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Malczewska-Pawelec D., Pawelec T. False memory syndrome: the creation of a vision of nation’s 
recent history by communist authorities in Poland (in search of a research model). The paper deals 
with the collective memory of Polish society and is divided into two parts. In the  rst one the utility of 
psychological categories and concepts originally developed around the recovered memory therapy and 
the false memory syndrome for studying attempts to change collective memory made «from above» is 
discussed. The second one seeks to apply some of them to the study of a radical transformation of Poles’ 
historical memory undertaken by the new communist ruling elite after WW II. The paper is focused on 
the crucial aspect of this issue, i.e. school education in history and history textbooks for elementary and 
junior high schools that were published in the early 1950s form its empirical basis.
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Okre lenie problemu. Niniejszy tekst dotyczy zbiorowej pami ci historycznej spo e-
cze stwa polskiego, rozumianej jako zestaw przekona  i wyobra e  na temat przesz o ci 
(odnosz cych si  do zdarze , postaci, procesów wraz z elementami warto ciuj cymi) po-
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historii najnowszej przez komunistyczn  w adz  w polsce



40   Àêòóàëüí± ïèòàííÿ ãóìàí±òàðíèõ íàóê. Âèï. 8, 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iñòîðiÿ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dzielanych wspólnie przez cz onków wspomnianej zbiorowo ci [29, 129–130; 30, 13–14]. 
W prezentowanych rozwa aniach podnosimy dwa w tki – teoretyczny oraz praktyczno-
-poznawczy.

W zakresie pierwszego staramy si  wykaza , e sie  kategorii, tropów i skojarze  roz-
wini tych wokó  tzw. terapii odzyskanej pami ci (TOP), a w szczególno ci wokó  idei «syn-
dromu fa szywej pami ci» (SFP), mo e by  u yteczna w re  eksji nad próbami «odgórnego» 
przekszta cania pami ci zbiorowej spo ecze stwa. Nast pnie, w obr bie drugiego, usi ujemy 
przetestowa  wspomniane wy ej narz dzia poj ciowe w rozwa aniach nad niektórymi aspek-
tami próby radykalnej przebudowy pami ci historycznej Polaków, jak  podj li nowi komuni-
styczni w adcy kraju po II wojnie wiatowej.

Chocia  dociekania nasze bezpo rednio dotycz  spraw polskich, to jednak s dzimy, i  
mog  mie  one szersze odniesienie. Sytuuj  si  one bowiem w obr bie rozleg ej i skompli-
kowanej problematyki bada  nad rol  systemu komunistycznego w przeobra eniach spo ecz-
nych i kulturowych jakie zachodzi y w krajach bloku sowieckiego. Podstawowa wspólnota 
historycznych losów i do wiadcze  spo ecze stw tych krajów, wynikaj ca z faktu odgórnego 
narzucenia importowanego z zewn trz totalitarnego systemu, zach ca do porówna , otwiera 
mo liwo  stawiania podobnych pyta  badawczych, testowania tych samych modeli teore-
tycznych na materia ach empirycznych odnosz cych si  do ró nych pa stw. 

G ówne zagadnienia. W naszym przekonaniu wszechstronny opis i wyja nienie wp ywu 
komunizmu na poddane w adzy ZSRS narody Europy rodkowej i Wschodniej jawi si  ak-
tualnie jako najwa niejsze zadanie dla historyków najnowszych w naszej cz ci kontynentu. 
Mimo ogromnych wysi ków niema ego grona badaczy nadal znajdujemy si  na pocz tku drogi. 
Wyra nie widoczny jest zw aszcza de  cyt uj  teoretycznych i modelowych, które pozwoli yby 
przekroczy  poziom potocznej percepcji zjawisk dziejowych. To problem zawsze daj cy o sobie 
zna  w przypadku «historyka dnia wczorajszego», który nieuchronnie pozostaje naznaczony 
perspektyw  uczestnika badanych wydarze  i uwik any w ideologiczne spory na temat sensu 
i znaczenia tego co bezpo rednio poprzedza o/warunkowa o tera niejszo  (a dla wielu wci  
pozostaje jej cz ci ) [22, 4]. W przypadku wymienionego wy ej obszaru docieka  trudno-
ci spot gowane s  przez skutki ca ych dziesi cioleci komunistycznych praktyk kontroli my li 

oraz manipulowania rzeczywisto ci . Brak elementarnej jawno ci w bardzo wielu sferach ycia 
spo ecznego sprawi , e w efekcie dzisiejsi historycy cz sto staj  przed fundamentalnymi trud-
no ciami ju  na etapie de  niowania bazy ród owej i formu owania elementarnych twierdze  
faktogra  cznych. St d nie dziwi wra enie, e gros ich wysi ków badawczych skupi  si  na usta-
laniu w a nie owych podstawowych faktów, liczb i dat; re  eksja nad g bszymi mechanizmami 
funkcjonowania komunizmu zosta a jakby od o ona na pó niej («gdy b dziemy dysponowa  
dostateczn  baz  róde  i faktów»). Tymczasem taka re  eksja wydaje si  niezb dna ju  w punk-
cie wyj cia. Dopiero dzi ki niej – w perspektywie zaproponowanego modelu – owe fakty i 
zdarzenia zyskuj  istotn  historyczn  wymow  i mog  pozwoli  na wyja nienie i zrozumienie 
badanego fenomenu. Stanowi  to mo e te  pewn  ochron  przed poddaniem si  bezpo rednim 
wp ywom ró nych «opcji» polityczno-ideologicznych (stosunek do rozmaitych aspektów ko-
munistycznego «dziedzictwa» w krajach naszego regionu pozostaje nadal jednym z kluczowych 
czynników ró nicuj cych w tym zakresie), a tak e u atwi  zdystansowanie si  od subiektywnej, 
jednostkowej wiedzy yj cych uczestników zdarze .

«Syndrom fa szywej pami ci» (syndrom fa szywych wspomnie ) to paradiagnostyczna 
kategoria obecna w sferze wspó czesnej praktyki psychoterapeutycznej. Wed ug najcz ciej 
cytowanej de  nicji Johna Kihlstroma oznacza «stan, w którym to samo  danej osoby oraz 
jej relacje interpersonalne koncentruj  si  wokó  wspomnienia/pami ci traumatycznego 
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do wiadczenia, które jest obiektywnie fa szywe, ale o prawdziwo ci którego owa osoba 
jest przekonana. (...) Syndrom mo na zdiagnozowa  wtedy, gdy wspomnienie jest zakorze-
nione tak g boko, e okre la ca  osobowo  i styl ycia jednostki, zaburzaj c w efekcie 
wszelkie inne rodzaje adaptacyjnych zachowa . Analogia do zaburzenia osobowo ci jest 
zamierzona. Syndrom fa szywej pami ci jest szczególnie destrukcyjny poniewa  dana oso-
ba pracowicie unika konfrontacji z dowodami, które mog yby zakwestionowa  owo wspo-
mnienie. Zaczyna wi c ono y  w asnym yciem, skondensowane, ugruntowane i oporne 
na korekty. Osoba mo e do tego stopnia koncentrowa  si  na wspomnieniu, e jest ono w 
stanie skutecznie j  odci gn  od zmierzenia si  z rzeczywistymi problemami jej ycia» 
[23, 957–974].

Wymieniona kategoria pojawi a si  w pocz tkach lat 90. minionego, tj. XX stulecia w 
zwi zku z gwa townym rozpowszechnieniem si  w praktyce psychoterapeutycznej USA (a 
pó niej te  innych krajów, zw aszcza angloj zycznych), tzw. terapii odzyskanej pami ci. 
Zwolennicy tego podej cia utrzymuj , i  najcz stszym (podstawowym) ród em zaburze  i 
symptomów psychicznych oraz psychosomatycznych u ludzi doros ych s  traumatyczne do-
wiadczenia z dzieci stwa, których dana osoba nie jest w stanie sobie przypomnie  albowiem 

zosta y wyparte lub te  uleg y tzw. dysocjacji [33, 144–146]. Celem psychoterapii jest tedy 
przywo anie do wiadomo ci pacjenta (tzn. przypomnienie) owych do wiadcze  – zak ada 
si  przy tym, i  jest wykonalne (i przy tym cz sto wr cz konieczne terapeutycznie) przy-
wo anie wspomnienia faktualnie wiernego temu co rzeczywi cie przydarzy o si  pacjentowi 
przed wieloma (najcz ciej) laty. W toku tego rodzaju psychoterapii najcz ciej dochodzi do 
przypomnienia sobie rozmaitych aktów seksualnej przemocy i molestowania, jakich mia by 
pacjent do wiadcza  w dzieci stwie i to nieraz ze strony najbli szych cz onków rodziny, w 
tym przede wszystkim rodziców (ojca), czasem te  aktów wi cych si  z praktykami sata-
nistycznymi.

