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Obchody dwudziestolecia III Rzeczypospolitej.
Próby kszta³towania pamiêci zbiorowej polskiego spo³eczeñstwa

D

wadzieœcia lat po narodzinach III Rzeczypospolitej nic co dotyczy³o jej narodzin
nie by³o ju¿ oczywistym. Nawet sam termin III RP, który jeszcze na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych zdawa³ siê byæ symbolem nowego otwarcia w naszych dziejach,
synonimem zwyciêstwa i zerwania z niedawn¹ przesz³oœci¹, zacz¹³ kojarzyæ siê wielu
Polakom z zaniechaniem, kunktatorstwem, patologi¹, a nawet zdrad¹. Z takich nastrojów
wziê³a siê przecie¿ retoryczna i polityczna si³a has³a „IV RP”, jak¿e noœna u schy³ku
dwudziestolecia 1989–2009. W g³êboko podzielonym polskim spo³eczeñstwie, wobec
którego co bardziej krewcy politycy i publicyœci nie wahaj¹ siê u¿ywaæ terminu „dwie
Polski”, zapo¿yczonego z czasów poprzedzaj¹cych wojnê domow¹ w Hiszpanii, jednym
z czynników podzia³u sta³y siê kwestie historyczne, a w zasadzie wyznawana wizja
przesz³oœci w odniesieniu do kilku wêz³owych faktów i zjawisk. Zaistnia³a wyraŸna korelacja pomiêdzy aktualnymi zapatrywaniami politycznymi a ocen¹ takich wydarzeñ
sprzed lat dwudziestu, jak: kontrakt okr¹g³ego sto³u, wybór gen. Jaruzelskiego na prezydenta czy kszta³t i dzia³ania rz¹du Tadeusza Mazowieckiego. Narodzi³a siê wrêcz,
jak pisa³ A. Hall, czarna i z³ota legenda pocz¹tków III Rzeczpospolitej. Która z nich
zwyciê¿y w sferze zbiorowej pamiêci spo³eczeñstwa, zyska dominacjê w obszarze
spo³ecznych wyobra¿eñ przesz³oœci? OdpowiedŸ na tak postawione pytanie sta³a siê
istotnym elementem diagnozy stanu wspó³czesnej sceny publicznej. Mówi¹c wprost: zaszczepienie w umys³ach Polaków w³asnej interpretacji mitu za³o¿ycielskiego III RP
mog³o wp³yn¹æ na ukszta³towanie siê ich politycznych sympatii i decyzje przy urnach
wyborczych. Walka o pamiêæ sta³a siê w istocie walk¹ o w³adzê, nie tylko w sferze
symbolicznej. Trudno siê wobec tego zgodziæ z tez¹ Dariusza Gawina, postawion¹ przy
okazji podsumowania obchodów dwudziestolecia III RP, oznajmiaj¹c¹: nowy konsensus
dotycz¹cy pamiêci demokratycznej wspólnoty politycznej Polaków zrodzony jakoby
wokó³: neo-solidarnoœciowej wersji pamiêci aksjologicznej1. Gdzie¿ bowiem znajduje
siê ów solidarnoœciowy wzorzec pamiêci, skoro ani dzisiejsze, ani tym bardziej dawne
wcielenie Zwi¹zku nie wypracowa³o ¿adnej w tej kwestii jednoœci, a wszystkie strony
sporu legitymizuj¹ swoje wersje przesz³oœci odwo³ywaniem siê do ró¿nych elementów
tradycji solidarnoœciowej.
Dlatego warto podj¹æ politologiczn¹ refleksjê nad wspó³czesnymi sposobami upamiêtniania wydarzeñ roku 1989 i umieœciæ j¹ w kontekœcie badañ nad pamiêci¹ w wymiarze spo³ecz-
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nym. Obchody dwudziestolecia istnienia III RP, które zbieg³y siê w czasie z okr¹g³¹ rocznic¹
roku 1939, zamykaj¹cego dzieje poprzedniej formy naszej pañstwowoœci – II RP, by³y organizowane na wielu obszarach i przybiera³y ró¿ne formy. Nie we wszystkich objawia³ siê intencjonalny zamiar kszta³towania zbiorowej pamiêci spo³eczeñstwa, nie zawsze towarzyszy³a
im atmosfera „walki o pamiêæ”. Mniej by³a ona widoczna w ramach podejmowanych projektów badawczych i organizowanych konferencji naukowych, bardziej przy okazji oficjalnych
uroczystoœci firmowanych przez instytucje pañstwa, szczególnie zaœ wyraŸnie dostrzec j¹
mo¿emy w publicystycznych debatach goszcz¹cych na forach politycznie zaanga¿owanych
mediów. Te w³aœnie, wymienione powy¿ej, „obszary upamiêtniania” s¹ przedmiotem refleksji w ramach niniejszego tekstu, którego ambicj¹ jest równie¿ dostrze¿enie w nich „obszarów
polityki pamiêci” prowadzonej przez rozmaite instytucje i œrodowiska.
Poruszaæ bêdziemy siê w krêgu terminów i znaczeñ wielce niejednoznacznych i wci¹¿
szeroko dyskutowanych, warto by³oby zatem dokonaæ kilku terminologicznych uœciœleñ,
które pomóc winny zakreœleniu, niezbêdnego dla omawianych form upamiêtniania, kontekstu.
Kluczowe dla poni¿szych rozwa¿añ s¹ niew¹tpliwie dwa pojêcia: „pamiêæ zbiorowa”
i „polityka pamiêci”. Pierwsze z nich ma d³ug¹ tradycjê stosowania i siêga klasycznych ju¿
dziœ ustaleñ Maurice`a Halbwachsa2. Od niego rozpoczyna swoje istnienie nurt badañ nad pamiêci¹ i zapominaniem, którego najbardziej znacz¹cymi przedstawicielami zdaj¹ siê: Paul
Ricoeur, Pierre Nora, czy Jan i Aleida Assmannowie. W Polsce posiadamy d³ug¹ tradycjê naukowej refleksji nad tymi zagadnieniami. Zaczêli j¹ prowadziæ, jeszcze w latach szeœædziesi¹tych Nina Assorodobraj i Stefan Czarnowski, obecnie zaœ najwa¿niejsze teksty wychodz¹
spod pióra Barbary Szackiej, Andrzeja Szpociñskiego, Lecha M. Nijakowskiego, czy Aleksandry Jasiñskiej Kani3. Wa¿n¹ czêœci¹ owej refleksji jest dokonanie rozró¿nieñ miêdzy pojêciami pamiêci historycznej, pamiêci spo³ecznej i pamiêci zbiorowej oraz odniesienie ich do
odpowiednich sfer œwiadomoœci spo³ecznej, stworzenie zatem wyrazistej siatki pojêæ, które
u³atwi³yby naukow¹ kategoryzacjê tak ulotnej, jak pamiêæ jednostek i spo³eczeñstw, sfery.
Nie ma w tym tekœcie oczywiœcie potrzeby i miejsca szerokiego zdawania sprawy z tych
dzia³añ, nale¿y jednak przyj¹æ konkretn¹ definicjê pamiêci zbiorowej, pamiêtaj¹c jednak, i¿
jest to zabieg doœæ woluntarystyczny. Najbardziej u¿yteczna zdaje siê tu definicja B. Szackej,
która ukazuje pamiêæ zbiorow¹ jako: zbiór wyobra¿eñ cz³onków zbiorowoœci o jej przesz³oœci,
o zaludniaj¹cych j¹ postaciach i minionych wydarzeniach jakie w niej zasz³y, a tak¿e sposobów ich upamiêtniania i przekazywania o nich wiedzy uwa¿anej za obowi¹zkowe wyposa¿enie
cz³onka tej zbiorowoœci4. Akceptuj¹c t¹ tezê warto przytoczyæ spostrze¿enie A. Szpociñskiego, który sugeruje, i¿ po roku 1989 elity artystyczne i intelektualne trac¹ t¹ rolê na rzecz elit
politycznych i mediów. Kana³ami najefektywniejszego oddzia³ywania na postawy spo³eczne
wobec przesz³oœci zaczynaj¹ byæ najpopularniejsze œrodki spo³ecznego przekazu5.
