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SłoWo WStęPne

W dniach 27-29 sierpnia 2021 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Warszawie odbył 
się Przegląd Przeszłość/Przyszłość. Jest to cykl wydarzeń, który spaja działalność Fundacji 
im. Janusza Kurtyki w Warszawie, a także podsumowuje i prezentuje aktywność tej organiza-
cji na różnych polach. Ma on służyć integrowaniu wokół Fundacji osób, grup społecznych, firm, 
stowarzyszeń i instytucji, dla których zaangażowanie patrio tyczne jest oczywiste i zasadnicze. 
Celem wydarzenia było dokonanie przeglądu, a także nagrodzenie i upowszechnienie najlep-
szych książek oraz inicjatyw, związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii. Towarzy-
szyły temu debaty z udziałem ekspertów, konferencja naukowa „«Znicze w naszych dłoniach». 
Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego i muzealniczego w Polsce, w sferze zachowa-
nia miejsc pamięci Holokaustu w Polsce”, i dyskusja między laureatami IV i V edycji Nagrody im. 
Janusza Kurtyki. W niniejszym raporcie przedstawiono bilans trzech z tych wydarzeń, w któ-
rych poruszane problemy koncentrowały się wokół aktualnych stosunków międzynarodowych 
Polski oraz jej dyplomacji w przeszłości.

Zorganizowanie debaty pt. Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą stano-
wiło nawiązanie do eksperckiej działalności Fundacji, prowadzonej w ramach projektu, na który 
składa się cykl debat „Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynaro-
dowe w kontekście przeszłości?”. Poprzez organizowane panele dyskusyjne instytucja stara 
się zrozumieć i diagnozować te sfery stosunków Polski z partnerami, które cechują trudności, 
wynikające z szeroko rozumianej przeszłości. To zaś pozwala formułować racjonalne recepty 
dla instytucji powołanych do rozwiązywania tych problemów. Co więcej, zagadnienie to nawią-
zuje do studium podyplomowego „Dyplomacja publiczna w obszarze polityki pamięci”, w ramach 
którego organizacja – we współpracy z uznaną publiczną uczelnią wyższą w Polsce – pragnie 
kształcić przyszłych pracowników Fundacji, działających w dziedzinie tej swoistej soft power.

W gronie ekspertów, dyskutujących podczas pierwszej z debat, znaleźli się: dr hab. Joanna 
Dyduch, prof. UJ; Hanna Radziejowska (Instytut Solidarności i Męstwa im. rtm. Witolda Pilec-
kiego. Oddział w Berlinie) oraz dr Andrzej Szabaciuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut 
Europy środkowej w Lublinie). Obrady prowadził prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki, Paweł 
Kurtyka. Specjaliści pochylili się nad szerokim problemem dyplomacji publicznej w obszarze 
polityki pamięci, wskazując m.in. na narzędzia, które można wykorzystać w budowaniu pozy-
tywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Ze względu na zainteresowania badaw-
cze zaproszonych gości debata koncentrowała się wokół relacji Polski z Izraelem, Niemcami 
oraz Rosją i krajami pozostającymi w jej orbicie wpływów. Z uwagi na kryzys w stosunkach na 
linii Warszawa–Tel Awiw szczególne miejsce poświęcono pierwszemu z tych państw.
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STOSUNKI POLSKO-IZRAELSKIE
RELACJE POLSKO-IZRAELSKIE PO 1989 R.

· W latach 90. XX w. stosunki między Warszawą a Tel Awiwem były na stosunkowo dobrym 
poziomie, zarówno na stopie politycznej, jak i gospodarczej. Po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 r. doszło do ich pogłębienia, Izraelczycy bowiem, dostrzegając wzrost 
pozycji przychylnego sobie państwa w regionie, dążyli do wykorzystania wzajemnych 
dobrych stosunków do realizacji własnych interesów politycznych. Niewątpliwie pozytyw-
nemu wizerunkowi Polski nad Jordanem sprzyjało jej zaangażowanie w konflikt w Iraku. 
Wszystkie państwa biorące udział w operacji obalenia reżimu Saddama Husseina były 
postrzegane w Izraelu jako sprzymierzeńcy.

· Od 2005 r. we wzajemnych relacjach zaczęło pojawiać się wiele punktów spornych. Jed-
nym z nich była zmiana władzy politycznej w Polsce oraz wynikająca z niej reorientacja 
narracji historycznej w latach 2005–2007 oraz po 2015 r., kiedy zaczęto głośno podkre-
ślać aspekt polskich ofiar podczas II wojny światowej. Przypominanie faktów opartych na 
prawdzie historycznej z pozoru nie powinno wywoływać napięć w stosunkach międzyna-
rodowych, w tym wypadku jednak okazały się być one konkurencyjne wobec oficjalnego 
przekazu Tel Awiwu, eksponującego tragedię Holokaustu i ukazującego Żydów jako nację, 
która poniosła największą ofiarę krwi w tym konflikcie.

· Niewątpliwie osłabienie relacji z Polską mogło być wynikiem pragmatyzmu izraelskiej poli-
tyki – nie widząc korzyści z podtrzymywania dobrych relacji zaprzestano starań, mających 
na celu dalsze zbliżenie.

· Szczególnie konfliktogennym problemem we wzajemnych stosunkach okazały się polskie 
projekty legislacyjne – nowelizacja ustawy o IPN z 26 stycznia 2018 r. oraz ustawa repry-
watyzacyjna. W przypadku pierwszego aktu Żydzi krytykowali zapis o sankcjach za przy-
pisywanie Polsce lub narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie dokonane pod-
czas Holokaustu, który uznali za formę cenzury, ograniczającej rzetelne badania histo-
ryczne. Drugi dokument blokował natomiast restytucję mienia oraz możliwość uzyska-
nia rekompensat za utracony majątek przez ocalałych z Shoah. 

· Sytuację dodatkowo zaogniło przyjęcie przez sejm nowelizacji kodeksu postępowania 
administracyjnego w dniu 24 czerwca 2021 r. W myśl wprowadzonych zmian zakwestio-
nowanie decyzji administracyjnej, np. w sprawie odebranego majątku, jest możliwe do 
30 lat od jej wydania, co wyklucza fizycznie zwrot majątku, aczkolwiek nie odbiera możli-
wości ubiegania się o zadośćuczynienie czy rekompensatę w pieniądzu przez ocalałych 
z Holokaustu, ich potomków oraz spadkobierców. Niemal natychmiast zostało to ostro 
oprotestowane przez Izrael, który po jego podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę de 
facto zamroził relacje z Polską. Tamtejszy rząd, zresztą jeszcze przed złożeniem podpisu 
pod nowelizacją przez głowę państwa, rozpoczął ofensywę dyplomatyczną, starając się 
skłonić swoich sojuszników do potępienia działań Warszawy. Tel Awiw przedstawiał nowe 
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prawo jako niemoralne, uderzające w ofiary Shoah oraz bilateralne stosunki między oby-
dwoma krajami. W efekcie tego Izrael uzyskał wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, 
których wysocy urzędnicy zaczęli oficjalnie wyrażać zaniepokojenie, krytykować polską 
ustawę oraz nawoływać do jej odrzucenia.

Złe relacje dyplomatyczne oddziałują negatywnie na wizerunek Polski na arenie międzynarodo-
wej. Ponadto mają one przełożenie na relacje społeczne między obywatelami obydwu państw, 
wpływając na wzrost niechęci Żydów na świecie wobec Polaków. Warto przy tym zaznaczyć, że 
w Izraelu brakuje alternatywnej narracji, która polemizowałaby ze stanowiskiem tamtejszego 
rządu wobec Polski. Tym samym oficjalny przekaz, płynący od władz, jest przyjmowany jako 
jedyna słuszna wykładnia.

 
POLSKIE ELITY POLITYCZNE A DZIAŁANIA UPAMIĘTNIAJĄCE ZAGŁADĘ ŻYDÓW  
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Państwo polskie sprawuje opiekę nad miejscami pamięci, takimi jak obozy koncentracyjne 
i zagłady, zaś politycy angażują się w inicjatywy naukowe oraz upamiętniające Żydów. Przy-
kładem tego rodzaju działań jest chociażby aktywność prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyń-
skiego, w tworzeniu Muzeum POLIN. Warto również zauważyć, iż niezależnie od podziałów par-
tyjnych elity polityczne uczestniczą w uroczystościach upamiętniających Żydów, co najdobitniej 
widać na przykładzie rocznic wybuchu powstania w getcie warszawskim. Bez względu na przy-
należność polityczną uczestnicy przypinają sobie wówczas papierowe żonkile – symbol zbioro-
wej pamięci o tych wydarzeniach.

 
POLSKA POLITYKA HISTORYCZNA A RELACJE Z IZRAELEM 
 
Nauka

Jak wskazują eksperci, dla prowadzenia skutecznej polityki historycznej konieczne jest podję-
cie większej aktywności przez naukowców, która jest niezbędna dla propagowania za granicą 
polskiej narracji historycznej, obrony przed zarzutami ze strony Izraela oraz wzmocnienia soft 
power kraju. Brakuje rzetelnych publikacji międzynarodowych, przedstawiających straty oso-
bowe Polski w okresie II wojny światowej, które mogłyby uzmysłowić zachodniemu społeczeń-
stwu jak dużą ofiarę krwi poniosło nasze państwo w tym konflikcie. Nie ma także artykułów 
w czołowych zagranicznych czasopismach naukowych, poświęconych samym stosunkom pol-
sko-izraelskim, które periodyzowałyby i porządkowały problem relacji obydwu państw. Warto 
również poświęcić więcej miejsca dziejom społecznym Żydów w Polsce oraz podejmować bada-
nia regionalne i mikrohistoryczne, mogące ukazać szerzej losy przedstawicieli religii mojżeszo-
wej. Prace tego rodzaju mogą stanowić fundament dla prowadzenia polityki historycznej wzglę-
dem Izraela. Ponadto metodologia badań humanistycznych wymaga od autorów zapoznawania 
się ze wszystkimi pracami traktującymi o zagadnieniach będących tematem ich rozważań. Tym 
samym teksty polskich badaczy, podejmujące problematykę liczebności ofiar II wojny światowej, 
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czy stosunków Warszawy i Tel Awiwu, będą musiały zostać skomentowane bądź chociaż odno-
towane w tego rodzaju publikacjach.

