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Andrzej Nowak 
Pamięć i pamięci

Pozwolę sobie zacząć od przypomnienia wypowiedzi Edwarda Abramow-

skiego. Niewątpliwie ta właśnie postać powinna zostać przywołana wśród 

najważniejszych duchowych antenatów Jacka Kuronia. Twórca polskiego 

solidaryzmu i zarazem swoistej wersji anarchizmu podejmował w swoich 

prowadzonych przed pierwszą wojną światową rozważaniach problem 

tożsamości, który nas tutaj również interesuje. 

Dla Abramowskiego, 100 lat temu, był to problem zagrożonej „starej” 

tożsamości polskiej. Opublikował na ten temat interesujący tekst Pomniej-

szyciele Ojczyzny1, będący pełną pasji obroną polskiej pamięci kulturowej, 

którą – jego zdaniem – miała zniszczyć nowa wizja: Polski małej, zreduko-

wanej w imię modernizacji do etnograficznego kadłubka, Polski uznanej 

przede wszystkim za krzywdzicielkę innych narodowości (w tym przypadku: 

Litwinów, Białorusinów, Ukraińców). Abramowski stwierdzał retorycznie, że 

dla zaakceptowania takiej wizji, o którą upominali się wówczas z pretensjami 

pod adresem Polski przedstawiciele nacjonalistycznych kół owych narodo-

wości, „trzeba by było utworzyć nową kulturę i nową duszę. Nie miałaby 

ona ani historii, ani przeszłości. Czy z takim okaleczeniem duchowym naród 

[polski] mógłby żyć?”.

1 Edward Abramowski, Pomniejszyciele Ojczyzny, „Kurier Warszawski”, 25–26 marca 1914.
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Walcząc o utraconą pamięć swojej tożsamości, tożsamość jakby przy-

krytą płaszczem Rzeczypospolitej, polskiej w swej dominującej kulturze, 

litewscy autorzy, podobnie jak ukraińscy czy białoruscy, uderzali w tożsa-

mość utrwaloną, zakorzenioną już od wieków w dużej części elit polskich. 

Polskość z zakwestionowanym w niej miejscem Mickiewicza, Słowackiego, 

Kościuszki, Moniuszki, a także z wymazanym z jej tradycji Wilnem, Lwowem, 

Grodnem – taka polskość istotnie oznaczała utworzenie dla niej „nowej 

duszy i nowej kultury”. Oznaczała także konieczność budowania nowej 

pamięci, będącej fundamentem nowej tożsamości, a może przede wszyst-

kim – wymazania starej pamięci, zapomnienia tego, czym była polskość 

na przykład dla Abramowskiego i dla tysięcy, dziesiątków tysięcy takich 

rodzin jak jego. To musiało oznaczać budowanie – przynajmniej na wschód 

od Bugu – panteonu odkrywających swoją pamięć Litwinów, Białorusinów, 

Ukraińców – na grobie polskiej pamięci Rzeczypospolitej. Czy ktoś może 

rozstrzygnąć, że któraś z tych pamięci była „świadomością fałszywą”, a któ-

raś nie? Litewska czy ukraińska pamięć krzywd – „słuszna”, polska pamięć 

wspaniałej Rzeczypospolitej i polskiego wkładu w jej wielokulturowe dzie-

dzictwo – „fałszywa”? Zaakceptowanie takiej perspektywy przez Polaków, 

zauważał Abramowski, oznaczało obowiązek budowania nowej pamięci: 

takiej mianowicie, w której w historii Polski szukaliby oni nie Polaków, ale 

obcych. Żeby swoich przodków i siebie samych ostatecznie zobaczyli jako 

obcych. O tym właśnie pisał z bólem Abramowski.

Jego słowa doskonale wyrażają dramat, jaki opisuje analiza fenomenu 

przeżywanego społecznie zapomnienia, analiza dokonana równolegle 

przez dwóch znakomitych współczesnych teoretyków pamięci: Franka 

Ankersmita2 i Paula Connertona3. Obaj wyróżniają ten szczególnie boles-

ny rodzaj zapomnienia: kiedy zapominamy, kim byliśmy, przestajemy się 

z tym identyfikować, by potwierdzić swoją nową tożsamość; kiedy tracimy 

nieodwołanie siebie samych, by stać się kimś nowym.

