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Wstęp 
Prof. Philip Zimbardo

9 grudnia 2018 roku przypada 70. rocznica przyjęcia 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji w spra- 
wie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Doku-
ment ten jest fundamentem, na którym zbudowano mię-
dzynarodowy system reagowania na i karania sprawców 
masowych ataków na ludność cywilną. Współautorem 
konwencji jest polski prawnik żydowskiego pochodzenia, 
Rafał Lemkin. Lemkin jest również twórcą angielskiego 
terminu genocide, powstałego z połączenia dwóch słów: 
greckiego genos (rasa, szczep, plemię) i łacińskiego cide  
(occido, occidere – zabijać).

Wiek XX nazywany jest wiekiem ludobójstw. Miliony 
osób zginęło z powodu przynależności do określonego 
narodu, grupy etnicznej lub wyznaniowej. Najbardziej 
znanym ludobójstwem jest Holokaust, jednak przykładów 
eksterminacji społeczności i narodów odpowiadających 
lemkinowskiej definicji ludobójstwa jest znacznie więcej. 
Ludzkość nieustannie uzupełnia katalog masakr, czystek 
etnicznych i ludobójstw… Czy kolejne pokolenia będą mo-
gły nazwać wiek XXI antytezą wieku ludobójstw?

Z pewnością zależy to od zbiorowej pamięci, naszych 
dyskusji i naszego nauczania o tych tragicznych i bole-
snych wydarzeniach. Rozważaniom nad tymi właśnie klu-
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czowymi kwestiami, jakimi są pamięć, dyskurs i edukacja, 
poświęcona jest niniejsza publikacja.

Dyskurs naukowy i debata publiczna na temat ludo-
bójstw są niezwykle skomplikowane, przede wszyst-
kim wskutek budzących silne emocje batalii o definicję 
zbrodni ludobójstwa oraz czynów uznanych za genocyd. 
Ludobójstwo nie jest aktem, który wydarza się z dnia 
na dzień, bez ostrzeżenia, bez jakichkolwiek dostrze-
galnych symptomów. Jest procesem planowanym i za-
mierzonym. A skutki tego procesu są odczuwalne nie 
tylko „tu i teraz”. Ludobójstwo negatywnie wpływa na 
stan bezpieczeństwa ludności na terytoriach ościennych, 
wyzwala mechanizm lawinowej migracji uchodźców 
i powoduje traumę, którą dziedziczą kolejne pokolenia.

W obliczu nasilającej się na całym świecie fali ekstremi-
zmów i radykalizacji społecznej zasadne wydaje się cią-
głe przypominanie o wydarzeniach, o których mówimy 
w kontekście „nigdy więcej”. Radykalizacja jest w wielu 
aspektach transgraniczna. Na przykład platformy dysku-
syjne, media społecznościowe i inne narzędzia interneto-
we mają wymiar międzynarodowy, co sprawia, że mowa 
nienawiści i fala hejtu rozpełzają się z ogromną siłą. Rady-
kalizacja postaw w Internecie i zauważalny wzrost otwar-
cie ekstremistycznych ugrupowań w Europie oraz poza 
nią są powodem coraz większego zaniepokojenia. We 
współczesnej Europie ostatnich lat nie brakuje przykła-
dów, które zdają się potwierdzać alarmistyczny ton wielu 
naukowców i publicystów ostrzegających przed nacjona-
lizmem, faszyzmem, ksenofobią.

Napływ setek tysięcy uchodźców na Stary Kontynent 
– wpisany w kryzys uchodźczy – sprawił, że zjednoczo-
na Europa stanęła w obliczu wielu dylematów i wyzwań. 
Nasiliły się tendencje nacjonalistyczne, postawy kseno-
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fobiczne i rasistowskie. Wzmogła się mowa nienawiści. 
Solidarność, na której budowano zjednoczoną Europę, 
okazała się krucha. Czy w obliczu takiego testu Europa 
przetrwa zjednoczona, tolerancyjna i otwarta? Nie ma 
prostych odpowiedzi. Z pewnością wiemy tylko jedno – 
im więcej rzetelnej wiedzy, tym mniej strachu, a im mniej 
strachu, tym większa szansa na współczucie, porozumie-
nie, współpracę.

W ramach tej tematyki należy również zwrócić uwagę 
na fakt, że państwa i organizacje międzynarodowe nie za-
wsze wyrażają wolę podjęcia natychmiastowego i efektyw-
nego działania w przypadkach ludobójstwa. Zachodzące 
w sferze pamięci społecznej i historycznej przeobrażenia, 
których odbiciem są m.in. takie terminy jak „pamięć kultu-
rowa” i „globalizacja pamięci”, sprawiają, że jako naukowcy 
i edukatorzy stajemy przed nowymi wyzwaniami. Naucza-
nie o prawach człowieka staje się istotną przestrzenią dla 
zaistnienia wiedzy o dawnych i współczesnych masakrach 
i ludobójstwach. Skłania to do spojrzenia na nauczanie 
o ludobójstwach jako na źródło kształtowania wielu uni-
wersalnych wartości i postaw, takich jak dobro, wolność, 
odpowiedzialność, solidarność, sprawiedliwość, poszano-
wanie różnorodności. Nauczanie o ludobójstwach wska-
zuje na konieczność obrony praw człowieka oraz prze-
ciwstawienia się rasizmowi i ksenofobii oraz wszelkiego 
rodzaju uprzedzeniom. Uczy świadomego uczestnictwa 
w społecznym życiu świata.

