu jest
demokracja ludowa. W ostatniej, trzeciej, części preambuły, autorzy konstytucji
socjalistycznej Czechosłowacji skupili się na jasnej deklaracji ideowej głosząc, że od tej pory
wszystkie działania władz państwa będą determinowane ideą nadrzędną tzn. stworzeniem
warunków zarówno materialnych, jak i duchowych pozwalających na osiągnięcie ostatniego
etapu historii tj. przejście do komunizmu. Osiągnięcie komunizmu miało się przejawiać
wcieleniem w życie jego podstawowej zasady „od każdego według jego zdolności, każdemu
według jego potrzeb”.
Odwołanie się do walki z monarchistyczno-faszystowską dyktaturą znalazło się także
w pierwszej komunistycznej konstytucji Bułgarii z 1947 r., od nazwiska pierwszego
sekretarza partii nazwaną Konstytucją Dymitrova50. Zgodnie z art. 1 „Bułgarska Republika
Ludowa i reprezentujące ją władze ukonstytuowały się wskutek heroicznych zmagań ludu
bułgarskiego [ukoronowanych] zwycięskim powstaniem ludowym z 9 września 1944 roku”51.
Zastosowanie przez komunistów narracji pamięci w treści aktu konstytucyjnego nie było
jednak generalną tendencją w całym obozie socjalistycznym. Takich odwołań próżno szukać
zarówno w węgierskiej konstytucji z 1949 roku, jak i w dwóch rumuńskich z 1948 i 1965.
W przypadku ostatniej, podobnie jak w czechosłowackiej, występuje za to deklaracja
o zorientowaniu na przyszłość i dążeniu, aby przejść do komunizmu.

Zob. Ústavní zákon ze dne 11. července 1960 Ústava Československé socialistické republiky, 100/1960 Sb.,
online: https://web.archive.org/web/20071010101042/http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html,
(dostęp 07.08.2018).
50
Zob. Konstytucja Ludowej Republiki Bułgarii z 06.12.1947 r. (КОНСТИТУЦИЯ на Народна република
България от 6.12.1947 г.), online: http://parliament.bg/bg/18 (dostęp 07.08.2018).
51
Ibidem.
49
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Jak widać z powyższych przykładów analiz na przestrzeni XX wieku, była użyteczna
nie tylko dla systemów władzy dążących do budowy państwa narodowego. Również
przedstawiciele władzy, której generalne założenia ideologiczne stały na przeciwległym
biegunie, w razie potrzeby odwoływali się do przeszłości w celu uzasadnienia legalności
swojego panowania i istnienia. Nawiązując do wniosków z II rozdziału niniejszej pracy,
należy zastanowić się nad tym zjawiskiem używając dwóch perspektyw. Pierwsza,
wewnętrzna, polegająca na analizie każdego z osobna spośród komunistycznych reżimów
ustanowionych w analizowanych państwach po drugiej wojnie światowej. Drugie podejście
polega na przyjrzeniu się temu zjawisku z szerszej perspektywy tj. ideologicznej. Konieczne
jest omówienie pokrótce znaczenia historii w marksistowskiej wizji świata, a także
interpretacji linearnej wizji historii przez środkowoeuropejskich komunistów.
W przypadku perspektywy wewnętrznej warto po raz kolejny odwołać się do
A. Młynarskiej-Sobaczewskiej i jej twierdzenia o celu, jaki przyświeca przedstawicielom
władzy przy użyciu narracji pamięci w treści aktu konstytucyjnego. Jak stwierdziła, kieruje
nimi „przekonanie o prawowitości działania twórców konstytucji i następnie władz
działających na jej podstawie, jest to eksternalizacja i przypisywanie prawomocności poprzez
historię narodu”52. Zastanówmy się jak powyższe twierdzenie związane jest z użyciem
jednowymiarowych, typowych dla systemów niedemokratycznych, narracji pamięci przez
przedstawicieli reżimów komunistycznych przede wszystkim z Polski i Czechosłowacji,
a także częściowo z Bułgarii. W dwóch pierwszych przypadkach oba państwa, od początku
wojny, stały po stronie aliantów, posiadały swoje legalne rządy na uchodźstwie i swoje siły
zbrojne współdziałające z zachodnimi aliantami. Taka sytuacja polityczna w pierwszym
okresie umacniania wpływów (do ok. 1948 roku) wiązała ręce ich lokalnym komunistom.
Uniemożliwiała ustanowienie ad hoc demokracji ludowej tuż za przesuwającymi się na
zachód sowieckimi czołgami. Dlatego też odwołanie się do tradycji narodowych i pokazanie
swoim obywatelom w sposób maksymalnie deskryptywny komunistów legitymacji
komunistów do działania w imieniu i dla dobra narodu, było działaniem nie tylko
racjonalnym, ale również z ich punktu widzenia koniecznym. Z tego można wyprowadzić
dość zaskakujący wniosek, że im mniej przedstawiciele reżimu komunistycznego byli pewni
swojej społecznej legitymizacji, tym chętniej uciekali do historii. Wyraźnie widać to na
przykładzie Polski, gdzie – zwłaszcza po 1956 roku – w przeciwieństwie do pozostałych
państw satelickich, nawet nie sugerowano przejścia do komunizmu. Natomiast im wpływ
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A. Młynarska-Sobaczewski, Normatywizacja tożsamości zbiorowej..., op. cit., s. 111.
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reżimu na społeczeństwo tracił swoją moc, tym mocniej szukano narracji jednoczących,
zawierających kody pamięci uznawane przez większą część społeczeństwa. W schyłkowym
okresie PRL doszło wręcz do zjawiska, które A. Nowak określił mianem „unarodowienia
reżimu gen. Jaruzelskiego”53. Przejawiać się ono miało m.in. poprzez powołanie komisji
ds. „białych plam”54 w wzajemnej historii Polski i ZSRR, czy też podnoszenia, na poziomie
rządowym kwestii związanych ze zbrodnią katyńską.
Warto tej kwestii polityki historycznej prowadzonej przez komunistów i jej związku
z problemem legitymizacji ich władzy poświęcić więcej uwagi. Należy przy tym przytoczyć
kilka wydarzeń ze społecznej historii PRL. W tym wypadku kluczowe, dla dalszego
„unarodowiania” panującego w PRL reżimu politycznego, wydają się wydarzenia
października 1956 roku. To wówczas, wskutek przesilenia wywołanego XX Zjazdem KPZR,
do władzy doszedł W. Gomułka ogłaszając jednocześnie „polską drogę do socjalizmu”. Inne
rozłożenie akcentów narracyjnych było już szczególnie dostrzegalne w trakcie obchodów
tysiąclecia państwa w 1966 roku. W ich szczytowym momencie w trakcie warszawskiej
defilady wojskowej jej organizatorzy sięgnęli nawet po rekonstrukcję historyczną. Dlatego
też, poza regularnym wojskiem, przez warszawski Plac Defilad przemaszerowały formacje
zbrojne, które prezentowały stroje i uzbrojenie typowe dla wszystkich ważniejszych bitew
od czasu Cedyni do Lenino i zdobycia Berlina55. Z wypowiedzi narratora Polskiej Kroniki
Filmowej, relacjonującej to wydarzenie, możemy dowiedzieć się m.in., że parada ta odbyła
się w ”podwójne urodziny [...] państwa, tysięczne i dwudzieste drugie”56. Tak sformułowane
zdanie miało zapewne sugerować, z jednej strony historyczną łączność z Polską dawną
i najdawniejszą, z drugiej pokazać trwałość PRL. Ponadto w trakcie prezentowania jednostek
w
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kościuszkowskiego „pierwszym ludowym wojskiem”57. Na koniec części historycznej przed
trybuną honorową zaprezentowano sztandary „spod Lenino, Lasów Janowskich, Monte
Cassino i Madrytu. Ze wszystkich frontów, gdzie żołnierz polski walczył z faszyzmem”58.
Wyraźnie widoczne są tu wszystkie omawiane dotychczas elementy mające wpływ
na formowanie społecznych pamięci zbiorowych przez państwo. W omawianym nagraniu
53

Zob. A. Nowak, Polityka historyczna PRL (1944-1989): exOrientacja, w: Polityka czy Propaganda. PRL
wobec historii, P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki (red.), Muzeum Historii Polski, Warszawa 2009, s. 55.
54
Ibidem.
55
Relację z defilady tysiąclecia przeprowadziła Polska Kronika Filmowa (31/66 Wydanie A). Nagranie dostępne
jest w serwisie youtube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=_eGNLf3KUUQ (dostęp 10.09.2018),
przemarsz oddziałów historycznych trwa w następującym przedziale czasowym nagrania: 2 minuta 41 sekunda 56
Ibidem, od sekundy 22 do 28, chodzi o 22 lipca 1966 roku.
57
Ibidem, 4 minuta 15 sekunda – 4 minuta 28 sekunda.
58
Ibidem, 5 minuta 20 sekunda – 5 minuta 45 sekunda.
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widoczna jest zarówno staranna selekcja narracji pamięci, które z jednej strony mają pokazać
historyczne korzenie PRL, z drugiej zaś dobierane są według takiego klucza, aby uzasadnić
istnienie „władzy ludowej”. Najlepszy przykładem takiego działania było określenie
kosynierów mianem „pierwszego ludowego wojska”, czy też prezentacja sztandarów
związanych ze szlakiem bojowym 1 Dywizji Piechoty (Lenino), walk partyzanckich Armii
Ludowej (Lasy Janowskie), 2 Korpusu Polskiego (Monte Cassino, w tym przypadku wyraźne
jest dążenie do częściowego przejęcia tych tradycji do pamięci państwowej) i w końcu
Dąbrowszczaków walczących w hiszpańskiej wojnie domowej.
Ciekawy przypadkiem byli przedstawiciele reżimu komunistycznego w Polsce, którzy
łączyli swoje przywiązanie do PRL z hasłami nacjonalistycznymi, a nawet antysemickimi.
Takimi osobami byli przedstawiciele jednej z frakcji PZPR wykrystalizowanej w epoce
rządów Władysława Gomułki. Tzw. partyzanci, spośród których najbardziej znaną postacią
był Mieczysław Moczar, nazywany też narodowym komunistą59, w swoich poglądach łączyli
on
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antysemityzmem. Pozycja „partyzantów” była w dużej mierze determinowana właśnie
społeczną pamięcią zbiorową. Były to osoby, które druga wojnę światową spędziły z PPRowskiej partyzantce – Gwardii, a później Armii Ludowej. Swoją wizję przeszłości, a także
walk partyzanckich, prezentowali zarówno w literaturze (książka „Barwy walki”), jak i filmie
(w 1964 roku Jerzy Passendorfer nakręcił film pod tym samym tytułem). Niemniej ideologia
komunistyczna w przypadku tzw. „partyzantów” nie stanowiła jakikolwiek przeszkód dla
stosowania przez nich odwołań do tradycji narodowej. To właśnie Moczar i jego zwolennicy
byli głównymi sprawcami antysemickiej nagonki, która przeszła przez Polskę po marcu 1968
roku. Sam „marzec 68” był z resztą ciekawym przykładem sytuacji, w której reżim sięga po
język i pamięć zupełnie nieprzystające do jego ideologii, tylko i wyłącznie w celu osiągnięcia
konkretnego celu politycznego.
O ile okres lat 60-tych i 70-tych to czas dominacji oficjalnej pamięci promowanej
przez państwo, które korzystało z nieograniczonych możliwości oddziaływania na
społeczeństwo, o tyle lata osiemdziesiąte to już czas konfliktu różnych narracji. Najlepszym
tego przykładem była reakcja osób sprzyjających obozowi władzy na zorganizowaną przez
Solidarność sesję na Uniwersytecie Warszawskim upamiętniającą wydarzenia marcowe,
w ich trzynastą rocznicę. Działo się to w 1981 roku z udziałem m.in. Zygmunta Baumana
i Włodzimierza Brusa. Wówczas to przyszli założyciele Zjednoczenia Patriotycznego
Zob. M. Mirowski, Mieczysław Moczar. Narodowy komunista, w: Rzeczpospolita z 27.10.2016 r., online:
https://www.rp.pl/Plus-Minus/310279946-Mieczyslaw-Moczar-Narodowy-komunista.html&template=restricted.
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„Grunwald” zebrali się w celu uczczenia pamięci ofiar Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,
którego zbrodnie przypisali pracownikom Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
żydowskiego pochodzenia. Miała być to „patriotyczna reakcja” na sesję, która odbyła się na
terenie uniwersytetu. Z deklaracji programowo-ideowej ZP „Grunwald” możemy się
m.in. dowiedzieć, że powstało ono w celu ochrony polskich interesów narodowych. Ponadto
miało ono zwalczać „rewizjonizm niemiecki, każdy szowinizm, zarówno polski jak i obcy w
tym również antysemityzm oraz syjonizm, który w myśl rezolucji Organizacji Narodów
Zjednoczonych jest jedną z form współczesnego rasizmu – upatrując w jego działaniu jeden
z czynników głębokich kryzysów”60. Jego członkowie w pełni utożsamiali się z zarówno
z polityką władz (przynależność do Układu Warszawskiego i obozu socjalistycznego),
uznawali rolę Kościoła katolickiego w kształtowaniu postaw patriotycznych, jak i popierali
„odradzający się ruch związkowy”61. ZP Grunwald w swojej deklaracji ideowej podkreśliło
również konieczność stworzenia programu działania opartego na historycznych wzorcach,
pozwalającego na m.in. wychowanie „młodego pokolenia w duchu braterstwa narodów,
poczucia godności osobistej Polaka, kształtowania świadomości Polaków w oparciu o polski
ethos narodowy i tradycje umiłowania Ojczyzny”62 i udostępnianiu „polskiemu społeczeństwu
dowodów minionej i współczesnej prawdy historycznej o wielkich Polakach, tych którzy
swoim wkładem w budowie Ojczyzny działali dla Jej dobra i o tych co działali na Jej
szkodę”63. Ostatnim przykładem wartym analizy, w celu uzasadnienia twierdzenia o pokusie
sięgania po odwołania do przeszłości w momencie, gdy reżim polityczny zaczyna tracić
legitymizację, może być analiza przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu
stanu wojennego z 13.12.1981 roku. Poza szeregiem twierdzeń opisujących rzeczywistość
widzianą oczami ówczesnego premiera PRL i I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR,
w drugiej części wystąpienia nawiązał on do wspólnoty doświadczeń historycznych, takich
jak traumatyczne doświadczenia poprzedniej wojny. Jaruzelski nie używał przy tym
terminologii i nazewnictwa typowego dla jego partii, ani razu na przykład nie pada
sformułowanie „towarzysze”. Przeciwnie, w trakcie swojego przemówienia, odwołał się on
do wspólnoty narodowej mówiąc „Polki i Polacy, Bracia i Siostry”.
Wszystkie owe działania, podejmowane wraz z postępującą korozją władzy w PRL,
miały na celu zachowanie kontroli partii „nad procesem adaptacji oficjalnej polityki
Deklaracja programowo-ideowa ZP Grunwald, tekst online: http://instytut-brzozowskiego.pl/?p=345 (dostęp
13.09.2018).
61
Ibidem.
62
Ibidem.
63
Ibidem.
60
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historycznej do historycznej pamięci społeczeństwa”64. Z kolei, w przypadku Czechosłowacji
doszło do petryfikacji wizji przeszłości zadeklarowanej w preambule do konstytucji 1960 r.
Miało to związek z faktem, że o ile w PRL korozja systemu postępowała stopniowo przez
kolejne lata następujące po wydarzeniach października 1956 r., o tyle czechosłowackie próby
reform zostały zatrzymane wraz z „Operacją Dunaj”, czyli zbrojną interwencją państw
Układu Warszawskiego w 1968 r.
Na zupełnie drugim biegunie historycznym znajdowały się pozostałe państwa
satelickie. W przypadku Bułgarii, twórcom konstytucji z 1947 r. udało się jeszcze znaleźć
wydarzenie przełomowe i konstytuujące system komunistyczny, wokół którego można było
próbować kształtować nową pamięć zbiorową społeczeństwa. Nie zmienia to jednak faktu, że
zarówno Bułgaria, jak i Węgry z Rumunią, w trakcie II wojny światowej były sojusznikami
III Rzeszy, a ich żołnierze brali udział w ataku na ZSRR. Nie mogło więc być w tym
przypadku mowy ani o walce z okupantem, ani o oswobodzeniu przez Armię Radziecką, ani
o sprzyjających okolicznościach historycznych pozwalających na zwycięstwo demokracji
ludowej. W tym przypadku najbardziej pragmatycznym wyborem była rezygnacja z narracji
pamięci w treści tak reprezentacyjnego aktu prawnego, jakim jest konstytucja. Należy jednak
podkreślić, że rezygnacja z eksponowania historii w treści aktu konstytuującego nowy
porządek polityczny wcale nie oznaczała, i nie musi oznaczać, rezygnacji z uprawiania
polityki historycznej na potrzeby wewnętrzne.
Do pełnego obrazu roli, jaką odgrywała historia w państwach satelickich, konieczne
jest również omówienie go z drugiej perspektywy, czyli ideologiczno-zewnętrznej. Przede
wszystkim należy pokrótce przedstawić znaczenie historii (i pamięci) w ideologii
marksistowskiej i spróbować zrozumieć interpretację tej koncepcji w praktyce politycznej
środkowoeuropejskich komunistów.
Na pierwszy rzut oka widać, że (przede wszystkim z konstytucji Czechosłowacji)
w zastosowanych narracjach, przebijał się zarówno marksistowski historycyzm, jak
i determinizm dziejowy. Ponadto działalność i bolszewickie interpretacje nawet tak
kluczowego zagadnienia, jak pojęcie rewolucji były w dużej mierze interpretowane
i stymulowane przez klisze ulokowane w pamięci zbiorowej ich grupy65. Wizja rewolucji,
a także jej metafora były stymulowane przez doświadczenie historyczne (np. wizję rewolucji

64

A. Nowak, Polityka historyczna PRL (1944-1989)..., op. cit., s. 55.
Zob. R. Stobiecki, Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 85-103.
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francuskiej) i „podyktowane [...] ideologicznymi potrzebami ruchu [bolszewików]”66. Innymi
słowy, wizja przeszłości w przypadku sowieckich komunistów była determinowana już istniejącą
pamięcią zbiorową, a następnie ewoluowała pod wpływem bieżących potrzeba politycznych.

Co zaś tyczy się odbiorców komunikatów pamięci, to M. Perry stwierdził z kolei, że
takie podejście do historii oferowało klasie robotniczej własny rodzaj pamięci „rozbłyskujący
w momencie zagrożenia”67. W takiej sytuacji, nie sposób jest nie powrócić do klasycznej
teorii społecznej pamięci zbiorowej M. Halbwachsa, a także jego rozważań nad grupami
społecznymi jako dzierżycielami własnej pamięci zbiorowej. W przypadku marksistowskiej
wizji historii, jak na dłoni widać dążenie do stworzenia własnej pamięci. M. Perry
prowadzenie państwowej polityki pamięci przez państwa komunistyczne odniósł do cytatu
z J. Stalina i jego stwierdzenia, że „kto kontroluje teraźniejszość, ten również kontroluje
przeszłość”68. Ponadto wyraźnie wykazał on brak kompatybilności pomiędzy teoretycznymi
założeniami samego Marksa, a praktyką obcowania z historią w państwach, w których Stalin
albo rządził, albo jego myśl przez krótszy lub dłuższy okres czasu była elementem
państwowego, oficjalnego, kultu. Czym były więc odwołania do historii w polityce
środkowoeuropejskich komunistów? Wydaje się, że podobnie jak swoi przedwojenni
poprzednicy, kontrolę przeszłości i przez to również społecznej pamięci zbiorowej, widzieli
jako wybór pragmatyczny, mający na celu skonsolidowanie społeczeństwa wokół swojej
władzy, jeśli nie było ono w stanie zaakceptować idei. Sama zawartość narracji pamięci była
już tylko i wyłącznie kwestią specyfiki lokalnej, co wyraźnie widać po treściach, do jakich
odwołali się twórcy konstytucji PRL. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku ustawy
zasadniczej Polski Ludowej element ideologii marksistowskiej i stalinowsko-leninowskiej,
był tam praktycznie niezauważalny. Z kolei w przypadku konstytucji Czechosłowacji, z 1960
r., przyjęcie pewnych elementów marksistowskiego determinizmu dziejowego widoczne było
bardzo wyraźnie. Jednak cały czas można odnieść wrażenie, że użycie takich elementów, jak
wspomniany determinizm czy też walka klas nie miało nadrzędnego charakteru w stosunku
do celu głównego, jakim dla nowych powojennych elit politycznych ustanowionych przy
pomocy ZSRR, był sam fakt utrzymania władzy. Podobnie jak dla twórców państwa
narodowego, chodziło im o stworzenie pamięci, która pomoże w konsolidacji społeczeństwa
wokół głównego ośrodka władzy. Użyte przy tym narzędzia niczym nie różniły się od
dotychczas stosowanych. Nadal ogromną wagę przywiązywano przede wszystkim do
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masowych celebracji i rytualnego odtwarzania przeszłości w taki sposób, aby stała się
connertonowską metafizyczną współczesnością69. Można mówić więc o kolejnym powieleniu
schematów

działania

i

myślowych,

tym

razem

przez

przedstawicieli

reżimów

komunistycznych.
4.2.4. Rola prawa i instytucji prawnych (odpowiedź na poszczególne wyzwania).
Z dotychczasowych analiz wyraźnie wynika, że kwestie obcowania z przeszłością,
a także odwoływania się do przeszłości w celu legitymizacji władzy i konsolidacji
społeczeństwa wokół wiodącej idei, w momencie rozpoczęcia się przełomu demokratycznego
w Europie Środkowej i Wschodniej nie były niczym nowym. Wydaje się, że były znacznie
bardziej „oswojone” niż przyjmowane, wraz z tzw. „trzecią falą konstytucji”, rozwiązania
ustrojowe i instytucjonalne. Dlatego też należy przyjrzeć się odpowiedzi na wyzwania
pamięci, jakie pojawiły się w analizowanych państwach wraz z początkiem transformacji
ustrojowej. Warto ponadto zastanowić się nad rolą, jaką przewidziano dla prawa i instytucji
prawnych. W końcu, jeśli we wszystkich dotychczas opisywanych okresach pełniło ono
funkcję mniej lub bardziej służebną, to jaką wizję jego zastosowania mieli tranzycyjni
legislatorzy, a zwłaszcza jak chcieli użyć go w kontekście odpowiedzi na wyzwania z pola
społecznej pamięci zbiorowej w okresie przejścia demokratycznego?
P. Kwiatkowski w swojej pracy „Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie
transformacji” stwierdził, że procesy zachodzące na przełomie PRL i III RP, a także
w następnych latach mogły by zostać nazwane „rewanżem pamięci”70. Z jednej strony były
one efektem ogólnego zainteresowania się przeszłością, jakie pojawiło się na świecie w latach
80-tych, z drugiej zaś na poziomie lokalnym w Polsce, jak i w innych wyselekcjonowanych
do niniejszych analiz państwach, były efektem kolejnego przełomu politycznego. Całkowita
reorientacja polityki państwa w zakresie ustroju, prawa, gospodarki, praw człowieka itd.
wiązała się także z koniecznością przeformułowania utartych schematów, obrazów i narracji
pamięci. Dlatego też analizując spory o pamięć w okresie polskiej transformacji przypisał on
im trzy zasadnicze, wspólne, cechy. Pierwsza z nich dotyczyć miała generalnej oceny
minionej przeszłości. Ewaluacja miała objąć zarówno okres komunizmu, jak i wcześniejszy,
drugiej wojny światowej. Było to istotne zwłaszcza w zakresie nieprzepracowanych traum
Zob. P. Osęka, Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944-1956, „Trio”
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007.
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i pamięci o wydarzeniach, które nie korespondowały z oficjalną narracją pamięci o postawie
poszczególnych społeczeństw w czasie niemieckiej okupacji. Tym razem ocena miała być
wolna od wpływów ideologicznych, a także od państwowej polityki pamięci. Podstawą miała
być rzetelna analiza i dogłębna ewaluacja ustalonych faktów.
Drugą

cechą

sporów

o

pamięć

okresu

transformacji

jest

próba

rewizji

i przeformułowania ustalonych klisz z przeszłości. Innymi słowy, kontestacja wcześniej
przyjętych obrazów pamięci i opowieści o przeszłości musi prowadzić do konfrontacji
dotychczasowej pamięci oficjalnej z innymi narracjami z różnych powodów nieobecnymi
w głównym nurcie wytworzonym, a także dotychczas kontrolowanym, przez poprzedni reżim.
Na gruncie praktycznym było to szczególnie widoczne w momencie, kiedy pojawiły się
publikacje i głosy dotyczące udziału obywateli państw omawianych w niniejszej pracy
w Zagładzie. Reakcje zarówno części społeczeństw, jak i polityków ukazują trzecią, wydaje
się najistotniejszą cechę sporów o pamięć w okresie transformacji, a mianowicie, że „często
nie służą one pojednaniu, lecz przeciwnie podsycaniu konfliktów”71. Jednak, jak zauważył
sam