2 Frank Ankersmit, The Sublime Dissociation of the Past: or How to Be(come) What One Is No 
Longer, „History and Theory”, Oct. 2001, s. 295–323.

3 Paul Connerton, Seven types of forgetting, „Memory Studies” 2008, nr 1, s. 59–71.
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Stale stawiamy sobie pytanie o możliwości i konieczności kolejnych 

przekształceń tożsamości. Tymczasem w naturze ludzkiej istnieje, głęboko 

ulokowana, chęć obrony tożsamości zastanej. Te dwa instynkty będą się 

zawsze ścierały – z jednej strony: chęć zmiany, otwarcia na przyszłość, na 

wielość możliwości, na utopię, której pięknie broni w wielu swoich pismach 

m.in. Andrzej Mencwel – a z drugiej: chęć obrony tego, kim jestem, prag-

nienie pozostania tym, kim jestem. 

Polska kształtowała przez kilkaset lat poprzez ucieranie określone 

elementy naszej tożsamości. Sięgnę teraz do pierwszego polskiego pisarza 

i historyka – mistrza Wincentego, nazwanego po wiekach Kadłubkiem. Pi-

sał on już 800 lat temu: identitas mater est societatis, czyli „tożsamość jest 

matką wspólnoty/społeczeństwa”. W tym krótkim zdaniu została zawarta 

jakaś głęboka mądrość, a zarazem dylemat: tożsamość jest matką stowa-

rzyszenia – jeśli podważamy tożsamość, jeśli ją dekonstruujemy, to coś się 

dzieje ze wspólnotą. Czy jednak ta tożsamość, którą konstruuje dla Polaków 

Wincenty Kadłubek, musi być bezkrytyczna i ślepa? Przywołajmy drugi cytat 

z Kroniki polskiej mistrza Wincentego: „Obawiam się, ażebyśmy więcej, niż 

to jest słuszne, nie starali się podobać sami sobie, boję się, byśmy nazbyt 

sobie nie potakiwali, i żeby w chwili, gdy się głupio do siebie uśmiechamy, 

jeszcze głupsza przyczyna niepodobania się sobie nawzajem nam nie urąga-

ła. Albowiem przymilnością wykarmimy głupotę, a mówieniem na przekór 

roztropność. Ganiący jednak niech będzie przyjazny i mądry, to błędy z mi-

łością poprawi, to łając, przypomni, niech pochopnie nie obszczekuje jak 

bezwstydna zjadliwość, która poszukuje sęka w trzcinie i dziury w całym. 

Niech raczej pamięta zarówno o swoim, jak i o naszym człowieczeństwie, 

i o tym, że w ludzkim rozeznaniu nie ma nic doskonałego”4. 

Ostatnie fragmenty przytoczonego zdania doskonale oddają – w moim 

przekonaniu – postawę Jacka Kuronia: nigdy nie dostrzegałem w jego 

słowach przeświadczenia, że wie on z absolutną pewnością, jak jest, inni 

4 Mistrza Wincentego Kronika polska, przeł. Kazimierz Abgarowicz i Brygida Kürbis, wstęp 
i oprac. Brygida Kürbis, Warszawa 1974. 
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zaś tego nie wiedzą. Zdawał sobie sprawę z niedoskonałości swojej pozycji 

poznawczej jako człowieka. A ponadto pamiętał zarówno o swoim, jak 

i o swojego partnera człowieczeństwie – to wydaje mi się uderzającą cechą, 

podkreślaną przez każdego, kto Jacka Kuronia wspomina. 

W tym kontekście warto zobaczyć dzisiejsze spory o polską tożsamość. 

Jacek Kuroń tak mówił o tym, kiedy był przewodniczącym Komisji Mniej-

szości Narodowych i Grup Etnicznych w Sejmie. Cytuję: „Nieważna jest 

rzeczywista historia, tylko historia obecna w ludzkiej świadomości. W Pol-

sce żadne poczucie winy wobec Ukraińców nie istniało, istniało i istnieje 

natomiast bardzo głębokie przekonanie, że Polacy są męczennikami świata. 

