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Polskie badania nad problemem funkcjonowania pamięci historycznej w polityce, 
a w szczególności „polityki historycznej”, nie są szczególnie dynamiczne. Najczęściej 
problematyka ta podnoszona jest jako poboczny element dyskusji o innych aspektach 
życia politycznego. Wnikliwych i pełnych analiz tego tematu w obszarze nauk politycz-
nych – ciągle brak1. 

Pojęcie „polityki historycznej” niesie z sobą istotną trudność dla badacza – wymu-
sza bowiem szerokie spojrzenie na problematykę obecności historii w życiu politycz-
nym. Związane jest ono nie tylko z historią i sposobami jej przekazu, ale także z pa-
mięcią historyczną i społeczną percepcją historii, co zbliża badania nad nim do socjo-
logii. Przy opisie pojęcia „polityki historycznej” należy także wyraźnie zaznaczyć jego 
uwarunkowania kulturowe i – co za tym idzie – wziąć pod uwagę potencjalne związki 
z poszukiwaniami kulturoznawczymi. Owa synteza elementów historycznych, socjolo-
gicznych i kulturoznawczych z badaniami z zakresu nauk politycznych przynosi więc 
rezultat interdyscyplinarny i z racji naukowej rzetelności temat „polityki historycznej” 
nie może być potraktowany inaczej.

Pojęcie „polityki historycznej” w polskim dyskursie politycznym nabrało szczegól-
nego znaczenia w ostatnich kilku latach. Zostało wprowadzone jako niemal dosłowna 
transpozycja niemieckiego Geschichtspolitik2. W niemieckiej dyskusji o wpływie prze-

1 Przykład stanowić mogą chociażby niejasności związane z samym de( niowaniem omawianego terminu.

2 Przez Edgara Wolfruma Geschichtspolitik de( niowana jest jako instrumentalne traktowanie narracji histo-
rycznych, które ma na celu zakorzenienie w życiu publicznym określonych wizji dziejów i tożsamości. Zob.: 
J. Herzing, A. Milewska, M. Wąs, Geschichtspolitik in einer multinationalen Stadtlandscha!  [w:] Eine neue Ge-

sellscha!  in einer alten Stadt. Erinnerung und Geschichtspolitik in Lemberg anhand der Oral History, O( cyna 
Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007, s. 69. Zapis polskiego pojęcia „polityka historyczna” w cudzysłowie nie 
jest w niniejszym tekście przypadkowy. Wiąże się on z rozbieżnościami de( nicyjnymi i kontrowersyjnymi 
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szłości na bieżącą politykę pojawiały się ponadto zamiennie określenia Vergangenheit-

spolitik oraz Geschichtskultur3. Przypadek polityki wobec przeszłości w Niemczech (po-
jęcie Vergangenheitspolitik autorstwa Norberta Freia) nie jest oczywiście porównywalny 
z żadnym innym w Europie – z racji skali problemu i wpływu na całe życie społeczne 
narodu niemieckiego po II wojnie światowej4. Zestawienie sytuacji Polski z zachodnim 
sąsiadem w tej sferze byłoby raczej niemożliwe i bezprzedmiotowe – inne bowiem są 
zarówno cele i argumenty stron w narodowych sporach o przeszłość, a zwłaszcza inna 
jest rola Polaków w wydarzeniach podlegających debatom.

Emocje, jakie w Polsce budzi przeszłość trudno porównać z innymi „gorącymi” 
tematami w mediach – bowiem sprawy historyczne mają w polskiej kulturze szczegól-
ne znaczenie. Nawet do codziennego języka weszły zaczerpnięte z literatury pięknej 
deklaracje stosunku wobec historii (takie jak Wyspiańskiego „świętości nie szargać”, 
czy Żeromskiego „rozdrapywanie ran, by nie zabliźniły się błoną podłości”). Świad-
czyć to może z jednej strony o nieco patetycznym, czy wręcz obsesyjnym poglądzie na 
narodowe dzieje, ale z drugiej pozwala zrozumieć ogromny balast, który niesie ze sobą 
historia państwa i regionu – znacznie wyraźniej obecna w codzienności Polaków, niż 
np. mieszkańców Zachodniej Europy. Historia i pamięć historyczna stanowiły podsta-
wę tożsamości w okresie porozbiorowym i pozwoliły utrzymać świadomość etnicznej 
spoistości pod władzą trzech różnych mocarstw. 

Dzisiejsza dyskusja o „polityce historycznej” sięga przede wszystkim do wydarzeń 
ostatniego półwiecza (okres ten można ewentualnie rozszerzać na cały wiek XX – cho-
ciażby w kontekście słynnej opinii Jerzego Giedroycia o „dwóch trumnach” stale deter-
minujących polską politykę)5. Problemy, jakie są w niej szczególnie często poruszane to 
przede wszystkim: 

 ze spuścizny II wojny światowej - polski czyn zbrojny, działalność Państwa Podziem-
nego - w szczególności Powstanie Warszawskie, Holocaust, ekspatriacje w konsek-
wencji wojny,

ocenami zjawiska. Autor podjął decyzję o takim wyróżnieniu nie dość jasno dookreślonego pojęcia, aby unik-
nąć kojarzenia bądź to z apologetami, bądź krytykami „polityki historycznej”.

3 Ibidem, s. 87.

4 Vergangenheitspolitik oznacza według Freia proces dokonujący się w pierwszych latach istnienia RFN. Jego 
celem było umożliwienie byłym członkom partii nazistowskiej reintegrację ze społeczeństwem (po okresie 
denazy( kacji), a także usunięcie zagrożenia odrodzenia nazizmu poza ramy ideologiczne życia politycznego 
kraju. Jak pisze sam Frei, polityka wobec przeszłości „składa się więc z takich elementów, jak amnestia, inte-
gracja i demarkacja”. N. Frei, Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej i przeszłość nazistowska, 
Trio, Warszawa 1999, s. 11.