Kwiatkowski „ograniczony zasięg krytycznych dyskursów o narodowej przeszłości

[powoduje, że] większość Polaków przyjmuje postawę apologetyczną, wie, z czego możemy
być dumni, nie znając powodów do wstydu”72. Powstaje pytanie czy takie zaprezentowanie
problemu odnosi się do kwestii prawnej regulacji społecznych pamięci zbiorowych w okresie
transformacji zarówno w przypadku Polski, jak i pozostałych badanych państw? Naturalne
wydaje się być stwierdzenie, że skoro większość badanych powiela państwową wizję
przeszłości zadeklarowaną (jak była o tym mowa w Rozdziale II) w momencie ustanowienia
nowej wspólnoty politycznej, a wyrażoną przede wszystkim w preambule do konstytucji,
to znaczy, że działania poszczególnych państw na tym polu są, co najmniej, skuteczne. Druga,
mniej oczywista, myśl może sugerować, że po raz kolejny, podobnie jak w przypadku okresu
międzywojennego, a także tzw. demokracji ludowej, zostały przyjęte i powielone te same
schematy działania na polu pamięci, które prowadzą do petryfikacji pożądanej wizji
przeszłości w świadomości przeciętnych obywateli.
Jednak, w przypadku transformacji demokratycznej, pojawia się także trzeci element,
czyli swobodny publiczny dyskurs pamięci gwarantowany przez podstawowe prawa
i wolności obywatelskie przyjęte w trakcie transformacji ustrojowej.

71
72
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Wbrew powielanej w większości omawianych państw opowieści o latach
międzywojennych jako okresie (mimo pewnych niedostatków) pozytywnym 73, należy
stwierdzić, że wskutek zmian politycznych w tym czasie, zakres swobód i wolności
obywatelskich został w nich bardzo mocno ograniczony jeszcze na długo przed wybuchem
drugiej wojny światowej. Stopniowy demontaż instytucji demokracji liberalnej, zastępowanie
ich centralnie sterowanym autorytaryzmem, zawsze (i w każdym z przypadku) prowadziło do
ustanowienia centralnej narracji pamięci wykluczającej istnienie powszechnego dyskursu. Do
zaistnienia swobodnej dyskusji o przeszłości, w której ścierać się będą różne wizje
i interpretacje, konieczne są odpowiednie warunki polityczne i prawne, w których państwo
dopuszcza do taki dyskurs i poprzez swoje działanie go chroni. Widać to szczególnie
wyraźnie w przypadku opisanego wyżej Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski. Został
on utworzony w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron sporu o przeszłość, jednak
z czasem, wraz z wprowadzaniem, przez obóz piłsudczykowski, coraz to nowych form
władzy nieliberalnej stał się on elementem państwowej polityki pamięci skupionej wokół
kultu Komendanta. Istnieje więc też trzecia prawdopodobna opcja, polegająca na tym, że wraz
z wprowadzeniem w ramach transformacji prawnych ram gwarantujących wolność i swobodę
wyrażania opinii państwo, wraz ze swoją ewentualną nową polityką pamięci, stało się
automatycznie uczestnikiem dyskursu pamięci. Biorąc pod uwagę jego możliwości
oddziaływania, stało się przy tym uczestnikiem zdecydowanie najsilniejszym, choć na gruncie
formalnym, zostało sprowadzone do roli jednego ze współuczestników.
Jak więc powinno funkcjonować państwo, które w momencie ukonstytuowania się
nowej, demokratycznej, wspólnoty politycznej, przyjęło zobowiązanie do aktywnego
działania na polu historii? Z jednej bowiem strony stało się szeregowym uczestnikiem
dyskursu pamięci, co wobec wspomnianego przez Kwiatkowskiego zjawiska eksplozji
pamięci w latach 80-tych stanowiło nie lada wyzwanie, aby utrzymać względnie dominującą
pozycję, z drugiej zaś musiało kreować nową pamięć użyteczną dla przyjętych nowych zasad
ustrojowych.
Pozostając przy trzech cechach wymienionych przez wspomnianego autora, należy
zastanowić się nad możliwymi drogami działania państw post-komunistycznych w Europie
Środkowej i Wschodniej w trakcie transformacji demokratycznej w odniesieniu do panującej
Choć jest to teza kontrowersyjna, bo problemy z praworządnością i działaniem systemów demokratycznych w
tym okresie są powszechnie znane w przypadku niemal wszystkich omawianych państw (naturalnie z wyjątkiem
Czechosłowacji), to jednak w publicznej opowieści o latach pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową nacisk
kładzie się nie na w/w elementy, ale na możliwość swobodnego rozwoju kultur narodowych poszczególnych
państw.
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wówczas sytuacji społecznej i politycznej. Nie bez znaczenia przy czym dla dokonanego
wyboru powinien pozostawać cały czas kontekst formalnych ram funkcjonowania państwa.
Należy jeszcze raz, z całą stanowczością, podkreślić, że przyjęte prawne ramy działania
uniemożliwiały utrzymanie pionowej, hierarchicznej struktury transmisji narracji pamięci
typowej dla opisywanego w Rozdziale I podejścia badawczego określonego mianem
„wynalazców

historii”.

Nowe

zasady

działania,

ulokowane

w

demokratycznych

konstytucjach, nie wykluczyły możliwości współudziału państwa w omawianych procesach.
Wydaje się więc, że poszukiwanie formuły pośrednika teoretycznie działającego we własnym
imieniu, jako odrębna instytucja, a zarazem reprezentującego współuczestnika sporu
o pamięć, stało się pewnego rodzaju koniecznością. Jednak wciąż nie rozwiązuje to zagadki
dlaczego formuła „instytutu” stała się tak popularna? W tym celu warto pokrótce przyjrzeć się
rozważaniom nad istotą instytucjonalizmu. Należy przy tym podnieść, że studia nad
instytucjonalizmem są przedmiotem zainteresowania różnych gałęzi nauki. Badania nad
działaniami poszczególnych instytucji podejmowane są zarówno w socjologii, naukach
ekonomicznych, jak i na styku prawa, ekonomii i nauk społecznych 74. W przypadku niniejszej
rozprawy krótkie ukazania logiki i zasad działania instytucjonalnego wydaje się być
niezbędne.
P.A. Hall i R.C. Taylor w swoich rozważaniach nad zjawiskiem i istotą
instytucjonalizmu,

wyróżnili

trzy

jego

typy:

historyczny,

racjonalnego

wyboru

i socjologiczny75.
Historyczny instytucjonalizm zdefiniowali jako zjawisko, w którym naczelnym
zadaniem badacza jest odpowiedź na pytanie o wpływ instytucji na działania podejmowane
przez jednostki. Wiąże się to z generalnym założeniem, w którym autorzy wychodzą z pozycji
utożsamiających „instytucje” z bytami organizacyjnymi posiadającymi swoje wewnętrzne
zasady, rozpowszechnione dzięki sformalizowanemu charakterowi samych organizacji.
Zgodnie z ich wizją, za każdym razem gdy mówimy o instytucjonalizmie historycznym
oddziaływującym na jednostki i stymulującym ich postępowanie, wpływ instytucji może
przejawiać się np. „dostarczanie aktorów społecznych z większym lub mniejszym poziomem
pewności i wiedzy o obecnym i przyszłym postępowaniu innych uczestników życia
Zob. B. Pieliński, Instytucjonalizmy w analizach polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej UW, online:
http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/obce/instytucjonalizmy.pdf, dostęp: 10.12.2018; B. Radzka, Stary i nowy
instytucjonalizm. Spotkanie socjologii i ekonomii, MBA 2/2009, s. 62-74; M. Nowak, Instytucjonalizm
w socjologii i ekonomii, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXVI – zeszyt 1 – 2004, s. 189204.
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96/6, ISSN 0944-2073, June 1996, online: http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp96-6.pdf (dostęp 10.08.2018),
s. 5,10,13.
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społecznego”76. Innymi słowy odpowiadają zarówno za informowanie o zachowaniach innych
uczestników życia społecznego, jak i za przesyłanie komunikatów uczestnikom interakcji
społecznych o możliwych konsekwencjach odstępstwa od utartej normy. Jak podkreślili,
instytucjonalizm historyczny wykonał doskonałą pracę na rzecz identyfikacji jak instytucje
wypracowują pewne modele i ścieżki postępowania, „np. jak strukturalizują ogólnonarodowe
odpowiedzi na nowe wyzwania”77.
Drugi instytucjonalizm, racjonalnego wyboru, wyrósł przede wszystkim na bazie
studiów nad pisanymi i niepisanymi zasadami działania amerykańskiego parlamentaryzmu.
Związany jest on z dążeniem do osiągnięcia konkretnego celu politycznego. Racjonalny
wybór przejawia się, w tym konkretnym studium przypadku, jako wybór modelu
postępowania pozwalającego na maksymalne uprawdopodobnienie, że cel nadrzędny zostanie
dzięki temu zrealizowany. Badania nad instytucjonalizmem racjonalnego wyboru pozwoliły
przede wszystkim na rozwój specyficznych podejść badawczych zajmujących się
pochodzeniem poszczególnych instytucji. Innymi słowy, wszelkie działania instytucjonalne
powinny być podporządkowane maksymalizacji efektu. Same zaś instytucje służą jednostkom
„w zaspokajaniu ich potrzeb”78.
W końcu, trzecia forma nowego instytucjonalizmu, socjologicznego, rozumiana jest
jako rozwinięcie weberowskich i innych dotychczasowych badań nad siłą np. biurokracji.
Autorzy o socjologicznym podejściu do studiów na instytucjonalizmem pragnęli odnaleźć
odpowiedź na pytanie o cel, w jakim instytucje przyjmują taka, a nie inną formę działania,
procedur, czy też odwołań do konkretnych symboli. Według ich analiz praktyki tego typu
praktyki organizacyjne mogą być przenoszone zarówno przez jednostki małe, jak i wielkie
(np. całe państwa). Według autorów zaletą instytucjonalizmu socjologicznego jest jego
zasięg. Dzięki temu pojawia się możliwość znacznie szerszego zdefiniowania omawianego
zjawiska, niż ma to miejsce np. w naukach politycznych. Ponadto „nowi instytucjonaliści
socjologiczni mają także charakterystyczne rozumienie związków pomiędzy instytucjami
a działaniami jednostek”79. W końcu „mają oni charakterystyczne podejście do wyjaśnienie
problemu pochodzenia praktyk instytucjonalnych i zmiany”80. Niemniej, porównując
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wszystkie trzy podejścia do studiów nad zjawiskiem instytucjonalizmu autorzy zauważają, że
każde z nich wnosi ciekawe i nowe z punktu widzenia pozostałych obserwacje i wnioski81.
Instytucjonalizm historyczny umożliwia badaczowi poruszanie się w ramach możliwie
najszerszego pola ukazującego związki działań instytucjonalnych wyborami dokonywanymi
przez jednostki. W przeciwieństwie do instytucjonalizmu racjonalnego wyboru, który
pozwolił na tworzenie precyzyjnej koncepcji związków pomiędzy instytucjami, a zasadami
postępowania. Socjologiczny instytucjonalizm pozwala, z kolei, na poszerzenie perspektywy
i obszaru badań. Daje więcej narzędzi pojęciowych i możliwości zmiany pozycji
wyjściowych do badań.
Konieczne jest przełożenie wszystkich trzech podejść do instytucjonalizmu na grunt
niniejszej pracy i odniesienie ich do wyznań przed jakimi stanęły poszczególne państwa
postkomunistyczne na polu społecznej pamięci zbiorowej. W tekście na temat związków
legitymizacji i pamięci, D. Gawin stwierdził (odwołując się do weberowskich zasad
legitymizacji) że „nowoczesne – kapitalistyczne i demokratyczne społeczeństwa miały czerpać
prawomocność swojego systemu władzy politycznej ze sfery prawnoinstytucjonalnej. W tym
podziale wyraźnemu rozgraniczeniu uległy sfery pamięci i władzy – przeszłość i pamięć o niej
były źródłem legalności władzy w tradycyjnych społeczeństwach, w których wszelkie
działania, struktury oraz instytucje uprawomocniono poprzez odwołanie się do odwiecznych
zasad i reguł. Odwiecznych to znaczy takich, których historyczne korzenie giną w mrokach
przeszłości i mogą być zapośredniczone tylko poprzez mity, symbole oraz wierzenia”82.
Oczywistym wnioskiem z dotychczasowych analiz wydaje się być stwierdzenie, że
omawiane państwa z Europy Środkowej i Wschodniej nie spełniły tego podstawowego
postulatu, jakim było rozgraniczenie poszczególnych sfer życia społecznego. Ponadto nie
odrzuciły one wizji polityki, w której instytucje i działanie instytucjonalne posiada moc
sprawczą, polegającą na dostarczaniu uzasadnień dla społecznej prawomocności istnienia
systemu politycznego. Przeciwnie, biorąc pod uwagę prawne ramy działania poszczególnych
narodowych instytutów i instytucji pamięci, opisane w poprzednim rozdziale, zarówno
w państwach z głównego pola badawczego jak i spoza niego, możemy dojść do wniosku,
że działanie instytucjonalne było dla nich formą domyślną i naturalną formą aktywnego
uczestnictwa i oddziaływania na dyskurs pamięci na poziomie narodu. Poprzez stworzenie
silnej, sformalizowanej struktury, uzyskały one możliwość oddziaływania na jednostki, ich
Wspomniane trzy podejścia do studiów na instytucjonalizmem w swojej konstrukcji przypominają przypadku
studiów nad społeczną pamięcią zbiorową i kategorie zaproponowane przez B. Misztal.
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postępowanie i na przetwarzanie otrzymywanych komunikatów zawierających narracje
pamięci. Jak pokazała wspomniana już analiza aktów prawnych regulujących działanie
poszczególnych instytucji, mamy do czynienia z każda z trzech form instytucjonalizmu, ze
szczególnych uwzględnieniem historycznego. Wynika to zarówno z charakteru państwa jako
instytucji tworzącej swoją agendę, jak i z możliwych (sformalizowanych) ścieżek jego
działania.
Przełom lat 1989-1992, w analizowanych państwach, przyniósł jeszcze jedną
zasadniczą zmianę, oddziałującą na formowanie się społecznych pamięci zbiorowych. Chodzi
o zmianę roli pełnionej w społeczeństwie przez charakterystyczną dla naszego regionu
Europy grupę społeczną – inteligencję83. Kres szczególnej roli, jaką pełnili inteligenci w XIX
i XX wieku, na początku lat 90-tych zauważyła już T. Bogucka84. Jej zdaniem odrębność
wschodnioeuropejskiej inteligencji od zachodnioeuropejskich inteligentów wynikała przede
wszystkim z odrębnej historii społecznej. Rewolucja burżuazyjna, która dokonała się w XVIII
i XIX wieku w Europie Zachodniej nie dosięgła omawianego obszaru w takim stopniu, aby
doprowadzi do trwałej przebudowy struktury społecznej. Naturalnie w zależności od państwa
(Rosja, Austro-Węgry, Prusy/Niemcy) rola ówczesnej burżuazji była różna, jednak przed
pierwszą wojną światową w żadnym środkowoeuropejskim państwie nie osiągnęła ona
takiego znaczenia politycznego, jak np. we Francji. Jednak czas transformacji przyniósł
zmiany zarówno ekonomiczne, jak i społeczne, będące konsekwencją przemian, jakie
w Europie Zachodniej dokonały się 150 lat wcześniej. Jak pisała T. Bogucka, „dziś
porzucanie instytucji takich jak uniwersytety, uczelnie techniczne, instytuty jest zjawiskiem
dość powszechnym. Ludzie, którzy osiągnęli wymierną pozycję w prestiżowych dotąd
miejscach, odchodzą do biznesu, handlu, nierzadko do warsztatów rzemieślniczych. Idą tam
również absolwenci, jakby z założenia odrzucając pracę naukową i twórczą [...]Najczęściej
się mówi: ‘To przecież normalne’. Może bez zbytniego entuzjazmu, właśnie z poczuciem, że
owa nieuchronna normalność - w której nie wystarczy wiedza i talent, trzeba ją jeszcze umieć
konkretnie i opłacalnie wykorzystać, a mówiąc brutalnie sprzedać - nadchodzi.
Tej normalności inteligencja zawsze chciała. I chociaż teraz czuje się w niej marnie
i psychicznie, i finansowo, to, jak wynika z badań świadomości, na przekór swemu doraźnemu
interesowi popiera trudne reformy”85.
Zob. R. Smoczyński, T. Zarycki, Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta, ziemiaństwo w polskiej
przestrzeni społecznej, Warszawa 2017.
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Takie, a nie inne, podejście liderów swoich społeczności okresu przejścia
demokratycznego, zarówno do swoich wyborów życiowych, jak i ścieżek kariery nie może
dziwić. Wspominana przez autorkę „normalność” to nic innego, niż jasne określenie pewnych
ról społecznych, które w nowych, demokratycznych, warunkach pozwalały na indywidualną
samorealizację. Ta konkretna grupa społeczna wraz z nastaniem oczekiwanej przez nią od 150
lat „normalności” utraciła swoje zasadnicze spoiwo, czyli poczucie odpowiedzialności
za społeczeństwo, które musi jako warstwa wyższa, przeprowadzić przez trudne czasy.
Taka postawa miała również związek z procesami indywidualizacji, wspomnianymi przez
B. Szacką, zachodzącymi na całym świecie. W kontekście państw wyselekcjonowanych do
niniejszych analiz możemy więc mówić o sprzężeniu się dwóch fundamentalnych,
dla autoidentyfikacji środkowoeuropejskiej inteligencji procesów. Pierwszego, lokalnego,
który stymulował przedefiniowanie jej roli w poszczególnych społeczeństwach Europy
Środkowej i Wschodniej i drugiego globalnego.
Ostatnim elementem, w kontekście wyzwań na polu społecznych pamięci zbiorowych,
a zarazem punktem wyjścia do dalszych rozważań, będących głównym problemem
analizowanym w tym rozdziale, powinno być pytanie o rolę prawa we wszystkich
omówionych procesach. Przede wszystkim należy stwierdzić, że przedmiotowe użycie prawa,
podobnie jak narracji pamięci, było głównym i dominującym doświadczeniem państw
i społeczeństw będących przedmiotem zainteresowania niniejszej rozprawy. Dlatego warto
zastanowić się nad kwestią dążenia do przedmiotowego wykorzystania prawa w celu
realizacji celów i wizji politycznych. Jak zostało to podniesione przez cytowanego wyżej
D. Gawina w przypadku środkowoeuropejskiej transformacji ujawnił się bardzo istotny
paradoks. Mianowicie omawiane państwa po odrzuceniu komunizmu w celu wskazania źródeł
swojej legitymizacji użyły narzędzi nie przystających do realiów społecznych i politycznych
epoki. Decyzja o wykazaniu źródeł swojego umocowania przy zastosowaniu narzędzi takich,
jak odwołania do przeszłości była logiczna, ponieważ elity polityczne (jak pokazały to
dotychczasowe analizy zawarte w tym rozdziale) doskonale je znały. Paradoks ujawnił się
w momencie, gdy okazało się, że model państwa i społeczeństwa adaptowany do Europy
Środkowej i Wschodniej z kręgu kultury szeroko rozumianego zachodu, nie współgra w pełni
z zastosowanymi metodami uzyskania legitymizacji przez czynnik polityczny. Jak wynika to
z krótkiego opisu studiów nad instytucjonalizmem państwo, jako instytucjonalna całość, na
przestrzeni historii stosowało różne sposoby oddziaływania na jednostki. Można powiedzieć,
że na gruncie państwowej polityki pamięci w momencie transformacji doszło do zastosowania
wszystkich

