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Polska i Rosja:  

dług pamięci czy prawo do zapomnienia?  

– Co etyk ma do powiedzenia w tej kwestii?

Tytuł artykułu zawiera dylemat, który w najprostszej wersji przedsta-
wia się następująco: Czy należy pamiętać urazy w relacjach między-

narodowych czy też dążyć do ich zapomnienia? Jeżeli powinniśmy pa-
miętać, to co ów postulat oznacza? Jeżeli powinniśmy zapomnieć, to co 
w tym przypadku znaczy słowo „zapomnieć”? Postawiony problem chcia-
łabym przeanalizować z punktu widzenia etyki oraz powiązać go z etycz-
nymi rozważaniami nad polityką w ogóle i relacjami międzynarodowymi 
w szczególności. 

Dlaczego etyczny punkt widzenia jest ważny? – Jego znaczenie wynika 
z tego, że etyka wiąże relacje międzyludzkie w ogóle, a relacje międzynaro-
dowe w szczególności, z dobrem, z wartościami moralnymi. W tym przy-
padku wartością wiodącą powinno być pojednanie. Stąd, główny wątek 
artykułu można sprowadzić do pytania: co zrobić, aby pojednanie między 
dwoma narodami było możliwe?

Związek etyki z polityką, również z polityką międzynarodową, pod-
kreślało wielu filozofów, a szczególnie dobitnie mówił o tym Kant, według 
którego to właśnie etyka powinna być instancją wyższą, korygującą relacje 
międzypaństwowe1. Aktualność etyki Kanta wyraża się w jego propozycji 

1 I. Kant, O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny, tł. F. Przybylak, Wrocław 1993.
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„wiecznego pokoju”, trwałego pojednania jako idei przewodniej między-
narodowych relacji, wartości politycznej i moralnej jednocześnie. To Kant 
głosił prymat etyki nad polityką wyrażony w zdaniu, że polityka powinna 
„ugiąć kolana” przed etyką2. 

Należy również dodać, że dane jest nam żyć w czasach, być może po 
raz pierwszy w historii ludzkości, gdzie na skutek postępującej globalizacji, 
musimy budować cywilizację ogólnoludzką i ustalać podstawowe reguły 
współżycia dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla konkretnych społeczeństw. 
Dlaczego ta cecha współczesnego świata jest ważna? – Jej uwzględnie-
nie powinno wpłynąć na przeanalizowanie zawartego w tytule dylema-
tu w kontekście ogólnoludzkiej, uniwersalnej etyki i jej principiów. Z ko-
lei owa globalna etyka jest możliwa tylko wówczas, gdy będą powszechnie 
propagowane postawy wykraczające poza egocentryzm jednostkowy, gru-
powy, ale również narodowy. Byłby to pierwszy warunek zwrócenia się 
dwóch narodów (w tym przypadku: Rosji i Polski) ku moralnemu dobru 
jakim jest pojednanie. Z pewnością musi się również pojawić dobra wola, 
pozytywna intencja ufundowana w zbiorowym przekonaniu, że zgoda 
jest wiodącą wartością, że jest czymś lepszym od pielęgnowania wrogo-
ści i nienawiści, jest stanem, do której należy dążyć. Przy braku zbiorowej 
dobrej woli oznaczającej świadome nakierowanie na dobro i odwrócenie 
się od zła idea pojednania oznacza jedynie slogan bez treści, martwe sło-
wo niemające żadnego odniesienia do rzeczywistości. Kto zatem powinien 
być rzecznikiem „dobrej woli” w międzynarodowych relacjach? – Powin-
ni to czynić, którzy mają największy wpływ na kształtowanie świadomo-
ści zbiorowej, ci, którzy zbiorowe przekonania, nawyki myślowe, stereo-
typy kształtują, albo co najmniej podtrzymują. To właśnie politycy i elity 
intelektualne mają istotny wpływ na opinię publiczną i narodową mental-
ność. Tym samym nabiera znaczenia postulat wykształcenia mądrych elit, 
mądrych w platońskim znaczeniu, których aktywność intelektualna i spo-
łeczna kierowane byłyby troską o moralne dobro. Wszak dla Platona być 
mądrym i dobrym znaczyło to samo.