5 Dyskusja z tezą Giedroycia o wpływie dziedzictwa J. Piłsudskiego i R. Dmowskiego została podjęta w ostat-
nich latach np. przez środowisko pisma „Fronda” (nr 48/2008) czy R. Legutkę („Trudno o bardziej błędną 
diagnozę” – zdaniem Legutki polskie życie intelektualne zawłaszczyły w całości idee modernizacyjne ob-
cego pochodzenia. Apologeci „polityki historycznej” mogą odnaleźć w jego tezach ideowe pokrewieństwo 
– Legutko pisze bowiem o „rozumiejącym doświadczeniu historycznym”. W wyniku uświadomienia sobie 
własnych przeszłych osiągnięć (choć nie pada tu wprost sugestia „polityki historycznej”) modernizacja może 
dokonać się własnymi siłami społeczeństwa i mieć korzystny skutek dla tożsamości narodowej. Szerzej: Esej 

o duszy polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008, s. 122 i 132-136). 
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 z okresu PRL - walki między podziemiem niepodległościowym a władzą komuni-
styczną, udział w życiu publicznym byłych członków PZPR, kwestia współpracy 
z tajnymi służbami, relacje władza-Kościół i władza-opozycja,

 ponadto spory o szczególnym charakterze - problemy antypolonizmu, antysemity-
zmu, roszczeń majątkowych, zwrotu dóbr kultury.

Wyłonienie ostatniej grupy ma na celu podkreślenie niejako „ponadczasowego” 
kształtu dyskusji. Zdarzenia w niej zawarte są one obecne w życiu politycznym od wielu 
lat i można je uznać za osobne grupy problemów. Ich odrębność wiąże się bądź to z sil-
nym nacechowaniem emocjonalnym (są one nierzadko w debacie publicznej traktowane 
w sposób uogólniający i hasłowy, a jednocześnie podlegający surowym ocenom – jak an-
tysemityzm czy antypolonizm) bądź z konkretnym (materialnym, a nie tylko symbolicz-
nym) wymiarem obszarów odniesienia (dobra kultury, odszkodowania, majątki). 

Spór o poszczególne składowe „polityki historycznej” trudno bezdyskusyjnie ulo-
kować w czasie, jednakże debata nad samym pojęciem datuje się właściwie od czasów 
rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, kiedy to czysto teoretyczny pro-
gram zyskał szanse realizacji i stał się przedmiotem poważnych dyskusji6. Jego formu-
łowanie nastąpiło jednak przynajmniej rok wcześniej, kiedy przygotowywano jubile-
usz 60-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego i ta właśnie data została uwzględniona 
jako cezura początkowa niniejszego artykułu.

Samo hasło jest bardzo silnie kojarzone z formacją PiS, chociaż wielu spośród jego 
apologetów było od niej zupełnie niezależnych. Pytanie, czy można mówić o zawłasz-
czeniu koncepcji „polityki historycznej” przez PiS (tudzież czy rządy PiS spowodowały 
wzrost bądź spadek społecznej akceptacji „polityki historycznej”) pozostaje stale pyta-
niem otwartym. 

Poj cie „polityka historyczna” w programach i potocznych wyobra eniach

„Kwestia przeszłości stała się problemem politycznym” – ten wniosek Zdzisława 
Krasnodębskiego, dotyczący sytuacji w krajach postkomunistycznych po 1989 r., może 
być wyrazem przeświadczenia, które legło u podstaw sformułowania programu „poli-
tyki historycznej”7. Nie jest to zresztą opinia odosobniona - alarmująco pisze o tym zja-
wisku także Adam Michnik: „komunizm był zamrażarką zbiorowej pamięci”, więc po 
komunizmie walka o władzę staje się demokratyczna. Jest to zdaniem Michnika „walka 
o władzę, która przyjmuje postać walki o pamięć”8. Owa walka o pamięć jest jednak ob-
ciążona poważnym niebezpieczeństwem – braku proporcji, co może powodować oczy-
wiste zafałszowania prawdy kosztem hagiogra( i bądź krytykanctwa. 

6 Oczywiście samo pojęcie jest znacznie wcześniejsze. Można sądzić, że było ono formą odpowiedzi na wzrost 
krytycyzmu wobec polskich dokonań militarnych i martyrologii narodowej, jaki nastąpił chociażby wraz 
z publikacją książki J. T. Grossa Sąsiedzi, poświęconej tragedii Żydów z Jedwabnego czy w związku z licznymi 
rocznicami wydarzeń wojennych. 

7 Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, „Słowo Obraz Terytoria”, Gdańsk 2003, s. 229.

8 A. Michnik, Wściekłość i wstyd, „Zeszyty Literackie”, Warszawa 2005, s. 267.
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W dyskusjach o „polityce histroycznej” bardzo często przewijają się nazwiska lu-
dzi, których można uznać za jej ideologów. Oczywiście wkład każdego jest jedynie po-
bocznym elementem innej działalności politycznej bądź naukowej. Szczególną uwagę 
należy tu zwrócić na Dariusza Gawina, socjologa i ( lozofa z Instytutu Filozo( i i So-
cjologii PAN, Marka Cichockiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dariusza Kar-
łowicza, publicystę i ( lozofa związanego z krakowskim Ośrodkiem Myśli Politycznej. 
Autorami okazjonalnie cytowanymi, ale również bliskimi wymienionym są m.in. Pa-
weł Kowal, Wojciech Roszkowski, Tomasz Merta czy Robert Kostro. Poglądy żadne-
go z nich nie zostały jednak wyrażone w jednym monogra( cznym opracowaniu czy 
w konkretnym programie9. Deklaracje i koncepcje znaleźć można głównie w publicy-
styce tych autorów. Brak spójności jest niestety dostrzegalny – choćby w tym, że zesta-
wione z sobą wizje pojęcia kładą nacisk na różne elementy i tym samym rozmywa się 
precyzja określenia.  

„Polityka historyczna” w zamiarze jej apologetów miała stanowić pewnego rodzaju 
strategię takiej walki – gwoli rozbudzenia świadomego patriotyzmu Polaków i zmiany 
sposobu postrzegania kraju na arenie międzynarodowej. Sama de( nicja „polityki histo-
rycznej” nie jest jednak wystarczająco jasno i jednoznacznie sformułowana, żeby moż-
na było potraktować ją w sposób ostateczny. 

Przy wielkiej różnorodności charakterystyk celów i zadań, cały czas brak w teks-
tach ideologów „polityki historycznej” konkretnej de( nicji samego terminu, toteż trze-
ba uciec się do sformułowania z prasowej dyskusji. Wymaga ona zacytowania w cało-
ści: „Polityka historyczna odnosi się przede wszystkim do spraw związanych z polity-
ką zagraniczną. W największym skrócie można powiedzieć, że jest to posługiwanie się 
przez demokratyczne (ale nie tylko) społeczeństwa własnymi interpretacjami wydarzeń 
z przeszłości do osiągania - między innymi - bieżących celów politycznych. W sferze 
wewnętrznej jest to wizja miejsca pamięci historycznej w polityce, a w szerszym zna-
czeniu - w życiu publicznym”10. De( nicja zaproponowana przez Gawina zwraca uwagę 
na doraźność i polityczną rolę w relacjach międzynarodowych. W propozycji brakuje 
jednak ważnego aspektu, podkreślanego zresztą przez innych ideologów – funkcji two-
rzenia i umacniania tożsamości narodowej i patriotyzmu w społeczeństwie polskim. 
Oczywiście należy de( nicję tę odbierać w kontekście całej dyskusji, w jakiej została ona 
wypowiedziana, ale można ją uznać za jeden z licznych wyrazów wieloznaczności (lub 
raczej niedookreślenia) pojęcia „polityki historycznej”.