narzędzi

i

mechanizmów

charakterystycznych

dla

instytucjonalizmu
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historycznego. Tymczasem jak wykazał to cytowany wyżej D. Gawin skutkowała ona
wytworzeniem się zupełnie innej formy społeczeństwa, nieprzystającej ze względu na swój
charakter do polityki zastosowanej przez poszczególne państwa. Dlatego poniżej należy
zastanowić się na charakterystyką rewolucji demokratycznej w analizowanych państwach.
Każdy przewrót rewolucyjny (choćby przez krótki okres) pozwala na sprawowanie przez
czynnik decyzyjny władzy w oparciu o niczym nie ograniczoną siłę (polityczną
i instytucjonalną). Czy takie pokusy stojące przed osobami sprawującymi władzę w okresie
rewolucyjnym są czymś nadzwyczajnym? Naturalnie, że nie są. Każda rewolucja korzystała
z prawa, aby potwierdzić prawomocność swoich działań, na polu polityki. Dlatego też
konieczne wydaje się przeanalizowanie działalności omawianych państw Europy Środkowej
i Wschodniej w odniesieniu do zjawisk typowych dla okresu rewolucyjnych przemian.
Niemniej koniecznym jest ukazanie ewentualnych różnić pomiędzy tradycyjną rewolucją,
a środkowoeuropejską transformacją. Dopiero to pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na pytanie
o powód powstania narodowych instytutów i instytucji pamięci w omawianych państwach.
4.3. Narodowe instytuty pamięci jako podmioty potencjalnie realizujące zadania
okresu transformacji
Omówienie

relacji

pomiędzy

prawem

stanowionym

przez

kolejne

państwa

postkomunistyczne, a kwestią formowania się, lub przebudowy, poszczególnych wspólnot
narodowych w trakcie przejścia w Europie Środkowej i Wschodniej, pozwoliło na ukazanie
jednej z potencjalnych ról jakie mogą pełnić narodowe instytuty i instytucje pamięci.
Omówienie trzech perspektyw studiów nad instytucjami pozwoliło z kolei pokazać obszary,
w których idea instytucjonalizacji społecznych pamięci zbiorowych mogła by zostać
przebadana. Ponadto zidentyfikowane zostały możliwości działania instytucjonalnego
na poziomie państwa, jak i zależnych od niego agend, a także pierwszy poważny paradoks
środkowoeuropejskiej transformacji (zderzenie transplantowanego z zachodu modelu
społeczeństwa z zastosowanymi na polu pamięci zbiorowych narzędziami).
Jednak wciąż można zauważyć brak pewnych elementów pozwalających na udzielenie
pełnej odpowiedzi na pytanie dlaczego w omawianych państwach przyjęto taką, a nie inną
formę, państwowego działania na polu społecznej pamięci zbiorowej?
Dlatego też w niniejszym podrozdziale rola i uprawnienia narodowych instytutów
i instytucji pamięci (szczegółowo omówione w poprzednim Rozdziale III) zostaną
przeanalizowane pod kątem dwóch zjawisk typowych dla przejść demokratycznych pod
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koniec XX wieku tj. sprawiedliwości tranzycyjnej i sprawiedliwości historycznej. Ponadto
analizy wymaga kwestia związków instytutów z nadzwyczajnymi środkami prawnymi
podejmowanymi w trakcie przejścia demokratycznego, takimi jak ustawy lustracyjne,
dekomunizacyjne itd.
4.3.1. tzw. sprawiedliwość tranzycyjna (ang. transitional justice)
Mianem sprawiedliwości tranzycyjnej, nazywanej też sprawiedliwością okresu
przejściowego, możemy określić szczególny rodzaj sprawiedliwości typowy dla okresu
przełomu politycznego w danym państwie. Może być ona implementowana, gdy skala
i rodzaj naruszeń podstawowych praw i wolności obywatelskich całkowicie lub częściowo
uniemożliwiają skuteczną zmianę polityczną i rekonstrukcję społeczeństwa w pożądaną
stronę. Ma ona przede wszystkich na celu uspokojenie nastrojów społecznych
i doprowadzenie do sytuacji, w której możliwe byłoby wejście w ramy dyskursu
demokratycznego jak największej części podzielonego86 dotychczas społeczeństwa.
Tak sformułowana definicja wynika z poszczególnych charakterystycznych elementów,
składających się na ten bardzo specyficzny rodzaj sprawiedliwości.
Zadania nie tyle już zdefiniowania zjawiska sprawiedliwości tranzycyjnej, co
omówienia jego różnych modeli i ukazania różnych podejść badawczych, w polskim
piśmiennictwie naukowym podjął się M. Krotoszyński. W swojej pracy

„Modele

sprawiedliwości tranzycyjnej”, poza szerokim omówieniem w/w elementów, zdecydował się
również

na

próbę

określenia

szczególnych

właściwości

sprawiedliwości

okresu

przejściowego. Poza oczywistymi jej składowymi, takimi jak kwestie proceduralne, czy
ukazanie zakresu działania sprawiedliwości tranzycyjnej, M. Krotoszyński zdecydował się
także

na

wskazanie

dodatkowych

jej

właściwości:

selektywność,

kontektowość,

transformacyjny charakter i retroaktywność form sprawiedliwości tranzycyjnej 87. To właśnie

Kryterium podziału zawsze jest stosunek do upadającego systemu niedemokratycznego, postawy
poszczególnych grup zawsze kształtują się w zależności od tego, jaki miały do niego stosunek – negatywny czy
pozytywny. Nie wyklucza ono naturalnie postaw pośrednich, jednak fakt polaryzacji społecznej zawsze jest w
takiej sytuacji widoczny. Niemniej należy pamiętać, że w zależności od zastosowanych narzędzi w trakcie
transformacji może dojść do wytworzenia się nowych linii podziałów społecznych. Generalnie celem
sprawiedliwości trazycyjnej jest doprowadzenie do pojednania, następnie do ukonstytuowania się
demokratycznej wspólnoty politycznej, w której różnice światopoglądowe będą naturalną częścią systemu
politycznego, a wszelkie spory kanalizowane będą w ramach mechanizmów demokratycznych.
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te ostatnie zmienne, jak się wydaje w znacznym stopniu oddają charakter tego szczególnego
rodzaju sprawiedliwości.
W

przypadku

pierwszej,

spośród

wymienionych

cech

charakterystycznych

sprawiedliwości okresu przejściowego, czyli selektywności, jej wybiórczy charakter ma
wynikać

z

totalnego

charakteru

upadłego

systemu

niedemokratycznego.

Bowiem

„powszechnie demoralizujący charakter systemów niedemokratycznych, a także wszechobecny
aparat przymusu i sukcesywna indoktrynacja sprawiają [...], że zdaniem niektórych karanie
drobnych niegodziwości nie ma charakteru obowiązku moralnego”88. W związku z tym
ukaraniu lub innej formie rozliczenia mają podlegać przede wszystkim przypadki, które mają
realny wpływ na podstawowy cel sprawiedliwości tranzycyjnej tj. doprowadzenie
do ukonstytuowania się nowego ładu społecznego. Ponadto selektywność może objawiać się
na trzy różne sposoby. Po pierwsze, poprzez przyjęcie określonych formuł sprawiedliwości,
po drugie, poprzez celowe wybiórcze ich stosowanie i po trzecie, wybiórcze ich stosowanie
jednak bez pierwiastka celowości.
Kontekstowość sprawiedliwości okresu przejściowego wynika przede wszystkim
z okoliczności, w jakich jest przeprowadzana. Bowiem „to, co w okresie przemian uznawane
jest za sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe, uzależnione jest od niedawnych, bolesnych
doświadczeń społeczeństwa”89. Nazwa własna sprawiedliwości tranzycyjnej wynika z trzeciej
właściwości wskazanej przez M. Krotoszyńskiego, czyli jej transformacyjnego charakteru.
Jak autor słusznie zauważył „nie dotyczy ona jedynie przeszłości, lecz także uczestniczy
w budowie nowego ładu”90. Dlatego też praktyka polityczna, prawna, jak i dwie omówione
dotychczas właściwości (selektywność i kontekstowość) są w dużej mierze determinowane
dążeniem do skutecznego ukonstytuowania nowego ładu politycznego, a także do jego
społecznej legitymizacji.
Podobnie, jak w przypadku dwóch pierwszych właściwości sprawiedliwości
trazycyjnej, również jej czwarty charakterystyczny element wydaje się pełnić funkcję
służebną wobec atrybutu transformacyjnego. Retroaktywność jest jednak kwestią najbardziej
kontrowersyjną i stymulującą największy wachlarz ewentualnych nieporozumień zarówno
prawnych, jak i społecznych. Odnosi się ona bowiem, co oczywiste, do czynów popełnionych
w przeszłości, które wówczas albo nie były w żaden sposób penalizowane, albo też
ewentualna kara dla sprawcy miałaby znacznie mniej dotkliwy charakter niż w przypadku
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zastosowania nadzwyczajnych środków prawnych wynikających z trzech pozostałych
właściwości sprawiedliwości tranzycyjnej.
Jednak z punktu widzenia niniejszej pracy ważna jest nie tyle sama definicja, a także
wynikające z niej właściwości tego zjawiska co zmienne, wokół których należałoby
analizować kwestie społecznych oczekiwań w okresie przejścia demokratycznego.
Zrobiła to R. Teitel odnosząc, w swojej pracy „Transitional Justice”, ww. kwestie
do problematyki rządów prawa w okresie przejścia, sprawiedliwości w odniesieniu do prawa
karnego (org. criminal justice), sprawiedliwości historycznej, sprawiedliwości reparacyjnej
(org. reparatory justice), a także do sprawiedliwości administracyjnej i konstytucyjnej.
To właśnie w odniesieniu do tych pięciu zmiennych i ustawowych regulacji omówionych
w poprzednim rozdziale zostaną omówione związki pomiędzy tzw. sprawiedliwością
tranzycyjną a narodowymi instytutami pamięci.
Jak słusznie zauważa autorka „w powszechnym wyobrażeniu sprawiedliwość
tranzycyjna jest łączona z procesami i ukaraniem ancien régimu”91. Sama kara z kolei jest
zagadnienie dominującym zrozumienie zjawiska sprawiedliwości tranzycyjnej, co również
wynika z omówionej przez M. Krotoszyńskiego retroaktywnej właściwości tego szczególnego
rodzaju sprawiedliwości. Zresztą, jak pokazują analizy autorki, do czasu „norymberskiej
zmiany paradygmatu”92 następca osądzający swoich poprzedników po radykalnej zmianie
politycznej nie był wyjątkiem od reguły, a raczej regułą samą w sobie. Przykładem takiego
działania może być osądzenie i ścięcie obywatela Kapeta, czyli byłego już wówczas króla
Ludwika XVI. Było to niczym innym jak ostatecznym odcięciem się od poprzedniej formy
sprawowania władzy i zarazem jasnym sygnałem dla społeczeństwa, że wprowadzonych
zmian w krótkiej perspektywie czasowej cofnąć się nie da. Jak pokazała późniejsza historia,
nawet pomimo prób restauracji monarchii Burbonów, a także sprawowania przez nich
w pewnych okresach rzeczywistej władzy, poszczególnych zmian prawno-społecznych,
będących efektem rewolucji nie dało się już cofnąć do stanu sprzed 21 stycznia 1793 roku.
Dopiero proces norymberski miał być, według autorki, kamieniem milowym w zmianie
postrzegania kary, popartej wyrokiem sądu karnego, jako najprostszego i najbardziej
naturalnego narzędzia fundamentalnej zmiany politycznej. R. Teitel zidentyfikowała szereg
problemów prawnych i dylematów związanych z tym procesem. Są one jak najbardziej
aplikowalne do środkowoeuropejskiego przejścia od komunizmu do konstytucyjnej liberalnej
demokracji. Jest to przede wszystkim materia związana z rolą prawa międzynarodowego
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i dylematem wspomnianej już retroakcji, dylematem zbrodni państwowych i jednoczesnej
odpowiedzialności indywidualnej, zbrodni państwowych i jednoczesnej sprawiedliwości
indywidualnej, ponadto problemem odpowiedzialności w okresie przejścia, dylematem
„pokój czy sprawiedliwość”, demokratycznymi amnestiami, w końcu z problemem związków
pomiędzy sprawiedliwością, łaską, polityką i rządami prawa93. Nietrudno powiązać
wymienione problemy i dylematy z powszechnie znanymi elementami dyskursu publicznego
wokół narodowych instytucji i instytutów pamięci. Dlatego też ich krótkie omówienie wydaje
się być koniecznością.
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z dwiema formami kolizji. Po pierwsze,
dochodzi do rozbieżności pomiędzy prawem krajowym i międzynarodowym, po drugie,
problemy prawne ujawniają się wraz z zastosowaniem legislacji wprowadzającej retroakcję.
Pierwsza kolizja porządków prawnych tworzy przede wszystkim możliwość ukarania
sprawców przestępstw w ramach ogólnie przyjętego systemu czy to prawnego czy to
moralnego. Jeśli gdzieś należy dopatrywać się szczególnego powiązania praktyki prawnej
okresu przejścia demokratycznego z „norymberską zmianą paradygmatu” to właśnie w tym
przypadku. Jak zauważyła autorka, „prawo międzynarodowe jest zrozumiałą drogą do
konceptualizacji trochę paradoksalnej możliwości ukarania złego reżimu przy pomocy
prawa”94. Innymi słowy decyzja o przeniesieniu sądzenia, ścigania i karania pewnego rodzaju
przestępstw, na poziom międzynarodowy, umożliwia według autorki egzekucję poczucia
sprawiedliwości nawet w przypadku, gdy brak jest wewnętrznej woli poszczególnych państw
do zajęcia się tą tematyką. Druga z kolizji, czyli retroaktywność działania, powiązana jest
z kolejnym dylematem. Zachodzi w sytuacji, gdy jednostki odpowiadają za swoje czyny
indywidualne, ale składające się na szeroki wachlarz zbrodni państwowych, których
popełnienie, w domyśle, miało być środkiem do celu, jakim było utrzymanie władzy. Inaczej
mówiąc, jednostka odpowiada karnie za popełniony przez nią czym, którego dokonała będąc
w stosunku zależności od władz państwowych i który to czyn był zorientowany na
zaspokojenie oczekiwań przełożonych. Obie wspomniane kolizje wynikają też z naczelnych,
generalnie niepodważalnych, zasad prawa stosowanych w konstytucyjnych liberalnych
demokracjach. Ponadto są ściśle powiązane z jedną z właściwości sprawiedliwości okresu
przejściowego omówionych przez M. Krotoszyńskiego tj. selektywnością. Poszczególne
państwa, lub międzynarodowe organy sprawiedliwości, bardzo często z racji skali naruszeń
podstawowych zasad i wolności, mogą dokonywać działań selektywnych, zarówno co do
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podmiotów jak i przedmiotów objętych ich zainteresowaniem. Kompleksowe osądzenie
wszelkich czynów, będących naruszeniem zasad fundamentalnych dla systemów liberalnych,
w czasie rządów nieliberalnych, nie jest możliwe przede wszystkim ze względu na
transformacyjny charakter sprawiedliwości tranzycyjnej. To właśnie z tego połączenia
„zdrowego rozsądku” i celu nadrzędnego wynika kolejny problem podniesiony przez
R. Teitel, czyli zakres i skala odpowiedzialności w okresie przejściowym. Jest on związany
przede wszystkim z ewentualnymi kontrowersjami, jakie może wywoływać pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej za działalność w ramach systemu opartego nie na rządach prawa
(rule of law) ale rządzeniu/zarządzaniu POPRZEZ prawo (rule by law). Dlatego, jak
zauważyła autorka, najważniejszym zagadnieniem powinno być określenie ram działania na
gruncie praw karnego i dostosowania ich do prawnej rzeczywistości konstytucyjnej liberalnej
demokracji. Spośród przedstawionych przez nią przykładów, takich jak osądzenie
szeregowych sprawców zbrodni hitlerowskich czy strażników tzw. strefy śmierci, czyli pasa
ziemi pomiędzy liniami muru berlińskiego, strzelających do osób usiłujących przedostać się
do Berlina Zachodniego95, na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim rola argumentacji
przyjętej przez strony procesu. R. Teitel zauważyła, że w sposobie kwalifikacji
poszczególnych czynów, przypisania odpowiedzialności poszczególnym osobom i w końcu
ostatecznego osądzenia czynu z przeszłości, niepoślednią rolę odgrywa postawa wszystkich
aktorów danego procesu. To właśnie judykatura ma kreować (i kreuje) legalne ramy działania
wewnątrz liberalnego systemu prawnego. Wywołuje ono skutki związane zarówno
z ograniczeniem odpowiedzialności karnej, jak i wachlarza sankcji. To z kolei wyraźnie łączy
się z selektywnym charakterem sprawiedliwości tranzycyjnej podniesionym przez
M. Krotoszyńskiego. Ograniczenia wynikające z takiego charakteru omawianego przez nas
rodzaju sprawiedliwości prowadzą do kolejnej kolizji zidentyfikowanej przez R. Teitel
tj. „dylematu pokój czy sprawiedliwość”?
Jest on charakterystyczny dla kwestii związanych z osądzeniem osób, które będąc
stroną konfliktu, doprowadziły do jego wygaszenia96. Jest on typowy dla zarówno konfliktów
zbrojnych, jak i wszelkiej maści transformacji demokratycznych opartych na porozumieniu
pomiędzy sprawującymi dotychczas władzę, a dysydentami. W przypadku omawianych
w niniejszej pracy państw w/w dylemat może być w pełni aplikowany do Polski, byłej
95

Zob. Ibidem, s. 44-45.
Jako przykład R. Teitel podaje rolę jaką w czasie wojny w Bośni, a następnie w jej zakończeniu, odegrali
przywódcy bośniackich Serbów - polityczny R. Karadzic i wojskowy R. Mladic. W trakcie wojny mieli oni
bezpośredni wpływ na decyzje o bombardowaniu Sarajewa i masakrze w Srebrenicy, które przez społeczność
międzynarodową zostały zakwalifikowane jako zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Jednak mieli
także decydujący wpływ na zakończenie działań wojennych i na stateczny kształt porozumienia z Dayton.
96

153

Czechosłowacji, Węgier i Bułgarii. Pewnym pokłosiem tego dylematu jest podniesiona przez
autorkę idea demokratycznych amnestii. Najlepszym, a także zarazem najgłośniejszym
(spośród wydarzeń zarówno z analizowanych państw, jak i spoza głównego obszaru
zainteresowania), przykładem takiego działania państwa jest hiszpańskie prawo o amnestii
z 1977 roku97, nazywane często podstawą prawną paktu o „wzajemnym zapomnieniu”. Jego
najbardziej kontrowersyjną częścią jest art. 2, w którym na równi postawieni zostali sprawcy
przestępstw politycznych, jak i ich ofiary98. Można domniemywać, że taka konstrukcja
przepisu miała pokazać równość obu stron w procesie odrzucenia przeszłości. Warto również
nadmienić, że taki stan rzeczy utrzymał się aż do początku XXI wieku i uchwalenia przez
rząd socjalistycznej PSOE w 2007 roku ustawy „o pamięci historycznej”99.
Podsumowując