Tak rozumiana pamiêæ zbiorowa spe³nia w spo³eczeñstwie wiele istotnych funkcji. Najwa¿niejsze, z punktu widzenia naszych rozwa¿añ, s¹ niew¹tpliwie: funkcja to¿samoœciowa
i funkcja legitymizacyjna6. Pierwsza, nazywana równie¿ niekiedy integracyjn¹, s³u¿y utwierdzaniu jednostek w przekonaniu, i¿ s¹ czêœci¹ istniej¹cej od dawna zbiorowoœci. Wzmacnia
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to¿samoœæ grupow¹ poprzez œwiadome wspieranie takiego obrazu przesz³oœci, który budzi
emocjonalny oddŸwiêk wœród cz³onków owej zbiorowoœci. Konstruowany i wzmacniany jest
poprzez to wspólny dla nich system wartoœci i wzorców zachowania. Funkcja legitymizacyjna dotyczy uprawomocniania istniej¹cego porz¹dku spo³eczno-politycznego, czyli struktur
spo³ecznej dominacji i form w³adzy politycznej. Dominacja w spo³eczeñstwie, którejœ z form
zbiorowej pamiêci jest wiêc istotn¹ wartoœci¹ zarówno dla pañstwa i jego aktualnych w³adz,
jak równie¿ dla ró¿nych œrodowisk i instytucji aspiruj¹cych do uzyskania wp³ywu na ¿ycie
publiczne. Dla uzyskania panowania w sferze spo³ecznych wyobra¿eñ przesz³oœci prowadz¹
one dzia³ania, które mo¿emy nazwaæ „polityk¹ historyczn¹” lub „polityk¹ pamiêci”.
Autor wspó³czesnej monografii dotycz¹cej owej problematyki: L. M. Nijakowski, preferuje
tu sformu³owanie „polityka pamiêci”, nie dokonuj¹c jednak¿e wyraŸnej dystynkcji oddzielaj¹cej je od „polityki historycznej”7. Brak jasnej definicji pozwala tu na pewn¹ dowolnoœæ,
pragnêlibyœmy jednak opowiedzieæ siê za stosowaniem terminu „polityka pamiêci” w³aœnie
na gruncie refleksji naukowej, jako ¿e „polityka historyczna” zbyt czêsto pojawia siê w polemikach natury politycznej. Trudno pisaæ o niej bez zagro¿enia bycia zaklasyfikowanym jako
zwolennik tej lub innej opcji politycznej8. „Polityka pamiêci” w najwê¿szym rozumieniu jest
przez Nijakowskiego definiowana jako: wszelkie intencjonalne dzia³ania polityków i urzêdników, maj¹ce formaln¹ legitymizacjê, których celem jest utrwalenie, usuniêcie lub redefinicja okreœlonych treœci pamiêci zbiorowej9. Autor sugeruje, i¿ w tym znaczeniu pozostaje ona
bliska propagandzie pañstwowej. Mo¿na by, w ramach naszych rozwa¿añ, zaproponowaæ
pewne rozszerzenie takiego rozumienia o media, szczególnie prasê, która nie wype³nia w sporze o przesz³oœæ wy³¹cznie funkcji informacyjnej, ale d¹¿y do zasugerowania okreœlonej wizji
historii.
Okolicznoœciowa refleksja, która dotyczy sfery nauki i wyra¿a siê przy okazji spotkañ naukowych, projektów i publikacji, równie¿ mo¿e byæ postrzegana w odniesieniu do pojêæ pamiêci zbiorowej i polityki pamiêci, choæ odniesienia te przybieraj¹ tu formê dyskretniejsz¹,
bardziej subteln¹ ni¿ w ramach form upamiêtniania obecnych w mediach i podczas imprez organizowanych przez w³adze oraz rozmaite instytucje i œrodowiska. Poziom emocji towarzysz¹cych ocenie zdarzeñ sprzed lat dwudziestu dawa³ jednak o sobie znaæ równie¿
w tekstach o ambicjach naukowych, co da siê zauwa¿yæ w wielu okolicznoœciowych publikacjach. I tam bowiem odnaleŸæ mo¿emy s³abo kamuflowan¹ apologiê PRL i jej dziedzictwa,
albo propagandê idei IV Rzeczypospolitej, choæ, rzecz jasna, refleksja naukowa w najni¿szym stopniu nadaje siê do interpretacji w ramach pojêcia „polityki pamiêci”. PrzejdŸmy
zatem do przegl¹du tych spotkañ o charakterze naukowym, które dotyczy³y pocz¹tków
III Rzeczypospolitej.
Konferencje dotycz¹ce roku 1989 rozpoczê³y siê na pocz¹tku lutego, a wiêc w rocznicê
rozpoczêcia obrad okr¹g³ego sto³u. Pierwsza z nich odby³a siê 5 lutego w sali kolumnowej
Sejmu z udzia³em m.in.: Wojciecha Jaruzelskiego Tadeusza Mazowieckiego, Adama Michnika i Aleksandera Kwaœniewskiego oraz W³adys³awa Frasyniuka, Henryka Wujca, Andrzeja
Celiñskiego, a tak¿e ekspertów i historyków (Janusz Reykowski, Henryk Samsonowicz, Andrzej Garlicki). Dyskusja podzielona by³a na kilka paneli. Rozmawiano o filozofii Okr¹g³ego
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Sto³u, mechanizmie osi¹gania porozumienia w warunkach g³êbokiego konfliktu i praktyce
budowy demokracji w Polsce po 1989 roku10.
Nastêpnego dnia z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyñskiego odby³a siê druga konferencja na temat okr¹g³ego sto³u. Wprowadzenie do dyskusji wyg³osili dwaj historycy: prof. Wojciech Roszkowski oraz prof. Andrzej Paczkowski. Przybycie na konferencjê zapowiedzieli
te¿, m.in. Andrzej Ajnenkiel, Piotr Szarota, Andrzej Friszke i Piotr Gontarczyk. Szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki powiedzia³ wyraŸnie w wywiadzie dla TVP Info, ¿e konferencja u prezydenta jest organizowana w kontrze do spotkania w Sejmie11.
By³y to wiêc konferencje w³aœciwie mocno polityczne, z wyraŸnym obliczem ideowym,
z udzia³em naukowców (g³ównie historyków), ale stanowili oni jedynie t³o dla wyst¹pieñ
politycznych.
Podobnie bêdzie w czerwcu 2009 roku. Trudno bowiem nie okreœliæ jako czytelnej politycznie konferencji zatytu³owanej: „Pomiêdzy PRL a III RP – 20 lat transformacji”, która
odby³a siê w Sejmie 4 czerwca 2009 roku w rocznicê wyborów. Zorganizowana przez Fundacjê „Veritas et Scientia” oraz skupione wokó³ Fundacji œrodowiska niepodleg³oœciowe.
Wœród zaproszonych goœci i prelegentów byli: Jan Olszewski, Antoni Maciarewicz, J. Kropiwnicki oraz Wojciech Roszkowski i Andrzej Zybertowicz12.
I podobnie jak w lutym by³a i druga konferencja dzieñ póŸniej 5 czerwca w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego: „Polski rok 1989”. Wziêli w niej udzia³ min. premier
Tadeusz Mazowiecki, prezydenci Aleksander Kwaœniewski i Lech Wa³êsa oraz minister pracy w rz¹dzie Helmuta Kohla, Norbert Blüm. Pierwszy panel – „Polski rok 1989 – wielkie wydarzenia i godna ich interpretacja” – moderowa³ prof. Piotr Wêgleñski, by³y rektor UW,
a panelistami byli Tadeusz Mazowiecki i Aleksander Kwaœniewski. Uzupe³nieniem by³o odrêbne spotkanie z Lechem Wa³ês¹13.