Jako społeczeństwo nie dojrzeliśmy jeszcze do dokonania rachunku sumie-

nia, bo ciąży na nas kompleks ofiary. Co więcej, jest to honorowy tytuł, nie 

pozwala on na żadne ustępstwa, na przykład na uznanie, że strona polska 

bywała także krzywdzicielem. Ze względu na kompleks ofiary po stronie 

polskiej jawi się, że to ona jest zawsze stroną pokrzywdzoną”5. 

Myślę, że to jest klarowny wykład pozycji Jacka Kuronia. W tym kierun-

ku szedł. Historia krytyczna czy raczej publicystyka krytyczna (bo historia 

krytyczna ma mniejsze znaczenie, kto czyta książki historyków – niewielka 

grupka ludzi), zwłaszcza powielana przez wielkie media elektroniczne, 

podchwyciła w ostatnich 20 latach ten ton. Czy wygrała? Na pewno nie. 

Wywołała kontrnurt historii apologetycznej, ten odruch obronny – „moja 

tożsamość jest zagrożona, zabierają mi ją, a ja nie chcę jej zmieniać”. 

I tu powstaje problem. Ten właśnie, który zasygnalizowałem na wstępie, 

przywołując może nieoczekiwany cytat z Abramowskiego. Nie twierdzę, 

że rację ma jedna czy druga strona owego sporu. Nie umiem też łatwo 

znaleźć rozwiązania tego napięcia. Rzeczywistego, bo przeżywanego przez 

konkretnych ludzi. Od dobrej woli pójścia o krok dalej w rozwiązywaniu 

tego dylematu, historia krytyczna przeszła dalej, niebezpiecznie – śmiem 

twierdzić – daleko: sięgnęła po rolę terapeuty. Jeśli ktoś uważa, że może 

5 Trudna droga do pojednania – rozmowa „Dialogu” z Jackiem Kuroniem na temat stosunków 
polsko-ukraińskich, www.dialogonline.org/artikel_pl.php?artikel=26 (dostęp: 27 marca 2013).
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leczyć innych ze złej pamięci, to bardzo szczególnie ustawia relacje między 

sobą a tymi, ku którym się zwraca. Wydaje mi się, że Jacek Kuroń nigdy 

nie występował w roli terapeuty i nie traktował drugiego jak pacjenta. 

Przyjmowaniu postawy terapeuty towarzyszy zapewne nierzadko dobra 

wola – usunięcia czegoś, co można z własnej perspektywy rozpoznać jako 

chorobę. Ale ryzyko pozostaje poważne.

Oto kolejna ilustracja tego problemu, kolejny cytat – fragment artykułu 

Jerzego Jedlickiego: „Jeśli celem, jaki mamy przed oczyma, jest bezlitosna 

prawda dziejowa i pogodzenie Polaków katolików z plamami własnej 

historii narodowej i wyznaniowej, to zadania tego nie da się wykonać 

w znieczuleniu [...]. «Aby pewne rzeczy wypowiedzieć – pisze Joanna 

Tokarska-Bakir – trzeba przezwyciężyć własny i cudzy odruch cofnięcia 

się przed bólem»”6 . 

Jeszcze raz podkreślę – można tu zobaczyć dobrą wolę, chęć usunięcia 

problemu, jakiegoś społecznego „wrzodu”, ale pojawia się to ryzykowne 

stwierdzenie, że należy przezwyciężyć „odruch cofnięcia się przed bó-

lem” – bólem zadawanym innemu. I wtedy przychodzi mi na myśl motto, 

przyjmowane coraz powszechniej jako swego rodzaju oczywisty układ 

odniesienia dla współczesnej wrażliwości (przed wiekami inaczej na to 

patrzono, ale dzisiaj ten właśnie sposób dominuje). To jest cytat z powieści 

pisarza południowoafrykańskiego J.M. Coetzeego z powieści Czekając na 

barbarzyńców: „Tylko ból jest prawdą, wszystko inne budzi wątpliwości”. 

Ostatecznie w zderzeniu z dylematami i z różnymi moralnymi sporami 

miernikiem jest ból, jaki zadajemy drugiemu. I tu się pojawia dylemat: czy 

możemy zadawać ból w imię uniknięcia problemów, które my uznajemy za 

większe? Jak zmierzyć te bóle, które zderzają się w sporach o tożsamość?