pokrótce

dotychczasowe

rozważania

należy

stwierdzić,

że

sprawiedliwość tranzycyjna w odniesieniu do prawa karnego i poczucia sprawiedliwości
opartego na wyroku karnym jest zjawiskiem skomplikowanym, budzącym liczne
kontrowersje i dylematy. Wynika to zarówno z charakteru samej sprawiedliwości
tranzycyjnej, jak i z licznych ograniczeń proceduralnych, prawnych, a także moralnych.
W trakcie dążenia do ukarania zbrodni upadłego reżimu zawsze dochodzi do ujawnienia się
konfliktów wartości, kolizji i dylematów wskazanych i omówionych powyżej.
Drugi z elementów sprawiedliwości tranzycyjnej, sprawiedliwość reparacyjna, jawi się
R. Teitel przede wszystkim jako element niezbędny do zniwelowania i naprawienia skutków
błędnych decyzji podjętych w przeszłości. Samo zjawisko jest z kolei rozbudowane i odnosi
się do różnych form i możliwości działania pozwalających na osiągnięcie oczyszczenia. Może
być ona realizowana poprzez: „reparacje, odszkodowania, środki prawne, przywrócenie stanu
poprzedniego, restytucję, kompensację, rehabilitację, oddanie hołdu”100. Podobnie, jak
w przypadku elementu sprawiedliwości tranzycyjnej odnoszącego się bezpośrednio do prawa
karnego jako systemu norm, autorka poprzez wskazania historycznych (a nawet biblijnych)
analogii, widzi sprawiedliwość reparacyjną jako naturalne dążenie społeczeństw na
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przestrzeni wieków do przywrócenia stanu posiadania, który będą mogły intuicyjnie określić
jako sprawiedliwy. Niemniej, fundamentalną rolę w realizacji tej formy sprawiedliwości
odgrywa postawa poszczególnych państw, od których oczekuje się oczyszczenia z grzechów
przeszłości. Kwestia zrozumienia i poczucia odpowiedzialności za swoje czyny stanowi
niezbędny element do realizacji form sprawiedliwości reparacyjnej. Jako przykład takiego
poczucia obowiązku R. Teitel wskazuje niemiecką nazwę własną reparacji, czyli
wiedergutmachung, która wprost może być tłumaczona jako „ponowne czynienie dobra”101.
Autorka w tym kontekście omówiła kwestie związane z restytucją mienia w państwach
postkomunistycznych, w tym w analizowanych państwach. Przy okazji zidentyfikowała
również kolejne problemy i dylematy pojawiające się przy okazji podnoszenia tej tematyki,
takie jak problem upływy czasu, czy trwałości nabytych uprawnień. Niemniej, jak stwierdziła,
kwestia sprawiedliwości reparacyjnej polegającej na restytucji własności była szczególnie
istotna w przypadku tranzycji z komunizmu w państwach z głównego pola badawczego
niniejszej rozprawy. Jak argumentowała „poprzez restytucję własności lub rekompensatę za
mienie utracone, połączone z deklaracją prywatyzacji, ukazała się kompleksowa rola
tranzycyjnych reparacji po upadku komunizmu: aby naprawić błędy państwowego myślenia,
zwłaszcza w epoce stalinizmu, a także aby rozwinąć możliwości działania państwa, zwłaszcza
w kontekście transformacji gospodarczej”102. Wśród zidentyfikowanych przez nią dylematów
warto wymienić ten dotyczący punktu zerowego, od którego powinna działać sprawiedliwość
reparacyjna. Jest to ciekawe zagadnienie zwłaszcza w kontekście przeprowadzonej w
powojennej Polsce (i w całym regionie) reformy rolnej. Ponadto realnymi problemami
wymienionymi przez autorkę były takie kwestie takie jak upływ czasu, szkody, na gruncie
prawa cywilnego, wyrządzone w okresie przejścia demokratycznego, a także afirmacja
i pojednanie. Ostatni przypadek możemy także połączyć z zasadniczym pytaniem zadanym
przez nią wcześniej, tj. „pokój czy sprawiedliwość”? Niemniej „tranzycyjna sprawiedliwość
reparacyjna nie jest pierwotnie uzasadniania przez konwencjonalną troskę o naprawienie
szkód, lecz raczej przez zewnętrzne wartości polityczne związane wymogami czasu
przejścia”103. Główną cechą charakterystyczną tego konkretnego elementu sprawiedliwości
tranzycyjnej jest według autorki jego powiązanie z przejściem demokratycznym. Wynika to
z faktu, że „tranzycje w przeciwieństwie do zwykłych zmian administracyjnych, nie są
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przykładami prostej sukcesji państwowych zobowiązań, do zrozumienia takiego zobowiązania
konieczny jest upadek dotychczasowego reżimu”104.
Sprawiedliwość administracyjna, czyli trzecia zmienna, wokół której swoje
rozważania nad sprawiedliwością okresu przejściowego przeprowadziła R. Teitel, odnosi się
do działania prawa publicznego w okresie przejścia, pojednania i wygaszania konfliktu. Jest
ono rozumiane jako czynnik mający realny wpływ na sytuację prawną poszczególnych
jednostek. Innymi słowy jak poprzez prawo publiczne rozumiane jako pierwiastek regulujący
życie społeczne mogą być realizowane poszczególne elementy sprawiedliwości tranzycyjnej.
Sama autorka powołała się w trakcie swoich rozważań m.in. na dwa dość ciekawe przykłady:
tzw. okres rekonstrukcji, czyli na sytuację prawną w USA tuż po zakończeniu wojny
secesyjnej i na spory wokół takiego zagadnienia jak lustracja w państwach postkomunistycznych będących przedmiotem zainteresowania niniejszej rozprawy. Naturalnie,
podobnie jak w przypadku dwóch poprzedzających podejść do badania przez nią zjawiska
sprawiedliwości tranzycyjnej, tak i tutaj pojawiają się wszystkie dotychczasowe dylematy
związane z funkcjonowaniem tego specyficznego rodzaju sprawiedliwości. Ponadto ujawniają
się wszystkie jej cechy wskazane i omówione przez M. Krotoszyńskiego. Również, podobnie
jak w przypadku sprawiedliwości na gruncie prawa karnego, może być ona rozpatrywana
zarówno jako element wewnętrznej polityki sprawiedliwości, jak i ponadnarodowego ładu
prawnego. Niemniej R, Teitel zauważyła, że głównym problemem działań na polu
sprawiedliwości administracyjnej jest zderzenie, podobnie jak w przypadku sprawiedliwości
na gruncie prawa karnego, nieliberalnych metod działania i aktów prawnych z generalnie
obowiązującym porządkiem konstytucyjnej liberalnej demokracji. Jak zauważyła „jeśli
[rozdział] zaczyna się od kwestionowania relacji pomiędzy nieliberalnymi znaczeniami
i liberalnymi skutkami, to środkowoeuropejskie polityczne czystki pokazują, że taki problem
rzeczywiście istnieje”105. W tym przypadku szczególne znaczenie mają zarówno kwestie
ulokowania wszelkiej legislacji odnoszącej się do przeszłości w kontekście regionalnym,
przede wszystkim aktów zajmujących się dekomunizacją i lustracją, w szerszym kontekście
społeczno-politycznym. Nie ma wątpliwości, że w badanej w niniejszej rozprawie części
świata, a zwłaszcza w przypadku badań nad instytucjonalizacją państwowego podejścia do
społecznych pamięci zbiorowych, taki aspekt działania administracyjnego ma duże znaczenie.
Otwarte pozostaje jedynie pytanie postawione przez samą R. Teitel. Czy istnieją związki
pomiędzy podejmowaniem działań polegających na uchwalaniu lub próbie uchwalania aktów
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ich funkcjonowania w ramach porządku prawnego typowego dla konstytucyjnej liberalnej
demokracji?
Być może częściową odpowiedź na to pytanie przyniesie omówienie ostatniej
zmiennej, czyli sprawiedliwości konstytucyjnej? Jak pisze R. Teitel jej głównym zadaniem
było omówienie „natury i roli konstytucjonalizmu w okresach zmiany politycznej”106, a tym
samym zidentyfikowanie znaczenia uchwalenia nowych konstytucji dla samego przejścia
ustrojowego. Jak pisze: „w tranzycyjnych konstytucjach pojawiają się różne procesy i z reguły
odgrywają one skomplikowane role: dostarczają zwykłych konstytucyjnych rozwiązań,
a jednocześnie realizują znacznie bardziej radykalne cele podporządkowane samej
transformacji”107. Jest to zatem dość specyficzna forma konstytuowania nowego porządku,
ponieważ reguły w tym przypadku zawsze ustalają wygrani, niezależnie od faktu czy nowe
elity przejęły władzę w skutek konfliktu zbrojnego, czy też porozumienia. Jedyne
rozróżnienie jakie powinniśmy tu zastosować, to podział na czynnik zewnętrzny
i wewnętrzny. W pierwszym przypadku możemy go np. utożsamiać właśnie z wygranym
konfliktem zbrojnym, którego skutkiem jest decyzja o przebudowie stosunków społecznoprawnych w danym kraju. Przykładem takiego działania jest wskazana przez R. Teitel
konstytucja Japonii jako „ekstremalny przykład implementacji sprawiedliwości konstytucyjnej
przez zwycięzców”108, ponieważ do jej uchwalenia doszło w warunkach całkowitej dominacji
mocarstwa okupacyjnego (USA) w tym państwie. Drugi przypadek utożsamiany jest
właśnie z państwami będącymi przedmiotem analiz niniejszej rozprawy, w których nowe
akty konstytucyjne zostały uchwalone przez elity, które doszły do władzy na fali przemian
demokratycznych. Jednocześnie, w przypadku analizowanych państw, ujawniła się zasadnicza
rozbieżność determinowana modelem przejścia ustrojowego. O ile w niektórych przypadkach
przyjęcie aktów konstytucyjnych było możliwe przy jednoczesnym odsunięciu od władzy
przedstawicieli dotychczasowego reżimu, o tyle w państwach o konsensualnym modelu
transformacji pod uwagę musiała być wzięta również opinia przedstawicieli dotychczasowego
reżimu, którzy na mocy porozumień stali się pełnoprawnymi uczestnikami życia politycznego
nowej wspólnoty. Nawet pomimo wprowadzenia formalnych ram działania nowego systemu
politycznego, dalece innych od rozwiązań przyjmowanych ad hoc w trakcie tradycyjnych
rewolucji, tranzycyjny konstytucjonalizm również wyraża wolę polityczną. Paradoks tego
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zjawiska polega na tym, że w przeciwieństwie do klasycznych przewrotów politycznych
umożliwia jej znaczące ograniczenie. Rewolucja poprzez wprowadzenie formalnych ram
działania państwa, takich jak np. rządy prawa może się samoograniczyć. W związku z tym
ciężko jest, w oparciu o same procesy konstytuujące, mówić o związkach lub braku związków
pomiędzy nieliberalną

działalnością (nastawioną na osiągnięcie

konkretnego celu

politycznego) i wprowadzenia jej w funkcjonalne ramy porządku prawnego typowego dla
konstytucyjnej liberalnej demokracji. W przypadku sprawiedliwości konstytucyjnej można
mówić raczej o konstytuowaniu (ustanowieniu) nowego porządku politycznego i prawnego
w oparciu o szczególnego rodzaju akt prawny, jakim jest konstytucja. Niemniej, jak pokazały
przykłady podniesione przez R. Teitel, należy odnieść się do kolejnej, konkretnej, cechy
sprawiedliwości okresu przejściowego, spośród wymienionych przez M. Krotoszyńskiego,
tj. do jej kontekstowego charakteru.
Rodzi się więc podstawowe pytanie, czy narodowe instytuty i instytucje pamięci są
elementem realizującym państwową polityką mającą na celu wprowadzenie zasad
sprawiedliwości tranzycyjnej, w celu pokojowego przejścia od upadku poprzedniego reżimu
do ukonstytuowania się nowej, demokratycznej wspólnoty politycznej? Odpowiedź, choć
niejednoznaczna, powinna mimo wszystko być negatywna. Naturalnie pewne elementy,
chociażby sprawiedliwości administracyjnej, są przypisane do kompetencji poszczególnych
instytutów i instytucji omówionych w poprzednim rozdziale. Jednak nawet pobieżna analiza
zmiennych i cech charakterystycznych, wokół których należy analizować fenomen
sprawiedliwości okresu przejściowego wskazuje, że jest to zjawisko, które powinno, co do
zasady,

zachodzić

odpowiednio

wcześnie

w

stosunku

do

wydarzeń

związanych

z politycznymi przemianami. Można się wręcz pokusić o stwierdzenie, że jest ona z nimi
ściśle sprzężona. Dlatego też już chronologia tworzenia kolejnych narodowych instytutów
i instytucji pamięci może sugerować, że powstały później, niż powinny, jeśli miałby być
elementem instytucjonalnej polityki w zakresie realizacji celów i zadań sprawiedliwości
okresu przejściowego. Dalsza charakterystyka sprawiedliwości okresu przejściowego, jak
chociażby kwestie selektywności i umieszczenia jej w odpowiednim kontekście, wzmacniają
argumenty potwierdzające wnioski. Mianowicie, instytuty wykonują pewne działania mogące
być zakwalifikowane jako element sprawiedliwości tranzycyjnej, jednak jako oddzielny
przedmiot badań mają z nią niewiele wspólnego. Przede wszystkim, że powstały już po
ustanowieniu nowych wspólnot politycznych deklarujących przywiązanie do historii i pamięci
zbiorowej, jako elementów wypełniających je konkretną treścią. Poza tym analizy
przeprowadzone w poprzednim rozdziale wskazują, że o ile wykazują one takie cechy, jak
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selektywność i kontekstowość, to jednak zostały one im przypisane w zupełnie innych
charakterze. Nie dotyczą konkretnych procesów społecznych zachodzących w trudnym dla
państwa okresie, jakim jest zmiana systemu politycznego wymagająca działań selektywnych
i umieszczonych w kontekście, determinowanym przez polityczny cel nadrzędny równowagę i pokój w społeczeństwie. W przypadku narodowych instytutów i instytucji
pamięci należy te elementy rozumieć jako selektywność konkretnych narracji pamięci
promowanych przez nie, a także jako selekcję wydarzeń historycznych, tak aby stworzyć
z

nich

spójną

opowieść

o

przeszłości

umieszczoną

w

konkretnym

kontekście

determinowanym przez samo państwo.
Być może więc, jeśli nie są elementem sprawiedliwości okresu przejściowego, mają
więcej wspólnego z innym rodzajem sprawiedliwości, który przez R. Teitel też został
zakwalifikowany jako zmienna do badań nad „transitional justice”, czyli sprawiedliwością
historyczną? Ze względu na swoją wszechobecność, i liczne interpretacje (nie zawsze
prawidłowe) tego pojęcia, w publicznym dyskursie zarówno Polski, jak i pozostałych państw
postkomunistycznych, zjawisko to zostanie omówione w kolejnym, osobnym, podrozdziale.
4.3.2. Sprawiedliwość historyczna (historical justice)
Jak zauważyli K. Neumann i J. Thomson, „w ruchach na rzecz sprawiedliwości
historycznej kluczową rolę odgrywa pamięć. Nawet w przypadkach, kiedy niesprawiedliwość
została wyparta z pamięci publicznej lub gdzie rządy przez długi okres zniechęcały do
mówienia o przeszłości, to wspomnienie niesprawiedliwości jest zwykle podtrzymywane
pomiędzy ofiarami i ich rodzinami aby następnie pojawić się na nowo w sferze publicznej”109.
Używając zastosowanego w niniejszej pracy podziału podejść do społecznej pamięci
zbiorowej należy zaznaczyć, że taka konstrukcja pamięci najbliższa jest podejściu
powszechnemu (popular approach). Pamięć, z której wynika postulat sprawiedliwości
historycznej, zawsze pewnym okresie czasu była pamięcią wykluczonych, którzy dopiero
po upływie pewnego czasu, wskutek splotu korzystnych okoliczności politycznych, otrzymali
możliwość sformułowania swoich postulatów. Na etapie formułowania postulatu realizacji
sprawiedliwości historycznej ciężko jest również zakwalifikować tę pamięć do katalogu
pamięci

państwowej

kształtującej

tradycje

jakiejś

zbiorowości.

Niemniej

właśnie

od momentu, kiedy wskutek sprzyjającej koniunktury politycznej, a także prawnej, możliwe
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staje się sformułowanie własnego komunikatu pamięci, staje się on elementem dynamicznego
dyskursu pamięci. Generalnie, nawet pobieżna analiza tematów podejmowanych w związku
ze sprawiedliwością historyczną uwidacznia, że głównym jej postulatem jest przywrócenie
poczucia sprawiedliwości w społeczeństwie w odniesieniu do wydarzeń z przeszłości.
Polegać ma to na oddaniu czci i honoru tym, którzy w opinii domagających się, na to
zasługują, lecz z różnych przyczyn byli tej możliwości pozbawieni. Niemniej jak zauważyła
R. Teitel sprawiedliwość historyczna zawiera pewien konkretny sens, bowiem „historie
opowiadane [przez formułujących takie postulaty] nie są historiami fundacyjnymi
a tranzycyjnymi, ponieważ są oddzielone od siebie, zawierającymi ‘mini’ a nie metanarracje,
usytuowane poza granicami dyskursu określonymi przez państwo”110. Prawne środki okresu
przejścia umożliwiają ujawnienie prawdy i poprzez to stymulują procesy rekonstruowania
społecznej pamięci zbiorowej. Jak to określiła autorka „prawny proces mówienia prawdy
tworzy pamięć zbiorową w tranzycji”111. Innymi słowy, jak zostało to już podkreślone,
sprzyjający kontekst społeczno-polityczny otwiera szeroki wachlarz możliwości działania na
rzecz

przywrócenia

poczucia

sprawiedliwości

w

społeczeństwie

w

odniesieniu

do błędów przeszłości.
Takie postawienie sprawy jest istotne dla porównania omówionej konstrukcji
teoretycznej z warstwą tekstualną preambuł zarówno do konstytucji analizowanych państw,
jak i omówionych w poprzednim rozdziale, ustaw i innych regulacji kształtujących ramy
działania narodowych instytutów i instytucji pamięci. Wystarczy przypomnieć cytowane już
odwołania do strat ludzkich, zbrodni przeciwko ludzkości, konieczności przywrócenia
należnego miejsca w pamięci tym, którzy zostali z niej wyparci, o ocaleniu od zapomnienia
itd., aby stwierdzić, że wszelkie te deklaracje są próbą implementacji przez państwo
postulatów sformułowanych przez domagających się sprawiedliwości historycznej. Otwarte
pozostaje jednak pytanie, czy instytucje i instytuty pamięci są tymi, które takie działania
kreują, stymulują i realizują. Być może, podobnie jak w przypadku sprawiedliwości
tranzycyjnej, pełnią wobec opisywanego zjawiska funkcje służebną? Posiłkowy charakter
opisywanej funkcji może się m.in. przejawiać tym, że instytucje realizują (podobnie jak
w przypadku sprawiedliwości okresu przejściowego) decyzje podjęte na najwyższym
możliwym szczeblu w momencie konstytuowania nowej wspólnoty politycznej w czasie
transformacji demokratycznej? Wydaje się, że drugie twierdzenie jest znacznie bardziej
uzasadnione. Po raz kolejny, w toku analiz prowadzonych w niniejszej pracy, ujawnia się
110
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kwestia wykonywania woli ustawodawcy, która jest efektem panujących okoliczności
społecznych i politycznych. Dla wszystkich omawianych instytutów i instytucji wspólne jest
to, że ich działalność kumuluje się przede wszystkim na poziomie narracyjnym poprzez
wpływanie na transformowanie społecznej pamięci zbiorowej. Wyjątek od reguły stanowić
mogą przede wszystkim regulacje ustawowe w oparciu, o które funkcjonuje polski IPN.
Jest on wyposażony w narzędzia ustawowe umożliwiające aktywną postawę również na
innych płaszczyznach, takich jak chociażby prawo karne. J. Elster analizując sprawiedliwość
tranzycyjną w odniesieniu do takich zmiennych jak m.in. kwestie związane w postawą
i sytuacją ofiar112 pokazał, że realny problem z implementacją sprawiedliwości historycznej
pojawia się w trakcie zderzenia postulatów z rzeczywistością prawną. Podniósł on takie
kwestie, jak chociażby przenoszenie ciężaru dowodu na ofiary, w kontekście sporów o zwrot
własności, czy też postawę sądów. Jak zauważył „w przerażającym studium I. Muller
przedstawił szczegółowo pewną liczbę spraw, w których niemieckie sądy z niewiarygodną
lekkością odmawiały reparacji”113. W jednym z wielu przytoczonych przez niego przykładów
sąd odrzucił pozew o odszkodowanie mężczyzny, który w wieku szesnastu lat został
aresztowany za okazanie swojej opozycyjnej postawy w stosunku do reżimu. Jego opór,
wobec nazizmu, polegał na słuchaniu jazzu. Jednak sąd, w przytoczonej sentencji wyroku,
stwierdził, że nie była to jasna deklaracja polityczna. Ponadto jego wiek wskazywał na
niedojrzałość, która uniemożliwiała formułowanie jasnych osądów politycznych114.
W przypadku sprawiedliwości historycznej, po raz kolejny, znaczącą rolę odgrywa
cenzura czasowa. Jak pokazuje przytoczony wyżej przykład młodego Niemca słuchającego
jazzu, realizacja postulatów sprawiedliwości historycznej ma największe szanse powodzenia
w momencie przesilenia politycznego. Wówczas zachodzą sprzyjające warunku polityczne
i prawne do formułowania żądań. W momencie, gdy dochodzi do utrwalenia się
funkcjonalnych ram systemu politycznego i prawnego, a także do określenia ram pamięci
zbiorowej, wówczas postulaty, które znalazły się poza głównym nurtem mają znacznie
mniejszą szansę na przebicie się do powszechnej świadomości. W momencie, gdy dana
sprawa

nie

wywołuje

już

powszechnego

zainteresowania

i

emocji,

dochodzący

sprawiedliwości ma coraz mniejsze szanse na pozytywny efekt końcowy. Po raz kolejny
wyraźnie widać, że narodowe instytuty i instytucje pamięci nawet jeśli absorbują część
narracji oddolnych, to robią to tylko i wyłącznie za pośrednictwem państwa.
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4.3.3. Nadzwyczajne środki prawne okresu transformacji
Ostatni z trzech elementów analiz w niniejszym podrozdziale należy powiązać
z pytaniem postawionym przez przywoływaną już R. Teitel w trakcie omawiania przez nią
kwestii związanych ze sprawiedliwością łączoną z bezpośrednią egzekucją norm prawa
karnego, czyli z tzw. „criminal justice”. Stwierdziła ona wówczas, że „głównym wewnętrznym
dylematem przejścia (tranzycji) jest problem wydobycia się z nieliberalnej formy rządzenia
a także ustalenia jak dalece powinno ono być przeprowadzone przy użyciu konwencjonalnego
rozumienia rządów prawa i odpowiedzialności indywidualnej typowych dla utrwalonych
demokracji”115. Tak postawiony przez autorkę problem jest właściwie streszczeniem sporów
o prawo, jego rolę i znaczenie w okresie transformacji ustrojowej w Europie Środkowej
i Wschodniej. Czym są więc nadzwyczajne środki prawne okresu transformacji i dlaczego
od początku budziły, a nawet często wciąż budzą, wątpliwości co do swojej legalności?
Najprostszą roboczą odpowiedzią na to pytanie powinno być stwierdzenie, że ma to
związek z ich częściową lub niemal całkowitą arbitralnością. Ich kategoryczność wiąże się
z faktem, że były tworzone ad hoc w związku ze społecznymi oczekiwaniami wewnętrznymi.
Zaliczyć do nich możemy takie kwestie jak częściowe pozbawienie praw publicznych osób
związanych z poprzednim reżimem (w regionie zjawisko to przyjęło nazwę dekomunizacji),
lustrację (pełną lub opartą na wybranych przesłankach116), ujawnienie osób współpracujących
z tajnymi służbami upadłego reżimu, czy też restytucje własności zabranej w imię
przewodniej ideologii wyznawanej przez poprzednią władzę. W każdym z wymienionych
przypadków naczelnym problemem, jaki ujawniał się zarówno w trakcie procesu
legislacyjnego, jak i później, były kwestie związane ze skalą inkwizycyjności ewentualnego
postępowania, odgórnym ustaleniem katalogu osób podlegających danej czynności, lub też
naruszenia praw nabytych.
W kontekście rozwiązań lustracyjnych od początku można mówić o próbie stworzenia
formuły postępowania, w której dana osoba jest przede wszystkim przedmiotem, a nie
podmiotem danego postępowania117. Kolejną podnoszoną kwestią był arbitralnie ustalany
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krąg podmiotów podlegających danej, szczególnej procedurze prawnej okresu przejściowego.
Widoczne jest to szczególnie w kontekście ustaw lustracyjnych. Niemniej podobne dylematy
można zauważyć również w kontekście łotewskiej dekomunizacji przy użyciu przepisów
szczególnych na gruncie prawa wyborczego, wspomnianej już w poprzednim rozdziale przy
okazji omawiania kazusu Republiki Łotewskiej118. Konstrukcja normy konstytucyjnej,
wykluczającej pracowników aparatu państwowego i partyjnego ZSRR, z góry wskazuje,
że sam fakt przynależności do jednego z wymienionych organów (po dacie granicznej)
powoduje wykluczenie z życia publicznego poprzez pozbawienie biernego prawa
wyborczego. Omawiany przepisy ustawy regulującej zasady wyboru posłów do łotewskiego
parlamentu jest skonstruowany w sposób następujący: „Nie mogą zostać wybrane do Seiema
następujące osoby:
„(5) ci, którzy byli pracownikami etatowymi organów bezpieczeństwa państwowego,
wywiadu i kontrwywiadu państw obcych, byli pracownikami etatowymi organów
bezpieczeństwa państwowego, wywiadu i kontrwywiadu ZSRR lub Łotewskiej SRR,
z wyłączeniem osób pracujących w departamentach planowania, finansów,
administracji Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR lub Łotewskiej SRR;
(6) ci, którzy po 13 stycznia 1991 roku pozostali aktywnymi członkami
KPZR/Komunistycznej Partii Łotwy, Międzynarodowego Frontu Ludu Pracującego
Łotewskiej SRR, Zjednoczenia Związków Zawodowych, Organizacji Weteranów
Wojennych i Pracy, Ogólnołotewskiego Komitetu Ocalenia i jego regionalnych
oddziałów”119.
Wyraźnie widać więc zarówno zbiorowy charakter odpowiedzialności za fakt przynależności
do organów innych państw, lub bytów państwowych w rozumieniu ustawodawcy
narzuconych, a także arbitralność ustawodawcy w doborze podmiotów podlegających
niniejszym regulacjom (wyłączenie trzech departamentów), jak i ram czasowych. Podobne
konstrukcje zastosowane zostały w jednej z wersji polskiej ustawy lustracyjnej z 2006 roku
w dużej mierze zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny120. W pozostałych jej

Lustration and Lapse of time: Dealing with the Past in The Czech Republic, Eric Stein Working Paper
No 3/2008, dostępny online: http://ssrn.com/abstract=1689283.
118
Ewolucja rozwiązań prawnych w Polsce, Czechach i na Węgrzech, a także postawa poszczególnych grup
społecznych i grup interesów została omówiona i opisana przez M. Nalepę w książce Skeletons in the Closet.
Transitional Justice in Post-Communist Europe, zob. M. Nalepa, Skeletons in the Closet. Transitional Justice in
Post-Communist Europe, Cambridge Univ. Press, New York, 2010.
119
K. Kruma, D. Plepa, Consitutional Law in Latvia, Wolters Kluwer, 2016, s. 90.
120
Zob. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, Akt Ogłoszony, Dz. U. 2006 nr 218 poz. 1592, online:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20062181592/O/D20061592.pdf (dostęp 10.08.2018).