Popularyzacja wiedzy na temat polskiej przeszłości

W następnej kolejności należy zadbać o skuteczną akcję informacyjną na arenie międzynaro-
dowej, ukierunkowaną na poprawę stanu wiedzy na temat Polski w społeczeństwach zachod-
nich. Ich członkowie w większości nie mają orientacji w sprawach dotyczących kraju nad Wisłą, 
w związku z czym konieczne jest dotarcie do nich z jasnym, niezniekształconym przez media 
komunikatem, dotyczącym żywotnych interesów Polski oraz jej polityki zagranicznej i historii.

Dyplomacja

Dyplomaci powinni stanowczo potępiać wszelkie przekłamania oraz manipulacje, związane 
z przeszłością Polski, jakie pojawiają się w zagranicznej przestrzeni publicznej. Warto, aby dzia-
łania tego rodzaju były podejmowane także przez instytucje polityczne i naukowe, które swoją 
opinią nie tylko wzmacniałaby oficjalne stanowisko państwa, ale również manifestowały zna-
czenie prawdy historycznej dla polskiego społeczeństwa oraz solidarność w dziele jej obrony. 
Uwagę należy zwrócić także na ciemne karty wspólnej historii. Problemy związane z wzajem-
nymi przewinami nie mogą być lekceważone, chociażby z tego względu, że mogą stanowić łatwą 
pożywkę dla środowisk, usiłujących podważyć polską narrację.

Marszałek Józef Piłsudski 
przyjmujący delegację żydowską
 
Fot. Głos Gminy Żydowskiej: organ Gminy  
Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, 10-11/1938
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dr Damian Bębnowski, wiceprezes Fundacji im. Janusza Kurtyki, prowadzący pierwszy dzień Przeglądu

Fot. Fundacja im. Janusza Kurtyki

Debata Laureatów Nagrody im. Janusza Kurtyki, Sulejówek, sierpień 2021 r. 
Fot. Fundacja im. Janusza Kurtyki
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RECEPTY – POLITYKA HISTORYCZNA
 
Polityka historyczna to współcześnie istotny czynnik budowania tzw. miękkiej siły (soft power) 
państwa. Jak wskazują eksperci, ten element kształtowania wizerunku państwa jest zanie-
dbywany przez polskich rządzących od wielu dziesięcioleci. W celu jego poprawy można pod-
jąć następujące działania:

· Należy prowadzić rzetelne badania oraz organizować debaty w odpowiedniej konwencji, 
gdzie w oparciu o spokój i prawdę dyskutowanoby nad trudną historią relacji z niektórymi 
państwami. Skuteczność tych działań zależy nie tylko od aktywności badaczy odpowie-
dzialnych za podbudowę naukową, ale również od rządzących, w gestii których leżą sprawy 
międzynarodowe.

· Powinno się doprowadzić do wewnątrzkrajowego konsensusu, tj. wspólnego stanowiska 
wszystkich sił politycznych w sprawach dotyczących polityki zagranicznej oraz postę-
powania zgodnego z racją stanu przez osoby publiczne, niezależnie od ich orientacji poli-
tycznej.

· Trzeba utworzyć i wdrożyć długofalowy plan działania na polu polityki historycznej oraz konse-
kwentnie realizować jego założenia, niezależnie od zmian, zachodzących w następstwie kolej-
nych wyborów parlamentarnych oraz pojedynczych kryzysów w relacjach międzynarodowych. 

 
RECEPTY – BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU POLSKI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Aktualna opinia na temat narodu i państwa może oddziaływać na jego ogólny prestiż, a także 
komunikowanie się oraz relacje z innymi krajami. Wpływa to na aktualną pozycję państwa, a tym 
samym na jego możliwości oddziaływania na politykę międzynarodową. W celu budowania pozy-
tywnego wizerunku Polski wskazane jest podjęcie następujących działań:

· Należy powoływać fundacje promujące polską kulturę za granicą – organizacje tzw. trzeciego 
sektora mogą reprezentować różne nurty ideowe, a tym samym ich istnienie dowodziłoby 
otwartości i pluralizmu polskiego państwa oraz dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego.

· Konieczne jest zatroszczenie się o depolaryzację stosunków politycznych w kraju, w kon-
sekwencji których dochodzi do podziałów w społeczeństwie na każdym z jego poziomów.

· Trzeba prowadzić konsekwentną politykę międzynarodową przy silnym mandacie społecznym.

· Powinno się unikać działań, sugerujących istnienie wewnętrznych podziałów w państwie, 
np. publicznego kontestowania międzynarodowego partnerstwa przez osoby publiczne.

· Nie wolno antagonizować relacji z państwami sąsiednimi, przez które może ucierpieć nie 
tylko wizerunek kraju na arenie międzynarodowej, ale również współpraca transgraniczna.
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Reichstag - siedziba Bundestagu
Fot. Cezary Piwowarski - Praca własna, 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2143563
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STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE 

PRZYCZYNY TRUDNOŚCI WE WZAJEMNYCH RELACJACH
 
Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w ostatnich latach są na bardzo dobrym poziomie – Pol-
ska eksportuje najwięcej swoich towarów właśnie do zachodniego sąsiada i może pochwalić się 
pozycją w czołówce jego importerów. Pomimo rozwijających się kontaktów handlowych dostrze-
galne są jednak trudności we wzajemnych relacjach na poziomie społecznym, które niewątpli-
wie są pokłosiem trudnej historii obydwu narodów. Można wskazać ich następujące przyczyny: 

· Niewielka znajomość polskiej historii i kultury za Odrą oraz brak działań, ukierunkowa-
nych na zmianę tego stanu rzeczy, ze strony państwowych instytucji.

· Postrzeganie wydarzeń II wojny światowej przez Niemców. Jak można zauważyć na podsta-
wie okolicznościowych debat oraz tekstów, funkcjonujących w obiegu publicznym, w szeroko 
pojętej świadomości historycznej swoich zachodnich sąsiadów, Polska niewątpliwie uchodzi 
za kraj poszkodowany w II wojnie światowej – nie da się bowiem zanegować ogromu pomor-
dowanych oraz terroru, wprowadzonego nad Wisłą podczas hitlerowskiej okupacji. Niemcy 
przy tym, zgodnie z poprawnością polityczną, przyznają się do roli sprawców. Z drugiej jed-
nak strony wyraźnie usiłują zrzucić z siebie część odpowiedzialności za wyrządzane okru-
cieństwa, akcentując, że Polacy oprócz tego, że ponieśli ofiarę krwi sami bywali oprawcami, 
np. wobec Żydów. Stanowisko to jest zauważane przez przedstawicieli polskich instytucji 
kultury na terenie Niemiec, jednakże mają oni ograniczone możliwości polemizowania z nim, 
chociażby w prasie niemieckiej. Dziennikarze, niekiedy przez brak wiedzy, przytaczają nie-
zgodne z prawdą fakty, celowo nimi manipulują lub powołują się na dyskusyjne wyniki badań 
polskich naukowców o zbliżonych do nich poglądach.

· Brak przywiązywania większej wagi do promowania polskiej historii za Odrą przez polskie 
instytucje państwowe, które nie przejawiają aktywności na polu rozpropagowywania wie-
dzy o rodzimych dziejach.

· Brak działań, mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiego społe-
czeństwa w Niemczech. 

· Jako społeczeństwo ulegliśmy złudzeniu, że obecność dyplomatów oraz działalność nie-
licznych instytutów naukowych wystarczy, aby odpowiednio promować dzieję i kulturę 
naszego kraju w Niemczech. Tymczasem spektrum oddziaływania poszczególnych osób 
i instytucji było tam wręcz niezauważalne.

· Brak podjęcia starań w celu weryfikowania generujących uprzedzenia stereotypów na 
temat naszego państwa i jego obywateli, które rodziły się m.in. w początku lat 90. XX w.
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Na tym tle dostrzegalna jest wyraźna asymetria w relacjach polsko-niemieckich, bowiem wła-
dze w Berlinie skutecznie zadbały o wizerunek swojego państwa w Polsce. Elementem tego 
było tworzenie w kraju nad Wisłą licznych instytucji, czy nawet koncernów medialnych, które 
mogą oddziaływać opiniotwórczo na polskie społeczeństwo oraz wzmacniać pozytywny wize-
runek Niemiec.

PRZYCZYNY OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA POLSKICH INSTYTUCJI NAUKOWO-
KULTURALNYCH NA POLU PROMOCJI WIEDZY O POLSKIEJ KULTURZE I HISTORII

W celu poprawy wizerunku Polski i polskiego społeczeństwa wśród Niemców, a także powięk-
szenia zasobu ich wiedzy na temat kultury i historii kraju nad Wisłą, należy podejmować aktywne 
działania w przestrzeni publicznej, za które odpowiedzialne są instytucje naukowo-kulturalne. 
Niestety, ich skuteczność na tym polu jest stosunkowo niewielka, czego przyczyny można upa-
trywać w takich zaniedbaniach jak:

· Brak zaangażowania osób z kręgów opiniotwórczych w konferencje i wystawy, organizo-
wane przez polskie instytucje w Niemczech, oraz ich słaba promocja powoduje, że mają 
one niewielkie spektrum oddziaływania na tamtejsze społeczeństwo. Niewątpliwy wpływ 
na ten stan rzeczy ma nazbyt wąska sieć kontaktów oraz niewielkie możliwości nagłaśnia-
nia wspomnianych inicjatyw w sferach naukowych, uniwersyteckich, instytucjonalnych 
oraz muzealnych. 

· Pasywność polskiej strony, która nie podejmuje inicjatyw, mających na celu skłonienie 
do współpracy niemieckich instytucji naukowo-kulturalnych, spowodowała, że relacje 
na tym polu praktycznie nie istnieją.

· Brak wspólnych debat, prowokujących do publicznej dyskusji nad problemami we wza-
jemnych relacjach oraz trudnymi tematami ze wspólnej przeszłości. Organizowane spo-
radycznie pokazy filmów bądź konferencje naukowe naturalnie mają pewną wartość, nie-
mniej nie przyczyniają się one do trwałego zaistnienia problemów stosunków polsko-nie-
mieckich w dyskursie publicznym.

· Brak odpowiedniej promocji inicjatyw związanych z relacjami polsko-niemieckimi, które 
są podejmowane na terenie Polski. Przykładowo Muzeum Polaków Ratujących Żydów Pod-
czas II Wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej jest postrzegane w Niemczech jako 
instytucja propagandowa, działająca zgodnie z wytycznymi aktualnie rządzącej w Polsce 
partii Prawo i Sprawiedliwość.