Jeżeli nauczanie o ludobójstwach rozpatrywać będziemy 
z tej perspektywy, to jest ono zagadnieniem, które dotyczy 
wszystkich ludzi i ich dziejowości. Nie ma wątpliwości, że 
wiele mechanizmów, które doprowadziły do zbrodni prze-
ciwko ludzkości, jest nadal obecnych we współczesnym 
świecie. Dlatego uświadamianie tych zagrożeń powinno 
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być zadaniem każdego z nas. Celem przekazów edukacyj-
nych powinno być nie tylko czynienie dobra rozpatrywane 
przeze mnie w kontekście heroizmu1, ale wskazywanie, jak 
swoją postawą i działaniem nie szkodzić i nie stać się bier-
nym uczestnikiem procesów ludobójczych.

Zasadniczo człowiek powinien kierować się w swo-
im życiu określonymi ideami. Jednak nie zawsze jest to 
możliwe. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy w świecie 
zachodzą gwałtowne zmiany i narasta poczucie kryzysu. 
Trudno opowiedzieć się po stronie wartości, kiedy właści-
wie nie ma niczego pewnego. Gwałtowny rozwój nowych 
mediów, jakiego doświadczamy we współczesnym świecie, 
prowadzi nieuchronnie do daleko idących zmian w struk-
turze społeczno-kulturowej oraz systemie norm i warto-
ści, będących spoiwem społeczeństw. To poprzez media 
nagle zjawiska o charakterze ogólnoświatowym i odległe 
wydarzenia zaczynają mieć bezpośredni wpływ na nasze 
życie codzienne, wpływając na nasze poglądy i przeko-
nania. Jak je wykorzystamy? Do czego nam posłużą? Czy 
zaprzęgniemy je w służbę „dobra” czy „zła”? Pytania te 
pozostaną otwarte.

Pierwsza książka z serii Krwawy cień genocydu miała 
uświadomić polskiej opinii publicznej, jak ważnym jest to, 
żeby wiedzieć i rozumieć, jak i dlaczego dochodzi do ak-
tów ludobójstwa. Jej kolejna część – poświęcona pamięci 
i dyskursowi publicznemu oraz edukacji o ludobójstwach 

– ma nam pomóc zagłębić się w strategie dyskursu, polityki 

1 Więcej na ten temat: TED talk, „Heroes Are Us”: www.blog.ted.com/ 
2011/02/03/phil-zimbardo-and-the-heroic-imagination-project-ted-
blog-exclusive-video/; The Heroic Imagination Project highlighted in 
The Wall Street Journal: www.online.wsj.com/article/SB10001424052
748704156304576003963233286324.html; USA Today: www.usatoday.
com/yourlife/mind-soul/doing-good/2011-01-14-heroes14_ST_N.htm.
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edukacyjne i modele zbiorowej pamięci o ofiarach ludo-
bójstw. To przecież na bolesnych lekcjach przeszłości mu-
simy uczyć się, jak kształtować naszą przyszłość, tak aby 
sama idea ludobójstwa stała się niemożliwa do wyobrażenia. 

Idee przyświecające twórcom tej książki bliskie są zało-
żeniom organizacji, którą nazwaliśmy „Projekt Heroicznej 
Wyobraźni” (Heroic Imagination Project – HIP) oraz dzia-
łaniom, jakie realizujemy na rzecz wprowadzania zmiany 
społecznej. Celem projektu jest uczenie zwykłych ludzi 
mądrego i efektywnego bohaterstwa – tego, jak pomagać 
potrzebującym pomocy i bronić słusznych spraw, mając 
świadomość kosztów, jakie się z tym wiążą. Chciałbym 
aby wszyscy młodzi ludzie postrzegali siebie jako aktorów 
społecznych zmian, których pełne mądrości i skuteczne 
działania sprawią, że świat stanie się lepszy. „Moim zda-
niem, najważniejszym aspektem edukacji na temat ludo-
bójstwa jest przekonywanie ludzi do intelektualnej czujno-
ści i krytycznego myślenia. Generalnie – rzecz w tym, aby 
w każdej sytuacji, w której się znajdujemy, zachowywać się 
świadomie; aby zawsze widzieć i słyszeć, co się naprawdę 
dzieje, nie poprzestając na rzucie oka na powierzchnię 
zjawisk. To oznacza także zachowanie otwartego umysłu; 
gotowość do kwestionowania zjawisk i poglądów, które 
budzą nasze wątpliwości, do tego, aby żądać dowodów, 
miast na wiarę przyjmować opinie tzw. autorytetów”2.