163

wersjach, w tym obecnie obowiązującej, czy też w omawianych w poprzednim rozdziale
ustawach regulujących działalność poszczególnych narodowych instytutów i instytucji
pamięci arbitralny dobór dat granicznych i podmiotów podlegających ustawie nadal jest
obecny.
Podobnie, jak w przypadku łotewskiego prawa wyborczego, odgórnie zostało
w ustawie o IPN określone czym w rozumieniu ustawy były organy bezpieczeństwa państwa
(art. 2), osoby pełniące funkcje publiczne (art. 4), czy też zakres osób, a także zakres
stanowisk, przed obsadzeniem których musi dojść do lustracji kandydatów lub osób na nie
wybranych. Kwestie związane z restytucją mienia zostały już omówione w kontekście
sprawiedliwości redystrybucyjnej, jako jednego z elementów sprawiedliwości tranzycyjnej.
Dlatego też teraz należy stwierdzić, że są to kwestie, które wydają się być najbardziej
kontrowersyjne w zderzeniu z regulacjami prawnymi typowymi dla tzw. utrwalonych
demokracji. Są to przede wszystkim problemy związane ze wstecznym działaniem prawa
i problematyką praw nabytych.
Jak więc widać, pomimo chęci zaspokojenia wewnętrznych oczekiwań pewnych grup
społecznych, oczekujących od przejścia demokratycznego nie tylko samej demokratyzacji
i zmiany formalnych ram funkcjonowania władzy państwowej, ale także wprowadzenia form
rozliczenia z przeszłością, sam sposób działania władzy ustawodawczej powodował liczne
konflikty wartości.
Areną

zmagań

pomiędzy

legalnością

a

efektywnością

było

sądownictwo

konstytucyjne, którego silna pozycja ustrojowa zagwarantowana w tranzycyjnych
konstytucjach Europy Środkowej i Wschodniej, była jedną z fundamentalnych cech
wspólnych przejścia demokratycznego w wszystkich analizowanych państw121. Niemniej,
w przypadku nadzwyczajnych środków prawnych uchwalanych w okresie przejściowym
i później, można wyraźnie zauważyć, że zderzenie wartości wynikających z oczekiwań
wewnętrznych i tych ulokowanych w nowych konstytucjach, z reguły znajdowało swój finał
przed poszczególnymi sądami konstytucyjnymi. Przywoływany już w tym rozdziale
węgierski konstytucjonalista i były sędzia sądu konstytucyjnego, L. Solyom, stwierdził wręcz,
że poszczególne sądy konstytucyjne w tym okresie miały przede wszystkim wkład
w stabilizację systemu prawnego i politycznego122. Jak słusznie zauważył, osią konfliktu była
odpowiedź na pytanie, czy i ewentualnie jakie działania twórców prawa można uzasadniać,
Z taką opinią można się spotkać m.in. w pracy W. Sadurskiego, zob. W. Sadurski, Rights Before Courts.
A Case Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe, 2nd edition,
Springer 2014, s. 3-44.
122
Zob. L. Solyom, The role of the constitutional courts..., op. cit., s. 142.
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również już przywoływanymi, „nadzwyczajnymi okolicznościami [transformacji]”. W końcu,
„czy takie okoliczności mogą modyfikować, lub uzasadniać modyfikację standardów
konstytucyjnych; czy unikalne wydarzenia historyczne dopuszczają zawieszenie gwarancji
konstytucyjnych; w skrócie czy ‘tranzycyjna konstytucyjność’ była inna od zwyczajnej”123?
Takie postawienie sprawy chyba najjaskrawiej obrazuje pęknięcie, jakie nastąpiło pomiędzy
panującym prawem, a oczekiwaniami części obywateli i grup interesów. Rzeczywistość
społeczno-polityczna okresu przejścia demokratycznego była główną determinantą nowych
podziałów politycznych oraz krytyki zbyt pasywnej postawy części byłych dysydentów na
polu rozliczeń przeszłości i coraz głośniejszego formułowania postulatów osiągnięcia
konkretnego finalnego efektu,

nawet jeśli miało by się to odbyć poprzez prawo i jego

instrumentalizację, a nie w ramach obowiązującego, panującego prawa.
Dlatego też, jak zauważył W. Sadurski, to właśnie sądownictwo konstytucyjne stało
się celem ataków niektórych sił politycznych, programowo nastawionych na osiągnięcie
konkretnego celu politycznego. Odzwierciedleniem patowego charakteru sytuacji jaka się
wytworzyła miał być termin „imposybilizm” ukuty przez J. Kaczyńskiego 124. Opisywać miał
on „doktrynę Trybunału, która oznaczała, że niezbędne – w oczach nowej większości
politycznej

–

reformy były z

góry zainfekowane niemożnością

ich skutecznego

przeprowadzenia w ramach przyjętej przez Trybunał interpretacji konstytucji”125. W związku
z tym można mówić o pełnym zaangażowaniu niemal wszystkich konstytucyjnych organów
poszczególnych państw w procesy rozliczeń z przeszłością w państwach Europy Środkowej
i Wschodniej. W procesach legislacyjnych dotyczących problemów przeszłości, a także jej
oddziaływania i obecności w teraźniejszości, brały udział zarówno władza wykonawcze,
ustawodawcza, jak i sądownicza. Ostatnia z władz, podjęła się (przede wszystkim w ramach
realizacji swoich zadań) m.in. wtórnej kontroli konstytucyjności poszczególnych aktów
prawnych w okresie wzmożenia politycznego.
Podobne schematy funkcjonowania państwa zostały zidentyfikowane przez D. Kosara
w jego badaniach nad sporami wokół lustracji w Republice Czeskiej 126. Już na początku
swoich analiz wspomniał on o dwóch zasadniczych dla nas kwestiach tj. o nadużyciach prawa
123

Ibidem, s. 137.
W. Sadurski, Rights Before Courts..., op. cit., s. 9.
125
Ibidem.
126
W Republice Czeskiej, a nie na obszarze całej b. Czechosłowacji, ponieważ do dziś w publicystycznym
dyskursie wokół rozpadu Czechosłowacji można spotkać się ze stwierdzeniami, że rzeczywistym powodem
rozpadu tego państwa nie były różnice narodowe czy inna wizja rozwoju, ale kwestie związane z lustracją
i rozliczeniami przeszłości. Rzeczywiście, o ile w Czechach kwestie te zostały omówione bardzo szybko,
a ustawy wprowadzone w życie niemal od razu, to na Słowacji można zauważyć, że w pierwszych latach
istnienia tego państwa tematyki tej zupełnie nie podejmowano.
124
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i o ograniczeniu ich w skutek działalności sądownictwa konstytucyjnego, początkowo jeszcze
federalnego, później tylko czeskiego127. Lista zarzutów stawianych czeskim ustawom
lustracyjnym128 przez ich krytyków jest tożsama z dyskusjami, jakie pojawiły się wokół
bliźniaczych rozwiązań prawnych w innych państwach regionu. Przede wszystkim zarzucano
im „legalizację zbiorowej winy; domniemanie winy, a nie niewinności; brak odniesienia się
do konkretnych, indywidualnych przypadków; brak równości wobec prawa; niekompletność
materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa”129. Jak widać, podnoszone argumenty
dotyczą przede wszystkim wspomnianej już kolizji wartości. Ponadto, D. Kosar podkreślił
jeszcze inną ważną kwestię, a mianowicie problem obowiązywania aktów prawnych
uchwalonych w okresie przejścia ustrojowego w latach późniejszych. Dlatego też postawił
inne zasadnicze pytanie, które w naszych rozważaniach dotychczas się nie pojawiło:
czy czeskie ustawy lustracyjne [i inne tego typu akty – fc] nie powinny być anulowane
właśnie przez sądownictwo konstytucyjne? Swoje przemyślenia oparł on zarówno na
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (m.in. w przywoływanej już sprawie
Zdanoka p-ko Łotwie), jak i generalnej zmianie kontekstu funkcjonowania Czech, a także
innych krajów z omawianej grupy państw postkomunistycznych. Wspomniał m.in.
o członkostwie w NATO i UE jako o faktach zmieniających ten kontekst.
Poza kwestiami lustracji warto przyjrzeć się także innej sprawie z obszaru Republiki
Czeskiej, tj. ustawie o bezprawności systemu komunistycznego i oporze przeciwko niemu130.
Jest ona ciekawa dla podnoszonej w niniejszym podrozdziale tematyki z kilku powodów.
Przede wszystkim jest to akt w randze ustawy, po drugie z tego powodu był zaskarżony
do czeskiego sądu konstytucyjnego, po trzecie argumentacja użyta w orzeczeniu Trybunału
wywołała liczne kontrowersje badaczy problematyki rządów prawa.
Sama ustawa, choć składająca się zaledwie z dziewięciu paragrafów, wywołała spory
przede wszystkim ze względu na swoją arbitralność, jak i język użyty w jej treści. Już z treści
preambuły możemy dowiedzieć się, że „Komunistyczna Partia Czechosłowacji, jej władze
Zob. D. Kosar, Lustration and Lapse of time…, op. cit., s. 462.
Czeska lustracja oparta jest na dwóch aktach prawnych tzw. dużej ustawie lustracyjnej (Zákon č. 451/1991
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republik) i małej ustawie lustracyjnej
(Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí bsazovaných
stanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České
republiky). W początkowym okresie obowiązywania były one pomyślane jako akty obowiązujące przez pewien
okres czasu (5 lat). Jednak na skutek decyzji władzy ustawodawczej ich obowiązywanie przedłużono najpierw
o 5 lat, następnie o kolejnych 5 lat, aby w końcu zrezygnować z ich czasowego obowiązywania na rzecz
obowiązywania nieograniczonego żadnymi ramami czasowymi.
129
D. Kosar, Lustration and Lapse of time…, op. cit., s. 470.
130
Zakon z dne 9 cervence 1993 o protipravnosti komunistickeho rezimu a o odporu proti nemu, Sb.
c. 198/1993, online: http://old.ustrcr.cz/data/pdf/normy/sb198-1993.pdf (dostęp 10.08.2018).
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i członkowie, są odpowiedzialni za sposób sprawowania władzy na terytorium państwa
w latach 1948-1989, za programowe niszczenie tradycyjnych wartości europejskiej
cywilizacji, za świadome naruszenia prawa i swobód obywatelskich [...] za naruszanie
tradycyjnych zasad prawa własności [itd.]”131. Generalnie, w myśl preambuły, partia
komunistyczna, ze względu na swoją totalną i nieograniczoną władzę, odpowiadała za każde
zło, jakie wydarzyło się w tym państwie w okresie panowania systemu komunistycznego.
Następnie czescy ustawodawcy wymienili formy działania władz komunistycznych
prowadzące do utrwalenia negatywnych skutków ukazanych w preambule, a także wymienili
wszelkie formy oporu przeciwko takiej działalności. Zgodnie z ostatnimi paragrafami ustawy,
osobom, które wskutek działania partii poniosły jakiekolwiek uszczerbek, należy się
zadośćuczynienie. Już więc w treści preambuły widoczne są elementy podnoszone przy okazji
krytyki ustaw lustracyjnych tj. zbiorowa wina i domniemanie winy czy arbitralny charakter
stawianych

wniosków.

Wyjątkowość

czeskiej

ustawy

polega

jednak

na

tym,

że w przeciwieństwie do np. omawianej w Rozdziale II uchwały Senatu RP o braku ciągłości
państwowej, gdzie język i ocena poprzedniego reżimu były bardzo podobne, w Czechach
zdecydowano się na przekazanie takich narracji w ramach aktu prawnego powszechnie
obowiązującego. Jak zostało wyżej wspomniane, ustawa ta została zaskarżona do czeskiego
Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 21 grudnia 1993 roku uznał ją za zgodną
z czeską konstytucją132. Główna linia argumentacyjna opierała się przede wszystkim
na twierdzeniu, że poza samym tekstem aktu prawnego (w tym przypadku chodziło
o konstytucyjne gwarancje obywatelskie) istnieją również inne systemy i punkty odniesienia
np. moralność. Ponadto czeski sąd konstytucyjny przeprowadził cały wywód dotyczący
generalnych sądów jakie padły w treści ustawy stosując przy tym liczne odwołania
do przeszłości. Wyrok ten do dziś pozostaje najbardziej chyba kontrowersyjnym orzeczeniem
sądu konstytucyjnego z naszej części świata dotyczącym rozliczeń i oceny przeszłości.
R. Uitz stwierdziła wprost, że „wskutek tego orzeczenia rządy prawa w Czechach ucierpiały
w stopniu znacznym”133. Przy czym po raz kolejny argumentacja autorki zbliżona jest
do generalnej osi krytyki szczególnych aktów prawnych okresu przejściowego.
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Ibidem.
Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Republiki Czeskiej z dnia 21 grudnia 1993 r., Sb. c. 14/1994, online:
http://old.ustrcr.cz/data/pdf/normy/nalez14-1994.pdf (dostęp 10.08.2018).
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R. Uitz., Constitutional Courts in Central and Eastern Europe: What makes a question too political?, w:
Juridica- Tartu Ulikool oigusteaduskonna ajakiri, II/2007, pp. 47-59, cytowanie pochodzi z wersji internetowej
dostępnej: http://www.juridica.ee/juridica_en.php?document=en/international/2007/2/132526.PRN.pub.php.
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Jaka jest więc rola narodowych instytutów pamięci w kontekście omawianych aktów
prawnych i praktyki judykartury? Po raz kolejny należy stwierdzić, podobnie jak
w poprzednich przypadkach, że jest to rola służebna. Podobnie, jak w przypadku elementów
sprawiedliwości tranzycyjnej, instytuty są raczej wykonawcami woli ustawodawcy
wypracowanej na poziomie sporu najpierw politycznego, potem parlamentarnego w trakcie
procesów legislacyjnych, aż po ostateczną weryfikację przyjętego prawa przez władzę
sądowniczą. Uprawnienia i funkcje narodowych instytutów i instytucji pamięci są więc
pochodną rozwiązań przyjętych na poziomie stanowienia i następczej weryfikacji prawa.
Zakres ich działalności, w kontekście środków prawnych będących odpowiedzią
na oczekiwania wewnętrzne i zewnętrzne, a przyjętych w trakcie przejścia demokratycznego,
jest zawsze odzwierciedleniem woli ustawodawcy wypracowanej na poziomie sporu
politycznego, a także następczej kontroli konstytucyjności przyjętych rozwiązań prawnych.
Stąd też tak duże rozbieżności w zakresie chociażby uprawnień śledczych i lustracyjnych
poszczególnych instytutów. Począwszy od maksymalnie szerokich możliwości działania
i uprawnień instytutu polskiego (IPN), poprzez pieczę nad zasobami archiwalnymi (IBRT,
IPNa, Centrum Ludobójstwa na Litwie), po całkowite wyprowadzenie i rozproszenie nikłych
uprawnień lustracyjnych (Łotwa). Zasadnicze różnice w zakresie działania i kompetencjach
poszczególnych instytutów zostały omówione w poprzednim rozdziale, jednak analiza
w/w zmiennych pokazuje ścisłe uzależnienie przyjętych rozwiązań prawnych od społecznej
i prawnej rzeczywistości poszczególnych omawianych państwa postkomunistycznych
w Europie Środkowej i Wschodniej.
4.4. Miejsce narodowych instytutów i instytucji pamięci w nowej rzeczywistości,
społecznej, politycznej i prawnej.
Dzięki analizie procesów historycznych, a także takich zjawisk jak sprawiedliwość okresu
przejściowego (tranzycyjna), sprawiedliwość historyczna i ich wpływu na trzeci element,
czyli nadzwyczajne środki prawne okresu przejściowego, w odniesieniu do roli i rozwiązań
prawnych przewidzianych dla narodowych instytutów i instytucji pamięci, musimy zadać
sobie pytanie o cel stworzenia samych instytutów? W końcu, jak wynika z przeprowadzanych
w niniejszej rozprawie, zarówno analiz sposobów państwowego obcowania z pamięcią
w przeszłości, jak i z analizy aktów prawnych normujących funkcjonowanie narodowych
instytutów i instytucji pamięci, możemy dojść do wniosku, że fakt ich powstania jest ściśle
powiązany z innymi, poza prawnymi czynnikami. Bodźcem do utworzenia narodowych
168

instytutów i instytucji pamięci, była wszędzie sytuacja społeczno-polityczna panująca
w każdym z badanych państw postkomunistycznych. W każdym z omawianych powyżej
przypadków głównym ujawniającym się problemem prawnym był brak kompatybilności
pomiędzy przyjętymi wskutek przejścia demokratycznego rozwiązaniami ustrojowymi
(i wynikającymi z nich wartościami fundamentalnymi nowego systemu), a metodami
możliwymi metodami prawnymi, stosowanymi w celu dokonania rozliczeń z przeszłością.
Dlatego też należy zastanowić się, czy narodowe instytuty i instytucje pamięci nie są próbą
legalnego pogodzenia konstytucyjnej liberalnej demokracji z dążeniem do rekonstrukcji
wspólnoty narodowej (i generalnie do utworzenia nowej formy wspólnoty) w omawianych
państwach, w ramach przejścia demokratycznego?
Faktem jest, że po przełomie i generalnej zmianie myślenia o państwie, obywatelstwie,
narodzie, uczestnictwie w procesach politycznych, wywołanym rewolucją francuską zaczęto
dostrzegać znaczenie wymienionych zjawisk dla trwałości i skuteczności państwa. Państwo
stało się centrum regulującym różne kwestie społeczne, w tym zidentyfikowało potencjał
drzemiący w masowym utożsamianiu się swoich mieszkańców z ośrodkiem władzy
politycznej nie tylko poprzez sam fakt zamieszkiwania na danym obszarze, ale poprzez
wytworzenie silnej więzi emocjonalnej opartej na symbolach i opowieściach. Faktem jest
także, że właśnie dlatego państwo, jako instytucja wcześniej lub później, podjęło wyzwanie
polegające na mobilizacji swoich obywateli/poddanych i stworzeniu ram pozwalających na
wytworzenie silniejszych związków, zwłaszcza emocjonalnych, państwa jako instytucji
i szeroko rozumianego ludu. Tak, jak podkreślił to cytowany już w tym rozdziale134 D. Gawin
wytworzone wówczas społeczeństwo otrzymywało informację o prawowitości panujących
rządów zawartą w „mitach, symbolach oraz wierzeniach ściśle związanych ze sferą wierzeń
religijnych”135. Była to forma społeczeństwa poprzedzająca dzisiejsze demokratyczne
społeczeństwo kapitalistyczne, która wierzyła w nienaruszalność tradycji i (weberowski)
autorytet obdarzonych nim osób. Niemniej od połowy XIX wieku podjęte zostały działania
mające na celu jeszcze silniejsze związanie jednostek z instytucją państwa. Polityka nazwana
przez E. Hobsbawma „polityka nacjonalizmu” miała ukazać, że od państwa nie ma ucieczki.
Symbolika państwowa docierała do społeczeństwa przy pomocy szkoły, poczty i kolei
(ukazana przez E. Gellnera kultura państwa docierająca do mas). Czyli, w makroskali, podjęte
zostały działania typowe dla modelu instytucjonalizmu historycznego. Jak też wynika to
z przeprowadzanych dotychczas w toku dotychczasowych analiz, najprostszą i zarazem
134
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Przy okazji omawiania form instytucjonalizmu.
D. Gawin, Legitymizacja i pamięć..., op. cit., s. 17.
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najskuteczniejsza metodą mobilizacji i połączenia tych dwóch elementów okazało się
odwołanie właśnie do tradycji narodowej. Należy przy tym nadmienić, że nie była to tradycja
stała i niezmienna od wieków, ale formowana przez ośrodek władzy politycznej, czego
najlepszym dowodem się wymowny tytuł jednej z przywoływanych już prac: „Od
wieśniaków do Francuzów”136.
Kolejnym

niezaprzeczalnym

twierdzeniem

jest,

że

wiele

państw,

nie

tylko

środkowoeuropejskich, szukało źródeł jedności w więzach krwi, języka i właśnie
doświadczenia wspólnej przeszłości. Państwa bezpośrednio, przy pomocy swojego aparatu
edukacji, ingerowały w język (np. poprzez niwelowanie i zwalczanie gwar regionalnych).
Wytwarzały też własne formy celebracji (opisane przez P. Connertona) mające na celu
metafizyczne przeniesienie jego uczestników w świat opowieści o przeszłości. Właśnie
w ramach dążenia do masowej mobilizacji społecznej opartej na państwowej symbolice
doszło do pierwszych prób (opisanego przez B. Misztal) „wynajdywania historii”, w myśl
napoleońskiej zasady: historia to uzgodniony zestaw kłamstw (L’histoire est un mensonge que
nul ne conteste). Przy czym uzgodniony przez czynnik państwowy, a następnie przesyłany
społeczeństwu w oparciu o jego instytucje.
Należy jednak podkreślić wszystkie w/w kwestie są problemami stricte wewnętrznymi
w poszczególnych krajach. Jak słusznie zauważył przywoływany w jednym z poprzednich
podrozdziałów P. T. Kwiatkowski spory o pamięć wcale nie prowadzą do kompromisu czy
pojednania. Niemniej, jak zostało to już podkreślone i udowodnione, omawiane państwa
środkowoeuropejskie nie zrezygnowały z historii jako istotnego czynnika legitymizacji.
Rozszerzyły symboliczne ramy opowieści o przeszłości i umożliwiły dyskusję o niej, ale
mimo wszystko wciąż pozostały przy odwołaniach do narodowych mitów i tradycji.
Stosując więc podział na oczekiwania wewnętrzne i zewnętrzne, spory o pamięć,
interpretację przeszłości, a także, o kształt społecznej pamięci zbiorowej, możemy stwierdzić,
że wszystkie owe elementy są w stu procentach wytworem „rynku” oczekiwań
wewnętrznych.
Jednak wciąż brak jest odpowiedzi na podstawowe pytanie niniejszej pracy. Dlaczego to
właśnie w Europie Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza w państwach, które zdecydowały się
na błyskawiczną reformę instytucjonalną w celu integracji ze politycznymi strukturami świata
zachodniego, doszło do stworzenia tego rodzaju instytutów i instytucji? Innymi słowy
dlaczego wszystkie omawiane państwa zdecydowały się na prowadzenie w tym względzie
136

