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Wymazywanie z pamięci

D

Jeden z artykułów, autorstwa Renaty Gałaj-Dempniak, opila czytelnika przyzwyczajonego do tego, że publisuje polityczną burzę wokół katastrofy piławieckiej, czyli chakacje IPN poświęcone są najnowszej historii Polski,
osu i panicznej ucieczki polskiego wojska z pola bitwy podczas
książka Damnatio memoriae w europejskiej kulpowstania Chmielnickiego w 1648 roku. Była próba osądzenia
turze politycznej będzie niemałym zaskoczeniem.
winnych tej bezprzykładnej kompromitacji. Wskazywano na
W całkiem pokaźnej części dotyczy bowiem starożytności. To
regimentarzy, próbowano wykluczyć z grona posłów tych,
właśnie w tamtej epoce, w świecie rzymskim, rozpowszechktórzy byli pod Piławcami. Wokół sprawy
niła się metoda usuwania na zawsze ze zbioPiławiec toczyła się ostra rozgrywka porowej pamięci ludzi, którzy zostali oskarżeni
lityczna, były przejawy nienawiści do ludzi
o zdradę stanu i uznani za wrogów państwa.
posądzanych o klęskę. Skończyło się na
Damnatio memoriae, czyli skazanie na nieniczym. „Elity pragnęły uniknąć odpowiepamięć, to praktyka, którą stosowano wodzialności za porażkę. Można zadać pytabec władców i dygnitarzy. Niszczono ich winie, czy do tuszowania i wyciszania sprazerunki, skuwano nazwiska, wykreślano je
wy prowadził rozsądek, czy strach przed
z dokumentów, odmawiano prawa do grobu.
nieprzewidzianymi konsekwencjami śledzPo wiekach, w ustroju komunistycznym, rotwa” – pisze Gałaj-Dempniak. Hańbę katabiono to samo.
strofy piławieckiej starano się wymazać
Spośród wielu artykułów składających się
z pamięci. W dwa lata po Piławcach Sejm
na książkę kilka dotyczy wypaczania i fałszozakazał używania terminu „szlachta ukrawania pamięci w XX wieku, m.in o polskim
inna zawojowana”, aby nie przypominać niewkładzie w złamanie kodu Enigmy, żydowsławnych wydarzeń. Jednak, jak stwierdza
skich ofiarach Auschwitz, Żołnierzach Wyautorka, nierozliczenie się z przeszłością
klętych, Powstaniu Warszawskim. Usuwano
nie przyniosło państwu niczego dobrego.
i marginalizowano prawdę o ludziach i wyUmocniło się bowiem przekonanie, że jeśli
darzeniach, a niekiedy zastępowano ją – jak
Damnatio memoriae w europejskiej
jest wielu winnych, występek pozostanie
w przypadku żołnierzy antykomunistycznego
kulturze politycznej, red. Renata
podziemia – czarną legendą.
Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń, Magdalena nieukarany.
Semczyszyn, IPN, Szczecin 2011, ss. 308
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Ludzie drugiego obiegu

A

które ktoś wytworzył (zdobył papier, farbę, środki poligrautor porusza temat, o którym dużo napisano. Nieleficzne), a ktoś rozprowadzał. Ludzie pracujący nad nimi wchogalne książki i czasopisma zwracały uwagę badaczy od
dzili we wzajemne stosunki, druki rozchodziły się na swego
czasu, gdy tylko się pojawiła ich kolejna fala w dziejach
rodzaju rynku, musiały się bilansować ekonomicznie. WydaPolski. Poza wszystkim zwłaszcza książki były często
wano je, kierując się jakimiś przesłankami lub/i kryteriami.
elementem obiegu myśli inteligencji, a więc ludzi o działaniach
Co nie najmniej ważne, ktoś też w końcu
dość dobrze dokumentowanych w źródłach,
zwalczał „drugi obieg”.
także takich, którzy potem sami pisali o przeWłaśnie takimi zagadnieniami zajmużytych czasach. Z nielegalnym drukiem można
je się w swoim studium dr Sowiński. Pobyło się zapoznać przy stosunkowo niewielrównywalne problemy badano w odniekim ryzyku. Drugoobiegowe publikacje były też
sieniu do dawniejszych czasów, zwłaszcza
czymś wymiernym, materialnie lepiej widoczw odniesieniu do epoki Rewolucji Francunym i sprawdzalnym niż nastroje. Zachód je
skiej. Nawiasem mówiąc, badacze tamzauważał. Wszystko to sprawiło, że w wielu
tego casusu też pokazali, jak wielką rolę
opracowaniach jest o nich mowa. Licznych
odegrało pojawienie się zjawiska wolnego
historyków i historyków literatury zainteredruku w przełamywaniu monopoli władzy
sowała też treść publikacji „drugiego obiegu”.
i tworzeniu jednej z wielu w dziejach edyNapisanie w tych warunkach czegoś nocji wolności. W odniesieniu do burzenia
wego i ciekawego nie było łatwe. Autorowi
komunistycznego ancien régime’u raczej
udało się tego dokazać, gdyż spojrzał na spenie studiowano społecznych aspektów
cyficzny aspekt rozpatrywanych zagadnień.
i skutków nielegalnego drukarstwa. ZroPrzestudiował mianowicie społeczne uwabił to właśnie Paweł Sowiński. Uczynił to
runkowania zjawiska nielegalnej książki. Pociekawie zarówno w wymiarze badawczoszedł w kierunku, który jest bardzo cenny
-zawodowym, jak pod względem stylu rew historiografii: przyglądania się historii jako Paweł Sowiński, Zakazana książka.
ferowania wyników.
historii ludzi. W pewnym momencie pojawiły Uczestnicy drugiego obiegu 1977–1989,
Instytut Studiów Politycznych PAN,
się wśród nas nie abstrakcyjne, nielegalne
Marcin Kula
książki z księżyca, ale konkretne produkty, Warszawa 2011, ss. 367
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