Dodajmy, bo to ciekawe, obydwie konferencje nazywa³y siê naukowymi.
Trzecia najwiêksza odby³a siê w Gdañsku w dniach 3–4 czerwca zorganizowana przez
Europejskie Centrum Solidarnoœci. Spotkanie z jednej strony mia³o byæ spojrzeniem w przesz³oœæ i dlatego w pierwszej jej czêœci spotkaæ siê mieli politycy uczestnicz¹cy w procesie
przeobra¿eñ politycznych roku 1989. Organizatorzy oczekiwali równie¿ ¿e konferencja bêdzie prób¹ naukowej analizy historyków i politologów i konsekwencji, jakie przynios³y zmiany roku 1989 Polsce, Europie i œwiatu. Udzia³ w niej potwierdzili Vytautas Landsbergis
– by³y prezydent Litwy, ¯eliu ¯elew – by³y prezydent Bu³garii, Vaclav Havel – by³y prezydent Czech, Hans Dietrich Genscher – by³y minister spraw zagranicznych Niemiec, Douglas
Richard Hurd – by³y minister spraw wewnêtrznych i by³y minister spraw zagranicznych
Wielkiej Brytanii, Ján Èarnogurský – by³y premier S³owacji oraz naukowcy a wœród nich
m.in.: Andrzej Paczkowski, Jadwiga Staniszkis, Antoni Dudek, Edmund Wnuk-Lipinski14.
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1,76842,6239824,Kto_wygral_przy_Okraglym_Stole_.html. Por.: „Wprost” 5.02.2009, http://www.wprost.pl/ar/
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Du¿o mniejszy rozg³os medialny mia³y konferencje organizowane przez poszczególne
oœrodki naukowe. Jeszcze wiosn¹ tego roku w dniach 7–8 maja 2009 r. odby³a siê zorganizowana z du¿ym rozmachem konferencja pod tytu³em: „Od Okr¹g³ego Sto³u do III RP”. Organizatorzy: Instytut Historii UJ, Ko³o Naukowe Historyków Studentów UJ, stawiali sobie
nastêpuj¹ce pytania: Jak widzieæ rok 1989? Jako zakoñczenie procesu ewolucji systemu czy
zdradê idea³ów solidarnoœciowych? Czy by³y inne wizje rewolucji? Czy mo¿na by³o kontestowaæ system i opozycjê równoczeœnie, czy trzeba by³o dokonywaæ wa¿kich wyborów pod
wp³ywem ruchów masowych czy te¿ indywidualnie? Referaty wyg³osili i udzia³ w dyskusjach panelowych wziêli m.in.: Janusz Kurtyka, Antoni Dudek (Obóz w³adzy 1989), Andrzej
Leon Sowa, Andrzej Zybertowicz (Strukturalny konflikt interesów jako fundament III RP),
S³awomir Cenckiewicz (Udzia³ SB w transformacji 1988–1989), Jakub Polit, Andrzej Chwalba, Jan Rydel, Lubomir Zyblikiewicz. Panele dyskusyjne poœwiêcono wydarzeniom 1989 roku:
Dwie wizje rewolucji? – czy spór o pryncypia? Obraz prze³omu 88/89 w oczach uczestników
oraz: Czy Okr¹g³y Stó³ by³ jedyn¹ drog¹ od PRL do III RP15.
Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Szczeciñskiego by³ organizatorem sesji pt.: „Oblicza polskiej modernizacji. Bilans transformacji systemowej III RP”.
Odby³a siê ona 16 maja 2009 roku i warto podkreœliæ, ¿e ca³oœæ obrad sesji plenarnej dotyczy³a wydarzeñ roku 1989 (m.in.: Jerzy Eisler – Dziedzictwo Peerelu, Adam Leszczyñski
– Punkt startu. Czy w 1989 r. spo³eczeñstwo polskie by³o spo³eczeñstwem nowoczesnym?, Ryszard Sielezin – Okr¹g³y Stó³: element gry politycznej czy pocz¹tek procesu modernizacji Polski.
Próba oceny, Eugeniusz Ponczek – Prze³om systemowy roku 1989 w Polsce: od transformacji
do modernizacji). Obrady w sekcjach dotyczy³y problematyki ekonomicznej, regionalno-samorz¹dowej zagranicznej i transformacji ustrojowej16.
Jesienne sesje zacz¹æ trzeba od „I Ogólnopolskiego Kongresu Politologii”, który odby³ siê
w Warszawie w dniach 22–24 wrzeœnia. Odby³a siê tam dyskusja nad projektem przygotowanym przez Marka Jab³onowskiego pt.: „Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, pora¿ki”.
Udzia³ w niej wziêli Pawe³ Machcewicz, Daria Na³êcz i Arkadiusz ¯ukowski17.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e mijaj¹ce dwudziestolecie nowej rzeczywistoœci sprzyja³o porównaniom z okresem dwudziestolecia miêdzywojennego, którego okr¹g³¹ rocznicê upadku
te¿ obchodziliœmy w 2009 roku. Odby³y siê, wiêc jeszcze jesieni¹ dwie du¿e konferencje dotycz¹ce owych w³aœnie porównañ, gdzie si³¹ rzeczy czêœæ wyst¹pieñ w wiêkszym lub mniejszym stopniu dotyczy³a genezy i znaczenia roku 1989. Pierwsza chronologicznie konferencja
(„Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeñ pañstwowoœci polskiej w okresie miêdzywojennym i w latach 1989–2009”) zorganizowana zosta³a w dniach 20–21 paŸdziernika
przez Zak³ad Historii Najnowszej 1918–1945, Zak³ad Metodologii i Dydaktyki Historii oraz
Stowarzyszenie Przyjació³ UŒ i Instytut Historii UŒ. Wyg³oszono ok. 70 referatów podczas
sesji plenarnych w ramach sekcji i paneli dyskusyjnych (najwiêcej w sekcji szkolnictwo
i oœwiata – 14 referatów, pozosta³e dotyczy³y spo³eczeñstwa, polityki zagranicznej, ¿ycia religijnego (12 referatów). Tylko jeden z referatów poœwiêcony by³ w ca³oœci wydarzeniom roku
15
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16
Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych US, http://www.szczecin.eu/przelomy/kalendarz_wydarzen/89/oblicza_polskiej_modernizacji_bilans_transformacji_systemowej_iii_rp.html. Wydanie ksi¹¿kowe: Oblicza polskiej modernizacji. Próba transformacji systemowej III RP, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepañska,
Toruñ 2010.
17
Kongres Politologii, http://www.kongrespolitologii.pl/program. Por.: Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania,
pora¿ki, red. M. Jab³onowski, S. Stêpka, S. Sulowski, Warszawa 2009.
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1989 (Adam Suchoñski – Wydarzenia roku 1989 w Polsce na kartach zagranicznych podrêczników do nauczania historii)18.
W czasie drugiej konferencji („Dwa dwudziestolecia. Spo³eczeñstwo, pañstwo, geopolityka”), której organizatorem by³ Zak³ad Najnowszej Historii Politycznej Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, wyg³aszane referaty (ok. 50) ogniskowa³y siê wokó³
trzech zarysowanych w tytule konferencji zagadnieñ, a trzy z nich dotyczy³y tylko roku 1989
(W. Mazurczak – Polska w Europie – geneza i konsekwencje 1989 roku, J. Kufel – Kampania
wyborcza kandydatów KO Solidarnoœæ na ³amach „Gazety Wyborczej” przed wyborami
czerwca 1989 w Polsce i K. Robakowski – Ruch ludowy w 1989 roku)19.