Tego rodzaju ustalenia kliniczne prowadzi y terapeutów pami ci, jak te  podzielaj cych 
ich przekonania licznych pracowników spo ecznych, psychologów, psychoanalityków, praw-
ników i kryminologów, do okre lonych wniosków na temat kondycji wspó czesnego spo e-
cze stwa, na przyk ad do tezy o rozpowszechnieniu w spo ecze stwach zachodnich praktyk 
pedo  lskich i kazirodczych, tak w rodzinach, jak i poza nimi. Znaczny odsetek pacjentów 
pod wp ywem odzyskanej pami ci radykalnie przewarto ciowywa  swoje relacje rodzinne, 
nierzadkie by y procesy s dowe – te  przeciw najbli szym – w których istotny albo kluczowy 
dla wyroku skazuj cego okazywa  si  materia  odzyskanych wspomnie . Wspomnianemu 
zjawisku (naturalnie sensacyjnie nag a nianemu w mediach) towarzyszy  swoisty ruch sprze-
ciwu ze strony (1) wielu rodziców oskar onych (bezzasadnie, jak utrzymywali) przez w as-
ne dzieci o seksualne wyst pki; (2) psychoterapeutów sceptycznych wobec niektórych kon-
kretnych przypadków i/lub pewnych technik czy za o e  TOP (albo wr cz ca okszta tu tego 
przedsi wzi cia); (3) psychologów neguj cych zasadno  koncepcji funkcjonowania pami ci 
(w oczywisty sposób wywodz cej si  z psychoanalizy) na jakiej wspiera si  wymieniona te-
rapia. Instytucjonalnym zapleczem tych dzia a  sta a si  tzw. Fundacja Syndromu Fa szywej 
Pami ci [False Memory Syndrome Foundation] zrzeszaj ca osoby nies usznie oskar ane na 
podstawie odzyskanej pami ci oraz ich krewnych, jak te  tych przedstawicieli wiata aka-
demickiego oraz terapeutów, którzy s  przekonani o bezzasadno ci i szkodliwo ci praktyk 
terapii odzyskanej pami ci. To w a nie zabiegi osób zwi zanych z fundacj  upowszechni y 
nasz  tytu ow  kategori  w dyskursie publicznym, praktyce s dowej i literaturze naukowej; z 
drugiej jednak strony nie zosta a ona zaakceptowana w o  cjalnej diagnostyce psychologicz-
nej w USA.
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Debaty wokó  TOP czy te , jak woleliby mówi  inni, ruchu implantowania fa szywych 
wspomnie  w umys ach bezbronnych pacjentów, by y niezwykle gor ce. Jak atwo zgadn , 
pojawi y si  w nich kwestie bardzo daleko wykraczaj ce poza zagadnienie wiarygodno ci i 
skuteczno ci okre lonego modelu psychoterapii; brak jednak miejsca na szersze omówienie 
tej sprawy, obros a zreszt  ona rozleg  literatur . Znamienne jednak, i  w obr bie g ówne-
go nurtu ameryka skiej psychiatrii i psychoterapii utrzymuje si  stanowisko sceptycznego 
dystansu w stosunku zarówno do twierdze  radykalnych entuzjastów TOP, jak te  i tych g o-
szonych przez przekonanych zwolenników SFP. Celnie wyra a to o  cjalna enuncjacja Ame-
ryka skiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association – APA), 
uznaj ca za mo liwe zarówno wypadki przypominania sobie w trakcie terapii zapomnianych 
wspomnie  rzeczywistych traumatycznych wydarze , jak przypadki narzucania wspomnie  
fa szywych przez terapeut . Je li chodzi jednak o spo eczne i zw aszcza s dowe implikacje 
odzyskanych wspomnie , APA ostrzega zdecydowanie przed zawierzaniem ich faktualnej 
cis o ci gdy (co wcale nierzadkie w terapii odzyskiwanej pami ci) nie istniej  adne ze-

wn trzne dane kon  rmuj ce faktyczne zaistnienie inkryminowanych zdarze .
Dlaczego przywo ujemy t  kategori , na pierwszy rzut oka odleg  od potrzeb i re  eksji 

historyka? Otó  wierzymy, i  poszukiwanie kategorii, podej , schematów interpretacyjnych 
poza obszarem dotychczas ustanowionego dyskursu historii (a tak e metodologii historii) 
mo e, przy ca ym ryzyku przekraczania ró nych dyscyplinarnych czy konceptualnych granic, 
niejednokrotnie okazywa  si  poznawczo p odne dla praktyki badawczej historyka. Wydaje 
si  nam przy tym, i  mo e by  tak szczególnie wtedy, gdy historiogra  a podejmuje problemy 
i zagadnienia nie-tradycyjne, «nieoswojone» jeszcze w sposób dostateczny w re  eksji teo-
retycznej i konkretnohistorycznych dociekaniach naszej dyscypliny. Problematyka pami ci, 
acz obecna ju  od pewnego czasu w profesjonalnym pisarstwie historycznym [9; 12], wci  
wydaje si  pozostawa  obszarem nie do ko ca okre lonym i wieloznacznym. Usprawiedliwia 
wi c to, jak uwa amy, nasze poszukiwania.

Problematyka pami ci w pierwszym rz dzie pozostaje sfer  docieka  psychologii. Nie 
mo e wi c dziwi , e zainteresowany pami ci  historyk w t  w a nie stron  spogl da, poszu-
kuj c adekwatnego dla swych potrzeb badawczych zestawu poj  teoretycznych czy episte-
mologicznych kategorii.

Trzeba zauwa y  w tym miejscu, i  tradycja wzajemnych zwi zków i wspó pracy pomi -
dzy historykami oraz psychologami nie jest nazbyt silna [6, 10–16; 20, 63–88]. Istnieje jed-
nak w tym zakresie wyj tek, nie u wszystkich zreszt  psychologów wzbudzaj cy entuzjazm. 
Chodzi o trwaj c  ju  od wielu dziesi cioleci wspó prac  niektórych przedstawicieli rodo-
wiska historycznego z psychologi  g bi. Burzliwe dzieje tzw. psychohistorii (ten paradygmat 
dziejopisarski stanowi niew tpliwie najbardziej wyrazisty «produkt» oddzia ywania psycho-
analizy na praktyk  badawcz  historyków) za wiadczaj  o poznawczej p odno ci wgl dów 
i kategorii zapo yczonych od Sigmunda Freuda i jego spadkobierców [21; 28; 13, 14–41]. 
Psychoanalityczne inspiracje odnale  zreszt  mo na w obszarze wielu innych nurtów wspó -
czesnego pisarstwa historycznego: w szczególno ci historii gender czy nowej historii kultury. 
Nierzadko i niew tpliwie z po ytkiem si gaj  te  do nich teoretycy historiogra  i. Wreszcie, 
co tu najistotniejsze, odnajdujemy ich obecno  w pi miennictwie historycznym traktuj cym 
o pami ci [25, 28–52].

Psychoterapia odzyskanej pami ci zasadniczo rzecz bior c nie jest uznawana za cz  ru-
chu psychoanalitycznego. Jej zwolennicy zakwestionowali i odrzucili sporo wa nych za o e  
psychoanalitycznej ontologii (np. w a ciw  jej wizj  dzieci cej seksualno ci) i fundamental-
nych zasad psychoanalitycznej terapii (np. dystans i brak zaanga owania ze strony terapeuty). 
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Pot pili te  Freuda oraz jego nast pców za patriarchalne skrzywienie, na jakim ufundowali 
oni psychoanaliz . Jednak wyra ny, silny zwi zek pomi dzy tymi dwoma przedsi wzi ciami 
nie podlega dyskusji. Terapia odzyskanej pami ci genetycznie wyros a z psychoanalizy i z tej 
w a nie racji my l oraz terapia psychoanalityczna pozostaje nadal podstawowych punktem 
odniesienia dla terapeutów pami ci. Rezygnuj c bowiem z cz ci jej za o e  zachowali inne, 
nie mniej istotne. A zatem tak jak dla psychoanalityków, podstawowa pozostaje dla nich idea 
wyparcia [19, 386]. W procesie terapeutycznym odwo uj  si  do typowo psychoanalitycz-
nych technik analizy wolnych skojarze  pacjenta, jego snów i – przede wszystkim – relacji 
przeniesieniowych. Wierz  – bardziej mo e jeszcze ni  przeci tny psychoanalityk – w sku-
teczno  regresji w s u bie terapii. By  mo e najistotniejsz  zmian  jest przyj cie (i to w 
ortodoksyjnej, literalnej postaci) stanowiska, i  symptomy i wyparte tre ci nie wiadomo ci 
niemal zawsze dokumentuj  – niezale nie od wszelkich zak óce , przepracowa , zniekszta -
ce  etc. – nie tyle wytwory fantazji, ile faktyczne urazowe do wiadczenia z dzieci stwa. 
Dlatego w a nie stanowi  oznaki pami ci, któr  mo na i nale y odzyska . 

