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Anna Wolff-Pow ska
Polskie spory o histori  i pami . Polityka historyczna

Polskie spory o pami  historyczn  maj  swoje obiektywne, mi dzynarodowe uwarunkowania
oraz w asn  specyfik . Wpisuj  si  w ogólny proces renesansu pami ci i debaty wokó
to samo ci, obecny od lat osiemdziesi tych XX w. niemal na ca ym wiecie. Maj  przede
wszystkim zwi zek z przemianami ustrojowo-politycznymi w Polsce, a wi c równie  z
demokratyzacj  pami ci. Nie mog o to pozosta  bez wp ywu na istotne zmiany w kulturze
uprawiania historii. Has o polityki historycznej, które pojawi o si  przed kilku laty w publicznym
obiegu skrywa ró ne tre ci. Stanowi jednak przede wszystkim rozrachunek z III Rzeczpospolit  i
integralny element sporów o tzw. IV Rzeczpospolit .

Beata Ociepka
Pami  mediów

Artyku  omawia rol rodków masowego przekazu w kszta towaniu pami ci zbiorowej. Autorka
wykorzystuje wyniki bada  przekazów polskich i niemieckich mediów. Przyk ady zosta y
zaczerpni te z lat 1998-2006. Stosuj c nowoczesne narz dzia analityczne, których dostarcza
teoria warto ci informacyjnej wydarze  i ram interpretacyjnych, autorka koncentruje si  na
historii jako temacie przekazu medialnego (z akcentem na dziennikarstwo rocznicowe) oraz na
"historycznej ramie konfliktu" typowej dla polskiego przekazu o Niemczech. rodki masowego
przekazu w obu krajach przedstawione s  jako ród a informacji i g ówni aktorzy powszechnych
debat historycznych. Wyniki analizy pokazuj , e media mog  pe ni  zarówno destrukcyjn , jak i
twórcz  rol  w procesie budowania i upowszechniania pami ci zbiorowej. Z artyku u wynika te
wniosek, e przekaz medialny raczej inicjuje i wprowadza do dyskursu publicznego tematyk
historyczn  ani eli zmienia nastawienie spo eczne.

awomir ukasiewicz
Polska emigracja polityczna w XX wieku i pami  historyczna

Jednym z podstawowych zada  jakie stawia a przed sob  emigracja polityczna wywo ana II wojn
wiatow  by o zachowanie pami ci - i indywidualnej, i zbiorowej. Zarówno tej bliskiej,

kojarzonej z krótkim interludium niepodleg o ci, jak i dalszej, jak np. pami  XIX-wiecznej
Wielkiej Emigracji. Z czasem obszar pami ci, której trzeba by o strzec poszerza  si  m.in. o
wydarzenia z okresu II wojny wiatowej oraz cierpienia jakich doznawano w kraju w okresie
komunistycznym. Zachowanie tej pami ci stawa o si  tym wa niejsze, e w kraju, wskutek
oficjalnej polityki pa stwa wiele jej ladów ulega o zatarciu. Du  rol  do odegrania na tym polu
mia a literatura. Po 1989 r., w zmienionych warunkach politycznych cz  tej pami ci uda o si
w symboliczny sposób przekaza  odrodzonemu pa stwu, cho  napotykano na trudno ci. Osobnej



uwagi wymaga dzisiaj tak e pami  o samej emigracji, któr  - w analogii do XIX-wiecznej -
okre la si  jako II Wielk  Emigracj .

John V. Tolan
redniowiecze a kszta towanie si  hiszpa skiej to  samo ci. Rekonkwista w hiszpa skiej historiografii