Zob. E. Weber, Peasants into Frenchmen: the Modernization of Rural France 1870-1914, London: Chatto and
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polityki instytucjonalizmu historycznego, nieprzystającej do społeczeństwa, jakie miały
budować wraz z transformacją ustrojową.
Aby na nie odpowiedzieć trzeba powrócić do kwestii podniesionych w Rozdziale II,
a także częściowo w pierwszym. Zostały tam przedstawione i omówione zarówno koncepcje
samej społecznej pamięci zbiorowej, koncepcja narodu, a także możliwe drogi prowadzące do
ukonstytuowania się wspólnoty politycznej, poprzez uchwaloną konstytucję. Dlatego też
warto przyjrzeć się samym procesom konstytuowania nowego porządku w omawianych
państwach po upadku komunizmu, zwłaszcza w odniesieniu do systemu politycznego
i prawnego, który wszystkie przyjęły tj. konstytucyjnej liberalnej demokracji. Niemniej, jeśli
przyjęta forma obcowania z przeszłością (poprzez narodowe instytuty i instytucje pamięci),
jest wytworem nie tyle prawnym, co efektem panującej rzeczywistości społecznej
i politycznej, to należy tę kwestię

przeanalizować także pod kątem granic możliwości

efektywnego działania państwa na tym polu.
A. Wołek w swojej książce „Demokracja nieformalna” starał się zrekonstruować zasady
regulujące jej funkcjonowanie. Ponadto starał się ukazać model polityki aplikowany w Polsce,
Czechach i na Węgrzech, w okresie będącym przedmiotem zainteresowania tej rozprawy.
Według A. Wołka, model rzeczywistych reguł polityki oparty jest na trzech aspektach:
wiedzy niewyartykułowanej, regułach wyartykułowanach z praktyki społecznej, a także
wskazaniu jak reguł należy poszukiwać.
W każdym, spośród trzech przypadków, pokazuje on powiązanie polityki z praktyką
społeczną polegającą na koordynowaniu sfery wspólnego działania jednostek. W pierwszej
sytuacji, jak zauważył autor, „jeśli polityka jest praktyką społeczną, to kieruje się ona
własnymi niewyartykułowanymi regułami i próba ich artykulacji może zakończyć się
reifikacją i zadekretowaniem ‘nominalnej’, w sensie obcej praktyce społecznej, pisanej
konstytucji”137. Ponadto A. Wołek stwierdził, że w tym sensie „stabilność spisanych reguł
konstytucyjnych jest nie tylko niemożliwa, ale i

absurdalna (praktyka stosowania reguł

polega właśnie na ich zmienianiu)138. Jednak przy okazji analizy reguł wyartykułowanych
z praktyki społecznej zauważył on, że o ile w przypadku pełnego uregulowania działania
społecznego niewypowiedzianymi zasadami takie twierdzenia mają uzasadnienie, o tyle
w momencie, gdy jakaś część praktyki staje się niejasna, konieczne jest działanie prowadzące
do

znalezienia

reguł

„wyartykułowanych

z

praktyki

społecznej

w

ramach

A. Wołek, Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej
i Wschodniej po 1989 roku, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004, s. 40.
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autoidentyfikacyjnych teorii”139. Sama zaś ”reguła wywiedziona z praktyki ma za zadanie
przywrócić koordynację działań społecznych”140. Dochodzi więc do sprzężenia zwrotnego,
kiedy, odgórnie, implementuje się rozwiązania pozwalające przywrócić sprawne działanie
systemu.
Taka perspektywa analizowania procesów konstytuujących wspólnotę polityczną
(w ramach praktyki społeczno-politycznej), po upadku komunizmu w państwach głównego
pola badawczego, ukazuje zasadniczą zależność między praktyką społecznego działania
(metody stosowane w ramach nadzwyczajnych środków prawnych okresu transformacji),
a próbą stworzenia prawnych ram społecznej pamięci zbiorowej na omawianym obszarze.
Głębsza analiza procesów postulowania rozliczeń z przeszłością, w ramach oczekiwań
wewnętrznych, w oparciu o zmienne A. Wołka mogłaby np. uzmysłowić ich zasięg, a także
skalę wpływu na osoby decydujące o kierunkach działania w poszczególnych państwach.
Niemniej należy stwierdzić, że w przypadku wszystkich państw wybranych do niniejszych
analiz doszło do zderzenia praktyki politycznej z reifikowanym porządkiem prawnym
(wynikającym z oczekiwań zewnętrznych). Jeśli chodzi o aspekty prawno-ustrojowe, poza
dyskusją wydają się takie stwierdzenia jak te, że nowo przyjęte rozwiązania prawne w całej
rozciągłości stały w generalnej opozycji do wcześniej obowiązujących zasad, które można
streścić w terminie „sowiecki legalizm”.
Zorientowanie na prawa jednostki i rządy prawa, a nie na przewodnią ideę i rządy poprzez
prawo, nie mogło pozostać bez wpływu zarówno na pozycję, jak i rolę państwa na pewnych
obszarach. Nie jest rolą niniejszej pracy analiza obszarów, na których państwo swoją aktywną
rolę porzuciło (np. gospodarka). Jednak, jak zostało już to podniesione w jednym
z poprzednich podrozdziałów, wciąż pozostał cały szereg obszarów codziennego
funkcjonowania państwa (praktyce politycznej), który w tradycji naszego regionu zawsze był
przynależny państwu. Jak się nie trudno domyślić, z wywodów poprzedzających ten
podrozdział, jednym z nich była społeczna pamięć zbiorowa. Od XIX wieku traktowana była
ona, przez kolejne państwa i systemy polityczne, jako element mobilizujący i kształtujący
wszelkie przejawy tożsamości narodowej obywateli. Jak wynika z analizy preambuł
do konstytucji, przeprowadzonych w Rozdziale II, żadne z omawianych państw nie
zamierzało zrezygnować z kwestii zarządzania, a przynajmniej oddziaływania, na
interpretację przeszłości i reprodukcje wspomnień na poziomie wspólnoty narodowej.
Niemniej, państwa te same na siebie nałożyły liczne ograniczenia formalne w postaci uznania
139
140

Ibidem, s. 42.
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praw człowieka, wspomnianych już rządów prawa (jednak w bardzo specyficznym ich
„negatywnym” rozumieniu w duchu J. Raza141) czy całego szeregu innych praw
podstawowych, jako wartości elementarnych dla ich demokratycznego funkcjonowania.
Połączenie w/w elementów z trzecim aspektem politycznego funkcjonowania omawianych
państw w okresie transformacji (typowym właśnie dla badanego obszaru), czyli kwestią
zewnętrznej ewaluacji przestrzegania przyjętych regulacji prawno-ustrojowych, w kontekście
dopuszczenia państw postkomunistycznych do procesów integracji ze światem zachodnim,
otrzymamy kompleksowy obraz sytuacji, w której czynnik państwowy nie mógł zrezygnować
z aktywności na polu historii. Było to niemożliwe, ponieważ, z jednej strony sam ją
zadeklarował w momencie konstytuowania wspólnoty politycznej, z drugiej zaś historia
i, w konsekwencji, społeczna pamięć zbiorowa były immanentnym elementem ich praktyki
politycznej. Wspomniana deklaracja, ogłoszona symbolicznie na gruncie poszczególnych
konstytucji, wynikała z całego szeregu oczekiwań wewnętrznych, w tym takimi,

które

możemy utożsamiać z omawianymi powyżej zjawiskami sprawiedliwości tranzycyjnej czy
historycznej, a ponadto także państwową polityką i praktyką społeczną budowania (zarówno
w przedwojennym okresie państw narodowych, jak i pod rządami komunistów) poczucia
wspólnoty i dumy narodowej. Jednak ze względu na charakter (i cel implementacji) nowych
zasad prawno-ustrojowych, ewaluowanych zewnętrznie, poszczególne państwa musiały
prowadzić swoją politykę w taki sposób, aby nie być posądzonym o działanie sprzeczne
z nowoprzyjętymi zasadami przez partnerów oczekujących od nich spełnienia konkretnych
kryteriów progowych.
P.

Blokker,

w

swoich

rozważaniach

nad

istotą

i

niedostatkami

modelu

konstytucjonalizmu, jaki wytworzył się w omawianych państwach, w opisanych powyżej
dość specyficznych okolicznościach, odniósł się do tych właśnie kwestii. Przede wszystkim,
jak zauważył, kompleksowość przejścia nałożyła się na takie zjawiska jak państwo narodowe
czy wyjście z modelu zależności od obcego imperium, przy jednoczesnym przenoszeniu
części swoich suwerennych uprawnień na poziom ponadnarodowy142. Wydaje się również, że
niemałe znaczenie odegrała tutaj kwestia rozumienia intencji stron. P. Blokker, przywołując
D. Howarda, stwierdził, że kompleksowość przemian „powinna być przedmiotem dyskusji ze
stwierdzeniem [Howarda], że rewolucje 1989 roku musiały przede wszystkim nadrobić
zaległości wobec zachodnego modelu państwa narodowego w momencie, kiedy [...] ten model
141
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rzekomo stracił na znaczeniu”143. Wydaje się, że duża część politycznych elit Europy
Środkowej i Wschodniej w taki właśnie sposób (jak w stwierdzeniu Howarda) odbierała idee
integracji europejskiej. Widziała ją jako proces prowadzący, z jednej strony do działań
modernizacyjnych

namacalnych

(np.

na

poziomie

infrastrukturalnym),

z

drugiej

wprowadzających narracje pozwalające na przekształcenie państw Europy Środkowej
i Wschodniej w demokratyczne (proceduralnie i ustrojowo) państwa narodowe. Z kolei, jak
zauważył sam P. Blokker, w momencie akcesji do struktur Unii Europejskiej okazało się, że
muszą się one zmierzyć z jeszcze jednym zjawiskiem: europeizacji144. W końcu 2004 rok,
gdy doszło do rozszerzenia UE o państwa omawiane w niniejszej pracy, to moment dyskusji
nad konstytucją dla Europy, sporów o zapisanie w premabule do niej chrześcijańskich korzeni
kontynentu, czy tez porażka referendów konstytucyjnych w państwach tzw. Starej Unii.
Pierwsze lata członkostwa państw postkomunistycznych to także okres sporów o kształt
Traktatu Lizbońskiego i perturbacje związane z referendum zatwierdzającym traktat
w Irlandii. Z całej tej sekwencji wydarzeń można bez większych trudności zbudować
argumentację o braku zrozumienia po obu stronach sporów pomiędzy tzw. starą a nową
(państwami przyjęty w 2004 roku i później) Unią. Spory dotyczyły zarówno charakteru samej
Unii Europejskiej jako bardzo specyficznego, ponadnarodowego bytu, jak i roli (istoty)
poszczególnych państw wewnątrz niej.
Wracając do kwestii przyjęcia formalnych ram konstytucyjnej liberalnej demokracji, a
także stosowania się do nich w przededniu integracji z politycznymi strukturami świata
zachodniego, można przyjąć dwie perspektywy.
Pierwszą powinien być właśnie brak zrozumienia intencji i planów swoich partnerów,
zarówno motywów dążenia do integracji europejskiej przez omawiane państwa, jak
rozumienia przez nie istoty procesów integracyjnych zachodzących w Europie Zachodniej.
Jako drugą, mniej chwalebną dla omawianych państw, należałoby przyjąć wizję polityki,
w której dążono do absolutnego podporządkowania się celom zewnętrznym, poprzez milczące
przyjęcie zasad i instytucji europejskiego porządku ustrojowego i prawnego. Przyjęcie to nie
oznaczało jednak szczerej i całkowitej akceptacji tych elementów. Przywoływany już
A. Wołek słabość konstytucjonalizmu (i procesów konstytuujących), w omawianych
państwach, widział w „braku długotrwałej (a czasem jakiejkolwiek) tradycji konstytucyjnej
oraz na doświadczeniu radykalnej i szybkiej zmiany politycznej i społecznej”145. Jak słusznie
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zauważył, „niepewność czasu zmian jest niebezpieczna i szybkie uchwalenie konstytucji
okresu transformacji jest próbą opanowania żywiołu zmiany przez zdefiniowanie
i zabezpieczenie reguł przed ich ciągłymi modyfikacjami”146. Dlatego też, przyjmując taką
argumentację, można domniemywać, że stałość przyjętego systemu politycznego i prawnego
nie była dla klas politycznych analizowanych państw rzeczą oczywistą. Niemniej należy
wyraźnie stwierdzić, że zarówno w przypadku udowodnienia opcji numer jeden (brak
zrozumienia), jak i dwa (pragmatycznego podporządkowania wszelkich działań celom
strategicznym), faktem jest, że we wszystkich państwach będących przedmiotem
zainteresowania niniejszej rozprawy doszło do wspomnianego już zderzenia pierwiastków
indywidualistycznych z komunitarnymi. Te pierwsze w formie katalogu wartości, wynikają
ze stymulującej je formy ustrojowej, jak i globalnych przemian społecznych, te drugie,
uznawane, wpierane i jasno deklarowanego przez poszczególne państwa postkomunistyczne
w momencie konstytuowania się nowych wspólnot rozumianych jako naród zarówno
polityczny, jak i etniczny. Naród kształtowany, konsolidowany i utrzymywany w oparciu
o społeczną pamięć zbiorową. Taki czynnik konsolidujący, jak zostało to już podkreślone, jest
skuteczny tylko i wyłącznie na obszarze, na którym społeczność posiada się już pewien aparat
pojęciowy pozwalający na poprawne zrozumienie przekazywanej narracji pamięci.
Tymczasem na etapie integracji europejskiej, doszło do zderzenie pamięci „narodowej”, czyli
pamięci zbiorowej funkcjonującej w poszczególnych państwach z koniecznością współpracy
i współdecydowania o kształcie kontynentu z tymi, którzy w wewnętrznych kliszach pamięci
są tylko i wyłącznie wrogami i zagrożeniem dla fizycznego istnienia poszczególnych narodów
Europy Środkowej i Wschodniej147. Dodatkowo strategiczna decyzja o przystąpieniu do
politycznych i prawnych struktur świata zachodniego sama w sobie mogła być
determinowana historycznymi traumami poszczególnych narodów, głęboko zakorzenionymi
w ich krajowej, wewnętrznej, społecznej pamięci zbiorowej148.
Dodatkowo dążąc do utrzymania monoetnicznego charakteru państwa (państwa satelickie)
lub promowania przyjmowania przynajmniej podstawowego katalogu wartości i zachowań
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typowych dla narodu utożsamianego z państwem przez zamieszkujące je mniejszości
narodowe (Litwa, Łotwa, Estonia), państwa postkomunistyczne, które zdecydowały się na
integrację ze strukturami świata zachodniego, musiały deklarować, a na gruncie
proceduralnym

również

traktować

i

stosować,

zasady państwa

liberalnego

jako

fundamentalne.
Jak pokazała B. Szacka, nowe elity postanowiły przebudować wspólnotę odwołując się do
nowych mitów. W polskiej pamięci zbiorowej okresu przejścia demokratycznego znaczącą
rolę zaczęły odgrywać narracje związane z drugą wojną światową, powstaniem warszawskim
i Solidarnością149. W przypadku każdej z tych zmiennych zauważalna była tendencja do
idealizacji wydarzeń, które w okresie PRL spychane były poza nawias głównego nurtu
społecznej pamięci zbiorowej lub interpretowane w sposób korzystny dla władz. Najbardziej
wyraźnym przykładem takiej tendencji stało się powstanie warszawskie. Procesy jego
idealizacji były częścią zachowań pozwalających na identyfikowanie się jednostek jako
przeciwników

komunizmu.

Jak

zauważyła

autorka,

„wraz

z

załamywaniem

się

socjalistycznego porządku i dorastaniem nowych, niemajacych doświadczeń wojennych
pokoleń [...] powstanie warszawskie zaczęło żyć w pamięci zbiorowej jako symbol
bohaterskiej walki o niepodległość, a z jego obrazu zniknęło to wszystko, co wcześniej
oceniane było krytycznie”150. Tak skonstruowane klisze pamięci nie były więc wytworem
okresu przejścia demokratycznego. Jednak przez nowe elity zostały zaprzęgnięte
i wykorzystane do przebudowy pamięci zbiorowej, a w konsekwencji także wspólnoty.
Podobnie zjawisko zaszło w przypadku masowego ruchu społecznego, jakim była
Solidarność. Jak podkreśliła B. Szacka, w sprawozdaniu dot. badań nad pamięcią o tym ruchu
„w latach, które upłynęły między dwie seriami badań [1987-88 i 2003-04] Sierpień 80,
Solidarność i stan wojenny nabrały patyny”151. Generalnie, w przypadku każdej zmiennej
omawianej przez autorkę, udało się zauważyć zmianę postrzegania i oceny. W przypadku
wydarzeń, które dla jednego pokolenia było wydarzeniem tylko i wyłącznie historycznym,
a dla drugiego kwestią doświadczenia osobistego, widoczna była różnica ocen. Świadkowie
historii oceniali je przez pryzmat swojej osobistej pamięci autobiograficznej, natomiast osoby,
dla których było to wydarzenie tylko historyczne, robiły to przez pryzmat społecznej pamięci
zbiorowej i znajdujących się tam narracji. Oznacza to, że państwowe działania na polu
pamięci odnosiły skutek.

Zob. B. Szacka, Czas Przeszły..., op. cit., s. 147-222.
Ibidem, s. 185-186.
151
Ibidem, s. 191.
149
150
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Oficjalna polityka pamięci, jak zostało to już parokrotnie podkreślone w tym rozdziale,
była tylko jednym z elementów dyskursu pamięci. Wolność dyskusji o przeszłości była i jest
gwarantowana prawnie, wynika to z katalogu praw i wolności przyjętych w trakcie
transformacji ustrojowej omawianych państw. W związku z tym, poza sztywną społeczną
pamięcią zbiorową, która nie podlega dyskusji i traktowana jest jako dogmat, pojawiły się
również elementy zapalne. Przykładem „zderzenia” narracji pamięci jest, przywołana
w Rozdziale I, sprawa furmanów bielskich i ich śmierci z rąk oddziału kpt. R. Rajsa
„Burego”152. Demokratyczne państwo prawa umożliwiło formułowanie nawet najbardziej
radykalnych opinii na temat przeszłości i zagwarantowało swobodę działania organizacji
o profilu zarówno liberalnym, jak i skrajnie komunitarnym. W drugim przypadku są to byty
często odwołujące się do kategorii pamięci jako uzasadnienia dla ich racji i argumentów.
Ponadto państwowa polityka pamięci poprzez odwołania do wspólnoty i wspólnego
doświadczenia, wspierała na gruncie symbolicznym pierwiastki komunitarne. W tym samym
czasie polityka prawna, w zakresie spraw będących elementem sprawiedliwości historycznej
i tranzycyjnej, była jako pochodna przyjętych rozwiązań konstytucyjnych, zorientowana
w zupełnie innym kierunku. Taka sytuacja w dłuższej perspektywie musiała rodzić
nieporozumienia prowadzących do zarzutów o ochronę komunistycznych dygnitarzy przed
odpowiedzialnością za decyzje podejmowane w okresie PRL153.
Doszło więc w omawianych państwach do skupienia się, jak w soczewce, sytuacji, którą
Bauman w „Ponowoczesności jako źródle cierpień” określił mianem „kwadratury koła”154.
W przypadku problematyki niniejszej rozprawy, chodzi o zderzenie i generalne wykluczanie
się

pryncypiów

liberałów

i

komunitarystów.

Podobny

przypadek

przywołał

L. Koczanowicza, który zastanawiał się z kolei czy „liberalizm i wspólnota są wiecznymi
wrogami”155. Procesy przejścia demokratycznego w Europie Środkowej i Wschodniej,
zawierające wszystkie omówione powyżej elementy, będące pod silnym wpływem
poszczególnych

wewnętrznych,

„narodowych”,

społecznych

pamięci

zbiorowych

w zadziwiająco łatwy sposób dostarczyły argumentów obu stronom sporu.
Zob. Zob. A. Moroz, Między pamięcią a historią: konflikt pamięci Polaków i Białorusinów na przykładzie
postaci Romualda Rajsa „Burego”, IPN, Warszawa, 2016.
153
Naturalnym jest, że takie postawienie sprawy wynika z licznych uproszczeń (a także teorii spiskowych).
Jednak jak widać to z wcześniejszych rozważań zawartych z niniejszej pracy, społeczna pamięć zbiorowa opiera
się na uroszczeniach. Najgłośniejsze procesy rozliczeniowe z PRL (Stanisława Kociołka, masakry w Kopalni
Wujek, czy autorów stanu wojennego) były przeprowadzane z pełnym poszanowaniem praw stron, co z kolei
spotykało się z niezrozumieniem ze strony osób i grup domagających się błyskawicznych rozliczeń
z przeszłością w myśl zasady, że z faktami się nie dyskutuje.
154
Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa 2000, s. 323-345.
155
Zob. L. Koczanowicz, Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2015, s.133-137.
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Bauman stawiając pytanie o przeciwstawny i wykluczający się charakter liberalnej
i komunitarnej wizji społeczeństwa, a także otaczającej je rzeczywistości, zastanawiał się, czy
istnieje jakakolwiek ucieczka z tego zaklętego kręgu. Odniósł się przy tym do omawianego
już zjawiska, jakim jest państwo narodowe, bowiem „celem wszystkich tych zabiegów
[komunitarystów] było rozluźnienie, a jeśli się da, to i skasowanie ucisku, w jakim przyszłych
patriotów jednego i niepodzielnego narodu trzymały wspólnoty lokalne (miejscowe tradycje,
obyczaje, dialekty, sentymenty). Budową państwa narodowego [...] kierował zamiar
zastąpienia jednym, ogólnopaństwowym wzorem lojalności dotychczasowej mozaiki
wspólnotowych partykularyzmów – w imię jednego dla wszystkich interesu narodowego”156.
Zwrócił również uwagę na oderwanie wizji wspólnoty od instytucji państwa. Jak stwierdził,
„wygląda na to, że komunitaryści w swych nadziejach na powtórne zakorzenienie dryfującej
osobowości ludzkiej machnęli ręką na państwo i spisali je na straty”157. Wynika to, według
Baumana, z faktu, że państwo jest mimo wszystko instytucja niepewną w świecie
ponowoczenym. Wyraźnie widać tu związek z podniesionym przez Szacką zjawiskiem
indywidualizacji społeczeństw. Jednak Bauman, podsumowując swoje rozważania na temat
liberalno-komunitarnej kwadratury koła, jasno stwierdził, że systemy te się wykluczają, a sam
komunitaryzm „nie jest owym uzupełnieniem czy poprawką powołaną do zaleczenia
przyrodzonych wad liberalizmu”158. Na czym owe wykluczające się wizje mają polegać?
Jak zauważył L. Koczanowicz, „z punktu widzenia liberalizmu każda koncepcja wspólnoty
zakłada podporządkowanie jednostki państwu lub, w najlepszym wypadku, egoistyczne
dążenia jednej szczególnej grupy interesu”159. W związku z tym, z punktu widzenia liberałów,
powinno dojść do maksymalnej separacji instytucji politycznych od wspólnoty, czyli
spełnienia

warunków

progowych

koniecznych

dla

zaistnienia

demokratycznego

społeczeństwa kapitalistycznego, o których wspominał D. Gawin. Jednak stosowany przez
nich jasny i wyraźny podział, na strefę publiczną i prywatną, może z góry stawiać ich w tym
sporze na przegranej pozycji. Skoro nie posługują się pojęciem wspólnoty, to muszą oni
wypracować własną siatkę pojęciową. Jednak w przypadku tradycji Europy Środkowej
i Wschodniej, jest to zadanie co najmniej karkołomne, ponieważ z perspektywy społecznej
pamięci zbiorowej pojawia się tu dość istotny paradoks, w którym każda odgórnie
zaproponowana

narracja

pamięci

prowadziłaby

do

konstytuowania

wspólnoty.