My liciele argumentuj cy na rzecz warto ci idei psychoanalitycznych w praktyce badaw-
czej dziejopisarstwa zwykle akcentuj  swoist  «odpowiednio » psychoanalitycznego bada-
nia historii osobistej pacjenta i w a ciwego dla historyków dociekania nad dziejami minio-
nymi. Cho  to dwa ró ne przedsi wzi cia, dotycz ce odmiennych sfer ludzkiej dzia alno ci i 
formu uj ce odmienne cele, zdaniem tych my licieli zachodzi tu pewnego rodzaju struktural-
ne podobie stwo [3, 7–65; 7, 107–120; 16, 17–29; 24]. 

W niniejszym wyst pieniu chcemy powo a  si  na podobnego rodzaju argumentacj . Nie 
przes dzamy o prawomocno ci terapii odzyskanej pami ci, a w szczególno ci nie rozstrzy-
gamy czy jej krytyka prowadzona przez zwolenników tezy o syndromie fa szywej pami ci 
dotyczy niefortunnych b dów lub «ekscesów» niektórych terapeutów czy te  ujawnia fun-
damentaln  szkodliwo  i bezzasadno  takiej terapii w ogóle. Twierdzimy jedynie, i  przed-
stawiony w ramach tej e krytyki model implantowania w pami ci indywidualnego pacjenta 
fa szywych wspomnie  okazuje si  bezpo rednio pomocny dla rozwa a  nad zbiorow  pa-
mi ci  historyczn  spo ecze stwa polskiego (i nie tylko), w szczególno ci za  nad zabiegami 
kszta towania zawarto ci i struktury tej e pami ci przez komunistów sprawuj cych w Polsce 
w adz  po II wojnie wiatowej. Innymi s owy, dostarcza on narz dzi opisu dynamiki i me-
chanizmów zmiany pami ci pod wp ywem okre lonych zabiegów «terapeutycznych» (a tak 
mo na niew tpliwie interpretowa  postaw  komunistycznej elity w adzy wobec spo ecze -
stwa, o czym ni ej) przydatnych w rozwa aniach zarówno nad znerwicowan  jednostk  w 
czterech cianach pokoju przyj , jak te  nad spo ecze stwem kszta tuj cym okre lon  (tzn. 
fundowan  na pami ci) relacj  wobec w asnej przesz o ci.

Wska my zatem kluczowe podobie stwa strukturalne; jednocze nie stanowi  one b d  
podstawowe punkty wyj cia dla naszej re  eksji.

Pierwszy wi e si  z podkre leniem podstawowego znaczenia pami ci (zwanej autobio-
gra  czn ) dla to samo ci jednostki z jednej strony, a pami ci historycznej dla to samo ci 
zbiorowo ci z drugiej.

W TOP pami tanie (pami  autobiogra  czna) stanowi fundamentalny aspekt ja (jako z o-
onej mentalnej struktury), w istotnym stopniu determinuje jego organizacj  (self-scheme) 

i tym samym zapewnia poczucie ci g o ci i to samo ci jednostki. Wyparte i zdysocjowane 
wspomnienia skutkuj  utrat  i zniekszta ceniem istotnych sk adowych osobowo ci [33, 57–
72]. Dlatego w a nie tak wa ne jest odzyskiwanie utraconej pami ci. Implantowanie zatem 
wspomnie  fa szywych – podkre laj  z kolei krytycy terapii – prowadzi do g bokich prze-
kszta ce  to samo ci danej osoby, zakwestionowania jej dotychczasowych – w przesz o ci 
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zakorzenionych – wi zi oraz identy  kacji. Jednocze nie podkre la si  tu zwi zek pami ci z 
nabywaniem spo ecznych kompetencji – warto ci, wzorów dzia ania i poznawczych skryp-
tów. Zafa szowana wspomnieniem rzekomych traum pami  prowadzi  mo e do ubytku i 
utraty tych e. 

Poniewa  z kolei zbiorowa pami  historyczna, realizuj c funkcj  integrowania danej 
grupy, wspó okre la jej to samo , to przebudowa struktury i tre ci tej pami ci prowadzi 
do istotnych zmian tej e to samo ci. Wp ywa to równie  na kszta t dzia a  prospektywnych 
podejmowanych przez cz onków danej zbiorowo ci w obr bie tera niejszo ci.

Kolejny punkt wi e si  z dokonanym na obu polach odrzuceniem przekonania o statycz-
nym charakterze pami ci – zarówno dla reprezentanta TOP, jak i dla badacza pami ci zbio-
rowej nie jest ona magazynem gotowych do odtworzenia/przywo ania tre ci. Dynamiczny 
charakter zjawisk pami tania prowadzi w obu wypadkach do sformu owania tezy o autono-
mizacji konkretnej zawarto ci pami ci w stosunku do zjawisk/do wiadcze  z przesz o ci (czy 
to jednostkowej czy to zbiorowej), do których mia aby si  ona odnosi .

Teoretycy pami ci ujmuj  ow  dynamik  w postaci szeregu mechanizmów psychologicz-
nych wp ywaj cych na ostateczny kszta t tego co pami tamy. Pisz  o wp ywie zaprzeczania 
(do wiadczeniom i emocjom), cenzury, wyparcia i dysocjacji, o projekcjach, wspomnieniach 
przes onowych i fasadowych opowie ciach, odnajduj  w pracy pami ci procesy odnoszo-
ne przez Freuda do pracy marzenia sennego: zag szczanie, przemieszczenie, obrazowanie i 
opracowanie wtórne [33, 137–149]. Ich konkretny wp yw i ostateczny rezultat (tzn. co pami -
tamy i co potra  my przywo a  we wspomnieniach) jest funkcj  naszych aktualnych potrzeb 
psychologicznych, bie cych do wiadcze  i emocji, spo ecznie uwarunkowanych mo liwo-
ci ekspresji.

W tym kontek cie zauwa my, e zajmuj cy si  pami ci  zbiorow  historycy pozostaj  
niejednokrotnie otwarci na podobny sposób ujmowania dynamiki pracy pami ci – niejako 
wr cz zapo yczaj  w tym celu freudowskie kategorie. Podobne implikacje niesie te  – cz sto 
przywo ywana w tym kontek cie – halbwachsowska idea spo ecznych ram pami ci (aktualnie 
funkcjonuj cych w grupie kategorii, wzorców i warto ci) rozstrzygaj cych co i jak mo e by  
zapami tane (przywo ywane we wspomnieniu) [9, 88–90].

Zauwa my teraz, e dynamiczny charakter pami ci prowadzi zwolenników SFP do tezy 
o istnieniu realnej mo liwo ci (gro by i niebezpiecze stwa) manipulowania zawarto ci  pa-
mi ci przez podmiot pozostaj cy w pozycji autorytetu/w adzy w stosunku do nosiciela pa-
mi ci; w szczególno ci za  przez terapeut  w pokoju przyj  pacjentów. «Terapeuta» (dla 
zwolennika syndromu cudzys ów by by tu konieczny) wnosi do procesu przebudowy pami ci 
w asne oczekiwania oparte na teorii i do wiadczeniu klinicznym, a tak e na w asnych uprze-
dzeniach i stereotypach. Analizuj c symptomy pacjenta, jego skojarzenia, sny i przeniesienie, 
formu uje przypuszczenia na temat do wiadcze  z przesz o ci jakie za nimi si  kryj . Decy-
duje wi c w ostatecznym rachunku co nale y sobie «przypomnie », a dzi ki swej pozycji 
autorytetu, pos uguj c si  mieszank  sugestii i zastraszenia (rozwijaj ca si  podczas sesji 
«regresja w s u bie terapii» prowadzi – jak podkre laj  krytycy terapii pami ci – do ca ko-
witej emocjonalnej zale no ci pacjenta od terapeuty [2, 172–175]) doprowadza go do zaak-
ceptowania, zarówno na p aszczy nie intelektualnej, jak i emocjonalnej, prawdziwo ci tre ci 
narzucanych jego pami ci.