W kilku konferencjach (przede wszystkim UJ, UAM) brali udzia³ cz³onkowie studenckich
kó³ naukowych, a w wypadku studentów politologii UAM zakoñczy³o siê to wydaniem osobnej monografii20.
Przegl¹daj¹c monografie dotycz¹ce roku 1989 w historii Polski, stwierdziæ trzeba za jednym z autorów, ¿e dekada lat 80-tych, zamykaj¹ca czasy PRL nale¿y do najlepiej i najpe³niej
opracowanych okresów w najnowszej historii Polski21. Oprócz wymienionych wy¿ej pozycji
w roku 2009 ukaza³y siê m.in. autorskie monografie naukowe: J. Skórzyñskiego, A. Friszke
i P. Codogni22. Warte zauwa¿enia s¹ tak¿e nies³ychanie ciekawe i bardzo dobrze opracowane
wydawnictwa Ÿród³owe23. Ukaza³o siê te¿ sporo wydawnictw okolicznoœciowych wydanych
przez instytucje pañstwowe, NSZZ Solidarnoœæ, oœrodki kultury, urzêdy marsza³kowskie. S¹
to z regu³y materia³y z konferencji oraz wspomnienia dzia³aczy z tamtego okresu.
Natomiast odnotowaæ musimy brak wiêkszego zainteresowania omawian¹ problematyk¹
ze strony czasopism naukowych. Z tej okazji z regu³y ukazywa³y siê jedynie pojedyncze artyku³y. W „Dziejach Najnowszych” tylko dwa w numerze czwartym (ww. artyku³ bibliograficzny R. Sudziñskiego i T. Kisielewskiego o stanie œwiadomoœci politycznej w partii
w okresie obrad okr¹g³ego sto³u). Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e poprzedni numer zosta³
ca³kowicie poœwiêcony wybuchowi II wojny œwiatowej i byæ mo¿e, dlatego si³ zabrak³o dla
jeszcze jednego numeru specjalnego. Z kolei w „Przegl¹dzie Politologicznym” ukaza³o siê jedynie krótkie sprawozdanie E. Lesiewicz z konferencji organizowanej przez WNPiD UAM.
Wyj¹tkiem by³ „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, który nr 2 w 2009 roku
jako numer specjalny, poœwiêci³ dwudziestoleciu transformacji w Polsce. Dominowa³y tam
jednak artyku³y dotycz¹ce wydarzeñ ju¿ po 1989 roku.
Rok 1989 doczeka³ siê najszerszego omówienia w czasopiœmie „Arcana. Kultura, historia,
polityka”. W numerze 2–3 z 2009 roku znalaz³y siê dwa bloki tematyczne: 1989 – czas kon18
Uniwersytet Œl¹ski, http://www.sp.us.edu.pl/files/program%20konferencji%20poprawny.pdf. Wydanie ksi¹¿kowe: Dwa Dwudziestolecia Rzeczypospolitej, t. I: Oœwiata – religia – kultura i spo³eczeñstwo. Próba bilansu, red.
M. Fic, L. Krzy¿anowski, M. Skrzypek, Katowice 2010; t. II: Polityka – prawo i administracja – gospodarka. Próba
bilansu, red. M. Fic, L. Krzy¿anowski, M. Skrzypek, Katowice 2010.
19
Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Pañstwo. Spo³eczeñstwo, red. P. Hauser, W. Mazurczak, Poznañ 2010.
20
Wokó³ dwóch dwudziestoleci. Prace studenckiego Ko³a Naukowego Historii Najnowszej WNPiD UAM, red.
E. Lesiewicz, W. Mazurczak, Poznañ 2011.
21
R. Sudziñski, Rok 1989 w historiografii polskiej – z perspektywy dwudziestolecia, „Dzieje Najnowsze” 2009,
nr 4, s. 94.
22
J. Skórzyñski, Rewolucja okr¹g³ego sto³u, Kraków 2009; A. Friszke, Rok 1989: polska droga do wolnoœci,
Warszawa 2009; P. Cadogni, Okr¹g³y stó³ czyli Polski Rubikon, Warszawa 2009; J. I. Gross, Rok 1989: koniec
spo³eczeñstwa nieobywatelskiego, Warszawa 2009.
23
Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w œwietle dokumentów, t. I (lipiec 1986–maj 1989), t. II (czerwiec–grudzieñ 1989), wybór, wstêp i opracowanie A. Dudek, Warszawa 2009 i 2010; Upadek Peerelu 1986–1989,
wybór i opr. A. Dêbska, Warszawa 2009.
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wergencji: ró¿ne perspektywy oraz Gospodarze „okr¹g³ego sto³u”. Pierwszy zawiera³ trzy
artyku³y: Henryk G³êbocki – Jak znaleŸæ numer telefonu na Kreml? Rosja w strategii politycznej „konstruktywnej opozycji” w PRL (1985–1989), Tomasz Mianowicz – 1989: Transformacja – konwergencja i Pawe³ Wierzbicki – Strategie polityczne opozycji demokratycznej
wobec w³adz PRL w latach 1986–1989. Uzupe³nieniem by³y wspomnienia Jerzego Rosia,
dzia³acza NZS o wydarzeniach w lutym 1989 roku w Krakowie. Materia³y umieszczone
w drugim bloku to w³aœciwie tylko szerokie omówienie dokumentów zwi¹zanych z wizyt¹
Ericha Mielke w Warszawie 17–18 marca 1982 roku, analiza dokumentów z kontroli operacyjnej V Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w styczniu 1977 r. w Krakowie i uwagi
nad biografi¹ M. F. Rakowskiego oraz fragment powieœci Henryka Skwarczyñskiego Jak
zabi³em Piotra Jaroszewicza. Ta czêœæ ju¿ doœæ luŸno by³a zwi¹zana z rocznic¹ 1989 roku.
W sumie jednak redakcja „Arcanów”, pisma sytuuj¹cego siê po prawej stronie sceny politycznej, poœwiêci³a rocznicy 209 stron, a wiêc sporo w porównaniu z innymi.
Refleksja naukowa pozostawa³a w cieniu uroczystoœci organizowanych przez instytucje
pañstwowe. By³y one szczególn¹ okazj¹ do kreowania „polityki pamiêci’ w najœciœlejszym
sensie tego s³owa. W warunkach ostrego konfliktu politycznego, który zdominowa³ polsk¹
sferê publiczn¹ w koñcu drugiej dekady III RP musia³y one staæ siê równie¿ kolejnym polem
starcia ró¿nych wizji upamiêtnianych wydarzeñ.
Niew¹tpliwie s³u¿y³y temu uroczyste obchody 20. rocznicy obrad Okr¹g³ego Sto³u w Polsce. Na szczeblu oficjalnym nale¿a³a do nich Uchwa³a Sejmu RP z 23 stycznia 2009 r. w sprawie
uczczenia rocznicy rozpoczêcia obrad Okr¹g³ego Sto³u i odzyskania przez Polskê wolnoœci.
Sejm wyrazi³ w specjalnej uchwale uznanie dla „m¹droœci i dalekowzrocznoœci” uczestników
rozmów Okr¹g³ego Sto³u. 5 lutego 2009 roku. Zarówno w Sejmie, jak równie¿ w siedzibie Prezydenta RP zorganizowano przy tej okazji, wspomniane we wczeœniejszej czêœci tekstu, alternatywne konferencje. Uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 20. rocznicy obrad Okr¹g³ego Sto³u
by³y stosunkowo skromne, zawa¿y³y zapewne w tej kwestii polityczne spory, osobiste urazy
i ró¿nica w interpretacji obrad, i znaczenia Okr¹g³ego Sto³u przez ró¿ne ugrupowania polityczne.
20 rocznicê pierwszych wolnych wyborów w Polsce, które odby³y siê 4 czerwca 1989 roku
obchodzono ze zdecydowanie wiêkszym zaanga¿owaniem instytucji pañstwowych, choæ nie
oby³o siê bez kontrowersji. Koordynatorem uroczystoœci by³o Narodowe Centrum Kultury.