Spośród istotnych opinii, pozwalających zorientować się w aspiracjach i celach 
twór ców koncepcji można wybrać jeszcze kilka innych sformułowań – pozwalających 
spojrzeć na problem z ich perspektywy: 

9 Jeżeli jakaś książka mogłaby uchodzić za ( lozo( czną deklarację podstaw „polityki historycznej”, to zapewne 
należałby za taką uznać pracę M. Cichockiego Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii, Ośrodek Myśli 
Politycznej, Kraków 2005. Zwrócić uwagę należy, że jest ona mocno osadzona w tradycji katolickiej, wiążącej 
obecność historii w polityce z pojęciami z zakresu teologii politycznej. 

10 Wypowiedź D. Gawina, Po co nam polityka historyczna - debata „Gazety”, „Gazeta Wyborcza”, 30 września 
2005 r. 
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 Wojciech Roszkowski: „Jak (…) uprawiać politykę historyczną państwa, którego 
obywatele sami nie wiedzą, co jest warta ich historia, a jego elity wstydzą się ta-
kiej polityki, twierdząc, że lansowanie jakiejś wersji historii jest sprzeczne z zasa-
dą krytyki naukowej i przypomina praktyki totalitarnej propagandy lub że obro-
na interesu narodowego jest przesądem? A jednak politykę historyczną uprawiać 
musimy”11.

 Paweł Kowal: „Nie ma przecież we współczesnej polityce historycznej mowy o dyk-
towaniu tematów badań, a nawet ich wyników czy - powiedzmy wprost - szerze-
niu historycznych kłamstw. (…) Polityka historyczna to propagowanie rezultatów 
badań i przywiązywanie do tego wagi w polityce państwa, tak jak propagowanie 
sztuki współczesnej. (…) Polityka historyczna oznacza (…) wspieranie z kasy pub-
licznej znaczących historycznych projektów badawczych, więcej publicznych pie-
niędzy na ratowanie zabytków, nowoczesne muzea historii i kultury, badanie hi-
storii lokalnej, propagowanie wiedzy historycznej w nowoczesnych, zrozumiałych 
formach”12.

 Dariusz Gawin: „Jak dotąd (…) postulat polityki historycznej owocuje nie tyle 
totalną zmianą kulturową (…), ile raczej możliwością unowocześnienia polskie-
go muzealnictwa oraz zwiększeniem zakresu mecenatu dla działań w sferze upo-
wszechnienia wiedzy o przeszłości”13. 

 Tomasz Merta: „Termin „polityka historyczna” opisuje pewną sferę rzeczywisto-
ści. Niezależnie od tego, jak ją nazwiemy, ona i tak istnieje. Musimy dokonywać 
wyboru treści, których uczymy w szkołach, wyboru świąt państwowych, wyboru 
instytucji, które powołujemy, i tych elementów naszego dziedzictwa, które chcemy 
kultywować, rozwijać, przypominać o ich istnieniu”14.

Opinia W. Roszkowskiego zwraca uwagę na konieczność wzbudzenia większego 
entuzjazmu i dumy historycznej – wynikającą z nacechowanego rezerwą podejścia Po-
laków do własnej przeszłości. W pojęciu Roszkowskiego konieczność wiąże się także 
z moralnym obowiązkiem odporu wobec zafałszowań historii Polski, np. w mediach ro-
syjskich. W tym rozumieniu „polityka historyczna” jest traktowana jako nakaz, a wszel-
ka dyskusja z nim – może być uznana za lekceważenie czy wręcz wrogie nastawienie 
wobec dorobku historycznego narodu i jego sfery symbolicznej. Takie de( niowanie 
„polityki historycznej” jest najbardziej stanowcze, a tym samym budzić może najwięk-
sze opory – można bowiem przekornie uznać ją wręcz za pewnego rodzaju „szantaż pa-
triotyczny”, choć ta interpretacja byłaby chyba zbyt daleko idąca i wypaczałaby czysto 

11 W. Roszkowski, O potrzebie polskiej polityki historycznej, [w:] Pamięć i odpowiedzialność pod red. R. Kostry 
i T. Merty, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków – Wrocław 2005, s. 124.

12 P. Kowal, Bądźmy dumni z naszej historii, „Gazeta Wyborcza”, 9 lutego 2006 r.

13 D. Gawin, Blask i gorycz wolności. Eseje o polskim doświadczeniu wolności, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 
2006, s. 239.

14 Wypowiedź T. Merty, Po co nam polityka historyczna - debata „Gazety”, „Gazeta Wyborcza”, 30 września 
2005.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

106

organiczny sens pojęcia „polityki historycznej”. Jeśli byłaby to „mechaniczna” walka 
o każdy przejaw narodowej pamięci – można by wyciągnąć wniosek, że program „po-
lityki historycznej” jest absolutnie nieskuteczny. Każe bowiem bronić własnej tożsa-
mości nie z potrzeby emocjonalnej, ale z powodu sformalizowanej, automatycznej 
reguły.

P. Kowal zwraca z kolei uwagę na promowanie zainteresowania historią poprzez 
muzealnictwo i wspieranie nowoczesnych badań w zakresie historii. Podobnie myśli 
o tym problemie D. Gawin mówiąc m.in. o znaczeniu Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. „Polityka historyczna” ma też stanowić element działań na rzecz postaw etycz-
nych w społeczeństwie. Zdaniem Gawina może ona być przeciwstawiana aksjologicz-
nemu relatywizmowi i dowolności. Przez rozbudzenie a( rmacji przeszłości ma bowiem 
prowadzić do odbudowania naturalnych więzi i promocji postaw obywatelskich15. Na-
leży jednak uznać to zadanie raczej za pewną intelektualną koncepcję bez szczegółowe-
go określenia, w jaki sposób miałoby to zostać przeprowadzone – bo za pomocą najbar-
dziej nawet ambitnych zamierzeń muzealnych nie będzie to raczej wykonalne.