L. Koczanowicz odniósł się także do kwestii pojawiających się mniej lub bardziej gorących
Z. Bauman, Ponowoczesność jako..., op. cit., s. 331.
Ibidem, s. 338-339.
158
Ibidem, s. 345.
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L. Koczanowicz, Polityka dialogu..., op. cit., s. 133.
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sporów kulturowych, typowych dla społeczeństw demokratycznych. Jak zauważył
„niezaprzeczalnie wojny kulturowe [...] zostają zintensyfikowane przez zderzenie wartości
liberalnych z konserwatywnymi. Zderzenia tego nie określa się jako zderzenia między dwoma
koncepcjami

wspólnoty,

ponieważ

liberałowie

niechętnie

posługują

się

pojęciem

wspólnoty”160. Sama zaś wizja wspólnoty, jako czegoś do czego odwoływały się ideologie
z założenia antyliberalne, wydała im się podejrzana. Być może dlatego, jak zauważył
Bauman, narody zawsze wychodziły obronną ręką ze sporu z ideami i wizjami
uniwersalistycznymi161. Wynikać to może z faktu, że z samej swojej istotny dominuje w nich
pierwiastek komunitarny oparty także na społecznej pamięci zbiorowej. Trwałość wspólnoty
narodowej i jej odporność na inne prądy myślowe jest wyraźna. Zresztą sam

Bauman

w jednej ze swoich ostatnich prac panujące w Europie tendencje społeczno-polityczne określa
mianem „powrotu do plemion”162. Powrót do tendencji komunitarnych, nie tylko
w „Retropii”, ale również w innych swoich pracach, z reguły, uzasadnia on poczuciem
strachu przed przyszłością wynikającym z sytuacji kryzysowych. Załamania, powodujące
powrót do wspólnoty, pojawiają się, gdy dochodzi do klęski schematów myślowych
typowych dla liberalnej wizji świata. Wszystkie powyższe problemy przekładają się wprost
na kwestie podejmowane w niniejszej rozprawie.
Przede wszystkim widoczny jest konflikt liberalnych instytucji prawno-ustrojowych
i pewnego katalogu oczekiwań wewnętrznych, zwłaszcza tych odwołujących się do
wspólnoty jako nośnika tradycji, czy też pamięci zbiorowej, nie jest technicznym efektem
ubocznym przejścia demokratycznego, lecz elementem pewnego metasporu dotyczącego
najbardziej podstawowych zasad funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Przyjęcie
konstytucyjnej liberalnej demokracji, przez omawiane państwa postkomunistyczne, według
m.in. Sartoriego163, miało być powiewem świeżości pozwalającym na generalną zmianę
spetryfikowanych struktur społecznych i politycznych świata zachodniego. Stać się to miało
dzięki wschodniemu liberalizmowi, którego nauczą się państwa wychodzące z komunizmu.
W tych przemyśleniach pojawiło się jeszcze jedno kategoryczne stwierdzenie będące
jednocześnie nawiązaniem do głównego, zewnętrznego i strategicznego, celu tych państw,
czyli integracji z Zachodem. Mianowicie „cywilizacja zachodnia [...] albo jest liberalno-
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Ibidem, s. 134.
Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako..., op. cit., s. 347.
162
Zob. Z. Bauman, Retropia. Jak rządzi nami przeszłość, tłum. K. Lebek, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2018, s. 87-148.
163
Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako..., op. cit., s. 364
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demokratyczna albo jest niczym”164. To po raz kolejny ukazuje możliwość braku zrozumienia
intencji i podstawowych zasad przyświecających wschodnim partnerom ciągnącym
ku Zachodowi. W obu przypadkach podstawowe kategorie były definiowanie przez pryzmat
i pod wpływem funkcjonującej w poszczególnych państwach społecznej pamięci zbiorowej.
Taka zależność mogła zajść również w odwrotnym kierunku, świat zachodni prawdopodobnie
chciał widzieć „nowy wschód” na swój wzór i podobieństwo. Nie zauważył przy tym
licznych wewnętrznych sprzeczności. Środkowoeuropejskie państwa postkomunistyczne
przyjęły pewien katalog podstawowych praw i wolności, ale jednocześnie arbitralnie
zdecydowały, że państwo wewnętrznie narodowe oparte m.in. o społeczną pamięć zbiorową,
nie wyklucza się z liberalną wizją świata zachodniego reprezentowaną przez tzw. Starą Unię.
Charakter państwa wynikający z formalnych zasad konstytucyjnej liberalnej demokracji
ograniczył możliwość bezpośredniego instytucjonalnego oddziaływania przez państwo
na jednostki. E. Hobsbawm widział państwo wszędzie, zarówno wśród nauczycieli,
listonoszy, jak i kolejarzy. E. Gellner stwierdził, że państwo sakralizuje naród poprzez
powszechny system edukacyjny. W obu przypadkach, w wyniku przyjęcia dość specyficznej
formy ekonomicznego liberalizmu, typowego dla Europy i Świata lat poprzedzających ostatni
kryzys ekonomiczny, rola państwa jako bytu docierającego do swoich obywateli przez liczne
swoje instytucje została ograniczona. Komercjalizacja i prywatyzacja kolejnych usług
publicznych, podobnie jak w przypadku dyskursu pamięci, pozbawiły państwo dominującej
pozycji.
Jak zjawisko wycofywania się państwa, jako instytucjonalnej całości, jest aplikowalne
na grunt omawianych narodowych instytutów i instytucji pamięci? Dotychczasowa analiza
wyraźnie pokazuje pewną zależność. Im mniej liberalny jest model politycznego
funkcjonowania państwa, a w związku z tym również sposób tworzenia, egzekwowania
i traktowania instytucji prawnych przez czynnik polityczny, tym w mniej zawoalowany
sposób

kwestie

związane

ze

społeczną

pamięcią

zbiorową

(jej

formowaniem,

petryfikowaniem i uzupełnianiem) są podejmowane i prowadzone przez państwo. Z analizy
prawnych ram funkcjonowania narodowych instytutów i instytucji pamięci (przeprowadzonej
szczegółowo w Rozdziale III) wyraźnie wynika, że pomimo zasadniczych różnic w zakresie
pola działania poszczególnych państwowych agencji, posiadają one wspólną cechę.
Wszystkie omówione instytucje mają za zadanie promowanie wiedzy na temat reżimów
totalitarnych w poszczególnych państwach. Ponadto są rozliczane, w formie sprawozdań
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Ibidem, s. 364.
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rocznych, ze swojej działalności przez założyciela – (co do zasady) państwo. Dlatego też
narodowe instytuty i instytucje pamięci podejmują liczne działania umożliwiające realizację
swojego celu. Robią to w zakresie swoich kompetencji nadanych im przez poszczególnych
prawodawców. Postępują tak, niezależnie od swojego charakteru i zakresu kompetencji
(archiwalnego, lustracyjno-archiwalnego, czy rozbudowanej struktury i licznych zadań)165.
Dlatego też należy jeszcze raz z pełnym przekonaniem podkreślić, iż w każdym
z omówionych przypadków, nawet na Łotwie, analizowane państwa postkomunistyczne
prowadzą „działalność edukacyjną”. Innymi słowy transmitują do społecznej świadomości
narracje pamięci wpływające na kierunki i treść dyskursów pamięci, a w konsekwencji na
kształtowanie się społecznych pamięci zbiorowych. Można powiedzieć, że omawiane kraje
z Europy Środkowej i Wschodniej są ciekawym przypadkiem, ponieważ znalazły możliwość
oddziaływania na swoje społeczeństwa, pomimo przyjęcia formalnych ram i zadeklarowania
przywiązania do podstawowych wartości konstytucyjnej liberalnej demokracji.
Zauważyła to również D. Koczwańska-Kalita w swojej hagiograficznej pracy na temat
działalności polskiego IPN, w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, opublikowanej pod
dość wymownym tytułem „(Nie)Chciane dziecko III RP. Instytut Pamięci Narodowej 20002010”166. Odnosząc się w tej książce do podnoszonych w niniejszej rozprawie kwestii,
nawiązała do materii oczekiwań zewnętrznych. Jak zauważyła, w okresie przemian, „polska
tradycja narodowa została zredukowana do niezrozumiałej martyrologii i szumu husarskich
skrzydeł, oderwana od tradycji republikańsko-niepodległościowej”167. Jej zdaniem redukcja
wynikała przede wszystkim z kierunku wyznaczonego przez oczekiwania Unii Europejskiej,
co miało być podstawowym warunkiem dołączenia do wspólnoty europejskiej. Ponadto przy
okazji podsumowań zauważyła ona jeszcze jedną istotną dla niniejszej rozprawy kwestię.
O ile, najwięcej uwagi przywiązywano do działań ówczesnych pionów śledczego
i lustracyjnego (w swojej pracy autorka wciąż operuje strukturą organizacją IPN sprzed
wielkiej nowelizacji ustawy), to za najbardziej skuteczny i aktywny uznała pion edukacji
publicznej. W jednej z konkluzji podniosła też kwestię skuteczności działania IPN.
Stwierdziła m.in., że „doświadczenia lat 2000-2010 pokazały, że działalność naukowa IPN
dotyczyła spraw ściśle związanych z najnowszymi dziejami Polski, wpływała na świadomość
społeczeństwa wychodzącego z okresu dyktatury komunistycznej”168. Po raz kolejny widać
Zob. Schematy działania instytucjonalnego przedstawione na s. 111 i 112.
Zob. D. Koczwańska-Kalita, (Nie)Chciane dziecko III RP. Instytut Pamięci Narodowej 2000-2010,
Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2015.
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więc, że kwestia przebudowy narracji pamięci, pozwalającej na rekonstrukcję społecznej
pamięci zbiorowej, nie jest tylko i wyłącznie domniemaniem badawczym. Jest celem i istotą
działania poszczególnych instytutów, nawet w rozumieniu jego pracowników169. Podobnie
zresztą jak świadomi byli oni ograniczeń wynikających z polityki państwa na polu pamięci,
determinowanych przez inne czynniki.
Podsumowując niniejszy rozdział należy podkreślić, że jego rolą było: po pierwsze,
ukazanie procesów narodowotwórczych zachodzących na obszarze omawianych państw od
momentu ukonstytuowania się ładu wiedeńskiego, poprzez międzywojenne państwa
narodowe, okres komunizmu, aż do przełomu lat 1989-1992. Po drugie, ukazanie roli
społecznej pamięci zbiorowej w omawianych procesach. Ponadto ważnym elementem
niniejszych rozważać była chęć zidentyfikowania okoliczności, w których poszczególne
państwa z Europy Środkowej i Wschodniej zdecydowały się na rezygnację z bezpośredniego
oddziaływania na społeczną pamięć zbiorową i przeniosły te kompetencje na poszczególne
instytucje i instytuty. Przede wszystkim dlaczego, pomimo przyjęcia systemu politycznoprawnego promującego wartości indywidualistyczne i umieszczającego jednostkę w roli
podmiotu instytucjonalnego zainteresowania się państwa, nie zrezygnowały z elementów
wspólnotowych, które jak podkreślił D. Gawin nie były (w kontekście formującego się
modelu społeczeństwa) już źródłem legitymizacji systemu politycznego.
Kolejne dwa elementy badań dotyczyły umiejscowienia narodowych instytutów
i instytucji pamięci w kontekście zjawisk społecznych i prawnych zachodzących w czasie
gwałtownych zmian politycznych, takich jak np. sprawiedliwość tranzycyjna. Konieczne było
albo zidentyfikowanie takich związków i wówczas uznanie omawianych instytucji za formy
organizacyjne

typowe

dla

okresu

transformacji,

zbliżone

swoim

profilem

do

np. południowoafrykańskiej Komisji Prawdy i Pojednania, albo wykazanie ich odmiennego
charakteru.
Ostatnim elementem rozważań była konieczność ulokowania narodowych instytutów
i instytucji pamięci w szerszym kontekście procesów społecznych zachodzących
w analizowanym regionie w latach 90-tych i później. Wykazanie efektu ubocznego
transformacji ustrojowej, jakim było pojawienie się konfliktu wartości indywidualnych
i komunitarnych, było konieczne do odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na decyzję
o utworzeniu narodowych instytutów i instytucji pamięci mógł mieć fakt ustanowienia,

Zgodnie z notką biograficzną na tylnej okładce publikacji, autorka jest pracowniczką IPN praktycznie od
momentu jego powstania, a latach 2005-2010 kierowała biurem prezesa J. Kurtyki i odpowiadała za politykę
komunikacyjną i wizerunkową IPN.
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w omawianych państwach po 1989 roku systemu konstytucyjnej liberalnej demokracji, wraz
ze wszystkimi konsekwencjami tej decyzji.
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Z powyższej tabeli wyraźnie winka wniosek, że dopiero przyjęcie konstytucyjnej liberalnej
demokracji w zachodnim jej rozumieniu, reprezentowanym przez Unię Europejską, skłoniło
poszczególne państwa z Europy Środkowej i Wschodniej do zastosowania pośrednich form
oddziaływania na społeczną pamięć zbiorową, a w konsekwencji do zastosowania narzędzi
o takiej samej charakterystyce do procesów kształtowania wspólnoty narodowej. Niezależnie
od

tego,

czy

omawiane

kraje

były

przedmiotem

czy

podmiotem

procesów

narodowotwórczych cechujących się poszukiwaniem legitymizacji władzy politycznej
w przeszłości, stosowały one (lub były wobec nich stosowane) takie same mechanizmy
Niemal wszystkie omawiane państwa co do zasady były w tym okresie przedmiotem takich procesów
zachodzących w Europie Środkowej i Wschodniej. Pewne wyjątki mogą stanowić Węgry i Rumunia, jednak
nawet tam analizowane zjawiska rozpoczęły się z opóźnieniem.
171
Tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej w niemal wszystkich omawianych państwach (z wyjątkiem
Węgier) przyjęte zostały konstytucje gwarantujące pluralizm i liberalne formy sprawowania władzy na gruncie
proceduralnym i narodowy charakter na gruncie społecznym. Jednak zachodzące w tym okresie w Europie
Środkowej i Wschodniej procesy polityczne powodowały odchodzenie od demokracji parlamentarnej
i kierowanie się kolejnych spośród analizowanych państw w kierunku autorytarnego państwa narodowego.
Jedynym wyjątkiem od tej regionalnej reguły była Czechosłowacja.
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bezpośredniego oddziaływania przez państwo na społeczeństwo. Dopiero przełom 1989 roku
i decyzje strategiczne o integracji ze światem zachodnim zmieniły ten stan rzeczy. Ponadto
zarówno w przypadku sprawiedliwości tranzycyjnej, historycznej, jak i nadzwyczajnych
środków prawnych typowych dla przejścia demokratycznego, narodowe instytuty i instytucje
pamięci nie spełniły i nie spełniają w szerszym zakresie jakiekolwiek roli. Naturalnie analiza
organizacyjnych i prawnych ram ich działaniach wskazuje pewne elementy wspólne, jednak
co do zasady, nie są one ściśle powiązane z tymi zjawiskami typowymi dla transformacji
demokratycznych.
Dlatego też konieczne stało się ich ulokowanie właśnie w kontekście przyjętych
w Europie Środkowej i Wschodniej rozwiązań prawno-ustrojowych, a zwłaszcza ukazanie
zderzenia wartości komunitarnych i indywidualistycznych.

184

WNIOSKI
Głównym celem niniejszej rozprawy, było znalezienie odpowiedzi na pytanie,
dlaczego właśnie w grupie tych państw postkomunistycznych z Europy Środkowej
i Wschodniej, które zdecydowały się na szybką integrację z politycznymi strukturami świata
zachodniego, doszło do powstania narodowych instytutów i instytucji pamięci. Analizy
przeprowadzone w rozprawie pozwalają stwierdzić, że to właśnie wspomniana szeroko
rozumiana „integracja” miała kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o instytucjonalizacji
państwowej polityki pamięci, prowadzącej do uformowania się nowych społecznych pamięci
zbiorowych. Rozwiązanie takie zostało przyjęte w państwach, które różniły się zarówno
modelem przejścia demokratycznego (od porozumienia z władzą, poprzez oderwanie się od
innego państwa, po zbrojne powstanie), jak i wcześniejszą historią. Połączyło je wyjście
z komunizmu, zrzucenie sowieckiej dominacji i strategiczne wybory. Byłe państwa satelickie,
jak i Państwa Bałtyckie zdecydowały się iść tą samą drogą po upadku komunizmu tj. ku
integracji z politycznymi i militarnymi strukturami świata zachodniego. Przyjęcie
konstytucyjnej liberalnej demokracji było naturalną konsekwencją oczekiwań partnerów
zewnętrznych. Miało to także oznaczać deklarację wyznawania tych samych wartości,
co nowi partnerzy, ale co dla badanych państw wcale nie było kwestią oczywistą.
Jeśli przeanalizuje się tzw. kryteria kopenchaskie1, czyli kluczowe zadania jakie stoją przed
kandydatami do Unii Europejskiej, to wyraźnie widać, że mają one liberalno-demokratyczny
charakter. Realizacja tych zewnętrznych oczekiwań była kluczem do powodzenia całego
przejścia demokratycznego w omawianych państwach. Nie oznacza to jednak, że wskutek
takich działań doszło do spełnienia oczekiwań wewnętrznych, dotyczących rozliczeń
z przeszłością. Miały się one przejawiać m.in. przez zniesienie naruszeń prawa (m.in. prawa
własności) czy też osądzenie zbrodni reżimów panujących w tych państwach. Postulaty
wiążące się z takimi konstrukcjami jak sprawiedliwość okresu przejściowego (tranzycyjna),
czy też sprawiedliwość historyczna, były formułowane przez różne grupy interesów
w każdym z omawianych państw. Grupy dążące do całkowitego wyjaśnienia i rozliczenia
przeszłości, korzystając ze swoich praw, wynikających z nowych rozwiązań prawnych,
podejmowały działania na wszystkie dopuszczalne sposoby2. Naturalną konsekwencją
Zob. Warunki jakie musza być spełnione przez państwa kandydujące do Unii Europejskiej, oficjalny portal
Parlamentu Europejskiego, online: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.5.1.pdf (dostęp 21.08.2018).
2
Jednym przykładów takich działań na poziomie międzynarodowym może być wspierany również przez
Platformę Europejskiej Pamięci i Sumienia projekt Justice 2.0 zakładający m.in. dokumentowanie przestępstw
popełnianych przez funkcjonariusz czechosłowackiej straży granicznej na osobach usiłujących nielegalnie
1
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przyjęcia takiej, a nie innej, formy ustrojowej była indywidualizacja odpowiedzialności,
a co za tym idzie problem z szybkim zaspokojeniem oczekiwań wewnętrznych. Naturalnym
wydaje się być pytanie, czy dla dążących do całkowitych rozliczeń z przeszłością przyjęte
rozwiązania prawno-ustrojowe były satysfakcjonujące? Odpowiedź na takie pytanie musi być
negatywna. Okresy przesileń politycznych i społecznych prowadzą do gwałtownych zmian
władzy, aż do upadku reżimu gen. Franco w Hiszpanii, zawsze charakteryzowały się
instrumentalnym stosowaniem prawa dla celów politycznych. Było tak zarówno w czasie
rewolucji francuskiej, rosyjskiej, jak i w czasie wszystkich, które wydarzyły się
w międzyczasie. Przyjęcie rozwiązań prawnych typowych dla ustabilizowanych demokracji
wyraźnie określiło ramy postępowania, ale jednocześnie doprowadziło do zderzenia dwóch
wzajemnie wykluczających się systemów wartości.
Przyjęcie konstytucyjnej liberalnej demokracji zdeterminowało politykę państwa na
wielu obszarach, w tym na najbardziej interesującym nas obszarze społecznej pamięci
zbiorowej. Zależność pomiędzy liberalnymi rozwiązaniami ustrojowymi i prawnymi,
a skomplikowaniem metod działania państwa na polu kształtowania społecznych pamięci
zbiorowych

jest

bardziej

niż

widoczna.