W organizacjê obchodów zaanga¿owa³y siê równie¿ liczne pañstwowe instytucje, m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskie Centrum Solidarnoœci, Rada
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, Muzeum II Wojny Œwiatowej, IPN, Biblioteka Narodowa, urzêdy wojewódzkie i marsza³kowskie, a tak¿e urzêdy miast i gmin. Obchody zorganizowane by³y we wspó³pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Instytutami Polskimi za
granic¹. G³ówne dzia³ania instytucji bior¹cych udzia³ w tym przedsiêwziêciu zmierza³y do
zwrócenia uwagi Europejczyków na to, jak wiele wydarzeñ, które wp³ynê³y na kszta³t
wspó³czesnej Europy, zaczê³o siê w Polsce, z jak wielu elementów swojej historii Polacy
mog¹ byæ dumni. Has³em kampanii promocyjnej by³a fraza „Zaczê³o siê w Polsce”, podkreœlaj¹ca historyczny wymiar obchodów. Z kolei has³o pomocnicze brzmia³o: „Niemo¿liwe jest
mo¿liwe”24.
Jednak od samego pocz¹tku obchody te wzbudza³y wiele kontrowersji, bowiem pierwotnie
zaplanowano zorganizowaæ je pod Pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców w Gdañsku. Tam te¿

24
Portal Onet pl. 28 V 2009, http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/trojmiasto/obchody-20-rocznicy-odzyskania-wolnosci-i-upadku-k,1,3510599,wiadomosc.html.
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mia³o dojœæ do spotkania przedstawicieli delegacji zagranicznych z m³odzie¿¹. Tymczasem
na ten sam dzieñ i w tym samym miejscu „Solidarnoœæ” zapowiedzia³a manifestacjê w obronie stoczni i miejsc pracy. Premier Donald Tusk w obawie przed zamieszkami zdecydowa³ siê
przenieœæ obchody do Krakowa25. Ostatecznie g³ówne uroczystoœci rocznicowe odby³y siê
w Krakowie z udzia³em premiera i w Gdañsku z udzia³em prezydenta.
3 czerwca 2009 roku w Sejmie z okazji 20. rocznicy obalenia komunizmu w Polsce zorganizowano specjaln¹ wystawê oraz uroczyste posiedzenie pos³ów i senatorów. Udzia³ w tych
wydarzeniach wziêli m.in. premier Donald Tusk, Lech Wa³êsa, Aleksander Kwaœniewski,
Tadeusz Mazowiecki, marsza³kowie Sejmu i Senatu: Bronis³aw Komorowski i Bogdan Borusewicz oraz przedstawiciele parlamentów 24 europejskich pañstw i szef Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering. Nie oby³o siê jednak bez politycznych utarczek. Lech
Kaczyñski, choæ by³ zaproszony, nie zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ wspólnego posiedzenia
pos³ów i senatorów. Prezydent obejrza³ w Sejmie jedynie wystawê zdjêæ Polska droga do
wolnoœci 1980–1989. Jednoczeœnie da³ do zrozumienia, ¿e na uroczystoœci rocznicowe pojedzie do Gdañska26.
Krakowskie obchody poprzedzi³o dzieñ wczeœniej spotkanie przedstawicieli pañstw Grupy
Wyszehradzkiej w Wieliczce. 4 czerwca uroczystoœci przeniesiono na Wawel. Do Krakowa zjechali przywódcy europejskich pañstw, m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Ukrainy
Julia Tymoszenko i premier Czech Jan Fischer. Wœród goœci s¹ tak¿e byli prezydenci Lech
Wa³êsa i Aleksander Kwaœniewski, byli premierzy Jerzy Buzek, Leszek Miller, Józef Oleksy
i Kazimierz Marcinkiewicz. Do zebranych goœci w Katedrze Wawelskiej przemawia³ biskup krakowski ks. kard. Stanis³aw Dziwisz. Nastêpnie rozpoczê³y siê uroczystoœci na dziedziñcu arkadowym na Wawelu. Premier Donald Tusk dziêkowa³ ¿yj¹cym i nie¿yj¹cym ju¿, znanym
i anonimowym, bohaterom walki o wolnoœæ Polski27. Lech Wa³êsa apelowa³, aby cieszyæ siê
i œwiêtowaæ zakoñczenie podzia³ów. Podkreœli³, ¿e przemiany demokratyczne by³y mo¿liwe, poniewa¿ podczas ich dokonywania oparto siê na wartoœciach. Angela Merkel oœwiadczy³a, ¿e
4 czerwca jest dniem historycznym, œwiêtem nie tylko dla Polski, ale i dla ca³ej Europy. Vaclav
Havel oceni³, ¿e rocznica wyborów 1989 r. w Polsce jest równie¿ okazj¹ do tego, by wys³aæ znak
solidarnoœci z narodami, które nadal walcz¹ o wyzwolenie. O znaczeniu wydarzeñ sprzed dwudziestu lat dla ca³ej Europy i œwiata mówili tak¿e inni zaproszeni przywódcy28.
Tymczasem w Gdañsku Lech Kaczyñski rano w sali „Akwen” Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ” wrêczy³ odznaczenia osobom zas³u¿onym dla przemian demokratycznych
i wyrazi³ ¿al, ¿e 20. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku to nie jest œwiêto wspólne
i wszystkich. Nastêpnie pod pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców w Gdañsku rozpoczê³a siê
msza œw. celebrowana przez prymasa Polski Józefa Glempa wspó³organizowana przez NSZZ
„S”. We mszy uczestniczy³o ok. 3 tys. osób, m.in. prezydent Lech Kaczyñski, prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski, szef „S” Janusz Œniadek.
Po po³udniu w Gdañsku z udzia³em Donalda Tuska i Lecha Wa³êsy w sali Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej na wyspie O³owianka rozpoczê³a siê miêdzynarodowa konferencja „Soli-

25
Portal Gazeta pl. 7 V 2009, 2009http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,6581025,Premier_przeniosl_obchody_do_Krakowa.html.
26
Dziennik 3 VI 2009, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/151277,prezydent-zbojkotowal-obchody-4-czerwca.html.
27
Portal MM Moje Miasto Kraków 5VI 2009, http://www.mmkrakow.pl/340573/2009/6/4/modo-wawel-zakonczyly-sie-obchody-rocznicy-obalenia-komunizmu-fotowideo?category=video.
28
Wprost 4 VI 2009, http://www.wprost.pl/ar/163164/20-rocznica-wyborow-4-czerwca-w-Krakowie-i-Gdansku/.
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darnoœæ i upadek komunizmu”, ukazuj¹ca rolê i znaczenie Polski w przemianach 1989 roku
w Europie. Wieczorem odby³ siê koncert Zaczê³o siê w Polsce z udzia³em polskich i zagranicznych artystów29.
Wystawy, koncerty, imprezy plenerowe, parady, przemarsze, a nawet biegi oraz spotkania
z dzia³aczami dawnej opozycji znalaz³y siê w programach obchodów 20. rocznicy wyborów
4 czerwca, przygotowywanych przez miasta z ca³ego kraju. Wymieñmy niektóre z nich. Warszawa rocznicê wyborów uczci³a cyklem imprez kulturalnych odbywaj¹cych siê wzd³u¿ Krakowskiego Przedmieœcia. Nale¿a³y do nich m.in. wystawa plenerowa, widowisko uliczne
inspirowane poezj¹ opozycyjn¹, kino plenerowe. W Zielonej Górze 4 czerwca odby³a siê
uroczysta sesja sejmiku województwa lubuskiego, podczas której zosta³y wrêczone tytu³y
Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego reprezentantom województwa, którzy
w wyborach czerwcowych dostali siê do parlamentu z ramienia Komitetu Obywatelskiego
„Solidarnoœæ”. 4 czerwca w œcianê budynku w Kielcach, gdzie mieœci³a siê siedziba Komitetu
Obywatelskiego, zosta³a wbudowana pami¹tkowa tablica. W œwiêtokrzyskim Jêdrzejowie
4 czerwca odby³ siê bieg „Ku demokracji” oraz zawody sportowe dla dzieci i m³odzie¿y. Krakowskie obchody rocznicy wyborów rozpoczê³y siê ju¿ 19 maja. Wtedy zosta³a otwarta wystawa zdjêæ z kampanii wyborczej, plakatów, ulotek i biuletynów wyborczych „Solidarnoœci”.