Wykroczenie poza narodowy egoizm i dobra wola to warunki koniecz-
ne, ale równie niezbędnym okazuje się przeformułowanie pewnych, po-
wszechnie używanych pojęć. Rzecz w tym, aby ideę pamiętania powią-

2 Ibidem, s. 26.
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zać z postulatem bycia w prawdzie. Samo pamiętanie może być bowiem 
wybiórcze, fragmentaryczne, przesadzone albo zniekształcone. Nie należy 
również obstawać przy propagowaniu idei zapominania. Rzecz w tym, aby 
praktykować właściwie rozumiane wybaczanie. Te dwie kwestie zostaną 
poniżej omówione bardziej szczegółowo.

Obecnie scharakteryzuję postulat wykraczania poza narodowy ego-
centryzm, uznawany przez mnie za pierwszy warunek międzynarodowe-
go pojednania. – Wykroczenie poza wyłączny wzgląd na własny interes 
traktowane jest we wszystkich koncepcjach etycznych jako podstawowy 
wyznacznik moralnego rozwoju. Chciałaby odwołać się do dwóch współ-
czesnych teorii moralnego rozwoju: normatywnej – zbudowanej na po-
glądach Alberta Schweitzera3 i opisowej – autorstwa Lawrenca Kolberga4. 
W pierwszym przypadku ewolucja moralna to umiejętność emocjonalne-
go wykraczania poza siebie, umocowana w empatycznej reakcji na cudze 
cierpienie. To identyfikacja z coraz większą ilością ludzi, a nawet innych 
istot żywych. U ludzi znajdujących się na najniższym poziomie rozwoju 
moralnego odczucia innych nie są uwzględniane i emocjonalnie przeży-
wane. Niemożność wykroczenia poza siebie czyni z człowieka istotę wy-
łącznie troszczącą się o własny interes kosztem ograniczenia potrzeb in-
nych ludzi. Bezwzględność, nieczułość, obojętność na los innych to główne 
cechy najniższego poziomu rozwoju. Na wyższym etapie znajdują się ci, 
którzy potrafią zidentyfikować się z ludźmi, z którymi łączą ich więzi naj-
mocniejsze: rodzinne, grupowe, narodowe. W tym przypadku uzyskuje-
my zdolność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka, ale tylko tego, 
który do owej rodziny albo grupy przynależy. W teorii moralnego rozwoju 
implicite zawartej w poglądach A. Schweitzera, pojednanie międzynaro-
dowe jest możliwe dopiero wówczas, gdy ludzie wykroczą poza bezwzględ-
ną, emocjonalną przynależność do grupy (resp. narodu) i posiądą zdol-
ność wyobrażania sobie siebie na miejscu każdego człowieka, niezależnie 
od tego, do której grupy, narodu ów człowiek przynależy. Temu ewolucyj-
nie wysokiemu poziomowi (w sensie duchowym) towarzyszyłoby poczucie 
odpowiedzialności nie tylko za siebie, nie tylko za najbliższych, ale rów-

3 Zob. A. Schweitzer, Kultur und Ethik, Munchen 1923.
4 Zob. L. Kolberg, Essays In Moral Development, New York 1981; E.V. Sullivan, A study 

of Kohlberg’s Structural Theory of Moral Development, „Human Development” 1977.



Polska i Rosja: dług Pamięci czy PRawo do zaPomnienia?… 85  

nież za krzywdę każdego człowieka, której moglibyśmy być sprawcami. 
Solidarność z wszystkimi ludźmi określałaby ten stosunkowo wysoki etap 
moralnego rozwoju.