Banalna

zasada

im

mniej

demokracji

i demokratycznych mechanizmów ograniczających państwo, tym większa możliwość
bezpośredniego oddziaływania państwa na różne aspekty życia, ma w omawianym
zagadnieniu pełne zastosowanie.
Co istotne, państwa postkomunistyczne, w przeciwieństwie np. do Hiszpanii, nie
zrezygnowały z odwołań do przeszłości. Silne przyczynowo-skutkowe związki z przeszłością
zostały przez nie jawnie zadeklarowane w momencie kształtowania się i konstytuowania
nowych wspólnot politycznych. Przeszłość, we wszystkich omawianych państwach, ma
odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu teraźniejszości. Jednak do pełnego uformowania
nowej wspólnoty konieczna była rekonstrukcja i przeformułowanie pod kątem potrzeb
nowego systemu społecznego, politycznego i prawnego elementów ją tworzących, w tym
społecznej pamięci zbiorowej. Konieczność rekonstrukcji wspólnoty po upadku komunizmu
wiązała się z kolei, po pierwsze z brakiem pewności co do stałości przemian, a co było
widoczne chociażby po sukcesach wyborczych formacji postkomunistycznych w niemal
wszystkich omawianych państwach w połowie lat 90-tych i na początku XXI wieku, jak
również po erupcji ruchów kontestujących kierunek przemian (najlepszymi przykładami

przekroczyć granicę czechosłowacko-austriacką, zob. materiały z dotychczasowych seminariów i opis projektu,
online: https://www.memoryandconscience.eu/justice/, (dostęp: 21.08.2018).

186

takich ruchów była polska Samoobrona, czy też kariera usuniętego później ze stanowiska
wskutek impechmentu prezydenta Litwy R. Paksasa).
Ponadto konieczność rekonstrukcji społecznej pamięci zbiorowej i w konsekwencji
poszczególnych wspólnot narodowych, wiązać się mogła ze skuteczności działań reżimów
niedemokratycznych. Jak już zostało to podkreślone, państwa o niedemokratycznym systemie
władzy mogą w sposób jawny i nieograniczony prawem oddziaływać na pamięć zbiorową
swoich społeczeństw. Rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę skalę polityki pamięci
i inżynierii pamięci prowadzonych, czy to w PRL, czy w Związku Radzieckim, to obawy
o trwałość zaszczepionych w społeczeństwie klisz i narracji pamięci korzystnych
dla ustępującej władzy mogły być w pełni uzasadnione. Zagrożenie mogło pojawić się
np. w momencie głębszego kryzysu, kiedy poszczególne społeczeństwa odrzuciłby
transformację ustrojową, a wówczas jedyną znaną im alternatywą mogły być siły polityczne
znane im z poprzedniego reżimu. Rzeczywiście w latach 90-tych XX wieku miały miejsce
wyborcze zwycięstwa partii postkomunistycznych we wszystkich omawianych państwach.
Ich sukcesy mogły wynikać przede wszystkim z klisz społecznej pamięci zbiorowych
zakorzenionych w poszczególnych społeczeństwa. Dlatego stworzenie nowych narracji
pamięci i ich zaszczepienie w środkowoeuropejskich społeczeństwa było koniecznością.
Powstanie narodowych instytutów i instytucji pamięci było więc naturalną
konsekwencją powstałej, wskutek przejścia demokratycznego, sytuacji społecznej, politycznej
i prawnej. Z jednej strony zostały podjęte zobowiązania, na etapie konstytuowania się
reżimów demokratycznych w omawianych państwach, dotyczące stosunku do przeszłości i jej
roli dla teraźniejszości (zobowiązania te zostały wyrażone w treści aktów konstytucyjnych,
najczęściej w preambułach). Z drugiej strony, zastosowane rozwiązania na gruncie praktyki
pamięci, były jedną z niewielu możliwych form działania instytucjonalnego przez
poszczególne

państwa

(rozumiane

jako

instytucjonalna

całość),

wobec

liberalno-

demokratycznych rozwiązań ustrojowych na gruncie podstawowych praw i wolności.
Analiza aktów prawnych, kształtujących ustrój instytutów i instytucji pamięci,
wyraźnie pokazuje, że prawo pełni tu przede wszystkim funkcję regulacyjną. Dzięki temu
państwo w sposób jasny kształtuje swoje relacje z poszczególnymi instytutami i zapewnia
sobie nad nimi kontrolę m.in. przez określenie ich charakteru prawnego, źródeł finansowania,
zagwarantowania sobie możliwości wyboru organów i mechanizmów nadzoru. Można
pokusić się o stwierdzenie, że wszystkie omawiane państwa stworzyły agendy pamięci
państwowej, w pełni od siebie zależne. Narodowe instytuty i instytucje pamięci
są przedłużeniem państwa, reprezentantem i wykonawcą jego decyzji na polu formowania
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społecznych pamięci zbiorowych, w dużej mierze pełnią one funkcję służebną w stosunku do
decyzji podjętych na poziomie politycznym. Wynika to zarówno z analizy prawnoorganizacyjnych ram funkcjonowania poszczególnych instytutów i instytucji, z analizy treści
preambuł do ustaw je ustanawiających, jak i z charakterystyki instytucji w państwach
o skomplikowanej sytuacji politycznej i etnicznej (przede wszystkim w Estonii i na Łotwie).
Skala głębi rozwiązań prawnych zastosowanych w poszczególnych państwach jest wyraźnym
odzwierciedleniem panującej w nich sytuacji społecznej i politycznej. Dlatego też, spośród
omawianych narodowych instytutów i instytucji pamięci, w wybranych państwach, możemy
zidentyfikować zarówno takie, których działalność sprowadza się do sprawowania opieki na
archiwami b. służb bezpieczeństwa (Węgry, Bułgaria) i w razie konieczności udostępniania
ich odpowiednim organom, jak i takie, które są „imperiami pamięci” działającymi na kilku
płaszczyznach. Jednak, nawet w przypadku instytucji o charakterze archiwalno-lustracyjnym,
z analizy prawnych regulacji kształtujących ramy ich działania, przebija się jeden, zasadniczy,
wspólny element działalności. Jest to tzw. edukacja publiczna. Niezależnie od zakresu swoich
uprawnień wszystkie omówione instytuty i instytucje mają za zadanie edukowanie swoich
społeczeństw o zbrodniczych systemach totalitarnych. Państwa postkomunistyczne z Europy
Środkowej i Wschodniej nie zrezygnowały więc z gellnerowsko-hobsbawmowskich metod
kształtowania wspólnoty narodowej. Nadal robią to poprzez edukację, jednak już
nie bezpośrednio, a poprzez wyspecjalizowane instytuty i instytucje, odpowiadające idei
ograniczenia roli państwa w ramach liberalno-demokratycznego porządku prawnego.
Jak pokazało odrębne studium przypadku Rep. Łotewskiej, nawet w sytuacji braku
możliwości zastosowania kompleksowej polityki instytucyjnej, podejmowane są działania
mające na celu instytucjonalne oddziaływanie na jednostki na polu pamięci, w celu
wtłoczenia ich w oficjalne ramy dyskursu o przeszłości. Różny jest charakter przyjętych
rozwiązań prawnych, jednak ogólny kierunek i dążenie do wpływania na omawiany
w niniejszej pracy aspekt życia społecznego, są dla wszystkich analizowanych państw
wspólne.
Z analiz przeprowadzonych w niniejszej pracy wynika też jasno, że wpływ społecznej
pamięci

zbiorowej

na

procesy konstytuujące

wspólnoty polityczne

po

przejściu

demokratycznym i inne formy zbiorowości jest bardzo wyraźny. Mogą o tym świadczyć
chociażby wyniki badań ilościowych i jakościowych dotyczących pamięci przeprowadzone
przez Barbarę Szacką3. Społeczna pamięć zbiorowa podlega cały czas modyfikacjom.

3

Zob. B. Szacka, Czas przeszły pamięć mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2006.
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Zmienia się i ewoluuje chociażby wskutek dyskursu pamięci. Stworzenie omówionych agend
pamięci tj. narodowych instytutów i instytucji pamięci, pozwoliło analizowanym państwom
na utrzymanie dominującej pozycji na polu kształtowania społecznej pamięci zbiorowej, przy
jednoczesnym przestrzeganiu zasad państwa prawa i zasad konstytucyjnej liberalnej
demokracji. Naturalnie, istnieją przypadki graniczne, takie jak ostatnie nowelizacje ustawy
o polskim Instytucie Pamięci Narodowej, które wywołały głęboki kryzys dyplomatyczny
z partnerami strategicznymi Polski (USA i Izraelem). Jednak co do zasady pozostałe państwa,
póki co, nie starają się wychodzić poza ramy prawa. Historia ostatniej, anulowanej,
nowelizacji ustawy o IPN ukazuje również, podnoszoną wielokrotnie, w niniejszej rozprawie,
kwestię zależności stosowanych rozwiązań prawnych, od czynników zewnętrznych
(i zewnętrznych oczekiwań i ocen podejmowanych działań).
Wśród badanych państw widoczna jest również tendencja do szukania legitymizacji
i tradycji historycznych. Wyraźnie dostrzegalna jest zarówno w Ustawie Zasadniczej Węgier,
jak i w przypadku nowelizacji konstytucji Łotwy i Rumunii. Wspomniane już nowelizacje
ustawy o IPN pozwalające, początkowo, na ściganie osób naruszających dobre imię Polski na
drodze karnej, a także zgłaszanie wobec nich roszczeń na gruncie prawa cywilnego, ostatnio
ograniczone tylko i wyłącznie do prawa prywatnego, również jest dobrym przykładem takich
działań.
Odwoływanie się przez państwo do wspólnoty doświadczeń osób posługujących się
tym samym językiem i kodem kultury przynosi z reguły skutek dla niego (państwa)
pozytywny. Można powiedzieć, że państwowa działalność na polu społecznej pamięci
zbiorowej jest odwróceniem twierdzenia J. Stalina: „kto kontroluje teraźniejszość, ten
również kontroluje przeszłość”4. W omawianym przypadku można powiedzieć, że ten, kto
kontroluje przeszłość, ten kontroluje teraźniejszość, dzięki przeszłości i poprzez przeszłość.
Pewnym odstępstwem od reguły mogą być przykłady krajów zamieszkiwanych przez
mniejszości posiadające silne poczucie własnej tożsamości (a także własną pamięć zbiorową).
Jednak, co do zasady, na obszarze państw będących przedmiotem zainteresowania niniejszej
rozprawy (poza Estonią, Łotwą i częściowo Litwą) do takich sytuacji nie dochodzi. Jak
zauważył Zygmut Bauman państwo narodowe wydaje się być projektem trwalszym niż
procesy universalityczne. Wspominane przez niego trzykrotne pojawienie się widma wspólnej
Europy: w ramach kościoła zachodniego po wielkiej schizmie wschodniej, w ramach
oświecenia, wraz z procesem industrializacji, za każdym razem, w przypadku kryzysu

4

M. Perry, Marxism and History, Palgrave, London, 2002, s. 22.
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i poczucia strachu o przyszłość, ustępowało miejsca narodowemu partykularyzmowi. Wynika
to z faktu, że mechanizmy kształtowania narodu i społeczeństw masowych, wypracowywane
pomiędzy rewolucją francuską a dniem dzisiejszym, są skuteczne. Z perspektywy Europy
Środkowej i Wschodniej są również czymś naturalnym. Niezależnie od tego czy
społeczeństwa omawianych państw były przedmiotem, czy też podmiotem procesów
kształtowania społecznej pamięci zbiorowej, a w konsekwencji kształtujących naród,
to faktem jest, że zawsze z takimi procesami miały do czynienia. Takie działania były
podejmowane przez państwa zarówno w XIX wieku, w okresie międzywojennym,
jak i w okresie panowania systemu komunistycznego. Różne cele (imaginacja „ostatecznego
produktu” w postaci treści kształtujących poszczególne wspólnoty) przyświecały czynnikowi
politycznemu na tym polu, jednak metody i mechanizmy były reprodukowane przez kolejne
reżimy polityczne. W związku z tym, w momencie transformacji demokratycznej
w omawianych państwach, ich elity de facto nie znały innej formuły praktyki społecznopolitycznej, niż mniej lub bardziej demokratyczne, na gruncie proceduralnym, państwo
narodowe.
Przyjęta, w niniejszej rozprawie, perspektywa badawcza, w której skupiłem się na
działaniu państwa na polu pamięci, przy jednoczesnej świadomości istnienia innych narzędzi
jej kształtowania, musi rodzić także inne pytanie, kto i dlaczego potrzebuje społecznej
pamięci wpływającej na kształtowanie się form społecznej autoidentyfikacji z większą
zbiorowością? Czy jest to oczekiwanie elit, chcących kształtować wszystkie klasy według
wyznawanych przez nie same wartości, czy potrzeba poszczególnych członków społeczeństw,
aby mieć wokół siebie osoby wyznające podobne wartości? Niniejsza rozprawa pozwala na
postawienie kilku hipotez badawczych, chociażby takiej, że projekt wspólnoty opartej na
pamięci zbiorowej jest projektem elit, mającym umożliwić im dalsze wykonywanie
mechanizmów kontroli społecznej, wobec zaniku innych form nacisku (klasowych,
feudalnych, religijnych). Jednak, jak pokazały wnioski np. Zygmunta Baumana, istnieje
również oddolne dążenie do identyfikacji z grupą. Członkowie poszczególnych społeczności,
w sytuacji zagrożenia, uciekają do wspólnoty, która ma ich chronić i minimalizować
negatywne skutki sytuacji kryzysowej. Dlatego też wydaje się, że odpowiedź na tak
postawione pytanie wymaga znacznie głębszych studiów nad istotą wspólnoty (nie tylko
narodowej) i jej współczesnym charakterem.
Odpowiadając na pytanie o rolę i miejsce narodowych instytutów pamięci
w społeczno-prawnej rzeczywistości państw postkomunistycznych, należy stwierdzić, że są to
państwowe agendy pamięci, których powstanie jest determinowane przez przyjęte w trakcie
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przejścia demokratycznego formalne ramy konstytucyjnej liberalnej demokracji. Są one
pochodną przyjętych rozwiązań prawno-ustrojowych, które co do zasady orientują wszelkie
działania prawne na jednostkę. Dzięki nim staje się ona podmiotem działań prawnych
i instytucjonalnych,

zarazem otrzymuje gwarantuje szeregu praw i wolności. W takim

systemie podział na sferę publiczną i prywatną jest wyraźny, a jego granice są
nieprzekraczalne. W takiej sytuacji państwa postkomunistyczne, nie chcąc rezygnować
z instytucjonalnego oddziaływania na jednostkę, musiały znaleźć formułę działania
pozwalającą na bardziej zawoalowane wpływanie na kształtowanie się indywidualnych
przemyśleń na temat przeszłości, a w konsekwencji na kształtowanie się społecznych pamięci
zbiorowych. Takie działania umożliwiają zarówno przebudowę wspólnoty, legitymizację
nowego porządku, jak i konsolidację społeczeństw wokół nowej władzy, rozumianej jako
pluralistyczny, demokratyczny system polityczny. Paradoks, jaki ujawnił się już na początku
transformacji polegał na tym, że z samej istotny zarówno nowego systemu politycznego
i prawnego, jak i z ujawniających się rozbieżności ideologicznych w obozie dawnej opozycji
demokratycznej, wynikała trudność w stworzeniu spójnej narracji pamięci mogącej
konsolidować nie tylko dawnych dysydentów, ale i włączać w ramy nowej społecznej pamięci
zbiorowej zwolenników systemu komunistycznego. Sposób, w jaki powołano do życia
i uregulowano funkcjonowanie narodowych instytutów i instytucji pamięci, był najprostszy
spośród istniejących środków prawnych. Trudno jest doszukiwać się w tej sytuacji głębszego
planu. Zaś samo wypełnienie instytutów i instytucji konkretną treścią jest pochodną skali
zainteresowania się, przez poszczególne siły polityczne, instytucjonalną forma budowania
wspólnoty w oparciu o społeczną pamięć zbiorową.
Godne szerszej analizy w przyszłości są dwie kwestie, które ujawniły się w trakcie
właściwych badań. Pierwszą z nich jest problem zrozumienia intencji partnerów procesów
integracyjnych. Jak zostało to wspomniane w toku pracy (Rozdział IV) wydaje się, że
wszystkie omawiane państwa bez wyjątku tj. Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy,
Słowacja, Rumunia, Bułgaria i zwłaszcza Węgry, traktowały Wspólnoty Europejskie, a potem
Unię Europejską, jako konglomerat państw narodowych posiadający własne organy
i legislację w celu zapewnienia stabilności wspólnego rynku. Taką też widziały w niej swoją
rolę. Zarówno z analizy wypowiedzi polityków, jak i aktywności poszczególnych państw
środkowoeuropejskich, na forum UE, w czasie sporów o europejską konstytucję lub Traktat
Lizboński, wyłania się wizja wolnorynkowego państwa narodowego, demokratycznego na
gruncie proceduralnym, ale jednolitego pod kątem wyznawanych wartości komunitarnych
(czasami także jednolitego etnicznie). Tymczasem, na etapie negocjacji akcesyjnych, a także
191

tuż po nich ujawnił się pierwszy poważny instytucjonalny kryzys UE, dotyczący sporu
o pogłębienie integracji europejskiej w stronę zalążków państwa federalnego. Faktem jest, że
już w 2004 roku Unia była wspólnotą nie tyle państw narodowych, co krajów wyznających te
same wartości typowe dla demokracji liberalnej. Być może brak zrozumienia argumentów
drugiej strony sporu (Komisji Europejskiej i Polski/Chorwacji/Rumunii czy Litwy) prowadzi
do takich a nie innych konsekwencji. Analiza języka uczestników sporu o praworządność
w Polsce to zderzenie argumentów z dwóch, w żaden sposób nie zazębiających się, ze sobą
poziomów, czyli właśnie państwa narodowego i wspólnoty wartości (demoliberalnych).
W takiej sytuacji ciekawe wydaje się przeprowadzenie badań dotyczących źródła braku
zrozumienia w oparciu o pamięci zbiorowe obu stron5 i zaproponowanie rozwiązań na
poziomie unijnych instytucji pozwalającym na wyjście z pułapki autoidentyfikacji. Jednym
z takich rozwiązań mogła by być „demokracja niekonsensualna” proponowana przez
L. Koczanowicza6 przeniesiona na poziom europejski.
Drugim obszarem, jaki się ujawnił przy zderzeniu wartości wspólnotowych
i typowych dla konstytucyjnej liberalnej demokracji, jest kwestia społecznych oczekiwań
wobec działań politycznych i prawnych, wynikających z dotychczasowego doświadczenia
historii i pamięci zbiorowych w omawianych państwach. Przeniesienie na grunt regionalny
pytania czy polityka ma być przede wszystkim skuteczna, czy też ma być klarowna
i przewidywalna dzięki funkcjonującym ograniczeniom prawnym, może przynieść ciekawe
obserwacje. Dotyczyć one mogą zarówno stanu społeczeństwa obywatelskiego i wpływu
społecznej pamięci zbiorowej na takie, a nie inne postawy obywateli i ich rozumienie roli
prawa, jak również na ich oczekiwania, co w końcu pomogłoby zdiagnozować źródła
niedostatków konstytucyjnej liberalnej demokracji w państwach przyjętych do UE po 2004
roku, przynajmniej w teorii zintegrowanych ze światem zachodnim.

Jak zostało już to wielokrotnie podniesione w toku niniejszej rozprawy działania środkowoeuropejskich państw
postkomunistycznych polegające na dążeniu do osiągnięcia celów strategicznych w dużej mierze determinowane
były doświadczeniami historycznymi i nieprzepracowanymi narodowymi traumami zakodowanymi w ich
wewnętrznych pamięciach zbiorowych. Tymczasem powodzenie wszelkich projektów integracyjnych w dużej
mierze zależy od osiągnięcia konsensusu na różnych polach życia społecznego. Skuteczność projektu UE była
efektem wytworzenia się konsensusu narodowych pamięci zbiorowych w Europie Zachodniej, których trwałym
efektem jest m.in. pojednanie francusko-niemieckie. O ile w Europie Środkowej i Wschodniej wciąż trwają
spory o pamięć (np. spór polsko-ukraiński), o tyle na zachodzie kontynentu te kwestie zostały przepracowane
najpóźniej w latach 70-tych. Dlatego też jako pamięć zbiorową zachodu należy rozumieć powstały tam
konsensus społecznych pamięci zbiorowych.
6
Zob. L. Koczanowicz, Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2015.
5
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Summary
Research field and the research question
The main subject of the research is connected with specialized institutions from Central
and Eastern Europe, which, as a group, could be named: institutes for the national
remembrance. All of the investigated institutions are created, financed and supervised by the
individual states. Their main goals are formulated by the establishing bodies – the state
lawmakers.
The ‘found fathers’ expectations are connected with the state representatives and the
active actors of the processes of dealing with the past. Moreover, the fact of such institutional
beings existence is not typical for all post-communist states. Described form of state dealing
with the past is common in a very specific group of former Soviet Republics and the satellite
states, those which have decided to be integrated with the political structures of the Western
World as fast as it was only possible. This political shift was determined by the need for
political, economic and legal system general reform. According to the Western partners'
expectations, such reforms should be done by the implementation of the constitutional liberal
democracy institutional framework. In effect, the main research question is: why such
specialized bodies were created exactly in states which decided to be integrated with the
political structures of the so-called, Western World as fast as it was possible? The dissertation
is a comparative study on the cases of Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czechia, Slovakia,
Hungary, Romania and Bulgaria.

Research steps
The first step of the research was a creation of the theoretical background. Mainly it was
connected with the reconstruction of the collective memory concept and the identification
of the fundamental differences between collective and individual memory. The next element
was a recognition of the relationship between this phenomenon and the state influence
(by law) on its formation. In effect, by using the theoretical background, the empirical
research part mainly focuses on the identification of the memories narrations in the acts
constituting new political communities after the communism – liberal constitutions adopted
in the ’90s. The next research step was connected with the analysis and the comparison
of the statutes and the executive acts creating the institutes for the national remembrance
in the states from the main research field. The analyses were made among others according to

such variables like sources of financing, the legal framework of the state supervision (and
eventual elements of the political influence) or the institutes’ internal structure and legal tasks.
The last element was a comparison of the empirical material with such a phenomenon like the
nation formation (including the nation-state), extraordinary legal elements of the democratic
transitions (ex. transitional justice), and finally with the constitutional liberal democracy.

Concussion
The main dissertations’ conclusion is a statement, that such institutions existence
is strictly connected with the model of the transition and the implementation of the
constitutional liberal democracy framework. The state reorientation from the system based on
the strong communitarian approach to the system oriented on the individual citizens forced
post-communist states to the retirement from some areas of the societal life. However, from
the different reasons, all of the investigated states did not decide to leave discussions about
the past in a space of free discourse. Their intention was to still have a reseal impact on the
memory narrations (as it was declared in their constitutions). The institutes for the national
remembrance are mainly the state agendas on dealing with the past field. The form of their
organisation is a side effect of the liberal legal system. The legal framework in which the role
of the state should be minimalized into the individual rights and guarantees. Also in such
a system state’s impact on the formation of the collective forms of societal co-existence
should not appear.