· Innego rodzaju problemem pozostaje kwestia formy, towarzyszącej poszczególnym inicja-
tywom podejmowanym przez stronę polską. Rozwój nowoczesnych technologii wymaga 
zastosowania innowacyjnych metod przekazu, tymczasem wiele przedsięwzięć jest przy-
gotowywanych z ich pominięciem. Zastanawiający jest również brak długofalowego planu 
tego rodzaju działań, który pozwalałby na odpowiednie przygotowanie poszczególnych 
projektów.
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SŁABE PUNKTY POLSKIEJ HISTORIOGRAFII W ASPEKCIE BADAŃ STOSUNKÓW 
RZECZPOSPOLITEJ Z NIEMCAMI

Bolesna historia polsko-niemieckich relacji jeszcze dzisiaj, do pewnego stopnia, odciska swoje 
piętno na stosunkach obydwu państw oraz wzajemnym postrzeganiu się przez ich obywateli. 
W przypadku tej drugiej kwestii, nie bez znaczenia są funkcjonujące w tych społeczeństwach 
stereotypy. W związku z tym wiele zależy od historyków, którzy dzięki posiadanej wiedzy oraz 
warsztatowi naukowemu, są predysponowani do wyjaśniania poszczególnych faktów i naświe-
tlania ich przyczyn, bez pomijania trudnych społecznie tematów. Ich praca może nie tylko owo-
cować zapisaniem zatartych czy pustych kart historii, ale również wpłynąć pozytywnie na wize-
runek Polski za granicą oraz politykę historyczną państwa. Wbrew pozorom, badania nad rela-
cjami polsko-niemieckimi pozostawiają wiele do życzenia. Można pokusić się o refleksję, iż nasi 
rodzimi badacze ulegli złudzeniu, że nie ma potrzeby podejmowania dyskusji z pozornie oczywi-
stymi faktami, związanymi z okresem okupacji. Tymczasem podejście zakładające, że wszyscy 
powinni o nich wiedzieć, niewątpliwie nie sprawdziło się, czego dowodem jest wzmiankowany 
wcześniej niski poziom wiedzy społeczeństwa niemieckiego na temat dziejów Polski. Sugerują 
to słabe punkty, które można wskazać w badaniach nad relacjami obydwu państw:

Auschwitz,  ściana śmierci Bloku 11.
Fot. Paweł Sawicki  

- Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87194258
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· Wiele kluczowych problemów dla relacji polsko-niemieckich nie zostało rzetelnie opraco-
wanych przez rodzimych badaczy. Okazuje się bowiem, że nadal nie powstały chociażby 
poważne i rzetelne studia na temat działalności rtm. Witolda Pileckiego, terroru okupa-
cyjnego, szczególnie w ośrodkach lokalnych i prowincjonalnych, czy też analizy powsta-
nia warszawskiego w świetle międzynarodowych dokumentów.

· Nie podjęto próby rzetelnego oszacowania ilości ofiar wśród Polaków i Żydów w trakcie 
okupacji, co jest szczególnie niekorzystne dla uwiarygodnienia polskiej narracji na temat 
strat osobowych państwa w czasie II wojny światowej. W konsekwencji tego zachodnie 
społeczeństwa zakładają, że polscy obywatele zostali poszkodowani w mniejszym stop-
niu. Przykładem tego jest chociażby wiedza na temat powstania warszawskiego, które 
w ich świadomości zostało przyćmione przez powstanie w getcie warszawskim.

· Zaniedbano kwestie związane z początkami funkcjonowania obozów koncentracyjnych, 
nie podnosząc chociażby faktu, iż Polacy byli osadzani w obozie Auschwitz od pierwszych 
miesięcy jego istnienia. 

· Nie podkreślono, że wielu Żydów pomordowanych w czasie Holokaustu było polskimi oby-
watelami, co dodatkowo powiększa skalę strat Rzeczypospolitej.

· Wiele tekstów na temat relacji polsko-niemieckich, powstających najczęściej na okolicz-
ność związanych z nimi rocznic, ma charakter publicystyczny lub quasi-publicystyczny. 
Ich autorzy nierzadko zamiast skupiania się na faktach historycznych odwołują się raczej 
do kwestii związanych z moralnością. W związku z tym tego rodzaju głosy mają niewielkie 
możliwości sprowokowania naukowej debaty.

· Wielu rodzimych historyków aktualnie skupia się na nośnych medialnie zagadnieniach kola-
boracji bądź mordowania Żydów przez Polaków. Siłą rzeczy przyjmują oni krytyczną nar-
rację wobec państwa polskiego oraz jego obywateli w czasie II wojny światowej. Niekiedy 
na podstawie sporadycznych przypadków okrucieństw badacze niesprawiedliwie gene-
ralizują całe społeczeństwo jako nietolerancyjne oraz niechętnie nastawione do osób 
wyznania mojżeszowego.

Aktualnie działania na polu promocji polskiej historii i kultury są szeroko podejmowane przez 
berliński oddział Instytutu Pileckiego. Instytucja ta m.in. digitalizuje i udostępnia kluczowe doku-
menty z zakresu historii XX w., znajdujące się w posiadaniu Bundesarchiv. Ponadto instytucja 
ta podejmuje starania celem wydania polsko-niemieckiego podręcznika dla młodzieży szkol-
nej, w którym znalazłyby się materiały, dotyczące wspólnych dziejów obydwu państw. Zada-
nia te wymagają zaangażowania wielu osób oraz znacznych środków finansowych, aczkolwiek 
ważne są również kwestie systemowe, np. ujęcie wspomnianego podręcznika w podstawie pro-
gramowej nauczania młodzieży.
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RECEPTY NA POPRAWĘ WIZERUNKU POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA ORAZ STANU WIEDZY NA 
TEMAT POLSKIEJ HISTORII I KULTURY W NIEMCZECH

Jednym ze środków, jakie można przedsięwziąć w celu polepszenia relacji polsko-niemieckich 
na poziomie społeczeństwa jest poprawa wizerunku naszego narodu i państwa oraz rodzimej 
kultury za Odrą. W tym celu należy:

· Zwiększyć liczbę polskich organizacji pozarządowych na terenie Niemiec, które mogłyby 
stanowić czynnik opiniotwórczy oraz budować pozytywny wizerunek Polski.

· Poprawić aktywność oraz efektywność działań polskich instytucji państwowych oraz 
organizacji pozarządowych na terenie Niemiec, na polu promocji rodzimej historii oraz 
kultury.

· Podejmować szeroką współpracę z instytucjami niemieckimi, którą powinny inicjować 
organizacje polskie.

· Stworzyć platformę do dyskusji na temat relacji polsko-niemieckich poprzez organizo-
wanie wspólnych debat, konferencji etc.

· Podejmować polemikę z opiniami niezgodnymi z prawdą historyczną, jakie pojawiają się 
w niemieckich mediach.

· Rozwijać rzetelne badania naukowe na temat okresu okupacji niemieckiej oraz promo-
wać ich wyniki pod postacią publikacji w językach kongresowych (co mogłoby przyczy-
nić się chociażby do uzmysłowienia społeczeństwom zachodnim rzeczywistej liczby pol-
skich ofiar II wojny światowej oraz ukazać faktyczną skalę zaangażowania Polski w walkę 
z III Rzeszą).

· Promować inicjatywy naukowe, kulturalne i muzealne, związane z relacjami polsko-nie-
mieckimi.

· Stosować nowatorskie formy przekazu oraz metody wykorzystujące możliwości, wynika-
jące z rozwoju technologii w promowaniu wiedzy na temat historii Polski oraz relacji pol-
sko-niemieckich.

· Przygotować długofalowy plan promocji polskiej historii i kultury.

· Ułatwiać dostęp do polskiej narracji historycznej dla młodzieży szkolnej w Niemczech.



20

Moskwa, wieże Kremla.
Fot. MarinkaGal - Praca własna, 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28366205
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RELACJE POLSKI Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ I BIAŁORUSIĄ
 
POLITYKA HISTORYCZNA FEDERACJI ROSYJSKIEJ I BIAŁORUSI WOBEC POLSKI

Polityka historyczna jest ważnym elementem strategii politycznej Rosji wobec Polski oraz innych 
państw Europy środkowo-Wschodniej. Kreowanie zafałszowanej wizji przeszłości oraz kłamli-
wej interpretacji faktów może być wykorzystywane zarówno w grze dyplomatycznej, jako czyn-
nik osłabiający wizerunek innych krajów, a także na użytek wewnętrzny, dla wpływania na toż-
samość własnego społeczeństwa oraz utrwalenia w nim ustalonej wizji przeszłości, a co za tym 
idzie, także określonych poglądów, mitów i stereotypów.

· W narracji prezentowanej przez Władimira Putina Polacy są często ukazywani jako anty-
semici, zaś tworzone przez nich społeczeństwo jako sprzyjające in toto skrajnie prawico-
wym, radykalnym poglądom. Prezydent Federacji Rosyjskiej sugeruje przy tym, że wystę-
powanie faszyzujących tendencji w kraju nad Wisłą jest jedną z konsekwencji uzyskania 
przez Rzeczpospolitą niezależności. W jego opinii bowiem były one skutecznie hamowane, 
kiedy znajdowała się ona w orbicie wpływów ZSRS. 

· Rosja i jej akolici starają się podważyć pozycję Polski w regionie Europy środkowo-
Wschodniej oraz osłabić jej wizerunek jako przewidywalnego partnera na arenie między-
narodowej. W tym celu podejmowane są działania, mające poróżnić Rzeczpospolitą z jej 
partnerami oraz ukazywać ją w negatywnym świetle, chociażby jako państwo, w którym 
lekceważone są wartości, wyznawane przez zachodnie społeczeństwa.

· Nastawianie negatywnie własnych obywateli poprzez przypominanie historycznych zaszło-
ści oraz ugruntowywanie istniejących w społeczeństwach uprzedzeń i stereotypów, doty-
czących Polski. Doskonałą okazją do tego są święta państwowe w Rosji i na Białorusi. 
W kraju rządzonym przez Władimira Putina od 2004 r. obchodzony jest Dzień Jedności 
Narodowej (4 listopada) ustanowiony na pamiątkę wypędzenia Polaków z Kremla w 1612 r. 
Aleksander Łukaszenko również może pochwalić się wprowadzeniem do oficjalnego kalen-
darza święta o tej samej nazwie, które w przypadku tego państwa ma upamiętniać zjed-
noczenie ziem Zachodniej i Wschodniej Białorusi 17 września 1939 r. Ze względu na datę 
obchodów ma ono wyraźnie prowokacyjny i antypolski charakter, z czym zresztą nie kryły 
się władze w Mińsku, dążąc do jego utworzenia. Zarówno w przypadku Rosji jak i Biało-
rusi uroczystości organizowane z okazji wspomnianych świąt są okazją do przypominania 
rzekomych krzywd doznanych w przeszłości od Polski oraz ukazywania Rzeczypospolitej 
jako kraju, traktującego swoich wschodnich sąsiadów jako wrogów przyrodzonych. Ich 
funkcjonowanie ma ponadto utwierdzać społeczność międzynarodową w przekonaniu, 
że wszelkie działania podejmowane przez Warszawę są przejawem zakorzenionej histo-
rycznie niechęci wobec Rosji i Białorusi. 
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· Podkreślanie roli Armii Czerwonej w wyzwalaniu okupowanej przez Niemców Europy oraz 
negowanie wszelkich inicjatyw, mających na celu usunięcie upamiętniających ją pomni-
ków z przestrzeni publicznej w Polsce.