W drugiej koncepcji, autorstwa L. Kolberga, rozwój moralny jest empi-
rycznym faktem o uniwersalnym wymiarze. Przebiega w ten sam sposób 
i w tym samym porządku we wszystkich kulturach. Różnice dotyczą jedy-
nie tempa owego rozwoju, natomiast sama możliwość moralnej ewolucji 
oraz jej etapy byłyby tym, co wspólne wszystkim ludziom i wszystkim kul-
turom. Owa moralna ewolucja jest, zdaniem L. Kolberga, związana z naj-
głębszymi strukturami ludzkiego myślenia, jest wspólnym mianownikiem 
tego, co kulturowo różnorodne. W przekonaniu L. Kolberga, wszyscy lu-
dzie używają podobnych schematów rozumowania moralnego i w podob-
ny sposób owe wzorce przekraczają. Osiąganie wyższych stadiów rozwoju 
moralnego nie następuje jednak samoistnie. Jest wynikiem nieuniknio-
nych konfliktów, w których ludzie uczestniczą oraz prób ich przezwycię-
żenia. Konflikty dotyczą sporu o wartości. Udział w aksjologicznych dyle-
matach o coraz większym skomplikowaniu stymulowałby moralny rozwój 
człowieka poprzez mobilizację wyższych form moralnego rozumowania. 
Nie będę w tym miejscu omawiała wszystkich etapów moralnego rozwoju 
przedstawionych przez L. Kolberga. Skoncentruję się natomiast na piątym, 
należącym do tzw. poziomu postkonwencjonalnego. Jego istotną cechą jest 
to, że człowiek osiąga świadomość moralną wykraczającą poza bezwzględ-
ne i bezkrytyczne przywiązanie do konkretnej społeczności, do której z ra-
cji urodzenia, albo zamieszkania przynależy. Jednostka staje się zdolna do 
krytyki i zdystansowania wobec reguł zbiorowych i instytucji stojących 
na ich straży. Racją na rzecz przestrzegania obowiązujących zasad prze-
staje być potrzeba społecznej identyfikacji, ale przeświadczenie, że zasady 
są słuszne dlatego, ponieważ maksymalizują dobro możliwie największej 
ilości ludzi. Podkreślmy, reguły moralne nie są słuszne dlatego, że strze-
gą interesu danego narodu, ale dlatego, że służą dobru wszystkich ludzi. 
A zdaniem L. Kolberga, największym dobrem dla każdego człowieka jest 
życie i wolność, niezależnie od jego narodowej przynależności. W teorii 
L.  Kohlberga dopiero osiągnięcie piątego etapu moralnego rozwoju wa-
runkuje nowy, lepszy sposób traktowania tych, którzy do naszego narodu 
nie przynależą. Jednostka zaczyna przyjmować uniwersalny punkt widze-
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nia związany ze zdolnością do wyobrażania sobie siebie na miejscu każde-
go człowieka, nie tylko reprezentanta tego samego narodu.

Przejdźmy obecnie do głównego pytania: jak należy rozumieć postu-
lat pamiętania i postulat zapomnienia, aby dzięki ich właściwej interpre-
tacji pojednanie między narodami było możliwe? – Przede wszystkim, 
pojednanie oznaczające zgodę między ludźmi i całymi narodami nie jest 
jednorazowym aktem. To długotrwały proces, przez wielu porównywa-
ny do gojenia się bolesnej rany. Jeżeli nie nastąpi jej oczyszczenie to doj-
dzie do zakażenia oznaczającego w relacjach międzyludzkich i międzyna-
rodowych wrogość, nienawiść i podejrzliwość. W świadomości zbiorowej 
istnieją dwa sposoby radzenia sobie z cierpieniem wynikającym z owego 
zakażenia, sposoby błędne, świadczące o niedojrzałości psychicznej i du-
chowej konkretnych jednostek lub całych narodów. Pierwszy z nich to 
ignorowanie, bagatelizowanie, wymazywanie ze świadomości jednostko-
wej i zbiorowej pewnych wydarzeń, faktów i związanego z nimi cierpienia. 
Nazwijmy go ideologią zapominania. Drugi sposób polega na rozdrapy-
waniu rany czyli na wypominaniu bolesnych, narodowych doświadczeń. 
Nazwijmy go ideologią rozpamiętywania. Każda ideologia przez swoją 
stronniczość i partykularność ma w sobie coś fałszywego i zniekształcone-
go. Albo zawiera wzorzec kasowania, pomijania, wymazywania pewnych 
spraw albo polega na ich wyolbrzymianiu i celowej deformacji. Ideologia 
jest teoretyczną wykładnią takiego sposobu bycia całego społeczeństwa, 
którego istotą jest ukryty lęk i nienawiść. Moim zdaniem propagowanie 
którejkolwiek z jej wersji: zapominania albo rozpamiętywania jest kata-
strofalnym w swych skutkach błędem: politycznym i moralnym. Jedynym 
sposobem na oczyszczenia symbolicznej rany jest powiązanie postulatu 
pamiętania z odwagą bycia w prawdzie. Tylko prawda posiada wyzwoleń-
czą moc, ponieważ tylko prawda może wyzwolić nas od zła, tak jak dezyn-
fekcja wyzwala ranę z toksyn. – Dlaczego? Ponieważ, dzięki niej owego zła 
będzie można uniknąć w przyszłości. Wszak, świadomość złego postępo-
wania obecna w danym narodzie może dopiero nakłonić ludzi do zbioro-
wej refleksji i spowodować zmianę ich zachowań w przyszłości. Papież Jan 
Paweł II podkreślał, że pamięć uczynionego i doznanego zła powinna być 
zawsze żywa w narodzie i stanowić przestrogę dla przyszłych pokoleń5. 