Na koniec chcę przedstawić dwie perspektywy rozstrzygania tego prob-

lemu. Miałem okazję zapoznać się z nimi podczas konferencji Memory and 

Theory in Eastern Europe, jaka odbyła się w lipcu 2011 roku w Cambridge. 

6 Jerzy Jedlicki, Bezradność, „Gazeta Wyborcza”, 27 czerwca 2009, cyt. za: Przeciw 
antysemityzmowi 1936–2009, wybór, wstęp i opracowanie Adam Michnik, Kraków 2010, t. 3, 
s. 1024. 
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Pierwszą reprezentowała Aleida Assmann, „kapłanka” pamięci europejskiej, 

która dość stanowczo domagała się utrwalenia instytucjonalnego wzoru 

pamięci obowiązującej w całej Europie, a jego źródłem jest przyjęta już 

wcześniej, przed 1989 rokiem, w Niemczech i zachodniej Europie perspek-

tywa: doświadczenie Holocaustu jako ustalone jednoznacznie za swego 

rodzaju wzorzec pamięci dla innych wrażliwości. Po włączeniu krajów 

Europy Wschodniej do UE ten wzorzec zderzył się, stwierdza Assmann, 

z doświadczeniem, z pamięcią GUŁagu. Rozwiązania, jakie proponuje 

Assmann dla tego zderzenia, doświadczonego po rozszerzeniu Europy 

o kraje znajdujące się w sferze panowania sowieckiego, to próba swoistego 

Ausgleichu; pamięć Holocaustu wszędzie obowiązuje, ale we wschodniej 

Europie, raczej nie zachodniej, może obowiązywać obok niej także pamięć 

GUŁagu. Abstrahuję od treści ideowych związanych z rodzajami pamięci, 

które proponuje Aleida Assmann, a które Unia Europejska de facto wspie-

ra i próbuje instytucjonalizować. Zwracam jedynie uwagę na sam sposób 

rozwiązania: jakaś terytorializacja pamięci ma być obowiązująca na danym 

obszarze, na szerszym inna, zaś pozostałe pamięci powinny być albo pomi-

jane milczeniem, albo nawet zwalczane jako szkodliwe. 

Z odmiennym głosem wystąpił Natan Sznaider z Uniwersytetu w Jerozo-

limie. Ten wybitny badacz pamięci przedstawił perspektywę pamięci kos-

mopolitycznej, łączącej jednak kosmopolityzm z tożsamością wspólnotową, 

w tym przypadku żydowską. Zwrócił on uwagę, że – po pierwsze – historia 

i granice już nie muszą być we współczesnym świecie jedynymi formami 

symbolicznej integracji. I to jest bardzo ważne stwierdzenie. Tymczasem 

to, co proponuje Aleida Assmann – terytorializacja pamięci obowiązują-

cej (i terapia mająca usuwać stopniowo inne, nieuznane instytucjonalnie 

formy pamięci) – służy utrwaleniu granic, już nie narodowych, ale inaczej 

zakreślonych: w tym przypadku granicę wyznacza oddziaływanie instytucji 

UE. Drugą cechą, jaką Sznaider dostrzegł także w spojrzeniu wymienionej 

Aleidy Assmann, był klasyczny podział na „my” i „oni”, „my” i „inni”. „My” 

rozumiemy właściwość tej pamięci, którą proponujemy, a „oni” jej jeszcze 

nie zrozumieli, jeszcze do niej nie dojrzeli. „My” mamy prawo narzucić 
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„dobrą”, „właściwą” pamięć owym jakoś emocjonalnie niepełnosprawnym 

„innym”, tym ze wschodniej Europy. 

Podczas spotkania Polityka pamięci7 w Fundacji im. Stefana Batorego 

rozmawialiśmy z ukraińskimi historykami i politologami o problemach 

z rozumieniem naszej wschodnioeuropejskiej wrażliwości historycznej i jej 

zderzeniu z mainstreamem pamięci europejskiej. W tej ostatniej brak miejsca 

na takie „szczegóły”, jak na przykład wrażliwość na zetknięcie z rosyjskim 

imperializmem. A to doświadczenie nie jest związane koniecznie ani z Ho-

locaustem, ani nawet z GUŁagiem, choć może być także traumatyczne oraz 

niezmiernie ważne dla swoistej pamięci i łączącej się z nią tożsamości. Czy 

trzeba z takiego nieuznanego doświadczenia – leczyć? 