Analogiczn  mo liwo  rozpoznajemy w odniesieniu do pami ci historycznej spo ecze -
stwa. Tutaj w roli podmiotu intencjonalnie manipuluj cego zawarto ci  tej e pami ci wyst -
pi  mo e np. rz dz cy pa stwem obóz polityczny (w szczególno ci rz dz cy w sposób tota-
litarny). Dysponuje on przecie  rozleg ym zestawem narz dzi wp ywania na kszta t rozwija-
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nego w obr bie spo ecze stwa dyskursu na temat przesz o ci. Potrzeba za  takiej ingerencji 
wyst puje szczególnie ostro wtedy gdy obóz ten usi uje ustanowi  ad spo eczno-polityczny 
radykalnie (rewolucyjnie) odmienny od dotychczasowego. Innymi s owy, w sytuacji gdy re-
prezentanci w adzy «...proklamuj  urzeczywistnianie nowego adu w imi  ca ego spo ecze -
stwa, a spo ecze stwo to maj c poczucie bycia narodem odwo uje si  do w asnej przesz o ci 
jako jednego z elementów swojej to samo ci, to stan  przed konieczno ci  jakiego  ustosun-
kowania si  do wyobra e  o przesz o ci narodu, [ale te  – D.M.P. i T.P.] i stworzenia takiego 
jej obrazu, z którego wynika oby, i  to w a nie oni, rewolucjoni ci, którzy si gn li po w adz  
s  do jej sprawowania najbardziej powo ani» [29, 138–139].

Manipuluj cy pami ci  psychoterapeuci subiektywnie motywowani s  intencj  leczenia 
jednostek naznaczonych traumami, które pozbawione czno ci z zasobami swojej pami ci 
utraci y mo liwo  twórczej integracji istotnych (kluczowych) dla swej egzystencji do wiad-
cze . Wierz , e przywrócenie niezmiernie bolesnych nawet wspomnie  w ostatecznym ra-
chunku pozwoli na bardziej realistyczne i mniej patologiczne funkcjonowanie pacjenta w 
obr bie tera niejszo ci i w planie przysz o ci.

Podobne motywacje mog  te  kierowa  dzia aniami podejmowanymi przez rz dz cych w 
sferze pami ci historycznej spo ecze stwa naznaczonego w przesz o ci bolesnymi do wiad-
czeniami. Twierdzimy, i  tak w a nie by o w studiowanym przypadku polskich komunistów 
po II wojnie wiatowej. W naszym przekonaniu nie nale y traktowa  takich motywów jedynie 
(albo wy cznie) jako racjonalizacji d enia do w adzy i totalitarnej kontroli. One autentycz-
nie w okre lony sposób strukturalizowa y w a ciw  im percepcj  polskiego spo ecze stwa 
jako przedmiotu «terapeutycznych» dzia a , a tak e w pewnym stopniu przynajmniej same 
te dzia ania.

Teraz kilka s ów o naszym zbiorowym «terapeucie» – komunistycznej elicie w adzy. 
Podkre lmy na wst pie, e podj cie operacji daleko id cej przebudowy pami ci histo-
rycznej spo ecze stwa polskiego wynika o ze specy  cznego postrzegania rzeczywisto ci 
spo ecznej przez ówczesnych rz dz cych Polsk  [26]. W ich wizji wiata i cz owieka 
spo ecze stwo (jako pewna ca o ) stawa o si  uprzedmiotowione. Ujmowano je raczej 
jako obiekt ró norodnych zabiegów podejmowanych przez podmioty wobec niego ze-
wn trzne, ani eli samoistnie dzia aj cy czynnik sprawczy. By o ono pojmowane mgli-
cie, nie precyzowano np. kto je konstytuuje (pewne grupy spo eczne, jak «bur uazj » i 

«obszarników», oraz jednostki z niego wy czano). Niejasna te  by  relacja pomi dzy 
spo ecze stwem, a równie niedookre lonym «narodem». Generalnie, w u yciu by y tu 
dwie metafory: «dziecka», które mo na podda  niezb dnemu procesowi wychowawcze-
mu i «puszki Pandory» [14, 234–235]. Zw aszcza ta ostatnia jest ciekawa, albowiem 
implicite odnosi si  do baga u pami ci i tradycji «obci aj cego» hipotek  historyczn  
Polaków. «Polska – mówi  Jakub Berman – to puszka Pandory. atwo z niej wypu ci  z e 
duchy, ale potem trudno je ci gn  z powrotem. [...] To ca y syndrom: marzenia o Polsce 
wielkiej, Polsce mocarstwowej, Polska – Chrystusem narodów, Polacy – narodem wybra-
nym; [...] te wszystkie rojenia jagiello skie po czone z marzeniami o wielkiej ekspansji 
na Wschód, które znamy z Sienkiewicza, yj  w wiadomo ci Polaków ci gle, bo by y 
przez wieki piel gnowane w ró nych rodowiskach» [14, 235]. Przyjmowali wi c oni 
istnienie w wiadomo ci spo ecze stwa tre ci, do wiadcze , emocji i prze y , które uwa-
ali za wysoce szkodliwe – wymagaj ce zatem g bokiej korekty [14, 239]. Pozwala o to 

w ostatecznym rachunku «wej  w rol » terapeuty, za  spo ecze stwo potraktowa  analo-
gicznie do pacjenta, który sam nie potra   sobie pomóc i biernie oczekuje terapeutycznych 
zabiegów. Mo na jednak zauwa y , e ów «pacjent» sam nie zg asza  potrzeby pomocy, 
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zosta  zdiagnozowany i zakwali  kowany do «leczenia» wbrew w asnej woli. Moment by  
szczególny. Spo ecze stwo w wyniku traumatycznych do wiadcze  wie o zako czonej 
II wojny wiatowej by o zdziesi tkowane, pozbawione elit, wielu jego cz onków bole nie 
prze ywa o indywidualne tragedie. By o wi c w jakiej  mierze bezbronne wobec «tera-
peutycznej» manipulacji.

Terapia prowadzona by a na ró nych polach i na wiele sposobów. By  mo e nie by oby 
b dem stwierdzi , e w a ciwie ca o  dyskursu artyku owanego przez rz dz cy obóz mniej 
lub bardziej bezpo rednio realizowa a zadanie «stworzenia» nowego, tzn. «socjalistycznego» 
cz owieka, o zmienionej to samo ci i odmienionej pami ci. Konkretnie za  zmienianiu pa-
mi ci historycznej (bo ta kwestia interesuje nas tu bezpo rednio) s u y y: edukacja szkolna (w 
tym zw aszcza – acz nie wy cznie – historyczna), przekazy medialne dotycz ce przesz o ci 
(w prasie i radiu) oraz przynajmniej cz  bie cej produkcji literackiej. Na du  skal  ruszy  
proces kreowania miejsc pami ci alternatywnych wobec dotychczas istniej cych. Wznoszo-
no zatem nowe pomniki, nadawano ulicom nowe nazwy, dokonuj c daleko nieraz id cych 
przekszta ce  symboliki przestrzeni miejskich. Temu celowi s u y y starannie aran owane 
masowe uroczysto ci i pochody, jak te  zmiany w kalendarzu o  cjalnych wi t i rocznic. Jak 
by my powiedzieli, fundowano nowy kanon historyczny [29, 134–135]. Powy sze uwagi, 
w aden sposób nie aspiruj ce do wyczerpania zagadnienia, sygnalizuj  jednak wystarcza-
j co jak rozleg ym, wielostronnym i z o onym by  podj ty w dobie stalinowskiej program 
przebudowy pami ci historycznej polskiego spo ecze stwa. Jednocze nie wskazuj  one na 
szeroki zakres docieka  badawczych niezb dnych dla pe nego i ca o ciowego rozwa enia 
wspomnianego zjawiska. 