· Zarzucanie przedstawicielom polskiego rządu z okresu międzywojnia antysemityzmu oraz 
sprzyjania Niemcom, za dowód czego podawane jest zajęcie przez Rzeczpospolitą Zaol-
zia w 1938 r.

· Mińsk również nie stroni od podnoszenia zarzutów, dotyczących rzekomych tendencji 
faszystowskich na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej. Tamtejsi historycy pro-
wadzą nawet badania, mające dowieść, że Polacy wspólnie z hitlerowcami mordowali bia-
łoruskich Żydów. 

· Prezydent Aleksander Łukaszenko podnosi oficjalnie argument, że Białystok i Białostoc-
czyzna są ziemiami białoruskimi.

· Według ekspertów stanowisko to w wielu punktach przypomina narrację stosowaną przez 
ZSRS w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Propaganda sowiecka z tego okresu, 
jak się później okazało, pomogła uzasadnić wkroczenie do Polski 17 września 1939 r. oraz 
zajęcie Kresów Wschodnich.

· Rosjanie, realizując politykę historyczną w ten sposób, starają się zatuszować własne 
przewiny oraz odwrócić uwagę od ciemnych kart swojej historii. Swój kraj przedstawiają 
jako pokojowo nastawione i stroniące od agresji państwo, które na przestrzeni dziejów 
bywało ofiarą obcych najazdów i uprzedzeń.

Rosyjska polityka historyczna charakteryzuje się dużym polem oddziaływania oraz skuteczno-
ścią, wynikającymi z szerokiego wykorzystania mediów w celu przekazywania własnej narracji. 
Wizja Kremla jest przedstawiana nie tylko na portalach internetowych (np. platforma medialna 
Sputnik), ale również za pośrednictwem wielojęzycznego kanału telewizyjnego Russia Today. 
Propagowany tam przekaz jest łatwo dostępny oraz zaprezentowany w przekonujący sposób, 
przez co część środowisk na Zachodzie przyjmuje go bezrefleksyjnie, nie starając się w żaden 
sposób go weryfikować. Może być to szczególnie groźne w sytuacjach konfliktów hybrydowych, 
których immanentnym elementem jest walka informacyjna, oparta na propagandzie i dezinforma-
cji. Wystarczy w tym miejscu przytoczyć przykład aneksji Półwyspu Krymskiego w marcu 2014 r. 
Rosjanie, szukając uzasadnienia swoich działań, podkreślali, że nie doszło do zajęcia części Ukra-
iny, a zjednoczenia tego obszaru z macierzą, do której wcześniej należał. Nietrudno przy tym 
zauważyć analogii do zajęcia Kresów Wschodnich 17 września 1939 r., które w oficjalnej propa-
gandzie sowieckiej przedstawiano jako ponowne zjednoczenie ziem ukraińskich i białoruskich.
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RECEPTY NA POPRAWĘ WIZERUNKU POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA  
ORAZ STANU WIEDZY NA TEMAT POLSKIEJ HISTORII I KULTURY W ROSJI I NA BIAŁORUSI

Insynuacje wschodnich sąsiadów, oskarżających Polskę chociażby o współpracę z III Rzeszą oraz 
manipulowanie faktami w celu udowodnienia dziejowych krzywd, doznanych od Rzeczypospo-
litej, wyraźnie świadczą o tym, że historia naszego kraju nie obroni się sama na arenie między-
narodowej. W związku z tym należy podjąć starania, mające na celu przeciwstawienie się narra-
cji, ukazującej Polskę w negatywnym świetle oraz zneutralizowanie jej szkodliwych następstw 
dla wizerunku naszego kraju na Zachodzie:

· Trzeba podejmować działania na rzecz kreowania pozytywnego obrazu Polski, demasko-
wania wymierzonych w nią konfabulacji oraz obalania mitów, tworzonych na potrzeby poli-
tyk historycznych innych państw. Pierwszy z tych celów można osiągnąć chociażby poprzez 
przedstawianie w mediach własnej wizji przeszłości oraz wykładni na temat aktualnych pro-
blemów we wzajemnych relacjach z poszczególnymi krajami. Dwa ostatnie wymagają nato-
miast jej systematycznego propagowania wizji dziejów, np. poprzez tłumaczenie prac rodzi-
mych badaczy przeszłości na języki obce oraz ich odpowiednią promocję za granicą, a także 
wydawanie obcojęzycznych podręczników do historii Polski.

· Korzystne byłoby utworzenie obcojęzycznych portali informacyjnych, gazet czy telewizji,
za pośrednictwem których Polska mogłaby przekazywać własną narrację. Pewien przykład 
stanowi tutaj chociażby strona internetowa niemieckiej stacji nadawczej, Deutsche Welle, 
która jest prowadzona w 30 językach.

· Należy wspierać rzetelne badania nad przeszłością w Rosji i na Białorusi. Naukowcy z tych 
krajów mają świadomość manipulacji, zafałszowań czy celowych przejaskrawień, obec-
nych w upowszechnianej tam wizji dziejów. Trudno jednak występować im w kontrze do 
niej, ze względu na potencjalne represje, grożące za podważanie tej wykładni. Publikowanie 
sprzecznych z nią treści może bowiem zakończyć się wykluczeniem ze środowiska nauko-
wego, napiętnowaniem, utratą pracy, czy nawet koniecznością emigracji. Przykład białoru-
skich historyków, którzy utracili posady za podjęcie prac nad historią Kościoła Katolickiego, 
czy mniejszości polskiej na Białorusi pokazuje, że tamtejsze państwo nie godzi się na wol-
ność w nauce, a zachowanie rzetelności badawczej jest przejawem odwagi.

· Trzeba bezwzględnie zapobiegać, tworzonym na potrzeby polityk historycznych, konfabu-
lacjom, czy mitom wymierzonym w Polskę, np. poprzez propagowanie własnej wizji dziejów. 
Można to osiągnąć chociażby tłumacząc prace rodzimych badaczy przeszłości na języki obce 
oraz promując je za granicą.

· Warto wydawać edycje źródłowe, które wprowadzałyby do obiegu naukowego informacje 
zaprzeczające faktom przedstawianym przez propagandę oraz rozwiewające wątpliwości 
co do interpretacji danych problemów ze wspólnej historii. Specjaliści wskazują bowiem,  
że świadectwa takie jak wspomnienia, dzienniki, pamiętniki, czy szeroko rozumiana memu-
arystyka, mają duże znaczenie w odkłamywaniu, zwłaszcza historii Holokaustu.
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· Należy aktywniej promować studia nad Polakami na Wschodzie, tj. zesłańcami, emigran-
tami, czy też potomkami szlachty kresowej i podkreślać ich obecność na obszarze Rosji czy 
Białorusi. Ważnym tematem jest również historia Kościoła Katolickiego na tym obszarze.

· Korzystne byłoby podejmowanie inicjatyw, mających na celu przedstawianie historii Rze-
czypospolitej w języku rosyjskim.

· Państwo powinno szeroko wspierać ludzi nauki, szczególnie akademików, którzy mają moż-
liwość obejmowania katedr na zagranicznych uniwersytetach bądź zaznaczania na nich 
swojej obecności podczas wyjazdów stypendialnych. Za ich pośrednictwem polska narra-
cja mogłaby bowiem szerzej zaistnieć w zachodnim obiegu naukowym.

 
DEBATA PROF. DR HAB. ANDRZEJ NOWAK – DR SŁAWOMIR DĘBSKI

Drugiego dnia Przeglądu Przeszłość/Przyszłość miało miejsce rozdanie Nagród im. Janusza 
Kurtyki. Laureatem IV edycji Konkursu z 2020 r. został prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersy-
tet Jagielloński, Polska Akademia Nauk) za książkę pt. Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapo-
mniany appeasement. W V edycji Konkursu nagrodzone zaś zostało studium dr. Sławomira Dęb-
skiego (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) pt. Między Berlinem a Moskwą. Stosunki nie-
miecko-sowieckie 1939–1941. Wyróżnieni historycy zostali zaproszeni przez organizatorów Prze-
glądu Przeszłość/Przyszłość do debaty, w której opowiedzieli o kulisach powstawania swoich 
prac oraz wadze poruszanych w nich problemów. Nie obyło się przy tym także bez refleksji na 
temat spraw związanych z wizerunkiem Polski na arenie międzynarodowej oraz jej polityką histo-
ryczną. Dyskusję poprowadził Tomasz Krok (Instytut Pamięci Narodowej)

Dr Sławomir DębskiProf. Andrzej Nowak
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REFLEKSJE Z PRACY NAD KONKURSOWYMI MONOGRAFIAMI

Obaj historycy podkreślali, że badania sprawiały im dużą przyjemność, ich wyniki zaś przynio-
sły im niemałą satysfakcję. Możliwość pracy z archiwaliami niewykorzystywanymi wcześniej 
przez innych naukowców była szczególnie zadowalająca, niezależnie od tego, czy były to insty-
tucje na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, czy też w Rosji. Jak wskazuje dr Sła-
womir Dębski, uzyskanie dostępu do niektórych materiałów stanowiło jednak pewne wyzwa-
nie. Problematyczna była m.in. praca w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federa-
cji Rosyjskiej, gdzie swoboda kwerendy była dość ograniczona – pracownicy instytucji samo-
dzielnie przygotowywali listę źródeł, z których badacz mógł skorzystać. Historyk podczas pracy 
nad swoją książką natknął się również na przeszkody, wynikające ze zmiany struktury archiwów 
rosyjskich oraz związanego z tym przenoszenia dokumentów, co skutecznie uniemożliwiło sko-
rzystanie z części materiałów. Naukowiec napotkał ponadto próby zniechęcenia go do podejmo-
wania problematyki stosunków niemiecko-sowieckich przez prominentnych urzędników tam-
tejszych archiwów, którzy sugerowali, że tematyka ta została już opracowana przez rosyjskich 
historyków i nie ma potrzeby jej ponownego poruszania.