5 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
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A zatem pamięć o tym, co się uczyniło w przeszłości to warunek konieczny 
zaniechania podobnych zachowań w przyszłości. Zbiorowa albo jednost-
kowa amnezja uniemożliwia ludziom uczenie się na błędach i czyni z nich 
moralnych ślepców. Jeżeli zatem społeczeństwa zapomną o własnych wi-
nach, albo nie będą ich świadome, to zaczną podobne błędy powtarzać. 
Tym samym przywracanie pamięci to jednocześnie przywracanie poczu-
cia odpowiedzialności. Z psychologicznego punktu widzenia miarą doj-
rzałości zarówno jednostkowej, jak zbiorowej jest odwaga przyznania się 
do winy i wola naprawienia wyrządzonego zła poprzez zwrócenie się ku 
dobru. Wypieranie się pewnych czynów świadczyłoby o infantylizmie jed-
nostkowym albo narodowym. Pielęgnowanie owego infantylizmu na po-
ziomie świadomości zbiorowej blokuje możliwości rozwojowe zarówno 
jednostek, jak i narodów. Podobna sytuacja ma również miejsce w przy-
padku kultywacji pamięci zdeformowanej, wyolbrzymionej, rozumianej 
jako konsekwencja ideologii rozpamiętywania. Tego typu ideologia może 
z kolei kształtować w jednostkach i narodach mentalność ofiary uniemoż-
liwiającą budowanie kreatywnych, partnerskich stosunków z innymi oraz 
może obniżać poczucie zbiorowej i jednostkowej wartości.

Postulat bycia w prawdzie to opozycja wobec zapominania i rozpamię-
tywania. Bycie w prawdzie nie oznacza pamiętliwości, nadgorliwości w pa-
miętaniu i wykorzystywaniu traumatycznych, narodowych doświadczeń 
do partykularnych, politycznych celów. Prawda w tym przypadku to pa-
mięć rozumiana jako uczciwy rachunek krzywd i win. Pamięć, która nie 
jest związana z potrzebą zemsty i realizacją jakichkolwiek interesów gru-
powych. Pamięć, która jest dowodem poczucia własnej wartości i szacun-
ku dla żywych i zmarłych reprezentantów własnego narodu. Warto w tym 
miejscu przywołać starogreckie rozumienie słowa aletheia oznaczające 
prawdę, która nie jest przeciwieństwem logicznego fałszu, tylko – niepa-
mięci – lethe. Wszak w mitologii greckiej słowo Lete oznaczało pierwotnie 
nazwę rzeki, po przekroczeniu której zmarli tracili pamięć. A zatem po-
stulat bycia w prawdzie i pielęgnowania pamięci oznacza to samo. Jeżeli 
chcemy być w prawdzie to musimy pamiętać. Jeżeli chcemy pamiętać, to 
tylko będąc w prawdzie6. – Oto przesłanie dwóch zdrowych społeczeństw, 
które chcą się moralnie doskonalić, które mają poczucie własnej wartości, 

6 Zob. J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993, s. 110.
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nie są zatrute poczuciem winy wypieranym ze świadomości i nie pielę-
gnują tłumionego w sobie poczucia krzywdy. Są zdrowe czyli kreatywne, 
otwarte i niebojące się prawdy. – Dlaczego odwaga bycia w prawdzie by-
łaby warunkiem zdrowia psychicznego jednostek i „zdrowia” całych spo-
łeczeństw? – Albowiem, wyparcie się prawdy prowadzi prędzej czy póź-
niej do duchowej dezintegracji, do dysonansu poznawczego i moralnego, 
w którym jednostki i społeczeństwa długo nie mogą funkcjonować. Histo-
ria uczy nas, że konkretne systemy społeczno-polityczne traciły swoją du-
chową moc w momencie odwrócenia się od tej wartości.