Odby³o siê tak¿e spotkanie Lecha Wa³êsy, Tadeusza Mazowieckiego i innych cz³onków
Komitetów Obywatelskich ze studentami krakowskich uczelni. W Katowicach tysi¹ce pomarañczowych baloników wypuszczono w niebo w ramach projektu „Lot ku wolnoœci”. Nawi¹zywa³ on do akcji balonowej przeprowadzonej 5 marca 1982 r., kiedy z pla¿ Bornholmu
dzia³acze polskiej opozycji, Francuzi i Duñczycy wypuœcili w powietrze 10 tys. baloników,
które zanios³y do Polski ulotki z nieocenzurowanymi bie¿¹cymi informacjami. Urz¹d Wojewódzki w Katowicach zorganizowa³ plenerowe miasteczko PRL z czêœci¹ re¿imow¹, do
której wstêp by³ mo¿liwy po wylegitymowaniu siê oraz czêœci¹ wolnoœciow¹, z replik¹
Okr¹g³ego Sto³u i urnami do g³osowania. Zabytkowy autobus wozi³ równie¿ chêtnych „tras¹
wolnoœci” m.in. do Muzeum Izby Pamiêci Kopalni „Wujek” i pomieszczeñ dawnego aresztu
œledczego. 5 czerwca Œl¹ski Urz¹d Miejski przygotowa³ koncert pod has³em Proszê Pañstwa,
20 lat temu skoñczy³ siê u nas komunizm, w którym uczestniczy³a autorka tytu³owego zdania
Joanna Szczepkowska, a gwiazd¹ wieczoru by³ Bob Geldof30.
W Lublinie ustawiono 170 urn przypominaj¹cych o wyborach sprzed 20 lat. Symbolem
tego, co siê wtedy wydarzy³o w Polsce jest urna wyborcza. Urn by³o 170 – tyle, ile w 1989 r.
by³o komisji wyborczych w Lublinie. W Szczecinie obchody rocznicowe rozpoczêto toastem
przed Urzêdem Miasta wzniesionym przez w³adze i mieszkañców miasta czerwon¹ oran¿ad¹
– napojem symbolem PRL-u. Otwarto wystawê plenerow¹ pt. 1989. Narodziny wolnoœci. Wybory 4 i 18 czerwca 1989 w Szczecinie. Po szczeciñskich ulicach jeŸdzi³ te¿ zabytkowy tramwaj, wewn¹trz którego mo¿na by³o ogl¹daæ plakaty wyborcze z 1989 roku. W Radomiu
w Oœrodku Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska otwarta zosta³a wystawa Wybory 4 czerwca
1989 r. w Radomiu i regionie, przygotowana wspólnie z radomsk¹ delegatur¹ Instytutu Pamiêci Narodowej. Prezentowany by³ te¿ specjalnie przygotowany na jubileuszowe obchody
film Radom 1989–2009. Równie¿ w Jarocinie, mo¿na by³o obejrzeæ wystawê poœwiêcon¹
miastu i jego mieszkañcom, tyle ¿e pokazuj¹c¹ rzeczywistoœæ sprzed 1989 r. Ekspozycja pt.
Jarocin w cieniu PRL to fotografie pierwszomajowych pochodów, obchodów œwiêta 22 lipca,
29

Ibidem.
Twój Œl¹ski Portal 6VI 2006, http://www.esil.pl/symboliczne-pozegnanie-komunizmu,wiadomosci,e,15212.html,
http://www.rp.pl/artykul/304373,306342-Przygotowania-do-20—rocznicy-wyborow.html.
30
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festynów, a tak¿e sceny z ¿ycia codziennego. Z myœl¹ o m³odych ludziach rzeszowski IPN
przygotowa³ pogadankê Wybory parlamentarne w 1989 r. w województwie rzeszowskim.
W Kielcach kilkudziesiêciu licealistów wziê³o udzia³ w edukacyjnym „Marszu wolnoœci”,
zorganizowanym pod has³em 4 czerwca ‘89’09 – Kielce – Znaki czasu i pamiêci. W £odzi zaprezentowano specjalnie wydan¹ publikacjê Nasze 53 dni i dwa tygodnie – 4 czerwca ‘89;
znalaz³y siê w niej zdjêcia i plakaty wyborcze, a przede wszystkim wspomnienia ³ódzkich
kandydatów i dzia³aczy sztabu wyborczego Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ” w £odzi. W Olsztynie Rada Miasta podczas uroczystej sesji podjê³a uchwa³ê,
w której odda³a ho³d wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania niepodleg³ej Polski
w 1989 roku. W Poznaniu spotkali siê dzia³acze Komitetów Obywatelskich dzia³aj¹cych
w Wielkopolsce w 1989 roku. Spotkanie poprzedzi³a msza œwiêta w intencji ojczyzny oraz
z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem Czerwca 1956 roku. Uroczyste msze œwiête odprawiono
te¿ w innych miastach Polski. W Bydgoszczy w Filharmonii Pomorskiej odby³ siê rocznicowy
koncert upamiêtniaj¹cy tych, którzy przyczynili siê do zniesienia ¿elaznej kurtyny31. Wiele
z przedstawionych imprez odby³o siê niestety w cieniu kontrowersji wynikaj¹cych z podzia³ów politycznych i prób politycznego wykorzystania uroczystoœci.
W dwudziestolecie wydarzeñ z 1989 roku prasa skupi³a siê przede wszystkim na analizie
obchodów rocznicy wyborów czerwcowych do parlamentu oraz konsekwencjach obrad
Okr¹g³ego Sto³u. Wiele miejsca, szczególnie na ³amach „Gazety Wyborczej” poœwiêcono
tak¿e porównaniu dwóch dwudziestoleci, tj. 1918–1939 i 1989–2009. Ponadto wspomniany
wy¿ej dziennik upamiêtni³ wydanie swego pierwszego numeru w maju 1989 roku.
Media z zainteresowaniem komentowa³y przygotowania oraz w³aœciwe obchody 20-lecia
czerwca 1989 roku, które odby³y siê w Krakowie i Gdañsku. Pokaza³y obraz wspó³czesnej
Polski, która po dwóch dekadach od prze³omowych wydarzeñ nie potrafi siê zjednoczyæ. Kraju, w którym wiêzi miêdzyludzkie s¹ nadal s³abe, co widoczne by³o szczególnie na szczytach
w³adzy. Pisano o Polsce podzielonej na wy¿sz¹ kulturowo pó³kê (czyli PiS) i ni¿sz¹ pozbawion¹ cnót patriotycznych, jak to okreœli³ prezes Jaros³aw Kaczyñski32 lub na my i oni, z czego my w myœl Jana Marii Jackowskiego stanowili zwykli ludzie skupieni przed gdañskimi
krzy¿ami na uroczystej mszy œwiêtej33. Z kolei dla Paw³a Œpiewaka obchody rocznicowe
w 2009 roku uwydatni³y podzia³ na „nas” spo³eczeñstwo i „onych” w³adzê34. Autor ten w artykule zamieszczonym na ³amach tygodnika „Wprost” uzna³ przeniesienie uroczystoœci
z Gdañska do Krakowa za nietakt i fa³szowanie historii35. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie,
¿e g³osy te uwypukli³y istnienie grup nawi¹zuj¹cych do tradycji III i IV RP.