Badacze zmagali się ponadto z dylematami powszechnymi dla naukowców, prowadzących 
zagraniczne kwerendy, tj. koniecznością dokonania selekcji źródeł, które ostatecznie wejdą do 
bibliografii. Jak podkreśla dr Dębski, zasób archiwów rosyjskich, dotyczących interesującego 
go zagadnienia, był na tyle duży, iż chcąc przejrzeć wszystkie dokumenty jego badania prze-
ciągnęłyby się na długie miesiące lub lata. Spostrzeżenia historyków dowodzą bogactwa źró-
deł do dziejów Polski w rosyjskich archiwach oraz wagi niektórych dokumentów dla poznania 
rodzimych dziejów. Prof. Andrzej Nowak, podając przykład tego rodzaju akt, wspomniał o ręko-
pisach Józefa Piłsudskiego, znajdujących się w tzw. „archiwum trofiejnym” (właśc. Polskij tro-
fiejnyj fond w Ośrodku Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentacyjnych w Moskwie), 
z zasobów którego aktualnie mogą korzystać wyłącznie resortowi historycy.

Dyskusja o badaniach na Wschodzie stała się asumptem do poruszenia kwestii rewindykacji 
dokumentów polskiej proweniencji, znajdujących się archiwach i bibliotekach na terenie Fede-
racji Rosyjskiej. Prof. Nowak wskazuje, że w latach 90. XX w. istniały dogodne okoliczności do 
wynegocjowania ich zwrotu. Jako przykład podaje Francję, która skutecznie wykorzystała 
„przejściowe czasy” i dzięki wręczeniu łapówki zdołała odzyskać materiały zrabowane z ich 
kraju najpierw przez Niemców, a następnie przez Armię Czerwoną. Polskie władze nie zareago-
wały natomiast odpowiednio szybko na te okoliczności, obecnie zaś zmiany prawne w strukturze 
archiwów rosyjskich de facto uniemożliwiają rewindykację jakichkolwiek akt. Niemniej według 
dr. Dębskiego Polska powinna konsekwentnie podejmować starania o odzyskanie archiwaliów, 
zagrabionych przez Armię Czerwoną, niezależnie od aktualnej sytuacji politycznej w tym kraju. 
Historyk twierdzi, że podejmowanie tego problemu może w przyszłości (w przypadku demo-
kratyzacji Rosji) stanowić argument za ich zwrotem jako dowód stałego zainteresowania Pol-
ski swoją spuścizną aktową.
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PERSPEKTYWY PODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ROSYJSKIMI HISTORYKAMI

Badania prowadzone przez Rosjan w latach 90. XX w. mają duże znaczenie dla historiografii ze 
względu na swoją rzetelność. Zmiana sytuacji politycznej w Rosji w końcu XX w. spowodowała 
jednak, że władza zaczęła wykorzystywać niektóre fakty z dziejów ZSRS na potrzeby aktual-
nej polityki historycznej. W ramach tego częstą praktyką jest manipulowanie treścią dokumen-
tów, przy czym zabiegi te nie są nakierowane wyłącznie na Polskę. Rządzący starają się przed-
stawiać przeszłość w tonie nakreślonym przez Władimira Putina. Przykładowo pamięć o pak-
cie Ribbentrop-Mołotow jest używana dla legitymizowania aktualnych poczynań władzy. Prezy-
dent Rosji wielokrotnie zresztą odbywał spotkania z historykami, co świadczy o zaangażowaniu 
władz w kształtowanie określonej wizji przeszłości. W związku z tym naukowcy są skutecznie 
zniechęcani do podejmowania badań, których wyniki mogłyby podważyć narrację o dziejach, 
propagowaną przez państwo. Efektem tego są kolejne publikacje, powstające w myśl odgórnie 
nakreślonego schematu. W następstwie tego wielu rzetelnych historyków, ze względu na swoje 
poglądy, znalazło się poza głównym obiegiem naukowym. Niektórzy, chcąc nadal swobodnie 
prowadzić badania i bez konsekwencji publikować ich rezultaty, zostali zmuszeni do wyjazdu 
z kraju. Wielu z pozostałych w Rosji naukowców uległo natomiast presji władzy i aktualnie two-
rzy w nurcie państwowej propagandy.

Podejmując współpracę z rosyjskimi historykami, np. pod kątem organizacji wspólnych konfe-
rencji, należy bardzo ostrożnie dobierać problematykę. Zagadnienia dotyczące II wojny świa-
towej oraz okresu zimnej wojny stanowią dla nich bowiem dość drażliwą tematykę. Tym samym 
możliwości swobodnej naukowej dyskusji często kończą się na ostatnich miesiącach I wojny 
światowej. W związku z tym dialog z rosyjskimi badaczami zajmującymi się XX w. jest praktycz-
nie niemożliwy.

WSPÓŁCZESNE BADANIA NAD HISTORIĄ DYPLOMACJI

Obecnie problematyka związana z historią dyplomacji bywa marginalizowana na rzecz zagad-
nień, poruszających chociażby popularną w lewicowych środowiskach tematykę feminizmu, 
LGBT czy queer. Grono czytelników tego rodzaju prac jest jednak ograniczone do członków śro-
dowisk sympatyzujących z owymi nurtami. Na podstawie statystyk popularności poszczególnych 
tytułów w księgarniach oraz portalach, zajmujących się sprzedażą książek, można zauważyć, 
że największą popularnością cieszą się publikacje poświęcone historii politycznej czy militar-
nej, co dowodzi, że ludzie chcą zgłębiać swoją wiedzę na te tematy. Brak popularności medial-
nej tego rodzaju prac, wynikający z aktualnej mody, nie oznacza więc, że nie znajdą one swo-
ich czytelników.

Tendencja tego rodzaju nie jest wyłącznie polską specyfiką, czego dowodem jest stosunkowo 
niewielka liczba publikacji na temat paktu Ribbentrop-Mołotow w ogólnoświatowej historiogra-
fii, w której dominują prace poświęcone historii społecznej, gospodarczej bądź studium przy-
padku (case studies). Trudno oczekiwać, aby wydawanie prac rodzimych badaczy przeszłości, 
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dotyczących dziejów dyplomacji, w językach kongresowych zmieniło ten trend. Niemniej dzia-
łania tego rodzaju niewątpliwie mogą poszerzyć perspektywę zagranicznych naukowców oraz 
zainspirować ich do poszukiwania nowych źródeł.

Warto w tym kontekście wspomnieć, że coraz większym zainteresowaniem zaczynają cieszyć 
się zagadnienia z zakresu geopolityki. Autorzy prac, poruszających tę problematykę często 
korzystają ze żmudnej pracy archiwalnej historyków, na podstawie której budują własne tezy, 
niekiedy sprzeczne z ustaleniami badaczy przeszłości. Sytuacja ta może budzić pewne kontro-
wersje w środowisku naukowym, niemniej trend ten można postrzegać pozytywnie, jako element 
popularyzacji historii. Publikacje o tym charakterze mogą ponadto poprawić świadomość spo-
łeczną na temat roli małych państw na dyplomatycznej szachownicy, dowodząc, że kluczowe 
jest nie tyle posiadane terytorium, co aktywność poszczególnych krajów na arenie międzyna-
rodowej oraz wola i siła przejawiana przez ich obywateli.

AKTUALNA SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W REFLEKSJI HISTORYKA DZIEJÓW 
NAJNOWSZYCH

Patrząc z perspektywy dziejów, aktualne wydarzenia nie mają ekstraordynaryjnego charakteru, 
geopolityka cechuje się bowiem dosyć trwałymi założeniami. Poszczególne państwa posiadają 
pewne stałe interesy, które pozostają niezmienne od wielu dekad. Niepokojąca może wydawać 
się asekuracyjna polityka niektórych państw Europy Zachodniej wobec Rosji, które obawiają się 
naruszania jej interesów, aby w przyszłości nie zostało to wykorzystane przeciwko nim. Państwa 
środkowej i wschodniej części Starego Kontynentu mają zdecydowanie mniejszą tolerancję na 
poczynania euroazjatyckiego sąsiada, co wynika z ich dziejowych doświadczeń. Ze względu na 
mniejszą odległość dzielącą je od Rosji, nie mogą one pozwolić sobie na kunktatorstwo wobec 
Kremla i jego akolitów, obawiając się agresywnych kroków z ich strony.

· Nie można ulegać złudzeniu, że wszelkie zagrożenia zakończyły się wraz z upadkiem komu-
nizmu, jak sugeruje chociażby teza Francisa Fukuyamy o „końcu historii”, zakładająca, że 
przyjęcie przez większość państw systemu liberalnej demokracji zaowocuje powszech-
nym pokojem, w którym kraje nie będą ze sobą rywalizować.

· Należy wyciągać wnioski z dziejowych doświadczeń i mieć na względzie, że elity polityczne 
mocarstw mają własne cele i ambicje przy rozstrzyganiu spraw międzynarodowych.

· Niezależnie od niewielkich możliwości oddziaływania na świadomość społeczną, ważna 
jest promocja historii Rzeczpospolitej na Zachodzie, chociażby poprzez tłumaczenie prac 
polskich historyków na języki kongresowe i przekazywanie w ten sposób naszej własnej, 
rodzimej narracji. Nie można bowiem wykluczyć, że nieliczni, którzy zapoznają się poszcze-
gólnymi aspektami dziejów naszego kraju skutecznie przekażą wiedzę na ten temat oso-
bom w swoim otoczeniu.
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· Niezależnie od ignorancji i arogancji zachodnich sojuszników należy mieć na uwadze, że są 
oni partnerami niezbędnymi dla Polski i prowadzenia przez nią skutecznej polityki. Kraje 
wschodnie nie mogą bowiem stanowić alternatywy w tej kwestii.

· Powinno utwierdzać się świadomość polskiego społeczeństwa o jego europejskości. Zwa-
żywszy na historię, jest ono związane z tym pojęciem w równym stopniu jak społeczeń-
stwa krajów, które mienią się wyłącznymi jego szafarzami.

· Trzeba mieć na uwadze, że ambicje imperialne Rosji nie skończyły się po 1989 r., co aktu-
alnie jest widoczne w polityce międzynarodowej tego kraju (np. dążenie do współpracy 
z Niemcami z pominięciem państw Europy środkowej i Wschodniej oraz wojna hybrydowa 
na Ukrainie).