Wypowiedź T. Merty w dyskusji „Gazety Wyborczej” powala zrozumieć pojęcie „po-
lityki historycznej”, wyrażone przez jak najbardziej praktyczne odniesienia. Ma ona po-
legać na umiejętnym dokonywaniu wyborów przez państwo – bowiem jest oczywiste, 
że pamięć historyczna jest niejednoznaczna i złożona. Wybór powinien więc dotyczyć 
takich zdarzeń, które pomogą budować „pozytywny” wizerunek historii na arenie mię-
dzynarodowej, a także wpływać na świadomość historyczną obywateli. Merta jednakże 
w swej wypowiedzi bardzo stanowczo odcina się od potencjalnego zarzutu manipulacji 
prawdą historyczną. Uważa on, że w obliczu bardzo negatywnego nacechowania seman-
tycznego pojęcia „polityki” – zostaną na „politykę historyczną” przeniesione powszech-
ne obawy związane z rywalizacją, w której ideologiczne i etyczne pryncypia wypierane 
są przez bezwzględną walkę wyborczą. Jego zdaniem manipulację należy zdecydowanie 
odróżnić, stanowi ona bowiem nadużycie, podczas gdy „polityka historyczna” jest faktem, 
niejako permanentnie dokonywanym przez władzę wyborem w sferze symboli i tradycji.

Jeżeli więc podjąć próbę rekapitulacji podstawowych cech „polityki historycznej” 
postrzeganej przez jej ideologów, zawrą się w niej z pewnością: 

 silne powiązanie z centralną władzą państwową,
 selektywne podejście do elementów narodowej spuścizny,
 bezpośrednie związanie świadomości obywatelskiej i narodowej z edukacją histo-

ryczną (nierzadko wręcz na popkulturowym poziomie, ażeby dotrzeć do możliwie 
najszerszej grupy odbiorców),

 determinujący wpływ na politykę zagraniczną,
 stosowanie nowoczesnych środków przekazu i metod promocji, ażeby uniknąć 

„zamknięcia” wydarzeń przeszłych w muzeach i badaniach naukowych,

15 D. Gawin, Polityka historyczna i demokratyczne państwo, [w:] Polityka historyczna. Historycy - politycy – pra-

sa. Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Pałac Raczyńskich w Warszawie, 

15 grudnia 2004, pod red. A. Paneckiej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 26.
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 wzbudzenie „organicznego” charakteru patriotyzmu w miejsce automatycznego, 
bezre= eksyjnego, bądź obojętnego stosunku do przeszłości.

Szczególnie cenna jest tu także analiza Krzysztofa Zamorskiego, z której wynika, 
że metafora „polityki historycznej”, mimo pierwotnego osadzenia w koncepcjach nie-
mieckiego historyzmu, zawiera argumenty, „jakich nie powstydziłby się uczciwy post-
modernista”16. Oczywiście interpretowanie takiego widzenia „polityki historycznej” 
musi wiązać się z ogromną erudycją i nowoczesnością poglądów badawczych jej apolo-
getów. Wielokrotnie odwołania dotyczą intelektualistów o zgoła nie-konserwatywnym 
światopoglądzie (Marek Cichocki jako motto do swej książki cytuje Waltera Benjamina: 
„Wyartykułować historycznie to, co minione, nie oznacza, że trzeba je poznać takim, 
jakie naprawę było. Oznacza natomiast zawładnąć przypomnieniem takim, jakie roz-
błyska w chwili zagrożenia”17).

Jednym z przejawów takiego działania jest uzasadnianie zaczerpniętą z antycznych 
koncepcji ( lozo( cznych teorią celów Powstania Warszawskiego18. Powstańcza War-
szawa zdaniem Gawina stanowiła wielką przestrzeń „obywatelskiego” odruchu, wypro-
wadzonego bezpośrednio z polską tradycją historyczną. Abstrahując od złożoności 
koncepcji Gawina należy zwrócić uwagę na wielkie znaczenie Powstania jako elemen-
tu szczególnie eksponowanego w koncepcjach twórców „polityki historycznej”. Można 
je wręcz uznać za „mit założycielski” tego pojęcia. Ośrodkiem szczególnie związanym 
z praktyczną „polityką historyczną” jest bowiem Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Na nim zresztą miały się wzorować inne projekty, m.in. wrocławskie Muzeum Ziem 
Zachodnich. Tradycja powstańczej Warszawy jest bowiem namacalna w każdym właś-
ciwie miejscu stolicy, żywi są ciągle świadkowie gotowi przemawiać do młodego od-
biorcy językiem własnych niegdysiejszych ideałów, a ponadto Powstanie koncentruje 
w sobie jednocześnie elementy martyrologii, sukcesów militarnych (poszczególne zma-
gania w trakcie walk), istotny udział młodzieży (która – choć nie jest to wypowiadane 
wprost – jest główną grupą docelową „polityki historycznej”), rozdarcie między dwoma 
wrogami, wreszcie jest ostatnim ogniwem żywej od zaborów tradycji irredentystycznej 
(jeżeli wydarzeń poznańskich w 1956 r. nie uznać za powstanie) – a więc naturalną kon-
tynuacją biegu polskiej historii. 

Jeśli szukać innych ośrodków szczególnie ważnych dla rozwoju koncepcji „polityki 
historycznej” – należy zwrócić uwagę na krakowski Ośrodek Myśli Politycznej publiku-
jący większość pism i publikacji apologetów. OMP zresztą jest też wyrazicielem prak-
tycznych postulatów „polityki historycznej” przez promowanie klasycznej polskiej my-

16 K. Zamorski, Nostalgia i wzniosłość a re( eksja krytyczna o dziejach. Kiedy „polityka historyczna” ma sens?, 

[w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, pod red. S. M. Nowinowskiego, J. Po-
morskiego i R. Stobieckiego, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2008, s. 55.

17 M. Cichocki, op. cit., s. 5.

18 D. Gawin, Warszawa 1944: Oślepiający blask wolności, [w:] Blask i gorycz…, s. 11-33.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

108

śli politycznej – która ma stać się po latach komunizmu ponownie obecna w życiu oby-
watelskim i politycznej świadomości Polaków.