Należy również podkreślić, że bycie w prawdzie rozumiane jako pamięć 
jest aktem moralnej sprawiedliwości oddanej ofiarom zła. Nie zawsze moż-
liwa jest sprawiedliwość prawna i wówczas szacunek dla ofiar może być oka-
zany w formie symbolicznej, właśnie pod postacią prawdy rozumianej jako 
ujawnienie7. Akt ten nie wynika z potrzeby zemsty lub odwetu. To sym-
boliczne przywrócenie istnienia tym, których śmierć i cierpienie strącono 
w mentalny niebyt. To właśnie szacunek dla drugiego człowieka domaga się 
opowiedzenia o jego tragedii, domaga się ujawnienia uczynionego mu zła. 
Tym samym postulat sprawiedliwości moralnej oznacza umożliwienie lu-
dziom opowiedzenia własnej historii. Przypomnijmy, że słowo aletheia po-
siada jeszcze jedno znaczenie jakim jest jawność, nieskrytość.

Przejdźmy obecnie do ostatniego warunku pojednania między naro-
dami jakim jest praktykowanie właściwie rozumianego wybaczenia. Wy-
baczyć to znaczy wznieść się poza doznane krzywdy, kierując się przeko-
naniem, że tylko zgoda „ma przyszłość”. A zgoda wcale nie musi oznaczać 
przyjaźni między ludźmi i narodami, nie musi oznaczać fasadowego uda-
wania gorących uczuć. Zgoda to wzajemny respekt oparty na takiej współ-
pracy, której podstawą są uczciwe reguły i zrozumienie. Wybaczenie nie 
oznacza zapomnienia, nie oznacza również przyznania racji drugiej stro-
nie. To jedynie rozpoznanie w sobie i zaniechanie negatywnych emocji: 
nienawiści, złości i żądzy zemsty. To podjęcie wysiłku neutralizacji własne-
go gniewu i kontrolowanie negatywnych uczuć, to zaniechanie ubolewania 
nad sobą i pielęgnowania urazy. Postulat wybaczenia wynika z przekona-
nia, że idea wyrównywania rachunków jest jedną z najbardziej niszczących 
strategii postępowania w relacjach międzyludzkich i międzynarodowych. 

7 Zob. D. Tołczyk, Gułag w oczach Zachodu, Warszawa 2009.



Polska i Rosja: dług Pamięci czy PRawo do zaPomnienia?… 89  

Zemsta, odwet, to znane atrybuty ludzkiej natury napędzające błędne koło 
nienawiści. Uczucie to może przybierać skrajne, agresywne formy, albo ła-
godniejsze, ale równie dotkliwe, jak poniżanie, wyśmiewanie, wyszydza-
nie. Ponadto, w polityce międzynarodowej bardzo często stosowanym me-
chanizmem, napędzanym przez nieuświadomioną nienawiść, jest również 
atak z pozycji ofiary. Sprawca dopuszcza się złego czynu, chociaż przedsta-
wia się w taki sposób, jakoby to on padł ofiarą zła. – Jedynym twórczym 
rozwiązaniem jest uczenie ludzi wybaczania czyli nieulegania pragnieniu 
zemsty i uznawania życia bez przemocy za wartość. Z psychologicznego 
i pedagogicznego punktu widzenia istnieje zasadnicza różnica między sa-
moobroną a atakiem odwetowym. W sytuacji napaści jednostkowej lub 
zbiorowej, potencjalna ofiara ma prawo i moralną powinność obrony sie-
bie. Natomiast odwet następuje wówczas, gdy żadne siły nam już nie zagra-
żają, a my w ramach rewanżu nadal atakujemy przeciwnika.

Na zakończenie należy wspomnieć o pewnej nowej propozycji, z któ-
rej skonfliktowane narody mogłyby skorzystać celem okiełznania głębo-
kiego pragnienia odwetu w międzynarodowych relacjach. Jest nią postulat 
tzw. sprawiedliwości rekonstruktywnej, polegającej na publicznej, mię-
dzynarodowej konfrontacji dwóch skonfliktowanych państw podczas fo-
rum o bardzo szerokim zakresie8. Wówczas to ujawnienie krzywd mogło-
by pomóc w uleczeniu urazów jednej ze stron i przyczynić się do odczucia 
autentycznej odpowiedzialności za uczynione zło przez stronę przeciwną. 

8 Zob. E. Daly, Between Punitive and Reconstruction Justice, „New York University 
Journal of International Law and Politics” 2002, vol. 34.