Na tę kwestię zwracał uwagę właśnie Sznaider: podzielone pamięci 

wynikają nieuchronnie z różnych doświadczeń. Jak rozwiązać ten problem? 

Czy narzucić pamięć o doświadczeniu, które uznajemy za najważniejsze 

i niosące uniwersalistyczne przesłanie, jak twierdzą Assmann i tysiące innych 

osób z mocnymi argumentami na rzecz takiego myślenia? Czy też jesteśmy 

w stanie znaleźć miejsce dla pamięci podzielonych? Jak rozwiązać dylemat 

między uniwersalizmem, tak potrzebnym ludzkiej myśli, i pluralizmem 

ludzkich doświadczeń?

Natan Sznaider opowiada się jednoznacznie za obroną pluralizmu ludz-

kich doświadczeń i ludzkich pamięci. Warto bowiem przy okazji zauważyć, 

że nie ma czegoś takiego jak „polska pamięć narodowa”. Widzimy, jak w ob-

rębie tego, co ktoś może nazwać pamięcią „PiS-owską” czy „prawicową”, 

spierają się różne pamięci: na przykład „pamięć Wołynia” (ludobójstwa 

ukraińskiego na Polakach tam mieszkających) i „pamięć Katynia” (ludobój-

stwa sowieckiego). To są bardzo ostre walki między jedną a drugą, i czy 

ktoś powie, że to jest jedna scentralizowana pamięć narodowa? A może 

ktoś chciałby zakazać jednej i drugiej? Nie, one wynikają z różnych realnych, 

przeraźliwie realnych doświadczeń (dla tych, którzy je noszą w sobie, nie 

7 Materiały z tego spotkania zostały opublikowane w tomie Pamięć i pytania o tożsamość. 
Polska. Ukraina, red. Tomasz Horbowski, Piotr Kosiewski, Warszawa 2013. 
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mniej realnych i przeraźliwych od uniwersalnego doświadczenia Holocau-

stu) – i te doświadczenia zderzają się ze sobą. 

Jak spotykać się z innymi ludźmi, żeby unikać kolizji, kiedy te różne 

doświadczenia szukają swego miejsca pod słońcem? Natan Sznaider pro-

ponuje formułę „aginistycznego pluralizmu”8. Aleksander Smolar, aktywny 

uczestnik polskich debat nad pamięcią historyczną, przedstawiając kilka 

lat temu próbę ich systematyki, wyróżnił w naszych politykach pamięci: 

1. politykę „podboju”, kiedy jedna ze stron sporu o pamięć i tożsamość 

próbuje narzucić reszcie uczestników swoje praktyki pamięci, hierarchie 

i symbole; 2. politykę wewnętrznej „zimnej wojny”, kiedy każda ze stron 

sporu pozostaje w swoich „okopach”, wciąż z myślą o ostatecznym „pod-

boju”; 3. politykę „pokojowej koegzystencji” różnych pamięci; 4. politykę 

ograniczonego demokratycznego consensusu między różnymi pamięciami9. 

Sam opowiedział się zdecydowanie za tym czwartym wariantem. Droga do 

niego może jednak prowadzić przez „podbój” (zadawanie bólu innym w imię 

leczenia, przymusowa, wspierana instytucjonalnie zmiana pamięci w celu 

zbudowania nowej tożsamości) albo przez „pokojową koegzystencję”, w któ-

rej może – z czasem – zacząć się rozmowa przygotowująca consensus. Ta 

druga ewentualność wydaje mi się lepsza. Czy jest realna? Proszę o dyskusję. 

8 Teksty Natana Sznaidera oraz Aleidy Assmann zostały opublikowane w tomie materiałów 
ze wspomnianej tutaj konferencji w Cambridge: Memory and Theory in Eastern Europe, ed. by 
Uilleam Blacker, Alexander Etkind, and Julie Fedor, New York 2013.