Potoczne łączenie partii Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej - prawicy z progra-
mem „polityki historycznej” jest jednak chyba zbyt daleko idącym wnioskiem. Jedyną 
podstawą takiego osądu może być fakt, że za rządów tej partii po raz pierwszy zaczęto 
w sferze władzy mówić o praktycznej realizacji „polityki historycznej”19. Na prawicy po-
jawiają się, podobnie zresztą jak i na lewicy, istotne głosy krytyczne związane z realiza-
cją tejże polityki. Przykładem może tu być wypowiedź Adama Wielomskiego, aktywne-
go działacza reakcyjnej prawicy, który pisze: „W polityce historycznej, jako „patriotyczne”, 
propagowane będą zapewne najgłupsze i najbardziej nieodpowiedzialne tradycje w pol-
skiej historii. Na banicję zostałyby skazane w IV RP – tak nie lubiane w III – tradycje en-
deckie i konserwatywne, co oznacza, że w „polityce historycznej” chodzi wyłącznie o to, 
aby tradycję lewicy internacjonalistycznej zastąpić tradycjami lewicy patriotycznej. Jest to 
oczywiście jakiś postęp, ale obracamy się nadal w kręgu myślenia lewicowego”20.

Przy całej zażartości sporów i dyskusji o „polityce historycznej” warto zwrócić uwa-
gę na coraz powszechniejsze przenikanie omawianego terminu do świadomości decy-
dentów i użytkowanie go niezależnie od toczących się o nie sporów. Dotyczy to zresztą 
nie tylko polityków, ale – co chyba nawet ważniejsze naukowców. Wśród polityków nie 
tylko prawicowych czy kojarzonych z PiS odwołuje się do omawianego hasła w spo-
sób nieomal bezdyskusyjny. Przykład stanowić tu może Tomasz Nałęcz: „Potrzebna jest 
też bardziej aktywna polityka państwa. Historia jest dziś kapitałem na międzynarodo-
wym rynku wiedzy. Szkoda, że mamy usta pełne frazesów o polityce historycznej, a tak 
na prawdę jej nie prowadzimy”21.

O tym, że „polityka historyczna” (pisana zresztą bez cudzysłowu) wchodzi jako stały 
element nawet do rozważań naukowców, świadczyć może też analiza przypadku Wroc-
ławia i stosowania na gruncie miejskim tejże polityki. Analizę taką przeprowadzają dwa 
teksty, powstałe w różnych wrocławskich ośrodkach badawczych. W pierwszej z prac 
za podstawowe zadanie władz miasta po 1989 r. uznane zostało przywrócenie prawdy o hi-

storii22. Włączenie do tożsamości współczesnych wrocławian elementów symboliki histo-

19 Partia na swojej stronie internetowej zamieszcza m.in. wywiad z Janem Ołdakowskim, dyrektorem Muzeum 
Powstania Warszawskiego, pod manifestacyjnym tytułem: Potrzebna jest polityka historyczna czy publikację 
Ryszarda Czarneckiego na podobny temat – zakończoną konkluzją: czas przestać się kłaniać. http://www.pis.

org.pl/article.php?id=15625 oraz http://www.pis.org.pl/article.php?id=15580 (pobrano 11.10.2009). Odnoszą 
się one interpretacji „polityki historycznej” jako gwarancji zachowania narodowej dumy i rozbudzania pa-
triotyzmu, a także – co szczególnie interesujące – nawołujące do podbudowania własnej pozycji międzynaro-
dowej na bazie „polityki historycznej”. Ryszard Czarnecki przywołując przykład Wielkiej Brytanii wskazuje 
na wielki potencjał autopromocyjny Polski, związany z jej dziewiętnastowiecznymi dziejami. 

20 http://konserwatyzm.pl/archiwum/content/view/773/109/ (pobrano 10. 10. 2009).

21 http://fakt-opinie.salon24.pl/111757,nalecz-potrzebujemy-polityki-historycznej-teraz-jej-nie-mamy (pobrano 
10. 10. 2009).

22 H. Bown, K. Fuhrmann, M. Milewicz, Polityka historyczna oraz lokalna tożsamość we Wrocławiu po roku 

1989, [w:] Das polnische Breslau als europäische Metropole. Polski Wrocław jako metropolia europejska pod 
red. L. Henkego, T. Królika, P. > era, O( cyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2005, s. 54.
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rycznej i reliktów wielokulturowej przeszłości staje się z wolna faktem w miejsce „pia-
stowskiego” mitu, stworzonego na użytek polskiego zasiedlenia miasta po 194523.

Do innych wniosków w tym samym temacie dochodzi w swym artykule Marcin Sien-
kiewicz. Jego zdaniem „polityka historyczna” Wrocławia powinna być syntezą trzech ele-
mentów – dziedzictwa wielu kultur, budowanego przez wieki, osiągnięć polskich miesz-
kańców po 1945 roku oraz spuścizny Kresów Wschodnich24. Obecne posunięcia podpo-
rządkowane koncepcji „wielokulturowego” Wrocławia uznaje on za zachwianie proporcji 
między wspomnianymi elementami (z niekorzystnym bilansem dla „polskości”)25.

Niezależnie od tez stawianych przez autorów zajmujących się przypadkiem wroc-
ławskim – na uwagę zasługuje traktowanie problemu „polityki historycznej” jako oczy-
wistego zjawiska, przy którym nie pojawiają się wątpliwości, które podnoszą krytycy26. 
Czy jest to skutek dyskusji zrodzonej w ostatnich kilku latach? Z pewnością odpowie-
dzieć należy twierdząco – natomiast trudno wyrokować, czy wynika to z politycznego 
rozgłosu wobec tejże kwestii. 

„Polityka historyczna” w oczach krytyków

Pojęcie „polityki historycznej” w rozumieniu zaproponowanym przez jej apologe-
tów w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości spotkało się z bardzo stanowczą kryty-
ką i oporem ze strony wielu ugrupowań i indywidualnych osób, mających swój udział 
w kształtowaniu opinii publicznej. Trudno wyrokować, jaka część tych opinii wiązała 
się z ogólnie krytycznym stosunkiem do całości programu tego rządu, a jaka miała od-
niesienie wyłącznie do omawianego problemu. Bardzo surowo o „polityce historycz-
nej” w kontekście całej polityki PiS wypowiadała się m.in. Barbara Skarga: „Historia 
jest nauką, i to krytyczną, a nie polityką. Polityka historyczna jest sprzecznością samą 
w sobie, to zwykły nonsens pojęciowy. A jeśli ktoś chce ją uprawiać, niech sobie przypo-
mni pogrom kielecki, Jedwabne, szmalcowników i inne kompromitujące i zbrodnicze 
zachowania Polaków. Nie wszyscy byli bohaterami”27. Wypowiedź niedawno zmarłej 
( lozof odnosi się do argumentacji, która przez ideologów „polityki historycznej” uwa-
żana jest za podstawową przeszkodę we wzbudzeniu świadomego patriotyzmu (vide cy-
towana opinia W. Roszkowskiego). 