XIX i XX wieku

John V. Tolan przedstawia g ówne tendencje w historiografii rekonkwisty w latach 1800-1975
(od epoki napoleo skiej po mier  Franco) i jej oddzia ywanie na kultur  intelektualn  i
polityczn  swoich czasów. Jego celem jest pokazanie, czym by a rekonkwista dla hiszpa skich
historyków. Poj cie rekonkwisty stanowi bowiem sedno problemu hiszpa skiej to samo ci
historycznej, pyta  o to, kim s  prawdziwi "Hiszpanie", gdzie tkwi  korzenie wspó czesnej kultury
hiszpa skiej. Dla obozu konserwatywnego, uznaj cego Hiszpanów za naród katolicki,
rekonkwista tworzy a preludium do hiszpa skiej kolonizacji i ewangelizacji Ameryki, a w
hiszpa skim redniowieczu widziano korzenie pó niejszej imperialnej s awy Hiszpanii. Dla
libera ów - zwolenników post powej, antyklerykalnej reinterpretacji przesz o ci Hiszpanii -
redniowiecze stanowi o okres istotnych swobód politycznych oraz otwarto ci i wymiany

kulturalnej mi dzy muzu manami, ydami i chrze cijanami, po którym narzucono krajowi -
tragiczne w skutkach - autokracj  i jedno  religijn . Debata mi dzy tymi stronnictwami na
temat istnienia w dziejach "hiszpa sko ci" toczy a si  w historiografii do lat 70. ubieg ego wieku.
I jakkolwiek wydaje si  nieistotna dla nowej generacji hiszpa skich historyków, to rekonkwist
wielu Hiszpanów postrzega nadal jako decyduj cy element w asnej kultury.

Adam Szymaniak
Historia i (nie)pami . O próbie rozliczenia dyktatury w Chile

Augusto Ugarte Pinochet jest - zarówno w Chile, jak i w Polsce - dwuznacznym symbolem
kszta towania pami ci historycznej. Dla lewicy to dyktator brutalnie ami cy prawa cz owieka,
dla prawicy - obro ca konserwatywnych warto ci, gospodarki liberalnej i religii, cz owiek, który
zatrzyma  komunizm i by  autorem chilijskiego cudu gospodarczego. Dla oceny junty i samej
postaci genera a nie bez znaczenia jest fakt, i  w sposób pokojowy przekaza  w adz
demokratycznie wybranym nast pcom. Celem prezentowanego artyku u jest próba odpowiedzi
na pytanie o sposób rozliczania autorytarnej przesz o ci.

Rafa ytyniec
Pami  o Prusach Wschodnich w literaturze niemieckiej i polskiej po 1945 r.

Artyku  opisuje, w oparciu o koncepcj  pami ci Aleidy Assmana, zagadnienie literatury
po wi conej Prusom Wschodnim po 1945 r. G ównym w tkiem jest koncepcja "krajobrazu
pami ci" w literaturze polskiej i niemieckiej. Istniej  dwie ró ne i specyficzne ramy pami ci
przypisane tej literaturze w Niemczech i w Polsce: "utrata" i "odzyskanie". W przypadku literatury
niemieckiej mamy do czynienia z pisarzami z kr gu Landsmannschaft Ostpreußen, którzy przede
wszystkim akcentuj  niemiecki wk ad w histori  i kultur  Prus Wschodnich (Agnes Riegel) oraz
z pisarzami o odmiennych pogl dach, którzy utrat  Prus Wschodnich widz  jako konsekwencj  II
wojny wiatowej (Johannes Bobrowski, Siegfried Lenz, Manfred Peter Hein). Autorzy pisz cy o
Warmii i Mazurach przed 1989 r. podkre laj  polskie korzenie tych ziem, a ich literatura cz sto
zbli a si  do konwencji socrealizmu (Igor Newerly, Eugeniusz Paukszta), wyj tkiem pozostaje tu
twórczo  Erwina Kruka. Ko cowa cz  tekstu po wi cona jest ostatnim przemianom w



patrzeniu na przesz o  Prus Wschodnich (ksi ka Güntera Grassa Im Krebsgang oraz literatura
wokó  Wspólnoty Kulturowej "Borussia").