· Należy podkreślać, że pomiędzy Rosją i Niemcami znajdują się także inne państwa oraz 
wskazywać argumenty, oparte na przeszłych wydarzeniach, wykazujące, że polityka zaspo-
kajania mocarstwowych żądań imperiów kosztem słabszych sąsiadów zawsze ma nega-
tywne konsekwencje.

· Warto odwoływać się do polityki antyimperialnej, np. przypominając polskie tradycje repu-
blikańskie, które każą przeciwstawiać się wszelkim podmiotom, dążącym do narzucania 
swojej woli słabszym.

· Niezbędne jest kształtowanie świadomości historycznej młodych pokoleń, wyrabianie 
w nich szacunku dla wspólnego dziedzictwa oraz potrzeby kultywowania narodowych tra-
dycji.

· Należy zwracać uwagę społeczności międzynarodowej na region Europy środkowo-
Wschodniej, tak aby nie uchodził on za wyłączną strefę wpływów Niemiec i Rosji.

WNIOSKI PŁYNĄCE Z PRZESZŁOŚCI,  
CZYLI CZEGO HISTORIA MOŻE NAS NAUCZYĆ NA PRZYSZŁOŚĆ?

Zgodnie z dewizą historia magistra vitae est z przeszłych dziejów należy wyciągać wnioski, które 
mogą przysłużyć się do lepszego prowadzenia aktualnej polityki. W związku z tym:

· Myśląc o kolejnych latach czy miesiącach, nie należy przykładać wagi do jakichkolwiek 
scenariuszy. Jak bowiem dowiodła epidemia Sars-CoV-2, trudno przewidzieć bieg wyda-
rzeń.
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· Należy odrzucić tezę o końcu historii oraz idące za nią przekonanie o tym, że celem wszyst-
kich państw jest dążenie do ogólnego dobrobytu. Poszczególne kraje mają bowiem ambi-
cje imperialne lub stałe cele, skupiające się na uzyskaniu dominującej pozycji w regionie 
oraz wzbogaceniu się kosztem pozostałych członków międzynarodowej społeczności.

· Nie należy odrzucać możliwości stawiania zbrojnego oporu w przypadku naruszenia wła-
snego terytorium przez wroga, nawet w sytuacji konfliktu z kilkukrotnie silniejszym prze-
ciwnikiem. Podjęcie walki jest bowiem rodzajem demonstracji politycznej, świadczącej 
m.in. o przywiązaniu państwa do nienaruszalności jego granic.

· Trzeba uświadamiać opinię publiczną o pożyteczności oraz konieczności funkcjonowa-
nia instytucji takich jak wojsko, czy straż graniczna, które dbają o bezpieczeństwo oby-
wateli, bronią granic kraju oraz mają na celu generować sygnał polityczny o istnieniu woli 
do przetrwania społeczeństwa, narodu i państwa w przypadku agresji.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej podczas przysięgi wojskowej w Białymstoku
Fot. Robert Suchy 

- http://www.mon.gov.pl/, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59540769
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Plakat towarzyszący konferencji „Znicze w naszych dłoniach."
Fot. Fundacja im. Janusza Kurtyki
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KONFERENCJA „ZNICZE W NASZYCH DŁONIACH”. POZYTYWNE 
ASPEKTY WPŁYWU DOROBKU NAUKOWEGO I MUZEALNICZEGO 
W POLSCE, W SFERZE ZACHOWANIA MIEJSC PAMIĘCI 
HOLOKAUSTU W POLSCE

Konferencja stanowiła uwypuklenie międzynarodowego aspektu aktywności Fundacji im. Janu-
sza Kurtyki. Jej celem było dokonanie przeglądu dotychczasowych polskich inicjatyw w zakre-
sie upamiętnienia Holokaustu na polu muzealnym, refleksja nad postępami w badaniach nauko-
wych nad Zagładą Żydów oraz ocena wpływu tych działań na relacje polsko-izraelskie. W dysku-
sji udział wzięli: dr hab. Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej. Delegatura w Rado-
miu), dr Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Katowicach, Muzeum w Gli-
wicach – Dom Pamięci Żydów Górnośląskich) oraz dr Piotr Setkiewicz (Muzeum i Miejsce Pamięci 
Auschwitz-Birkenau). Obradom przewodniczył dr Marcin Osiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie).

HOLOKAUST A ŚWIADOMOŚĆ I WIEDZA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

Aktualna świadomość polskiego społeczeństwa na temat Zagłady Żydów w czasie II wojny świa-
towej jest stosunkowo dobra, co widać wyraźnie w zestawieniu z okresem PRL-u. Obecnie pro-
blematyka ta pojawia się w szkolnych podręcznikach, funkcjonują liczne muzea skoncentro-
wane na Shoah, na uczelniach otwierane bywają zaś osobne kierunki studiów poświęcone Holo-
kaustowi. Temat Zagłady jest także bez skrępowania przypominany w debacie publicznej, np. 
przy okazji powstania w getcie warszawskim. W przeszłości sytuacja ta wyglądała natomiast 
zupełnie inaczej:

· W Polsce Ludowej Holokaust był tematem tabu, który praktycznie nie pojawiał się w nauce 
i kulturze. Nawet autorzy książek, opisujących koszmar II wojny światowej, skrzętnie pomi-
jali kwestię losu, jaki spotkał Żydów. Polska nie była w tym względzie wyjątkiem – w pozo-
stałych krajach bloku socjalistycznego również nie poruszano zagadnienia Shoah, co było 
zgodne z dominującą tam ideologią, zakładającą pomijanie tego wątku w aspekcie pamięci 
o konflikcie z lat 1939-1945. Do 1961 r. w Europie Zachodniej również nie podejmowano tej 
tematyki w szerszym dyskursie publicznym czy naukowym. Sytuację zmienił dopiero pro-
ces Adolfa Eichmanna z 1961 r., który wywołał tam swego rodzaju „modę na Holokaust”.

· W PRL tematykę Zagłady poruszano przy okazji tzw. wydarzeń marcowych z 1968 r., acz-
kolwiek starano się wówczas podkreślać przede wszystkim bohaterskie postawy Pola-
ków.

· Szeroko na problematykę Holokaustu otworzono się dopiero w II połowie lat 90. Przeja-
wem tego było powstawanie ośrodków, podejmujących zagadnienia związane z Shoah, 
pojawiło się również zainteresowanie społeczne Holokaustem (początkowo w kontekście 
regionalnym).
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· Według badań statystycznych świadomość Polaków o Holokauście systematycznie wzra-
sta, czego dowodzi chociażby fakt, że coraz więcej osób jest w stanie poprawnie zdefinio-
wać ten termin. Ogólny stan wiedzy pozostawia jednak nadal wiele do życzenia, szczegól-
nie wśród młodych ludzi, którym często brakuje wiedzy o podstawowych faktach związa-
nych z Shoah.

· Szkoły pozostają dla wielu podstawowym źródłem informacji o Zagładzie Żydów, w związku 
z czym na tych instytucjach ciąży duża odpowiedzialność.

· Wiele zależy także od innych instytucji, powołanych w celu budowania pamięci o Holokau-
ście w przestrzeni publicznej, nadzorowanych i finansowanych przez państwo, takich jak: 
muzea martyrologiczne, instytuty badawcze, placówki edukacyjne i media państwowe. 
W dzieło to z pożytkiem angażować się ponadto mogą organizacje pozarządowe (stowa-
rzyszenia i fundacje) oraz placówki społeczne i prywatne, niepodlegające bezpośred-
niemu finansowaniu przez państwo (np. Muzeum Galicja, Społeczne Muzeum Żydów Bia-
łegostoku i Regionu).

PODMIOTY ZAJMUJĄCE SIĘ BUDOWANIEM PAMIĘCI O HOLOKAUŚCIE:

Placówki powołane wyłącznie do zachowania dziedzictwa żydowskiego w Polsce, w tym do popu-
laryzowania wiedzy o Holokauście: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; Żydowski Instytut 
Historyczny im. Emanuela Ringelbluma; Muzeum Getta Warszawskiego; Muzeum Polaków Ratu-
jących Żydów Podczas II Wojny światowej w Markowej; muzea martyrologiczne.

Instytucje państwowe i publiczno-prywatne, zajmujące się historią XX w., w tym Zagładą Żydów: 
Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny światowej, Instytut Solidarności i Męstwa im. 
Witolda Pileckiego, Dom Spotkań z Historią, Muzeum Historii Polski.

Placówki regionalne, zajmujące się tematyką żydowską na szczeblu lokalnym: Ośrodek „Brama 
Grodzka – Teatr NN”; Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi; Ośrodek „Pogranicze – sztuk, 
kultur, narodów” w Sejnach.

Oddziały muzeów miejskich, koncentrujące się na zagadnieniach związanych z dziejami Żydów 
i ich Zagładą: Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Fabryka Emalia Oskara Schin-
dlera; Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Oddział Muzeum w Gliwicach; Ośrodek Edukacyjno-
Muzealny „świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego – Chmielnickiego Centrum Kultury; Muzeum 
Żydów Mazowieckich – Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Instytuty badawcze, zajmujące się tematyką Holokaustu: Centrum Badań Żydowskich przy Uni-
wersytecie Łódzkim; Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Morde-
chaja Anielewicza przy Uniwersytecie Warszawskim; Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS 
PAN; Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zespół Badań nad Literaturą 
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Muzeum II Wojny światowej w Gdańsku. 
Fot. Jroepstorff, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59591595
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Zagłady PAN; zakłady i pracownie historii i kultury Żydów, funkcjonujące w ramach uczelni wyż-
szych (Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet 
Wrocławski, Uniwersytet Warszawski).

Organizacje pozarządowe: Ośrodek „Karta”, Fundacja Shalom, Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci, 
Stowarzyszenie Krotochwile, Fundacja Pasaże Pamięci, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dzie-
dzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej, Fundacja Brama Cukermana w Będzinie, Centrum Żydowskie 
w Oświęcimiu.

Upowszechnianie wiedzy o Holokauście przez wspomniane wyżej instytucje odbywa się za 
pomocą różnych form, takich jak: wykłady, dyskusje, spotkania z ekspertami, oprowadzanie 
stacjonarne oraz wirtualne spacery i wycieczki, warsztaty dla nauczycieli i studentów, lekcje 
dla uczniów, zajęcia dla seniorów, spotkania z ocalałymi i świadkami, wyjazdy studyjne, gry edu-
kacyjne, blogi, videoblogi, wystawy, rekonstrukcje, gry miejskie.

STAŃ BADAŃ NAD HOLOKAUSTEM I JEGO EWOLUCJA

Badania nad dziejami Żydów są fundamentem nie tylko świadomości Holokaustu, ale także ich 
wcześniejszej historii na ziemiach Rzeczypospolitej.