Krytyka „polityki historycznej” przybiera dwojaki charakter – dotyczy zjawiska 
jako takiego, bądź jego praktycznej realizacji (celów, metod, związków z bieżącą sferą 

23 Polityczny nacisk na całkowite historyczne zrozumienie miasta stał się jednym z czynników, które pozytywnie 

wpłynęły na akceptację historii metropolii przez jego mieszkańców. Przejawem tego może być akcentowanie 
charakteru Wrocławia jako „miasta spotkań” czy zmagania o zwrot wrocławskich zabytków, związane zresztą 
z niezrozumieniem w innych częściach Polski. Ibidem, s. 55-58.

24 M. Sienkiewicz, Polityka historyczna we Wrocławiu – zarys problemu, „Racja Stanu. Studia i materiały”, nr 1 
(5) 2009, s 172. 

25 Ibidem, s. 173.

26 W tekście M. Sienkiewicza mowa jest o celach takiej polityki – w zależności od motywów legitymizującej 
władzę, ideologię bądź wzmacniającej wspólnotę narodową. Ibidem, s. 171.

27 Demagogiczne chwyty Kaczyńskich. Z prof. Barbarą Skarga rozmawia Przemysław Szubartowicz, „Przegląd”, 
4 czerwca 2006 r.
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życia politycznego). Opinia B. Skargi zalicza się do nurtu pierwszego – rzadszego i odwo-
łującego się do podstawowych wartości etycznych i zasad naukowej rzetelności. Do kryty-
ków wychodzących z podobnych pozycji zaliczyć można chociażby Annę Magierską. Do-
konała ona (nie do zresztą końca jednoznacznego) krytycznego rozbioru i usystematyzo-
wania zagrożeń związanych z upolitycznieniem państwowego programu wobec historii. 
Uznała ona, że „polityka historyczna” niesie z sobą następujące zagrożenia:

 „polityka historyczna” staje się przejawem narodowego cierpiętnictwa powiązanego 
z ustawicznymi pretensjami do świata o niedocenianie polskich wysiłków zbroj-
nych,

 tendencje nacjonalistyczne (a w konsekwencji antysemickie),
 manipulacja przeszłością, 
 oskarżycielski charakter i płynące zeń zagrożenie dla rozsądnej polityki zagra-

nicznej28. 

Niejednoznaczność wiąże się tu z przesadnie daleko idącymi wnioskami (np. doty-
czącymi antysemityzmu), bądź pewną niespójnością (jeżeli mówimy o „polityce histo-
rycznej” jako o czymś w rodzaju narodowego „samochwalstwa”, to nie może być mowy 
o wspomnianym przez Magierską „cierpiętnictwie”) jednakże podział ten zasługuje 
na uwagę w ciągle skromnej naukowej analizie problemu. Jego wartość wynika przede 
wszystkim z syntetycznego wskazania obaw, jakie żywią krytycy „polityki historycznej” 
w stosunku do niej29. 

Szerszą grupę krytyków „polityki historycznej” stanowią jej reinterpretatorzy. Po-
dobne poglądy na omawiany problem żywią rozmaici ideolodzy i naukowcy bez względu 
na opcje polityczne czy środki z jakimi są kojarzeni. Przykład stanowi historyk i socjolog 
Marcin Kula – jeden z najwnikliwszych obecnie badaczy polskiego stosunku do historii. 

W dyskusji na łamach pisma „Mówią Wieki” sformułował on własne zarzuty wo-
bec „polityki historycznej”. Pierwszy z nich to przymus wchodzenia historyków w sfe-
rę oddziaływania polityki. Do tego nie czuje się on ani kompetentny, ani tym bar-
dziej chętny. Drugi – bardziej generalny – wiąże się z założeniem istnienia „jedyne-
go, słusznego” kształtu historii – podczas gdy, zdaniem Kuli, cała celowość i wartość 
historycznych badań opiera się na sporach i dyskusjach. Ów „jedyny” kształt historii 
nie jest może wyłącznym istniejącym, ale jest jedynym dopuszczalnym. Z tego wyni-
ka trzeci zarzut – niebezpiecznej instrumentalizacji, która nasuwa Kuli skojarzenia 

28 A. Magierska, Polityka historyczna-polityka-historia, [w:] Państwo i kultura polityczna – doświadczenia pol-

skie XX w. pod red. W. Jakubowskiego i T. Słomki, Wydawnictwo Akademii Humanistyczna im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku, Warszawa - Pułtusk 2008, s. 376-377.

29 M. Karwat porównując polską „politykę historyczną” i niemiecką Vergangenheitspolitik zwraca uwagę na 
monocentryczny i autorytarny kształt. Zarzut ten przewija się zresztą m.in. w opiniach Marcina Kuli o roli 
wspólnot lokalnych budujących własną pamięć czy L. Nijakowskiego uznającego wielość grupowych i regio-
nalnych „polityk pamięci”. M. Karwat, Gra historią, czyli polityka historyczna, [w:] Dylematy historii i poli-

tyki. Księga dedykowana Profesor Annie Magierskiej, pod red. R. Chwedoruka i D. Przęstka, Wydawnictwo 
ASPRA-JR, Warszawa 2008, s. 457-459.
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z praktyką czasów PRL i jakkolwiek można bronić jej tym, że obecnie ma ona słuszny 
cel, posługuje się prawdą historyczną – lecz nadal jest to instrumentalizacja. Ponadto 
obserwowaną tendencją może być nadmierne docenianie własnych dokonań (trakto-
wane wręcz jako lekarstwo na narodowe „kompleksy”), przy jednoczesnym pomija-
niu historii powszechnej. 

Kula jednakże nie ucieka od „konieczności” prowadzenia przez państwo świado-
mych działań wobec przeszłości. Zbliżać się one jednak powinny raczej do wspierania 
nowoczesnych metod promocji wiedzy – poprawy szkolnej dydaktyki czy wsparcia ba-
dań – zwłaszcza młodych historyków (jako przykład badań prowadzonych niezależnie, 
a wpisujących się w bardzo szeroko pojęty nurt historii najnowszej przywołuje on li-
czącą kilkadziesiąt tomów serii „W krainie PRL”). Ponadto wskazuje na wielkie znacze-
nie działań indywidualnych, czy lokalnych – będących bardziej naturalnym przejawem 
obywatelskiej niż odgórna, centralna decyzja w tym zakresie („Kombatanci ustawiają 
tablicę czy pomniczek tam, gdzie walczyła ich kompania. I bardzo dobrze, tylko po co 
do tego ma się mieszać państwo” – pisze Kula). W tej samej dyskusji pada bardzo po-
ważny zarzut ze strony Andrzeja Wernera, literaturoznawcy i badacza kultury: „Hasła 
polityki historycznej dołączyły do krzykliwych haseł intensywnego waloryzowania pol-
skości, będących wyróżnikiem ideologicznym i politycznym ugrupowań, które są w tej 
chwili u władzy” (słowa wypowiedziane w 2006 r. – J. B.)30. 