W prasie wiele miejsca poœwiêcono dwudziestej rocznicy obrad przy Okr¹g³ym Stole.
Przypomniano decyzje, które wówczas podjêto oraz atmosferê towarzysz¹c¹ temu wydarzeniu. W tygodniku „Polityka” opublikowano wspomnienia o ludziach zasiadaj¹cych przy
Okr¹g³ym Stole36. M. Hensler przybli¿y³ aktywnoœæ najwa¿niejszych aktorów tych obrad po
20 latach od tego zdarzenia. Wœród nich byli przedstawiciele strony rz¹dz¹cej (w tym na
przyk³ad: Aleksander Kwaœniewski, Czes³aw Kiszczak, Alfred Miodowicz) i opozycyjnej
31

Portal Polska Lokalna w Interia pl, 4 VI 2009, http://polskalokalna.pl/wiadomosci/mazowieckie/warszawa/news/obchody-20-rocznicy-wyborow-4-czerwca-1989-r-w-polsce,1318319,3319.
32
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(np. Lech Wa³êsa, Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew Bujak) oraz obserwatorzy koœcielni (ksiê¿a Bronis³aw Dembowski, Janusz Narzyñski, Alojzy Orszulik). W artykule podkreœlono, ¿e
spoœród 58 uczestników tych obrad 21 nie ¿yje, 19 jest na politycznej emeryturze, a 18 pozosta³ych jest nadal aktywnych politycznie.
Dziennikarze, publicyœci i naukowcy na ³amach prasy odnieœli siê tak¿e do wyborów
z 1989 roku, które dla jednych by³y punktem zwrotnym w dziejach naszego pañstwa i zapowiedzi¹ wolnoœci, a dla drugich faktem bez wiêkszego znaczenia z uwagi na trwanie nadal
w komunistycznych okowach.
W opinii Jana Marii Jackowskiego 4 czerwca by³ dniem, w którym PRL zacz¹³ siê instytucjonalnie przekszta³caæ w system realnego postkomunizmu37. Autor zastanawia³ siê czy wspomniany wczeœniej dzieñ oznacza³ obalenie komunizmu czy by³ jedynie pocz¹tkiem d³ugiej
drogi wychodzenia z niego ju¿ od ponad 20 lat. Dylemat ten towarzyszy³ tak¿e rozwa¿aniom
innego dziennikarza „Naszego Dziennika”, a mianowicie Sebastiana Karczewskiego. Uzna³
on œwiêtowanie jubileuszu upadku komunizmu w rocznicê czerwcowych wyborów za nieporozumienie38. Stwierdzi³, ¿e po dzieñ dzisiejszy komuniœci maj¹ wp³yw na w³adzê, a Tadeusz
Mazowiecki nie potrafi³ zerwaæ z niechlubnym dziedzictwem PRL. O kontynuacji PRL po
czerwcowych wyborach w 1989 roku przekonany by³ tak¿e historyk S³awomir Cenckiewicz39. Dla niego 4 czerwca stanowi³ mit za³o¿ycielski III RP. Z kolei zdaniem Lecha Kaczyñskiego wa¿niejsza od 4 czerwca by³a data 12 wrzeœnia, kiedy powo³ano rz¹d Tadeusz Mazowieckiego i odbierano komunistom wiêkszoœæ w³adzy40. Odmienne zdanie zaprezentowa³
Adam Michnik, uznaj¹c w ogóle rok 1989 za rok cudów, a wybory 4 czerwca za zwyciêstwo
demokracji nad komunizmem41. Po 20 latach od tamtych wydarzeñ napisa³, i¿ w 1989 roku
Polacy pokazali œwiatu twarz najlepsz¹ – odwa¿n¹ i tolerancyjn¹. Twarz narodu, który sam
siebie potrafi zmieniæ na lepsze42.
W gazetach, oprócz opisów sytuacji politycznej i ekonomicznej poprzedzaj¹cej akt wyborczy, publikowano tak¿e wspomnienia ludzi zaanga¿owanych w wybory 4 czerwca 1989 roku.
W dyskusjê, na ³amach prasy, podsumowuj¹cej dwudziestolecie wolnej Polski w³¹czyli siê
miêdzy innymi Antoni Dudek, Rafa³ Matyja oraz Aleksander Hall. Ten ostatni zastanawia³ siê
czy w 1989 roku w starciu z upadaj¹cym PRL „Solidarnoœæ” mog³a wywalczyæ wiêcej?43
Z perspektywy dwóch dekad mo¿na bowiem spotkaæ siê z krytyk¹ postaw liderów solidarnoœciowych za zbyt ostro¿n¹ postawê przyjêt¹ po wyborach. Jej wyrazem by³a miêdzy innymi,
jak pisze A. Hall, zgoda na wybór prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Autor przyznaje jednak, ¿e w 1989 roku Polska odnios³a swój najwiêkszy sukces w XX wieku. W specjalnym
dodatku zatytu³owanym Zaczê³o siê w Polsce do „Rzeczypospolitej” swoimi prze¿yciami
dzieli³y siê tak¿e osoby ze œwiata kultury i sztuki. Wœród nich byli na przyk³ad Kazimierz Kaczor (aktor), Wojciech M³ynarski (poeta), Jan Pietrzak (satyryk) i Kora (piosenkarka). W dodatku tym przypomniano tak¿e sk³ad Sejmu kontraktowego i Senatu44.
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Pawe³ Œpiewak w swoim artykule opublikowanym w tygodniku „Wprost” zwróci³ uwagê
na inny fakt, a mianowicie ponown¹ legalizacjê NSZZ „Solidarnoœci” 17 kwietnia 1989
roku45. Akt ten zdaniem autora by³ symbolicznym zwyciêstwem nad komunizmem, bo dowodzi³, ¿e mimo stanu wojennego zwi¹zek przetrwa³ jako znak sprzeciwu wobec re¿imu. Uznaj¹c
donios³oœæ tego zwi¹zku dla przeobra¿eñ w Polsce przyzna³ jednak, ¿e obecnie jest on instrumentem wykorzystywanym przez wszystkie polityczne opcje.
Wiele miejsca na ³amach „Gazety Wyborczej” zajê³o porównanie dwóch dwudziestoleci
– tego z okresu miêdzywojennego i po 1989 roku. Konfrontacji poddano po³o¿enie miêdzynarodowe oraz sytuacjê spo³eczno-ekonomiczn¹ w II i III RP. Nawi¹zano do roli mediów
szczególnie przed wyborami, które w pierwszym okresie spe³nia³ koœció³ (og³oszenia parafialne), a póŸniej rodz¹ca siê wolna prasa („Gazeta Wyborcza”). Skupiono siê tak¿e na zaanga¿owaniu spo³eczeñstwa w wyborach do parlamentu, które w 1919 roku by³o wiêksze (78%
frekwencja) ni¿ w 1989 roku (o 15% mniej). Ponadto Tomasz Na³êcz odniós³ siê do istnienia
dwóch wizji (Pi³sudskiego i Endecji) na pocz¹tku II RP i jej braku w III RP. Pisa³ o prze³omie
cywilizacyjnym po 1989 roku, czego nie by³o z kolei po I wojnie œwiatowej. Analizie poddano tak¿e kwestie narodowoœciowe oraz pozycjê koœcio³a w dwóch okresach. Nawi¹zywano
do problemów socjalnych i spo³ecznych, które po 1989 roku mia³y inny wymiar. Tematem
rozwa¿añ by³ równie¿ patriotyzm, który zdaniem Zbigniewa Œcibora-Rylskiego (prezesa
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Powstañców Warszawskich urodzonego pod zaborami) by³ bardzo cennym uczuciem, wiêkszym ni¿ obecnie46.