Niniejszy artyku  traktuje o istotnym wycinku tego zagadnienia. Koncentrujemy si  na 
edukacji szkolnej, ci lej za  bior c, na zawarto ci podr czników historii wydawanych w 
latach 1951 – 1956 [4; 17; 18; 11; 10, 303–308], czyli w okresie szczególnego nasilenia prób 
przebudowy pami ci i zarazem najwi kszego ich «radykalizmu» [10, 189–272; 8, 99–199]. 
Zmiana tre ci szkolnej edukacji historycznej jawi a si  jako zadanie niezwykle pilne – cho-
dzi o o to aby nowe roczniki dzieci i m odzie y nie wymyka y si  spod wp ywu tego kana u 
implantowania «odmienionej» pami ci. Jednocze nie by  to ten segment spo ecze stwa, któ-
rego przekonania na temat tego co by o dawniej naj atwiej ulega y manipulacji albowiem 
w a ciwe jego cz onkom wyobra enia przesz o ci w najs abszym jeszcze stopniu podlega-
y ograniczeniu przez dotychczasowe, zastane «spo eczne ramy pami ci». Zakres do wiad-

cze  spo ecznych dziecka jest ograniczony, podobnie i skala re  eksji nad sfer  przesz o ci. 
Na dodatek mo liwo  konfrontowania narzucanej w szkole wizji przesz o ci z pami ci  i 
do wiadczeniem spo ecznym w asnego kr gu rodzinnego pozostawa a w interesuj cym nas 
momencie dziejowym zredukowana. Przy nasilaj cej si  inwigilacji spo ecze stwa doro li 
nierzadko unikali rozmów z dzie mi na «niebezpieczne» tematy. 

Interesowa  nas b dzie materia  z zakresu najnowszej historii Polski [15, 29–37], albo-
wiem najstosowniejsze do rozwa ania w kategoriach pami ci wydaj  si  przede wszystkim 
te tre ci podr czników, które (1) wi  si  z przesz o ci  mo liwie nieodleg ; (2) dotycz  
dziejów grupy w asnej, znajomo  których stanowi istotny komponent zbiorowej to samo ci. 
Innymi s owy, postaramy si  okre li , w jakim kierunku i jakim zakresie starano si  przy po-
mocy wiedzy z podr czników szkolnych «przepracowywa » historyczn  pami  odnosz c  
si  do ostatnich kilkudziesi ciu lat narodowych dziejów.

Analiza zawarto ci odno nych podr czników pozwoli a nam zidenty  kowa  okre lone 
obszary pami ci, które mia y zosta  zafa szowane. Znajdujemy tu (1) ca o ciowe obrazy pew-
nych rodzajów procesów historycznych i/lub d u szych, wyodr bniaj cych si  fragmentów 
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dziejów [32, 305–308; 31, 103–106]; (2) miejsca pami ci, w tym szczególnie zestaw pozy-
tywnych i negatywnych postaci z dziejów narodowych. Innymi s owy, chodzi oby o zbiór 
tre ci, o których nale y pami ta  by «w a ciwie» rozumie  dzieje ojczyste. Naturalnie, istot-
nym wymiarem «korekty» dokonywanej na ka dym z tych pól by a aksjologia – w procesie 
przebudowy pami ci warto ciowanie danych zjawisk czy postaci cz sto zmienia o si  z pozy-
tywnego na negatywne i odwrotnie.

Fundamentalnym obrazem podlegaj cym zmianie by  przede wszystkim ten odnosz cy 
si  do mechanizmu stawania si  historii. Centraln  stawa a si  tu walka klas. Jako motor 
dziejów decydowa a ona o d eniach i aspiracjach jednostek oraz bytów zbiorowych (pa stw, 
narodów, grup spo ecznych). Elementy tego obrazu widoczne s  zarówno w warstwie teksto-
wej (szerokie spektrum zjawisk i zale no ci wyja nia si  przy po rednim i/lub bezpo rednim 
odwo aniu do walki klas), jak i w (ubogiej zreszt ) obudowie dydaktycznej (tytu y rozdzia-
ów i podrozdzia ów ewidentnie perswaduj ce ogl d dziejów w takiej w a nie optyce). Na 

przyk ad w podr czniku gimnazjalnym problematyka spo ecze stwa polskiego pod zaborami 
w II po owie XIX w. ujmowana jest w postaci dwóch rozdzia ów o tytu ach «Polskie klasy 
posiadaj ce; polityka trójlojalizmu w warunkach ucisku narodowego» oraz «Polska klasa ro-
botnicza i pocz tki ruchu robotniczego» [11, 64, 84].

Konsekwencj  powy szego jest swoisty obraz spo ecze stwa i narodu polskiego ko ca 
XIX i pierwszej po owy XX wieku, jaki winien zapami ta  ucze . By a to zbiorowo  po-
dzielona, w swoisty sposób «p kni ta» wzd u  linii klasowego kon  iktu. Dostrzegalne w 
niej by y jedynie byty uosabiaj ce aktualnie antagonistyczne klasy, tj. bur uazja, obszarnicy, 
ku acy z jednej, a robotnicy i niekiedy ch opi (ma orolni) z drugiej. Niejako «z de  nicji» 
by o wi c wykluczone takie uj cie, w którym wyst powa aby ona jako mniej lub bardziej 
organiczna ca o  po czona wspólnymi celami i warto ciami. Nawet w chwilach najtragicz-
niejszych dla Polaków, sprzyjaj cych spo ecznej i narodowej integracji, zauwa ano tylko 
«obiektywne» sprzeczno ci interesów, podzia y i kon  ikty, a w ko cu niecn  postaw  tych po 
«niew a ciwej» stronie klasowej barykady.

A zatem pod zaborami «bur uazja i obszarnicy pot piali i zwalczali walk  narodu o wol-
no , g osili uleg o  wobec zaborców. [...] Masy ludowe prowadzi y uporczyw , zaci t  wal-
k  z zaborcami» [4, 146].

W czasie I wojny wiatowej «...klasy posiadaj ce, obszarnicy i bur uazja oraz bogaci 
ch opi, bogacili si  na wojnie. Oni to podnosili ceny na ywno . Spekulowali na wyg odzo-
nej ludno ci miast. Prowadzili zyskowny handel z okupantem. Swoje rachuby i nadzieje wi -
zali z wojn  imperialistyczn . Klasy posiadaj ce podzieli y si  na dwa obozy. Jeden wi za  si  
z imperialistyczn  koalicj , drugi – z imperializmem niemieckim. Oba by y wrogie polskim 
masom ludowym» [18, 109].

Podobna polaryzacja postaw mia a miejsce w okresie II wojny wiatowej i okupacji: 
«mimo strasznych prze ladowa  naród polski nie za ama  si , przeciwstawia  si  na-

je d com. Tak wi c w fabrykach robotnicy pracowali powoli, niedbale, uprawiali sabota  
psuj c maszyny [...]. Na wsi ch opi zwlekali z oddawaniem okupantowi ywno ci [...] Na-
uczyciele i m odzie  organizowali tajne nauczanie. Lekcje odbywa y si  w bardzo rozmai-
tych warunkach, w robotniczych mieszkaniach, rzemie lniczych warsztatach [...]. Gdy masy 
pracuj ce ró nymi sposobami walczy y z okupantami, znaczna cz  bur uazji wesz a z nimi 
w porozumienie. Wielu fabrykantów uzna o si  za Niemców podpisuj c tak zwane volksli-
sty. Ró ni handlarze i przekupnie handlowali z hitlerowcami, spekulowali, dorabiali si  na 
przemycaniu do getta towarów po wysokich cenach, bogacili si  na cudzej krzywdzie. Liczni 
obszarnicy i ku acy na n dzy ogó u robili dobre interesy» [4, 192–193]; 
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«Od pierwszych dni okupacji naród polski prowadzi  walk  z hitlerowcami. Jedno-
cze nie w spo ecze stwie toczy a si  ostra walka klasowa. Bur uazja i obszarnicy oraz ulega-
j ca ich wp ywom cz  inteligencji i drobnomieszcza stwa liczyli, e po zwyci stwie Anglii 
i Francji do w adzy w Polsce wróc  kapitali ci» [18, 306].

Podzielone wewn trznie spo ecze stwo/naród nie mog o zatem wyst powa  jako pod-
miot sprawczy w procesie dziejowym. Znika a wi c jego czynna rola na przyk ad w procesie 
odzyskania niepodleg o ci po I wojnie wiatowej: «w ko cu 1918 roku ziemie polskie by y 
wolne od zaborczych rz dów. Tak wi c dzi ki zwyci stwo rewolucji socjalistycznej w Rosji 
i wobec wybuchu rewolucji w Niemczech i Austrii powsta o po 123 latach niepodleg e pa -
stwo polskie» [4, 177].