Do sytuacji „polityki historycznej” w okresie rządów PiS zasygnalizowanej przez 
Andrzeja Wernera odnosi się również Jadwiga Staniszkis. Podjęła ona krytykę nie tyle 
samej „polityki historycznej”, co wprost jej realizacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści. „Prawdziwa polityka historyczna jest jeszcze przed nami - pisze Staniszkis - nie 
w wydaniu Romana Giertycha, lecz tych historyków, którzy potra( li np. stworzyć Mu-
zeum Powstania Warszawskiego w duchu patriotyzmu, nie nacjonalizmu. Wciąż też 
przed nami porządna historyczna analiza transformacji - pisana nie w czarno-białych 
barwach, lecz ze wszystkimi odcieniami szarości. Jednak po Prawie i Sprawiedliwości 
już się tego nie spodziewam. Polskiej polityce brak proporcji między rozliczaniem prze-
szłości a myśleniem o przyszłości (…). Tyle że gorsze nawet od braku proporcji jest 
to, że patrzenie wstecz tak strasznie się zakłamuje”31. Nie sposób odmówić wyważenia 
i trafności ocen odnośnie kwestii wyważenia i analizy historii”32.

30 Dyskusja Polityka historyczna – za i przeciw, „Mówią Wieki”, nr 8/2006.

31 http://www.dziennik.pl/opinie/article50258/Staniszkis_Kaczynscy_manipuluja_przeszloscia.html (pobrano 
6. 10. 2009).

32 Interesujące wnioski w zakresie realizacji procesu przez rząd PiS wyprowadza minister kultury w rządzie 
Platformy Obywatelskiej, B. Zdrojewski. Z jednej strony przyznaje on konieczność państwowego wpływu 
na upamiętnianie i edukację historyczną, a z drugiej odmawia on osiągnięć w tym zakresie ekipie poprzed-
ników. http://www.rp.pl/artykul/366604,242246_Polityka_historyczna__ale_nie_byle_jaka_.html (pobrano 
12. 10. 2009). Podobnych wniosków dopatrzyć się można w wywiadzie Z. Gluzy dla „Gazety Wyborczej” 
– gdzie stwierdził on: „Politycy w najlepszym razie działają od rocznicy do rocznicy. Trudno w tym dostrzec 
pełniejszy koncept” (nie mówi on konkretnie o polityków jakiej opcji chodzi – J. B.). http://www.karta.org.

pl/media_o_nas/Wywiad_Zbigniewa_Gluzy_dla__Gazety_Wyborczej__o_polityce_historycznej/28 (pobrano 
12. 10. 2009).  
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Do zaburzenia proporcji odwołuje się także Adam Michnik. Jego diagnoza jest wy-
razem obawy przed zagrożeniami ideowymi: „Wraz z demokracją na scenę polityczną 
powróciły dawne paratotalitarne formacje, niczym upiory innej epoki”33. Wypowiedź 
Michnika stanowi manifestacyjną deklarację niechęci wobec „polityki historycznej” 
związanej z lustracją, jako karygodnym „rewanżyzmem”. Właściwie Michnik jako jeden 
z niewielu zwraca uwagę na potencjalną konsekwencję instrumentalnego traktowania 
historii – zamiast integrowania społeczeństwa może ona wzbudzić podziały. Bez wda-
wania się już w etyczne i historyczne przyczyny tych podziałów można sądzić, że spo-
woduje ona wykluczenie części uczestników wydarzeń historycznych zamiast stosun-
kowo łagodnego włączenia ich w rytm życia społecznego. 

Jedną z pobudek krytycznego podejścia do „polityki historycznej” postrzeganej 
jako narodowa „hagiogra( a” jest dystans wobec pewnych wizji przeszłości i obro-
na szeroko pojętych procesów modernizacyjnych. Jej ślady znaleźć można chociaż-
by w publicystyce Janusza Majcherka. Majcherek zresztą wskazał uwagę na praktycz-
ną bezużyteczność „polityki historycznej” w okresie braku zagrożenia tożsamości. 
Obecnie koniecznością jawi się mu raczej deliberatywny, aniżeli monolityczny kształt 
historiogra( i34. Ponadto dosyć śmiało uznaje on, że współczesna rzeczywistość pol-
ska nie potrzebuje martyrologicznego kostiumu i, tym bardziej manipulowania prze-
szłością35. Do tezy Majcherka trudno się jednak w pełni przychylić znając argumen-
tację zwolenników „polityki historycznej”. Nie jest bowiem możliwe swobodne i spój-
ne realizowanie programu wspierania edukacji historycznej (bez względu na treść) 
w warunkach zagrożenia – gdyż wtedy będzie to z konieczności znacznie gwałtow-
niejsze i mniej systematyczne.

W innej publikacji M. Kula za istotną słabość „polityki historycznej” uznaje ten-
dencję do upraszczania rzeczywistości. Historiogra( a nie jest metodą koloryzowania 
własnej spuścizny, a raczej obszarem dociekania prawdy i z tych pobudek wyprowadza 
on swą krytykę „polityki historycznej”36.

Pewna rozbieżność w rozumowaniu pojawia się, gdy mowa o różnych poziomach 
„polityki historycznej”. Częstokroć eksponowanie takich tendencji na poziomie lokal-
nym nie stanowi w czach krytyków zagrożenia czy nadużycia, a mowa o szkodliwości 
pojawiać się może dopiero na poziomie państwowym – przy formacyjnym wpływie na 
społeczeństwo (w zakresie edukacji, muzealnictwa i kultury, itp.). Tutaj można zwró-
cić uwagę na sugestię Lecha Nijakowskiego o istnieniu wielu różnych „polityk pamię-
ci” w społeczeństwie. Nijakowski zresztą stanowi chyba najbardziej wyrazistego twórcę 
alternatywnego programu „polityki pamięci” – bliższego ideowymi związkami lewicy. 
Odmawia on prawicy – dominującej jego zdaniem w sferze pamięci narodowej – właś-

33 A. Michnik, op. cit., s. 266. 

34 Wypowiedź J. Majcherka, Po co nam polityka historyczna - debata „Gazety”, „Gazeta Wyborcza”, 30 września 
2005 r..

35 J. Majcherek, W poszukiwaniu nowej tożsamości, Presspublica, Warszawa 2000, s. 37-38.

36 R. Stobiecki, Historycy wobec polityki historycznej, [w:] Pamięć i polityka…, s. 179.
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ciwego stosunku do przeszłości (zarzucając administracji państwowej nadmiernie na-
cjonalistyczne postawy)37. Analizuje jej rzekome nadużycia i zagrożenia, jakie stwarza 
ona dla tożsamości grup regionalnych.