Na ³amach „Polityki” i „Rzeczpospolitej” przypomniano tak¿e, i¿ w 1989 roku (dok³adnie
8 maja) ukaza³ siê pierwszy numer „Gazety Wyborczej”. Z okazji jubileuszu „Gazeta Wyborcza” przygotowa³a specjalny dodatek zatytu³owany 20 przygód Gazety w Trzeciej i Czwartej
RP. Temu towarzyszy³a tak¿e okolicznoœciowa kolekcja z Dzie³ami wybranymi Adama Michnika. Nie zapomniano równie¿ o „Tygodniku Solidarnoœæ”, który w czerwcu 1989 roku pojawi³ siê ponownie po zawieszeniu jego wydawania przez w³adze PRL.
Niewiele miejsca poœwiêcono natomiast konsekwencjom czerwcowych wyborów, a mianowicie powo³aniu rz¹du Tadeusza Mazowieckiego. Bez wiêkszego rozg³osu przesz³y tak¿e
nowelizacje konstytucji, w nastêpstwie których z ustawy zasadniczej zniknê³y s³owa: „socjalizm” i „przewodnia rola partii”, a ponadto dokonano zmiany nazwy pañstwa z Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej na Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Nie odnotowano faktu powrotu do instytucji prezydenta ani przywrócenia Senatu, który w wyniku referendum z 30 czerwca 1946
roku zosta³ zlikwidowany. Pisano jedynie o tej izbie w kontekœcie wolnych wyborów, a nie jej
powrotu na scenê polityczn¹. Nie uwypuklono ponadto faktu zmiany w herbie Polski moc¹
tzw. noweli grudniowej z 29 grudnia 1989 roku.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, i¿ upamiêtnienie dwudziestej rocznicy 1989 roku
w polskiej prasie by³o silnie skorelowane z orientacj¹ polityczn¹ czasopism. Komentarze
w prasie pozytywnie odnosi³y siê do przemian, których byliœmy œwiadkami w ostatnich latach
w Polsce, ale w czêœci z nich optymizm przyæmiony by³ wizj¹ ci¹g³ej obecnoœci komunistów
we w³adzy.
Obchody rocznicy narodzin III Rzeczypospolitej, mimo du¿ego rozmachu organizacyjnego, nie sta³y siê raczej powodem do spontanicznego narodowego œwiêtowania. Potwierdzi³
siê, dawno ju¿ opisywany, syndrom faktycznego braku obecnoœci w œwiadomoœci Polaków
45
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daty 1989 roku, jako pokoleniowego prze¿ycia, pozytywnie organizuj¹cego ich pamiêæ zbiorow¹. Zawa¿y³ na tym byæ mo¿e brak w tej¿e pamiêci wydarzenia, które jednoznacznie kojarzy³oby siê z prze³omem, zrywa³o ci¹g³oœæ dziejow¹. Nie sta³a siê nim ci¹gle, wbrew
diagnozie D. Gawina, rocznica wyborów czerwcowych 1989 roku47. Zabrak³o w zwi¹zku
z tym œwiadomoœci rewolucyjnego charakteru dokonuj¹cych siê zmian. Wa¿niejsze dla opisywanego deficytu by³o chyba zjawisko, które obserwowaæ mo¿na na podstawie opisanych
w niniejszym tekœcie imprez i odniesieñ rocznicowych. Chodzi o odstrêczaj¹c¹ atmosferê politycznego sporu i prób zaw³aszczania wspólnego dobra, na które sk³ada siê prze³om roku
1989 i odmiana oblicza kraju w nastêpnych dwu dekadach. W takich okolicznoœciach opinia
publiczna odbiera³a uroczystoœci rocznicowe ze znu¿eniem i du¿¹ doz¹ obojêtnoœci. Czy pomimo to dwudziesta rocznica istnienia III Rzeczypospolitej sta³a siê okazj¹ do narodowej refleksji nad dorobkiem epoki zapocz¹tkowanej wydarzeniami roku 1989? W jakimœ zakresie
zapewne tak, choæ satysfakcja z dziejowego sukcesu by³a wspó³czeœnie mniej widoczna ni¿
w II Rzeczypospolitej, podczas obchodów jubileuszowych w roku 1928 (w 1938 atmosfera
by³a ju¿ mocno zak³ócona groŸb¹ nadci¹gaj¹cej wojny). Nastrój spo³eczeñstwa podlega³
wp³ywowi dzia³añ i s³ów zwalczaj¹cych siê obozów politycznych, które nie waha³y siê wykorzystywaæ obchodów rocznicowych dla swych doraŸnych, partykularnych celów. Widaæ to
wyraŸnie na przyk³adzie konsekwentnego organizowania konferencji, akademii, spotkañ i innych uroczystoœci wokó³ dwóch wrogich wobec siebie obozów: prezydenckiego i rz¹dowego.
Starannie dobierano przy tej okazji reprezentacje naukowców bior¹cych w nich udzia³. Konferencje stricte naukowe odbywa³y siê w cieniu tamtych wydarzeñ.
Nie by³o jednak miêdzy stronami sporu pe³nej symetrii. Silniej dochodzi³y do opinii publicznej radykalne g³osy, odmawiaj¹ce odrodzonemu po 1989 roku pañstwu prawa do bycia
przedmiotem dumy Polaków. Czarna wersja „polityki pamiêci” wybrzmiewa³a w publicznej
przestrzeni g³oœno i wyraŸnie, i rozbija³a, niszczy³a „narodowy konsens dumy” z odrodzonego pañstwa, jak¿e przecie¿ widoczny w II Rzeczpospolitej, mimo wszystkich trapi¹cych j¹
bol¹czek. Uroczystoœci pañstwowe oraz organizowane przez rozmaite œrodowiska i stowarzyszenia by³y stosunkowo liczne, jednak refleksja naukowa wyra¿ona podczas konferencji
i seminariów oraz debata prasowa zdaj¹ siê nie byæ odpowiednio intensywne w stosunku do
rangi upamiêtnianych zdarzeñ. Czy powsta³o dzie³o o tak du¿ym rezonansie jak s³ynna, wydana w 1928 roku, okolicznoœciowa ksiêga na dziesi¹t¹ rocznicê II Rzeczypospolitej? Nie! Te
zaœ publikacje, które ujrza³y œwiat³o dzienne z ca³¹ pewnoœci¹ nie osi¹gnê³y podobnego statusu.
Fakt ten mo¿e s³u¿yæ jako podsumowanie u³omnego – mimo wszystko – charakteru uroczystoœci rocznicowych III Rzeczypospolitej. Tak oto bie¿¹ca polityka zak³óci³a obraz jednego z wiêkszych dziejowych sukcesów, które sta³y siê udzia³em polskiego spo³eczeñstwa.

Summary
The celebrations of the twentieth anniversary of the Third Polish Republic.
The attempts to shape Polish society’s collective memory
The paper tries to sum up the celebrations to commemorate the twentieth anniversary of
the Third Republic in 1989 and to present them in the context of the ‘remembrance policy’,
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meaning the endeavors various circles are engaged in to shape Polish society’s collective
memory. The authors analyze the celebrations in terms of several selected aspects. The first
one concerns the academic field: conferences, seminars and resulting publications. Another
aspect refers to the official celebrations organized by state institutions. The third is about the
response and debates taking place in newspapers at that time. The review of different ways of
commemorating the anniversary results in the conclusion that they were all strongly politicized and used for the purposes of the current political struggle. This was particularly clear
during the official celebrations, divided into those organized by the government and president
respectively, yet even the events organized under academic auspices were not free from political manipulation. Therefore, the celebrations corroborated the fact that 1989 has not strongly
registered in Poles’ awareness as a generational experience that positively organizes the collective memory; the celebrations did not stimulate a nationwide reflection on the achievements of the era commenced with the events of 1989. They did not make a contribution to
creating in the collective memory a ‘national consensus of pride’ at the regained statehood
reminiscent of that of the Second Republic.