W wykreowanym w wiecie podr cznikowych narracji obrazie walki klasowej bardzo 
istotny wp yw na bieg wypadków wywiera y bli ej nieokre lone si y sprawcze/byty, ujmowa-
ne w sposób antropomor  zuj cy. Inaczej mówi c «dzia a y» one niczym ywe jednostki ob-
darzone emocjami, posiadaj ce okre lone intencje i zamierzenia. Na plan pierwszy wysuwa y 
si  «bur uazja», «imperializm» i «reakcja». Ta pierwsza by a najistotniejsza i na niej skupi-
my uwag . Przedstawiano si  j  jako permanentnego i przemo nego antagonist  wszelkich 
post powych si  spo ecznych – mas ludowych i robotników. By a podmiotem bezwzgl d-
nym w swoim dzia aniu, przebieg ym i wyrachowanym. I tak na przyk ad zmienia a sposo-
by rz dzenia aby «t umi  wrzenie rewolucyjne i móc w bardziej brutalny sposób uciska  
i wyzyskiwa  szerokie masy ludowe» [17, 275]. Usi owa a «pod mask  >>obro ców mas 
ch opskich<< wedrze  si  do ruchu ludowego», stara a si  «zaszczepi » masom pracuj cym 
«oszuka czy i cyniczny pogl d», usi owa a «zaciemni  wiadomo  klasow » proletariatu, 
os abia a «rozmach walki rewolucyjnej drog  oszuka czych manewrów», stara a si  «zdro-
wy, patriotyczny, oddolny ruch mas pracuj cych podporz dkowa  sobie ideologicznie i or-
ganizacyjnie» [11, 157, 159; 312].

Mia a te  ona du e mo liwo ci dzia ania. «Wysun a» na przyk ad «do w adzy bogatego 
ch opa», «organizowa a bur uazyjny rz d, wojsko i urz dy» [17, 268, 263], wprowadzi a 
(w 1926 r.) «rz dy faszystowskie», wcze niej za  «st umi a powstanie krakowskie» [4, 185, 
184] i «zadecydowa a o pozostaniu powa nej cz ci zachodnich ziem polskich za granicami 
Polski» [11, 337–338].

Mimo tych mo liwo ci bur uazja generalnie sta a w pozycji defensywnej, obawia a si  
gniewu mas pracuj cych. Dlatego «z niepokojem ledzi a wzrost aktywno ci proletariatu» 
[4, 185], czu a, e (...) nie potra   d u ej utrzyma  mas w pos uchu», «przera a » j  ruch 
mas pracuj cych, albowiem «obawia a si  rewolucji [17, 275, 263], «w rozko ysaniu mas 
ch opskich» widzia a «realne niebezpiecze stwo dla siebie». Generalnie za  «nienawidzi a 
w asnych mas pracuj cych i ba a si  ich» [11, 157, 158].

Od czasu do czasu przejmowa a jednak inicjatyw  i wtedy «przechodzi a do otwartego 
ataku na klas  robotnicz  i na zdobycze mas pracuj cych» [17, 264] i «chwyta a» w Polsce 
w adz  [4, 178].

Spójrzmy teraz na konkretny obraz dotycz cy okre lonego fragmentu dziejów. Z wielu 
mo liwych do rozwa enia najciekawszym wydaje si  chyba by  ten dotycz cy II Rzeczy-
pospolitej. Pami  o przedwojennych czasach pozostawa a szczególnie nara ona na zabiegi 
fa szowania i manipulacji albowiem program ideowy oraz praktyka polityczna komunistycz-
nych w adców Polski pozostawa a w ra cej sprzeczno ci z tym co w kraju dzia o si  przed 
wrze niem 1939 r. Nale a o zatem tak ukszta towa  pami  o tym okresie, aby antytetycz-
ne wobec jego dziedzictwa dzia ania nowej ekipy jawi y si  jako zasadne i prawomocne. 
Dochodzi a tu trudno  dodatkowa. W kontra cie do dramatycznych czasów okupacji oraz 
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niespokojnych lat formowania si  i krzepni cia «w adzy ludowej», to co by o bezpo rednio 
«przed» mog o by  pami tane – niezale nie od faktycznych blasków i cieni II RP – w bar-
wach a  nazbyt ciep ych i wr cz bardziej pozytywnych ni by nale a o. Proces nostalgicznego 
wspominania [1, 119–128; 5, 121–122] dzia a  zatem tutaj przeciw intencjom komunistów.

W dyskursie badanych podr czników nieobecne by o poj cie II Rzeczypospolitej, ko-
munikuj ce symboliczn  kontynuacj  dziedzictwa «pierwszej» Rzeczypospolitej. Zamiast 
tego pisano o «bur uazyjno-obszarniczej Rzeczypospolitej Polskiej» [11, 304] lub po prostu 
o «Polsce». Jak mo na by o si  spodziewa , w a ciwie wszystkie kwestie dotycz ce mi dzy-
wojennego pa stwa polskiego odmalowywane by y ciemnymi barwami. Rz d obszarników 
i bur uazji mia  nieodmiennie dzia a  wbrew ywotnym interesom pa stwa i spo ecze stwa/
narodu. I tak w dobie walki o granice «nie troszczono si » o Pomorze, Mazury i l sk, nawi -
zywano natomiast do «...dawnej magnackiej tradycji na wschodzie kosztem wyrzeczenia si  
ziem zachodnich, kosztem zlekcewa enia najwa niejszych potrzeb narodu» [4, 180–181; 17, 
266, 270]. Wojna z bolszewikami by a tedy «najazdem polskich obszarników i kapitalistów 
na pa stwo radzieckie» [4, 181; 17, 266, 270]. Przyk ad innej «zdrady interesów narodu» to 
zawarcie w 1933 r. (sic!) «porozumienia z hitlerowcami, z jawnymi, najgorszymi wrogami 
narodu polskiego. Polscy kapitali ci i obszarnicy wespó  z Hitlerem snuli plany napa ci na 
Zwi zek Radziecki» [4, 186; 17, 266, 270]. Podobnie ujmowano «poparcie faszyzmu hi-
szpa skiego» [4, 186], zaj cie Zaolzia i odrzucenie (bli ej jednak nie okre lonych) «wszyst-
kich propozycji porozumienia ze Zwi zkiem Radzieckim» [17, 289]. 

Do najci szych «grzechów» w adzy nale a o oczywi cie nie przygotowanie kraju do 
wojny z niemieckim najazdem oraz postawa w adz cywilnych i wojskowych w obliczu agre-
sji: «Pierwszy dzie  walki pokaza , i  polski rz d faszystowski nie przygotowa  kraju do 
obrony, e haniebnie zdradzi  kraj wydaj c go na up miertelnego wroga. Zaledwie hitle-
rowskie wojska wdar y si  do Polski, faszystowski rz d polski, prezydent, wódz naczelny, 
wy si dowódcy, uciekali z p on cego kraju do Rumunii, której te  wówczas panowa y rz dy 
faszystowskie. Wywie li ze sob  skarb pa stwa i bezcenne dzie a sztuki. Uciek y urz dy i 
policja. Faszystowskie pa stwo rozpad o si » [4, 189].

Równie le wygl da y kwestie wewn trzne. Prezentowano je jako ci g kon  iktów i zma-
ga  – niekiedy krwawych – pomi dzy «rz dem» a spo ecze stwem. Inne sprawy nie istnia-
y. Dzia o si  tak albowiem rz d nie reprezentowa  spo ecze stwa, co najwy ej bur uazj  i 

obszarników [4, 178, 181]. Wystarczy spojrze  na tytu y rozdzia ów: «Walki rewolucyjne w 
latach 1918–1923 przeciwko rz dom bur uazji w Polsce» [17, 270], «Naród polski pod prze-
wodem KPP w walce z faszystowskim rz dem o uratowanie niepodleg o ci kraju» [4, 184]. 
Do rangi najwa niejszego wydarzenia w yciu wewn trznym uros y wypadki krakowskie z 
1923 r. okre lane terminem «powstanie krakowskie» [4, 181]. W niektórych ksi kach ca ko-
wicie przys oni y nawet zamach majowy.