9 Zob. Aleksander Smolar, Władza i geografia pamięci, w: Pamięć jako przedmiot władzy, 
red. Piotr Kosiewski, Warszawa 2008, s. 56–57.
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Dyskusja, której zabrakło 

Rozważania o polskiej tożsamości niejednokrotnie prowadzą do wymie-

szania porządku empirycznego z porządkiem wartości. Jacy jesteśmy na co 

dzień, a kim chcielibyśmy być? Jacy jesteśmy „naprawdę”, choć może tego 

nie widać? Na pewno wcale nie jesteśmy jednomyślni w opisie zarówno 

realiów, jak i projektów czy „idealnych bytów”.

Zadałam sobie trud, aby pod tym kątem przeczytać program Prawa 

i Sprawiedliwości ogłoszony w 2014 roku1 – zwracając uwagę przede 

wszystkim na kwestie związane z kulturą i tożsamością narodową. Nawet 

PiS dostrzegł, że dziś trudno odwoływać się do etnicznej wizji narodu 

polskiego. Inaczej mówiąc, nie będzie sprawdzania genów i poseł John 

Godson pod warunkiem odpowiedniej akulturacji może zostać Polakiem. 

Naród według PiS-u jest grupą połączoną wspólną kulturą. Tym bardziej 

warto zatem przyjrzeć się, jak ma ona wyglądać, a właściwie jak „napraw-

dę” wygląda. Co nie jest zaskoczeniem, opiera się ona na narodowych 

tradycjach martyrologicznych oraz bliskim związku z polskim Kościołem 

katolickim, a nawet powiedziałabym, że została podporządkowana temu 

Kościołowi. Najgroźniejsze jednak w tym programie są proponowane środki 

niezbędne do umocnienia tak rozumianej narodowej tożsamości, poczynając 

1 Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, Warszawa 2014. Dokument jest dostępny także 
w wersji elektronicznej na stronie: http://www.pis.org.pl/dokumenty.php.
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od przedszkola: religia, wychowanie patriotyczne, szkolne wycieczki do 

Lwowa i Wilna, opieka nad miejscami martyrologii (każda szkoła będzie 

opiekować się wyznaczonym miejscem), budowa Muzeum Kresów (możemy 

sobie wyobrazić, jak takie muzeum by wyglądało)... Natomiast środki na 

finansowanie w kulturze tego, co nie pasuje do wizji promowanej przez 

PiS, zostaną zlikwidowane. Od dzieciństwa do śmierci zaprojektowano nie 

tylko kształt postulowanej kultury, ale także to, co zostanie zrobione dla 

osiągnięcia tego celu.

Oczywiście nie ma w tej wizji miejsca na gender mainstreaming czy 

inną „homopropagandę”. I jestem przekonana, że PiS w przypadku dojścia 

do władzy tę właśnie część programu, w odróżnieniu od innych, mógłby 

zrealizować. Chociażby dlatego, że jest to relatywnie najtańsze. 

Nie o tym jednak chciałam mówić. Zainteresowała mnie reakcja main-

streamu na całość propozycji PiS: dominowały głosy tych, który liczyli 

pieniądze, opinie dotyczącego tego, na co nas nie stać, bo trzeba byłoby 

tyle a tyle miliardów. Podważano z tego powodu właściwie wszelkie 

konkretne propozycje. Nie podjęto natomiast dyskusji z przedstawioną 

w tym projekcie generalną wizją naszej tożsamości i naszej kultury. A jest 

to – w gruncie rzeczy – projekt narodowosocjalistyczny: wizja narodowe-

go państwa, które pilnuje prawomyślności swoich obywateli i kształtuje 

ich od najwcześniejszego dzieciństwa, a jednocześnie sporo miejsca 

poświęca kwestiom społecznym – równości i solidarności. Nie wiem, czy 

chcielibyśmy żyć w takim społeczeństwie. To skąd ten brak komentarzy do 

tej części PiS-owskiego programu? Czyżby powodem było to, iż wówczas 

należałoby się przyznać do dystansu wobec narodowych mitów? Nie jest 

wcale łatwo powiedzieć: nie chcemy budować Muzeum Kresów, a przy-

najmniej w kształcie przez was proponowanym. Oznajmić: nie uważamy, 

że dzieci powinny zajmować się miejscami martyrologii i rekonstrukcjami 

historycznymi, bo w ten sposób można zbudować świadomość bardziej 

nacjonalistyczną niż patriotyczną. Trudno jest też powiedzieć: żadnego 

podporządkowania się Kościołowi katolickiemu, który miałby wpływać 

na naszą tożsamość za pomocą środków mocnych, wychowawczych, 
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Wobec innych, wobec dyskryminacji