Zbigniew Mazur
Kampania propagandowa PZPR po or dziu biskupów polskich do biskupów niemieckich (województwo
wroc awskie)

W zwi zku z obchodami rocznicy chrztu polski (966) oraz listem biskupów polskich do biskupów
niemieckich (1965) w adze pa stwowe i partyjne uruchomi y w pierwszej po owie 1966 r.
kampani  propagandow  skierowan  bezpo rednio do ró nych rodowisk spo ecznych, w
szczególno ci do rodowiska wiejskiego. W kampanii tej ciekawym posuni ciem by o
wykorzystanie oficerów Wojska Polskiego, jak równie  do  skuteczna próba nawi zania przez
nich kontaktu z duchowie stwem ni szego szczebla. W artykule przedstawiono przebieg i
rezultaty akcji oficerów na podstawie zachowanych dokumentów partyjnych, wytworzonych

ównie przez instancje partyjne województwa wroc awskiego.

Bartosz Korzeniewski
Wystawa o zbrodniach Wehrmachtu. Specyfika fotograficznego no nika pami ci

Artyku  opisuje kontrowersje powsta e na kanwie prezentacji w Niemczech wystawy o
zbrodniach Wehrmachtu w kontek cie specyfiki fotograficznego medium pami ci i zagadnienia
post puj cej medializacji pami ci. Autor stara si  wyja ni  przyczyny ogromnego
zainteresowania wystaw  oraz wywo ywanych przez ni  sporów, odwo uj c si  do wspó czesnego
stanu niemieckiej pami ci zbiorowej. Wystawa naruszy a rozpowszechniony po II wojnie
wiatowej mit o niewinno ci Wehrmachtu, który pe ni  bardzo wa n  funkcj  w strategiach

odci aj cych podejmowanych w spo ecze stwie niemieckim dla uporania si  z kwesti  winy za
zbrodnie narodowego socjalizmu. Szczególn  uwag  po wi ca ideologicznym uwik aniom
utrwalonego w spo ecze stwie niemieckim zestawu wyobra e  o przesz o ci nazistowskiej,
podbudowanego przez promocj  przez mass media okre lonych wizualnych przedstawie .
Naruszenie tego zestawu wyobra e  przez prezentowane na wystawie fotografie, dokumentuj ce
udzia  Wehrmachtu w zbrodniach wojny rasowej, przyczyni o si  do powstania kontrowersji
wokó  wystawy.

Joanna Nitka
Edukacja i upami tnienie Holocaustu. Instrument kszta towania to samo ci narodowej spo ecze stwa
izraelskiego

Silne powi zanie Zag ady ze wspó czesno ci  i wp yw pami ci o Holocau cie na wiadomo
narodow  i to samo  Izraelczyków, w szczególno ci m odych, mo na zauwa y  w programie
nauczania o Holocau cie w szko ach, w tre ciach podr czników, w przemówieniach polityków
wyg aszanych w trakcie uroczysto ci upami tnienia oraz podczas wyjazdów studyjnych do Polski i
Marszów ywych. Na uwag  zas uguj  tak e metody pracy pedagogicznej i do wiadczenie
izraelskich "miejsc pami ci", zwi zane z ocala ymi z Holocaustu, w tym placówek muzealnych
utworzonych przez ocala ych emigrantów z Europy, placówek naukowo-badawczych, cmentarzy

nierzy walcz cych w wojnie o niepodleg o  oraz w wojnach izraelsko-arabskich, a tak e
miejsc maj cych szczególne znaczenie dla pa stwowo ci Izraela.

Marcin Zaborski
Przesz o  w tera niejszo ci. Niemieccy wyp dzeni w polskich mediach



Artyku  stanowi prób  odtworzenia wizerunku niemieckich wyp dzonych budowanego przez
polskie media. Autor wykorzystuje w tym celu wyniki monitoringu ogólnopolskich stacji
radiowych i telewizyjnych. Na podstawie dokonanej analizy wskazuje medialne konteksty, w
których pojawia si  kategoria "wyp dzonych" - takie jak stosunki polsko-niemieckie,
problematyka reparacyjna, kultura pami ci czy reinterpretacja historii. Dla dope nienia obrazu,
w tek cie przywo ane zosta y równie  wyniki bada  demoskopijnych odnosz cych si  do
omawianej tematyki. Wed ug autora - jej obecno  w publicznym dyskursie to jeden z dowodów
na to, e wojenna przesz o  jest nadal ywa w wiadomo ci spo ecze stw Polski i Niemiec,
wci  jawi c si  jako problem polityczny.