· W okresie PRL zagadnienia dotykające Żydów były niepopularne w środowisku naukowym. 
Można jednak odnaleźć pojedyncze przykłady prac, traktujących pośrednio o Holokau-
ście. Wymienić w tym miejscu można trzykrotnie wznawianą książkę Eugeniusza Fąfary 
„W świętokrzyskiej partyzantce”, wydaną przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w dużym 
nakładzie, której autor de facto rozpoczął badania nad Zagładą Żydów na prowincji.

· Z czasem sprawami wojny i okupacji zaczęli zajmować się lokalni pasjonaci historii oraz jej 
świadkowie, którzy w jesieni życia postanowili podjąć trud opisania tragicznych wydarzeń 
z przeszłości swoich małych ojczyzn. Ze względu na amatorskie podejście ich prace mogą 
być postrzegane jako pozostawiające warsztatowo wiele do życzenia, niemniej ich znacze-
nie opiera się na pamięci autorów, którzy często uczestniczyli w opisywanych przez sie-
bie wydarzeniach, lub potrafili zebrać wspomnienia innych osób, biorących w nich udział. 
Publikacje te utrwalały pamięć o dramatycznej przeszłości swojego regionu i nieludzkich 
czynach okupantów. Ze względu na brak większego zainteresowania problematyką, doty-
kającą wyznawców judaizmu, w środowisku naukowym, to właśnie ich działalność stano-
wiła podstawowy motor rozwoju badań nad Zagładą Żydów.

· Nieliczne książki, traktujące o Holokauście, które na początku lat 90. XX w. wychodziły 
spod piór profesjonalnych badaczy, były drukowane w niewielkim nakładzie i i przez to 
były trudno dostępne.
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· Trudność historykom sprawiało zgromadzenie materiału źródłowego do badań, szcze-
gólnie jeśli nie posiadali oni własnych doświadczeń z okresu okupacji bądź dostępu do 
uczestników tych wydarzeń. Do zgłębiania tematu Holokaustu nie zachęcał także brak 
pomocy ze strony gmin żydowskich w dotarciu do świadków Zagłady oraz ogólna niechęć 
w stosunku do Polaków, którzy chcieli zajmować się tą tematyką.

· Żydowski Instytut Historyczny był przez długi czas jedyną instytucją, która usiłowała 
podejmować problematykę Holokaustu. Instytucja ta umożliwiała również prowadzenie 
rzetelnych studiów nad dziejami Żydów poprzez udostępnianie dokumentów zgromadzo-
nych w jego bogatym archiwum oraz książek, znajdujących się w zasobnych zbiorach jego 
biblioteki. Było to szczególnie istotne chociażby ze względu na to, że część źródeł, doty-
czących Zagłady, była mocno rozproszona. Przykładowo wiele dokumentów na temat 
funkcjonowania KL Auschwitz zostało wywiezionych po wojnie przez Sowietów. Dopiero 
z czasem badacze uzyskali możliwość wyjazdów zagranicznych, dzięki którym mogli zgłę-
biać dokumenty przechowywane za granicą.

Żydowski Instytut Historyczny. 
Fot. Adrian Grycuk, 

CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65210412
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· Należy również pamiętać, że w tamtym okresie historycy nie mogli korzystać z nowocze-
snych narzędzi oraz możliwości fotografowania źródeł i literatury przedmiotu.

· Tematyka Holokaustu w latach 90. XX w. nie cieszyła się społecznym zainteresowaniem. 
Wynikało to ze swego rodzaju zmęczenia ciągłym przypominaniem wydarzeń wojennych 
w dyskursie publicznym. Historycy w tym czasie chętniej podejmowali np. temat Kresów, 
którego nie można było poruszać w okresie Polski Ludowej. Swego rodzaju przeszkodę sta-
nowił również brak środków finansowych na podejmowanie takich badań, przez co więk-
sze projekty z tym związane realizowano w dużej mierze dzięki samozaparciu poszcze-
gólnych osób.

· Z czasem jednak pojawiła się również swego rodzaju „moda” na zajmowanie się tema-
tyką żydowską. Przyczyniła się do tego m.in. popularność filmowej ekranizacji musicalu 
„Skrzypek na dachu”, zainteresowanie książkami Izaaka Bashevisa Singera i przedwojen-
nymi pracami, chociażby Majera Bałabana. Za sprawą tego problematyka ta zaczęła być 
obecna w debacie publicznej i dyskursie naukowym. Początkowo jednak chętniej przykła-
dano wagę do aspektów związanych z religią, kulturą, obyczajowością, czy nawet kuchnią 
żydowską, pomijano zaś zagadnienia, dotyczące Zagłady.

· Przełomem w postrzeganiu losów osób wyznania mojżeszowego podczas II wojny świato-
wej było wejście do polskich kin filmu Stevena Spielberga „Lista Schindlera”, który uświa-
domił ludziom skalę hitlerowskich zbrodni na Żydach (4 marca 1994 r.). Za jego sprawą 
zaczęto dostrzegać, że „starsi bracia” byli ważną częścią lokalnych społeczności i nie spo-
sób mówić bez nich o historii poszczególnych miast czy miasteczek w przypadkach, kiedy 
stanowili oni duży odsetek ich mieszkańców.

· Badacze dziejów w połowie lat 90. XX w. zaczęli dostrzegać znaczenie historii regionalnej 
i chętniej zajmować się dziejami prowincjonalnych ośrodków, do tej pory marginalizowa-
nych na rzecz studiów nad większymi zespołami miejskimi. Co prawda nie zawsze dosta-
tecznie rozumieli oni specyfikę życia w mniejszych miasteczkach, niesłusznie idealizu-
jąc je jako miejsca wolne od napięć wewnątrz ich społeczności, niemniej ich prace miały 
znaczący wpływ na poprawę wiedzy na temat Zagłady Żydów.

· W latach 90. XX w. powstało kilkadziesiąt publikacji, przedstawiających losy Żydów na pro-
wincji, które niezależnie od poruszanych problemów oraz prezentowanego poziomu przy-
czyniły się do popularyzacji studiów nad Holokaustem wśród młodego pokolenia naukow-
ców, które zaczęło upatrywać w nich własnej niszy badawczej.

· Z czasem instytucje naukowe zaczęły organizować konferencje naukowe, które wpływały 
na rozwój badań nad Holokaustem. Jednym z pionierów na tym polu było Polskie Towarzy-
stwo Studiów Żydowskich, za sprawą którego powołano do życia periodyk Studia Juda-
ica, publikujący prace naukowców, zajmujących się dziejami Żydów.
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· Po 2000 r. instytucje prowadzące badania nad wyznawcami judaizmu zaczęły być lepiej 
dofinansowywane. Nadal jednak brakuje przełomów naukowych, np. powstania wieloto-
mowej historii Żydów na ziemiach polskich, przedstawienia Holokaustu z polskiej perspek-
tywy i wprowadzenia rodzimego spojrzenia na te problemy do światowej historiografii.

Podsumowując. Do lat 80. XX w. w polskiej historiografii oraz przestrzeni publicznej problema-
tyka żydowska de facto nie istniała. Dekadę później zaczęły pojawiać się coraz liczniejsze publi-
kacje, dowodzące odrębności Żydów oraz oderwania ich losów od lprzeżyć innych grup naro-
dowościowych, współistniejących z nimi na danym obszarze. Wówczas, ze względu na niepo-
pularność tej tematyki w okresie PRL-u, wszystkie prace, które dotykały ich przeszłości, przy-
nosiły nowa wiedzę i wzbudzały duże zainteresowanie, szczególnie w klarującym się środowi-
sku badaczy dziejów Żydów. Z czasem, kiedy w dyskursie naukowym zagadnienia związane z ich 
historią zagościły na stałe, zaczęto szerzej poruszać także problem Holokaustu. W nieuchronny 
sposób pojawił się również temat relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. 

WSPÓŁCZESNE BADANIA NAD HOLOKAUSTEM

Aktualnie badania nad Holokaustem są systematycznie rozwijane, czemu służą kolejne studia 
inicjowane przez historyków:

· Podejmowane są liczne przedsięwzięcia edytorskie, które mają ułatwiać pracę history-
kom i dostarczać wiedzy pasjonatom. Drukiem ukazują się edycje dzienników, wspomnień 
czy ksiąg pamięci gmin żydowskich. Wartość tych inicjatyw jest niebagatelna, bowiem 
w przeciwieństwie do monografii, źródła nie starzeją się i będą mogły zostać wykorzy-
stane przez kolejne pokolenia badaczy.

· Trudno ocenić, w jakim stopniu postęp w profesjonalnych badaniach nad Zagładą Żydów 
ma realny wpływ na edukację i poziom świadomości społecznej oraz czy dociera on głów-
nie do niewielkiej grupy osób zainteresowanych lub zawodowo związanych ze studiowa-
niem przeszłości. Niemniej należy mieć na uwadze, że wszelkie komiksy czy gry kompu-
terowe, poruszające problematykę żydowską, czerpią właśnie z ustaleń naukowców. Nie-
wątpliwie więc tradycyjne badania, niezależnie od bezpośredniego zainteresowania nimi 
przez odbiorców, nie ustaną oraz w pośredni sposób będą oddziaływać na poziom świa-
domości Polaków o Holokauście.

· Obecnie można zaobserwować pewien spadek zainteresowania tematyką żydowską u naj-
młodszego pokolenia badaczy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Nadal jednak znaj-
dują się osoby, które decydują się zajmować problematyką Holokaustu.
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· Pewne zaniepokojenie mogą budzić motywacje niektórych początkujących adeptów Klio, 
którzy kierując się niskimi pobudkami, postanawiają zajmować się Holokaustem licząc, 
że tematyka ta zapewni im środki finansowe na badania z poszczególnych instytucji czy 
programów. Podejście to wynika z przekonania, że projekty dotyczące Żydów, będą fawo-
ryzowane niezależnie od poziomu, ze względu na obawy gremiów przyznających fundu-
sze przed oskarżeniem o niechęć do tej narodowości, czy nawet (w skrajnych przypad-
kach) o antysemityzm. W konsekwencji tego pasjonatów tej problematyki wśród młodych 
naukowców jest coraz mniej.