zapisanych w prawie, korzystając ze wsparcia finansowego obiecywa-

nego temu Kościołowi przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy też przyznać: 

nawet jeśli chciałabym, aby moje dziecko odwiedziło kiedyś Wilno, to 

nie z wycieczką szkolną prowadzoną przez wykształconych w PiS-owskim 

państwie wychowawców. 

Nie chodzi mi o program PiS, tylko o pytanie: dlaczego tak słabo bronimy 

się przed tego rodzaju wizjami? Dlaczego nie mamy odwagi mieć własnej 

wizji i głośno o niej mówić? Czemu nie powiemy otwarcie, że nie zgadza-

my się na ten projekt, mamy za to własny. Nie jest tak, że nigdy i nigdzie 

go nie prezentujemy, przeciwnie – wielu osobom dość łatwo przechodzą 

przez gardło gładkie zdania o otwartym, tolerancyjnym i pluralistycznym 

społeczeństwie. Jednak w polityce trzeba być pragmatycznym, to znaczy 

liczyć pieniądze. Tożsamość jest kwestią albo prywatną, albo – ta zbiorowa 

– odświętną. Wtedy łatwo zapomnieć o deklaracjach otwartości, a sięgnąć 

do wspólnych symboli narodowych, które z takim zapałem zagospodarowuje 

i zawłaszcza prawica. Cóż w tym złego? Przecież są to też nasze symbole. 

Owszem, ale jeśli chcemy nasycić je innymi znaczeniami, pokazać w innej 

konfiguracji, to powinniśmy o tym pamiętać na co dzień. Przykład komen-

tarzy i reakcji liberalnych mediów na program PiS, w których pominięto 

kwestie kultury i tożsamości jako nieważne, nieistotne politycznie, to tylko 

jeden z licznych przykładów tego, jak łatwo o tym zapominamy. 

Podobnie rzecz się ma z kwestią równości płci i kulturowego upodmio-

towienia kobiet – może czasem pojawiać się w deklaracjach, ale ostatecznie 

będzie traktowana jako sprawa absolutnie drugorzędna. Dlatego też, tym 

bardziej, nie powiemy, że nie godzimy się na projekt narodu, w którym nie 

ma miejsca dla kobiet. Albo dla mniejszości seksualnych. Może Polska jest 

kobietą, ale Polak to mężczyzna, a w najlepszym razie człowiek. Problemy 

płci i narodu traktowane są jako całkowicie od siebie oderwane. 

Również ludzie wywodzący się z opozycji demokratycznej miewają 

kłopoty z autentycznym zrozumieniem tych kwestii. 

W tym miejscu pragnę więc przypomnieć ważną akcję środowisk kobie-

cych tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Wtedy to 
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powstała tzw. „manifesta”, podpisana przez wiele kobiet oraz niektórych 

mężczyzn2. Opublikowały „manifestę” „Wysokie Obcasy”, pismo dla kobiet; 

w poważnej, „ogólnoludzkiej” „Gazecie” nie było dla niej miejsca. Był to 

głos emocjonalny i liberalny (dziś już byśmy tak tego nie napisały), jasno 

jednak domagający się równych praw, prawa do legalnej aborcji oraz prote-

stujący przeciwko kupczeniu tymi prawami, zapominaniu o nich w zamian 

za poparcie Kościoła. 

Jacek Kuroń – jako jeden z nielicznych mężczyzn – podpisał się pod tym 

bez wahania. 

2 http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,1354178.html.



Dziedzictwo –  
następne pokolenie wobec dylematów III RP 

Stosunek pokolenia, które weszło w dorosłość po 
roku 1989, do III RP: ocena kształtu Rzeczypospolitej 
wznoszonej po 1989 roku i doświadczeń poprzedniego 
pokolenia. Ciągłość i nieciągłość przemian. Polskie wybory 
a doświadczenia innych.