Nijakowski zresztą nie zawiesza swoich analiz w próżni, ale sugeruje konkretne 
rozwiązania. Konstruuje własny, alternatywny projekt działania państwowego w tym 
zakresie. Przedstawił on zestawienie cech, które dla polityki wobec przeszłości są fun-
damentalne i bez których żaden poważny projekt nie ma szans na prawidłowe funkcjo-
nowanie. Są to kolejno:

 apolityczność (a raczej pluralizm wizji dziejów) związana z odejściem od decydu-
jącego wpływu koncepcji grup rządzących, co zresztą ma prowadzić do wzmożenia 
badań historycznych,

 uwzględnienie w programach i działaniach regionalnych podziałów i specy( ki,
 usunięcie z horyzontu programów tendencji megalomańskich,
 atrakcyjność dla odbiorców, 
 rewizja narodowej tradycji (zwłaszcza romantycznej) i jej obecności w społecznych 

wyobrażeniach o polityce,
 powiązanie patriotyzmu z przejawami życia codziennego (chociażby przykład ho-

norowego krwiodawstwa jako elementu świadomości obywatelskiej)38.

Wnioski wyciągane przez Nijakowskiego zasługują na uwagę z racji bardzo precy-
zyjnie spisanego kształtu, ale odnieść można wrażenie, że wiele z nich zupełnie dobrze 
pasowałoby do wizji tworzonej przez apologetów „polityki historycznej”. Te zaś, które 
się od niej najbardziej odróżniają – są nie dość precyzyjne. Co szczególnie zasługu-
je na uznanie, to podkreślenie roli wspólnot lokalnych, regionalnych i mniejszościo-
wych, które nie mogą być pomijane przy tworzeniu jakichkolwiek wizji polityki wobec 
przeszłości.  

Zako czenie 

„Polityka historyczna” nie jest cały czas pojęciem trwale obecnym w debatach par-
lamentarnych w Polsce. Jeżeli się w nich pojawia, to cały czas w niedookreśleniu treści, 
które stwarza niebezpieczne pole nadużyć semantycznych. Jak pozwolił się zorientować 
dokonany wcześniej przegląd de( nicji – można wyodrębnić elementy przewijające się 
ze zwiększoną częstotliwością, lecz nie będzie to stanowić w pełni prawidłowego rozu-
mienia pojęcia. Właściwie niedookreślenie „polityki historycznej” jest podstawowym 
powodem krytyki – pojawia się bowiem znacząca dowolność interpretacji, która każe 
wyciągać bardzo daleko idące wnioski. Stąd prawdopodobnie biorą się porównania 
do historiogra( i PRL czy zarzuty manipulacji. Głównie zarzuty wobec „polityki histo-
rycznej” wiązały się często z jednoczesną krytyką rządów PiS – toteż wraz z odejściem 

37 L. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War-
szawa 2008, s. 186-188.

38 Ibidem, s. 254-262.
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od władzy tej formacji można wyciągnąć wniosek, że dyskusja na ten temat będzie to-
czyć się z użyciem mniej agresywnej retoryki, a tym samym pozwoli w sposób kon-
struktywny stworzyć spójny projekt zaangażowania państwa w ochronę pamięci i stwo-
rzenie nowoczesnej edukacji historycznej. 

Obserwacja podejścia do problemu „polityki historycznej” na przestrzeni ostat-
nich kilku lat pozwala wysnuć jednak wniosek, że coraz szersze kręgi polityków i na-
ukowców traktują ją w sposób oczywisty – przynajmniej jako sam proces (bez wnika-
nia w treści przezeń przekazywane). Dowodem na to mogą być chociażby cytowane tu 
artykuły poświęcone „polityce historycznej” we Wrocławiu na przestrzeni ostatnich lat. 
Szczególnie istotną przesłanką do wyciągania powyższych wniosków może być fakt, że 
wielu naukowców zajmujących się społecznym użytkowaniem historii godzi się z myślą, 
że państwo musi uprawiać politykę w tym zakresie, a debatom podlega raczej jej forma, 
niż polityka jako taka. Niejeden historyk zapewne mógłby powtórzyć opinię Roberta 
Traby, wybitnego badacza historii Prus Wschodnich: „W polityce historycznej chciał-
bym dostrzec pole dialogu, a nie kon= iktu. (…) Trzeba rozmawiać”39. 

Postulat świadomej „polityki historycznej” może się opierać chociażby na ocenie 
dokonanej przez Franciszka Ryszkę. Ten znany politolog zwracał uwagę na aspekt spo-
łecznej użyteczności nauki o przeszłości. Wyciąganie wniosków z przeszłości nie może 
stać się przeniesieniem przeszłości na życie codzienne (Ryszka głosił ryzykowną tezę 
o „przejściu historii do historii” – w znaczeniu utraty wpływu na formułowanie ideo-
logii politycznych, jak miało to miejsce np. w romantyzmie polskim). Przeszłość jed-
nak staje się wartością niezbędną dla zbudowania i utrwalenia świadomości społecz-
nej (Ryszka nazywa ją „niezbędnym czynnikiem kultury obywatelskiej”) i tu można 
upatrywać miejsca dla państwowego wsparcia tego procesu. Jest to jednak kwestią cza-
su i właściwego ustalenia zasad, na jakich miałby się ów proces opierać. Przy całych 
– wciąż trwających – kontrowersjach wokół samej de( nicji można chyba ryzykować 
opinię, że „polityka historyczna” nie zniknie z polskiej debaty publicznej. Przeciwnie – 
stanie się po prostu uświadomionym „użytkowaniem historii” (określenie zapożyczone 
od Marcina Kuli), przy którym zde( niowaniu i sprecyzowaniu podlegał będzie jedynie 
jego kształt, zasięg i cel.

39 R. Traba, Historia-przestrzeń dialogu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006, s. 19.