W podr cznikach znajdujemy liczne przyk ady obrazuj ce jak w adza gn bi a obywateli, 
tzn. w praktyce «masy ludowe»: 

«Do demonstruj cych robotników strzela o wojsko, tym razem nie obce, zaborcze 
wojsko, lecz pozostaj ce na us ugach polskiej bur uazji wojsko polskie dowodzone przez 
reakcyjnych o  cerów»; 

«W otwartych bitwach wojsko strzela o do ch opów z karabinów maszynowych, z 
powietrza samoloty patrolowa y obszar obj ty walk »; 

«W okrutny sposób faszystowskie w adze polskie st umi y ch opskie powstanie. 
Aresztowanych przywódców na ledztwie dr czono, bito, aby nast pnie skaza  trzech spo-
ród nich na mier , jednego na do ywotnie wi zienie» [4, 178, 187].
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Z lektury komunistycznych podr czników historii wynika, e obywatelowi le y o si  
w takim pa stwie jak mi dzywojenna Polska, targanym permanentnymi kryzysami gospo-
darczymi, które swe dochody a  w po owie obraca o na wojsko i policj , wydzier awia o 
cudzoziemcom wa ne ga zie gospodarki (wydobycie ropy i w gla) i najwa niejsze przedsi -
biorstwa, na przyk ad koleje [17, 275]:

«Bezrobocie szerzy o si  nios c robotnikom g ód i n dz . Fabryki zamykano, robotni-
cy byli pozbawiani pracy. da y tego mi dzynarodowe zwi zki najbogatszych kapitalistów 
zwane kartelami; do zwi zków tych nale eli tak e polscy kapitali ci i polscy obszarnicy»;

«Tysi ce rodzin robotniczych by o bezdomnych, gnie dzi o si  w rozwalonych bu-
dach, w ponurych, wilgotnych domach bez adnej nadziei na popraw  losu. G ód, choroby, 
wczesna miertelno  poch ania y olbrzymie o  ary. Nikt nie troszczy  si  o los robotników, 
ich troski oboj tne by y rz dowi [...] W chatach ma orolnych i bezrolnych ch opów panowa a 
stale bieda [...] Nie mogli si  ch opi ratowa  szukaniem pracy w fabrykach bo przemys  si  
nie rozwija  i w kraju panowa o stale bezrobocie. A tu jeszcze rz d bezlito nie ci ga  od 
ch opów podatki zabieraj c za zaleg o ci ostatni  krow  i sprz ty domowe»;

«Ci kie warunki ycia poci ga y za sob  krzywd  dziecka ch opskiego i robotni-
czego. Bur uazyjny rz d polski nie dba  o o wiat , nie my la  o utworzeniu bezp atnej, po-
wszechnej szko y dla wszystkich dzieci» [4, 181, 182, 183].

Tych kilka przyk adów, przytoczonych spo ród wielu mo liwych do wykorzystania, po-
kazuje Polsk  przedwrze niow  jako kraj wyzysku i ucisku spo ecznego, w którym rz d po-
zostaje oboj tny na potrzeby mieszka ców. Dochodzi a do tego wizja pa stwa pozbawionego 
swobód obywatelskich i demokratycznych [17, 271] oraz w adzy stale gotowej do u ycia 
przemocy wobec obywateli. Apogeum za  i zwie czenie tych wszystkich okropno ci stano-
wi a «faszyzacja» kraju dokonywana od 1926 r. [10, 257–258].

Odmalowana w taki sposób II Rzeczypospolita mia a naturalnie swoich bohaterów, pozy-
tywnych oraz negatywnych, indywidualnych i zbiorowych. W tej ostatniej kategorii pozytyw-
ny by  tylko jeden – Komunistyczna Partia Polski. Zabiega a o popraw  losu mieszka ców 
kraju, walczy a z «faszyzacj » i w gruncie rzeczy kierowa a ca okszta tem zmaga  z rz dem, 
obszarnikami i bur uazj  – dla dobra rewolucji, a tak e narodu i przysz o ci pa stwa [4, 185]. 
Naczelny negatywny bohater zbiorowy to oczywi cie polska bur uazja i obszarnicy. Poprzez 
sw  emanacj , jak  stanowi  rz d, a szerzej ca y w gruncie rzeczy aparat pa stwa polskiego, 
stanowi a ona przyczyn  wszystkich tak obrazowo odmalowywanych nieszcz  spo ecze -
stwa i narodu.

Godna szczególnej uwagi jest lista bohaterów jednostkowych, zauwa alnie zró nicowana 
w zale no ci od poziomu wiekowego uczniów. Mimo takiego «zaczernienia» obrazu II RP 
uczniowie klas m odszych mieli zapami ta  jedynie pozytywne postacie tej doby. Dowiady-
wali si  wi c o niejakich Engelu i Naftalim Botwinie – dzia aczach Komunistycznego Zwi z-
ku M odzie y Polskiej, a tak e komunistach Henryku Hibnerze, W adys awie Kniewskim i 
W adys awie Rutkowskim – bohaterskich o  arach prze ladowa  rz du. Czytali te  o gen. 

wierczewskim–Walterze, a tekst sugerowa , i  ów sowiecki zreszt  genera  w a nie z Polski 
wyruszy  walczy  z hiszpa skim faszyzmem. adna z rzeczywi cie wa nych postaci tej doby 
w Polsce nie by a godna zapami tania przez dzieci – niechby i w «ciemnych barwach»! 

Uczniowie klas starszych mieli natomiast zapami ta  jedn  wiod c  posta  negatywn  
epoki – czyli Józefa Pi sudskiego [27, 139–149]. Jako bohaterowie pozytywni lansowani z 
kolei byli «twórcy polskiego rz du rewolucyjnego w Bia ymstoku» Feliks Dzier y ski, Julian 
Marchlewski, Feliks Kon. Powtarzaj  si  te  nazwiska komunistów wprowadzone w klasach 
m odszych – Hibnera, Rutkowskiego i Botwina [11, 362; 17, 268]. Zwraca tu uwag  brak ja-
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kiejkolwiek postaci z grona elity przywódczej KPP, która przecie  lasowana jest jako jedyny 
pozytywny bohater zbiorowy!

Przejd my teraz do zagadnienia miejsc pami ci. Jak ju  sygnalizowali my, skoncentru-
jemy si  tylko na zestawie postaci konstytuuj cych miejsca zarówno «dobrej» jak i «z ej» 
pami ci. Je li chodzi o te ostatnie, zwraca uwag  niepowtarzalny casus Józefa Pi sudskie-
go. By a to posta  najwyra niej nies ychanie «niewygodna» dla autorów rozwa anych 
podr czników. Z jednej strony obserwujemy tendencj  do ca kowitego wypierania go z 
pami ci (w pewnych podr cznikach «nie istnieje»), z drugiej za  do przypisywania mu 
fenomenalnej mocy sprawczej, zw aszcza w zakresie czynienia z a. Wi za o si  to z jego 
statusem g ównego «wyraziciela» i obro cy interesów bur uazji w Polsce czy te , dostra-
jaj c si  do frazeologii podr czników, jej czo owego «s ugusa», w dodatku «na pasku» 
obcych mocarstw:

«Cz owiekiem, w którym bur uazja upatrywa a podówczas swego m a opatrz-
no ciowego by  Pi sudski, który umia  szermowa  pseudolewicowym frazesem, mia  swoich 
ludzi we wszystkich zaborach, dysponowa  si  zbrojn  – resztkami legionów i dywesyjno-
-wywiadowcz  organizacj  POW»; [11, 314]

«By  nacjonalist  i wrogiem rewolucji rosyjskiej. Otwarcie wspó pracowa  z bur ua-
zj , by  wi c zdrajc  klasy robotniczej»; [18, 110]

«Rzecz jasna, e imperializm niemiecki by  równie  zainteresowany w obj ciu w adzy 
w Polsce przez zwi zanego od lat z wywiadem niemieckim Pi sudskiego»;

«W sytuacji tak dalece zaostrzonej walki klasowej Pi sudski nie móg  pozosta  w daw-
nej roli jawnego pacho ka niemieckiego imperializmu»;

«Pi sudski i Wrangel – by y to dwie r ce imperializmu mi dzynarodowego, usi uj -
cego zadusi  kraj radziecki»;

«Imperiali ci Stanów Zjednoczonych i Anglii stawiali ju  od lat na Pi sudskiego» 
[11, 314, 278, 328, 366].