· Niewiele osób, stawiających pierwsze kroki na polu profesjonalnego badania przeszłości, 
ma ochotę na prowadzenie solidnych i żmudnych kwerend. Inni wychodzą z błędnego zało-
żenia, że nie ma sensu podejmować niektórych tematów, np. związanych z KL Auschwitz, 
ponieważ zostały one już gruntownie przebadane. W związku z tym coraz więcej history-
ków ucieka się do podejmowania rozważań, skupiających się nad dobrze rozpoznanymi 
kwestiami z użyciem metod interdyscyplinarnych, czy zastosowaniem nowych paradyg-
matów. Metoda ta może, co prawda, w pewnych przypadkach rzucać nowe światło na nie-
które wydarzenia czy aspekty, niemniej, ze względu na ograniczone badania źródłowe oraz 
zaniechanie poszukiwań nowych dokumentów, nie daje ona możliwości poszerzenia ogól-
nego stanu wiedzy faktograficznej ogółu. Tymczasem historycy powinni dokładać wszel-
kich starań, aby skorzystać z wszystkich możliwych świadectw oraz przeprowadzania jak 
najszerszej kwerendy

TEMATYKA HOLOKAUSTU W MIEJSCU PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

Muzea martyrologiczne od zawsze były naturalnym miejscem do poruszania problematyki Holo-
kaustu. Do początku ostatniej dekady XX w. ostrożnie jednak wypowiadano się na temat liczby 
i narodowości ofiar, skrzętnie unikając akcentowania, że większość eksterminowanych sta-
nowili Żydzi. Na początku lat 90. XX w. pracownicy tych instytucji zyskali jednak większą swo-
bodę na tym polu ze strony przełożonych, niechętnych wcześniej badaniom nad skalą dokona-
nych mordów. Następstwem zmiany tego stanowiska była książka Franciszka Pipera o liczbie 
ofiar obozu KL Auschwitz (Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 
1945–1990, Oświęcim 1992). Ustalenia autora sprowadzały się nie tyle do dokładnych szacunków 
liczbowych, co określenia tego, kim były ofiary hitlerowców oraz które narodowości najbardziej 
ucierpiały przez ich bestialskie praktyki. Piper na kartach swojej pracy otwarcie stwierdził, że 
90% pomordowanych stanowili Żydzi. Co prawda nie była to żadna „wiedza tajemna”, bowiem 
zainteresowani tematem, zarówno w Polsce jak i na Zachodzie, od dawna mieli tego świado-
mość. Niemniej za sprawą wspomnianej książki po raz pierwszy zostało to głośno wyartykuło-
wane. Pozycja ta z perspektywy czasu okazała się przełomową, nie tylko ze względu na swoją 
treść, ale wpływ na optykę zachodnich historyków, którzy zaczęli poważnie doceniać dorobek 
polskich ośrodków naukowych. Uświadomili oni sobie bowiem, że ich pracownicy mogą być part-
nerami, z którymi można prowadzić rzeczową dyskusję na odpowiednim poziomie naukowym.
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Auschwitz-Birkenau, Brama śmierci. 
Fot. Paweł Sawicki - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87194676
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 Obecnie ustalenia specjalistów zatrudnionych w muzeach martyrologicznych są przyjmowane 
z uznaniem przez środowiska, zajmujące się problematyką Zagłady Żydów. Rezultaty ich docie-
kań są publikowane na łamach prestiżowych zagranicznych periodyków, a oni sami bywają zapra-
szani jako recenzenci bądź eksperci do współpracy nad różnego rodzaju projektami naukowymi 
i popularyzatorskimi, realizowanymi przez instytucje, zajmujące się Holokaustem w innych kra-
jach. Należy przy tym podkreślić, że w przeciwieństwie do badaczy uzależnionych od środków 
grantowych, pracownicy muzeów martyrologicznych nie muszą spieszyć się ze swoją pracą, 
przez co mogą prowadzić długie kwerendy i dzięki temu osiągać wysoki poziom merytoryczny 
swoich prac.

JAK EDUKOWAĆ O HOLOKAUŚCIE

Współcześnie wielu edukatorów wychodzi z założenia, aby przekazując wiedzę pozostawiać fak-
tografię na dalszym planie, a w pierwszej kolejności skupiać się na emocjach. Metoda ta wydaje 
się błędna, bowiem historia z założenia powinna koncentrować się na faktach – przyczynach, 
przebiegu i skutkach danych wydarzeń oraz dawać możliwości wyciągania wniosków przyszłym 
pokoleniom, tak aby przeszłe dzieje były lekcją dla współczesnych. 

 
 
MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ-BIRKENAU  
A MANIPULACJE NA TEMAT HISTORII OBOZU

W mediach niekiedy pojawiają się sformułowania, że KL Auschwitz został utworzony w 1942 r. jako 
obóz koncentracyjny dla Polaków, który później przekształcono w miejsce eksterminacji Żydów. 
Na podstawie tego stwierdzenia niektórzy komentatorzy sugerują, że symbolika Auschwitz 
powinna być dzielona równomiernie pomiędzy obydwie te narodowości. W USA popularna jest 
natomiast interpretacja, w myśl której Auschwitz powstało w 1940 r. jako obóz koncentracyjny, 
a w pierwszym transporcie znajdowali się polscy więźniowie polityczni, zaś dopiero później stał 
się on miejscem Zagłady Żydów. W myśl tej narracji początkowo to Polacy byli ofiarami Auschwitz, 
kluczowy dla jego funkcjonowania był zaś okres od 1942 r. do wyzwolenia obozu, kiedy mordo-
wano w nim Żydów na wielką skalę.

Prawda w tym względzie jest natomiast, mniej więcej, pośrodku – KL Auschwitz został zało-
żony na potrzeby pacyfikowania Polaków i przez pierwsze miesiące od jego powstania domino-
wali oni wśród więźniów. Niemniej już od 1940 r. trafiali do niego także Żydzi, których masowo 
tam zabijano.

Często w debacie publicznej można napotkać wartościujące poglądy na temat przyczyn osadza-
nia więźniów w Auschwitz. W ich myśl Polacy trafiali do obozu za działania antyniemieckie, np. 
walkę partyzancką czy też kolportaż ulotek, Żydzi zaś byli tam wtrącani wyłącznie ze względu 
na narodowość. Takie podejście może wywoływać wrażenie, że osadzanie tych pierwszych 
było w pewien sposób uzasadnione, a ci drudzy byli niewinnymi ofiarami. Tymczasem historycy, 
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pracujący w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau, dowodzą, że nie było w tej kwestii 
reguły, wielu Polaków bowiem trafiało za bramę obozu np. za fakt posiadania odbiornika radio-
wego, pocałowanie niemieckiej dziewczyny lub samo tylko wykazywanie inteligencji, która 
predysponowała np. do założenia komórki ruchu oporu. Według szacunków specjalistów tylko 
połowa spośród obywateli Rzeczypospolitej osadzonych w KL Auschwitz była zaangażowana 
w walkę z okupantem, pozostali zaś znaleźli się tam w wyniku niemieckich działań prewencyj-
nych, łapanek, czy też w konsekwencji złamania surowego prawa narzuconego przez hitlerow-
ców. Pracownicy Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau starają się podejmować dys-
kusje na ten temat i w oparciu o dokumenty prostować sposób postrzegania historii obozu oraz 
w odpowiedni sposób kształtować świadomość społeczeństwa o Holokauście.

 
BILANS OSTATNIEGO TRZYDZIESTOLECIA W POLSKICH BADANIACH NAD HOLOKAUSTEM

· Aktywność instytucji edukacyjnych, naukowych oraz inicjatywy upamiętniające czy nagra-
dzające wskazują, że działania historyków przybliżyły tematykę żydowską społeczeństwu 
oraz ukazały ją w kontekście wspólnej historii.

· Swego rodzaju sukcesem jest każda rzetelna, tj. merytoryczna, wyważona i obiektywna 
praca poświęcona tematyce Holokaustu.

· Otwartość włodarzy wielu miast na problematykę żydowską oraz inicjatywy upamiętnia-
jące.

· Porządkowanie cmentarzy żydowskich.

· Zapobieganie dewastacji żydowskich zabytków.

· Poprawa świadomości amerykańskich i izraelskich Żydów, którzy zrozumieli, że ich przod-
kowie stali się trwałym elementem historii.

· Zbudowanie (w mozolny i niełatwy sposób) wzajemnego zaufania między stroną polską 
i izraelską. Wyzbycie się wzajemnych uprzedzeń i pozostawienie konfliktów na rzecz wspól-
nego dociekania prawdy historycznej o Zagładzie Żydów.

· Poprawa edukacji o Holokauście na poziomie szkolnym.
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Obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz (2020).
Fot. Wojciech Grabowski - www.auschwitz.org

CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87196259
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BADANIA NAD HOLOKAUSTEM I BUDOWANIE PAMIĘCI O ZAGŁADZIE ŻYDÓW. RECEPTY  
NA PRZYSZŁOŚĆ

Zasób źródłowy, dotyczący Holokaustu, nie został wyczerpany, zaś zagadnienie Zagłady Żydów 
jest stale obecne w dyskursie publicznym. W związku z tym:

· Istnieje potrzeba organizowania debat z udziałem polskich, izraelskich i amerykańskich 
historyków.

· Konieczne jest przygotowanie syntezy dziejów Holokaustu, uwzględniającej wspólne sta-
nowisko na temat wydarzeń z okresu II wojny światowej.

· Należy działać na rzecz obalania stereotypów, funkcjonujących w polskim i izraelskim 
społeczeństwie.

· Należy zadbać o zachowanie wyważonego stanowiska przez polityków, którzy swoimi 
publicznymi wypowiedziami (często niepopartymi wiedzą merytoryczną) doprowadzają 
do niepotrzebnych zadrażnień w relacjach polsko-izraelskich.

· Trzeba prowadzić dalszą pracę z młodzieżą polską, izraelską, amerykańską, aby przed-
stawiciele młodego pokolenia mieli okazję zapoznać się z różnymi narracjami, dotyczą-
cymi Holokaustu.

· Warto kontynuować dialog polsko-żydowski w atmosferze przyjaznych relacji.
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Przeszłość/Przyszłość

ISBN 978-83-949511-8-4
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www.fundacjakurtyki.pl

W dniach 27–29 sierpnia 2021 r., w Sulejówku i Warszawie odbył się Przegląd Przeszłość/Przy-
szłość, zorganizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki. Na wydarzenie złożył się cykl debat, 
konferencja naukowa, gala rozdania nagród Fundacji, wystawa przedstawiająca inicjatywy upa-
miętniające Holokaust na terenie Polski, zwiedzanie ekspozycji Muzeum Józefa Piłsudskiego 
oraz Biblioteki im. Janusza Kurtyki, a także spacer historyczny po Warszawie. 