Na kartach podr czników dyskredytowano i zafa szowywano wszystkie jego osi gni cia 
pocz wszy od udzia u w rozwoju ruchu robotniczego, wk adu w odzyskanie niepodleg o ci 
przez Polsk , roli w walce o kszta towanie si  granic czy te  jako czynnika stabilizuj cego 
polsk  scen  polityczn  po 1926 roku. Niezwykle rzadko jego nazwisko poprzedzano imie-
niem, okre leniem funkcji jak  sprawowa  (np. Naczelnik Pa stwa, naczelny wódz) czy te  
stopniem wojskowym. Przedstawiano go jako zdrajc  interesów mas robotniczych i ludo-
wych oraz osob  dzia aj ca na szkod  swojego pa stwa oraz narodu:

«Móg  liczy  na przywódców PPS, zaprawionych pod jego kierownictwem do oszu-
kiwania mas, do amania ich rewolucyjnej walki» [17, 286]:

«Wykorzystuj c b dy i chwiejno  >>m odych<< (...) opanowa  Wydzia  Spiskowo–
Bojowy CKR PPS (...). Pi sudski wykorzysta  w sposób przewrotny s uszny p d robotni-
ków do ostatecznej rozprawy rewolucyjnej z caratem...»; 

«Ju  pierwsze kroki Pi sudskiego ujawni y prawdziwy charakter jego przewrotu...» 
[11, 222, 368];

«Pi sudski zawar  uprzednio sojusz z kontrewolucyjnymi genera ami Petlur  oraz 
Wranglem, wrogiem niepodleg o ci Polski» [17, 267].

 Intencje wszystkich jego dzia a  pozostawa y niskie lub nieczyste. Akcentowano jego 
koniunkturalizm, spryt, nieuczciwe metody, zaborczo  i intryganctwo charakteryzuj ce ja-
koby post powanie tej postaci:

«Dalsza s u ba w obozie imperializmu austro-niemieckiego przesta a Pi sudskiemu si  
op aca » [11, 280];
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«Knuj cy spiski na Wschodzie, zwi zany z imperializmem niemieckim Pi sudski i 
jego obóz»;

«Pi sudski od r. 1923 pozornie usun  si  od polityki, w rzeczywisto ci mia  wsz dzie, 
zw aszcza w wojsku, swoich ludzi» [17, 266, 286];

«Taktyka jego polega a na >>wtykaniu<< swych agentów do ró nych partii politycz-
nych» [11, 319].

Oczywi cie ta nieintencjonalnie przypisywana Pi sudskiemu szczególna moc sprawcza i 
mo liwo ci dzia ania wynika y z faktu, i  stanowi  on spersonalizowan  «emanacj » bur ua-
zyjnego z a, podst pu i ob udy (jest to wielokrotnie zupe nie wyra nie komunikowane). Kon-
sekwencje tego okaza y si  jednak nieoczekiwane i dla komunistów k opotliwe. Jego posta  
zdominowa a bowiem w podr cznikach dzieje Polski ostatnich kilkudziesi ciu lat (licz c z 
ówczesnej perspektywy naturalnie).

Niezale nie od tego jak wyolbrzymion  okaza a si  posta  Pi sudskiego, wiadom  inten-
cj  nowych «w odarzy» kraju by o aby w wiadomo ci nowego pokolenia i ca ego spo ecze -
stwa utrwalili si  – jako miejsca «dobrej» pami ci – wysuwani przez nich nowi bohaterowie 
dziejów Polski. Przy schematyzmie komunistycznej wizji walki dobra ze z em, gdzie «dobro» 
wi za o si  bezwzgl dnie i wy cznie z dzia alno ci  «nurtu rewolucyjnego» [26, 141–146], 
po prostu musieli si  oni wywodzi  z jego szeregów. Intencj  przebudowy pami ci ujawnia 
szczególny wzorzec prezentowania danej postaci powtarzaj cy si  we wszystkich rozwa a-
nych podr cznikach. Posta  bohatera musi by  ilustrowana zdj ciem (chyba, e ten element 
obudowy dydaktycznej w ogóle nie wyst puje w danym podr czniku), a w narracj  opisuj c  
przebieg wypadków historycznych zostaje wpleciona mniej lub bardziej obszerna charaktery-
styka osoby i dokona  bohatera (w ksi kach dla klas starszych mo e to by  znacznie rozbu-
dowany yciorys). Elementem tej charakterystyki jest zawsze opowiastka na temat jakiego  
szczególnego, nieraz drobnego wydarzenia, w którym bohater uczestniczy  pozwalaj ca na 
podkre lenie pozytywnych cech charakteru (typowy ich zestaw: bojowy odwa ny, prostolinij-
ny gotowy do po wi ce , oddany sprawie rewolucyjnej), b d  jakiego  szczególnego czynu 
który warto zapami ta . Cytowane s  tak e s owa, jakie bohater mia  kiedy  wypowiedzie , 
b d  te  przychylna opinia anonimowej (zwykle) osoby na jego temat.

Zestaw wiod cych postaci bohaterskich dla interesuj cego nas okresu w podr cznikach 
konstytuuj  zatem (zestaw pozostaje w zasadzie stabilny niezale nie od rozmiarów podr cz-
nika i grupy wiekowej, dla której jest on przeznaczony): kreowany na pierwszego polskiego 
socjalist /rewolucjonist  Ludwik Wary ski oraz takie postacie jak Feliks Dzier y ski, Ró a 
Luksemburg i Julian Marchlewski. Oprócz wskazanych bohaterów «naczelnych», nale cych 
do « elaznego kanonu» (ich postacie których przewijaj  si  w narracji wydarze  ró nych 
momentów dziejowych od schy ku XIX w. po czasy mi dzywojnia), pojawiaj  si  te  posta-
cie zwi zane z tylko jednym znacz cym wydarzeniem historycznym i/lub wyodr bnionym 
okresem. I tak swoich «lokalnych» bohaterów maj  rewolucja 1905 r., I wojna wiatowa i 
«rewolucja pa dziernikowa», wreszcie II wojna wiatowa i czas hitlerowskiej okupacji.

Wnioski. Z naszej analizy wynika, i  na obszarze szkolnej edukacji historycznej komu-
nistyczne w adze fundowa y najm odszym pokoleniom spo ecze stwa polskiego wersj  pa-
mi ci zbiorowej diametralnie ró ni c  si  od tej zastanej (przynajmniej w cz ci odnosz cej 
si  do ostatnich kilkudziesi ciu lat). Zmiany dotyczy y zarówno sfery ca o ciowych obrazów 
jak te  konkretnych miejsc pami ci. Ostatecznie, tak jak pacjent uwik any w terapi  pami ci 
«odkrywa » w swej osobistej przesz o ci nieoczekiwane traumy szczególnego rodzaju, spo-
ecze stwo polskie mia o «przypomnie  sobie», tzn. przyswoi  i zaakceptowa  jako forma-

tywn , podstawow  prawd  o w asnej przesz o ci szczególny rodzaj do wiadczenia ucisku, 
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przemocy i prze ladowania zaistnia ego na bazie klasowych nierówno ci, klasowego kon  ik-
tu i otwartej walki klas.

Pacjent odkrywa  prze ladowców w ród osób, które by y mu dobrze znane, z którymi 
utrzymywa  wi zi emocjonalne, cz sto literalnie w ród najbli szych. Podobnie Polacy mieli 
znale  swych «prze ladowców» bardzo blisko, w ród siebie niejako – w postaci konkretnie 
wskazanych, okre lonych grup (bytów) spo ecznych oraz jednostek, w szczególno ci tych 
obecnych w dotychczasowym kanonie historycznym. Mieli te  – dodajmy na marginesie – 
«przypomnie  sobie» tych (tzn. komunistów), którzy jakoby starali si  w swoim czasie prze-
ciwdzia a  zaistnieniu tych urazów b d  je agodzi .

Ustanowienie pami ci urazowej oznacza o zmian  nie tylko obrazu przesz o ci, ale te  te-
ra niejszo ci. Wspomnienie traumy staje si  dla pacjenta punktem wyj cia dla budowy/odbu-
dowy to samo ci i ustanowienia na nowo relacji z innymi (w czym mie ci si  cz sto zerwanie 
zwi zków z osobami obwinionymi za urazy). Odmieniona pami  historyczna Polaków mia a 
doprowadzi  do wyobcowania ze spo ecze stwa grup obci onych odpowiedzialno ci  za 
z o, odrzucenie postaci, wydarze  i symboli kojarzonych z traumatycznym uciskiem, sprzyja  
budowaniu spo ecznej/narodowej to samo ci opartej na nowych odniesieniach. Przesz o  w 
nowy sposób pami tana dostarczy  mia a idei i warto ci wspieraj cych aktualnie prowadzon  
radykalna przebudow  porz dku spo ecznego i zapewni  legitymizacj  nowej komunistycz-
nej w adzy.
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