Chciałbym zakończyć, wychodząc poza truizmy i przy-
toczyć historię osoby, która uosabia wszystkie wspomnia-
ne przeze mnie szlachetne cechy. Jest to historia resilience 

– odporności i wytrwałości, potraumatycznego rozwoju 
oraz potęgi umysłu pozwalającej przezwyciężyć najbar-

2 P.G. Zimbardo, Słowo wstępne, [w:] B. Machul-Telus, U. Markowska-
Manista, L. Nijakowski (red.), Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne 
studia nad ludobójstwem, Impuls, Kraków 2011. 
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dziej mroczne osobiste doświadczenia i przekształcić je 
w lekcje, którymi wszyscy z nas mogą kierować się w życiu. 
Edith Eger miała 16 lat, gdy jako Żydówka została wraz  
z matką i siostrą zesłana do obozu koncentracyjnego Au-
schwitz. Matka została zabita natychmiast po przybyciu do 
obozu wraz z innymi więźniami uznanymi za niezdolnych 
do pracy. Przez kolejny rok misją Edie była walka o prze-
trwanie Magdy, jej kruchej siostry, którą wyręczała w pracy, 
dla której wykradała żywność i wymyślała zabawne histo-
ryjki. Brała nawet udział w przedstawieniach baletowych 
organizowanych podczas niedzielnych wieczorków mu-
zycznych dla doktora Mengele, w których występowali ży-
dowscy muzycy – więźniowie obozu. W tych nieludzkich 
okolicznościach tańczyła dopóki słyszała muzykę, wyobra-
żając sobie, że znajduje się na scenie opery w Budapeszcie. 
Nagrodą za występ były dwie kromki chleba – pierwsza dla 
Magdy, druga dla niej. Pomimo coraz większego osłabienia 
fizycznego i niedożywienia, jej niesłabnący duch i bystry 
umysł pozwoliły jej zachować optymizm. Często powta-
rzała współwięźniarkom, że strażnicy mogą zabrać im wie-
le, lecz nie godność, a z pewnością nie wolność umysłu.

Edie przeżyła, Magda również. Po wojnie obie wyjechały 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie Edie wyszła za mąż, zało-
żyła rodzinę i zdobyła wykształcenie, które pozwoliło jej na 
rozpoczęcie pracy psychoterapeutki. Wielu z jej pacjentów 
w kalifornijskim San Diego to osoby, które doświadczyły 
różnych form przemocy. Na przykładzie własnych przeżyć 
Edith pomaga im w odnalezieniu drogi do lepszego życia, 
udzielając mądrej lekcji, iż należy cieszyć się chwilą obecną, 
jednocześnie planując lepszą przyszłość i nie dopuszczając 
do tego, by ugrzęznąć w negatywnej przeszłości. Podróżuje 
również z wykładami skierowanymi do studentów i żoł-
nierzy, przekazując im swą radość życia. Jest mi niezwy-
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kle przyjemnie, iż z niewielką pomocą z mojej strony Edie 
ukończyła właśnie pisanie wspomnień opowiadających 
o jej doświadczeniach. Zostaną one wkrótce wydane pod 
angielskim tytułem The Choice. Według pierwszych recen-
zji, jest to najważniejsza książka nawiązująca do doświad-
czeń z obozu koncentracyjnego jaka została kiedykolwiek 
napisana, a jej budujące przesłanie jest głębsze i bardziej 
doniosłe niż klasyczna pozycja Viktora Frankla Człowiek 
w poszukiwaniu sensu.

Żyjemy w trudnych czasach, w których prawicowe, tota-
litarne rządy rosną w siłę w całej Europie, a w Ameryce po-
jawiły się w nowej formie wraz z wyborem nowego prezy-
denta. Dlatego kończąc, chciałbym przypomnieć swój apel:  
PRZECIWSTAWMY SIĘ SYSTEMOM ZŁA NA CA- 
ŁYM ŚWIECIE I BROŃMY POSZANOWANIA GOD-
NOŚCI OSOBISTEJ, SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU3.

Tłumaczenie z języka angielskiego
Aleksandra Borzecka

3 Źródło: P.G. Zimbardo, J. Breckenridge, W.J. Froming, The Social Psy-
chology and Social Mechanics of Genocide, Raphael Lemkin Seminar for 
Genocide Prevention, Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation 
– Pacific Graduate School of Psychology, Palo Alto University, 14 maja 
2008 r. 
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Wprowadzenie

Studia nad ludobójstwem (genocide studies) już dawno 
zdobyły uznanie w światowej nauce, stając się transdy-
scyplinarnym polem badawczym, na którym łączą się 
historycy, socjologowie, politologowie, badacze stosun-
ków międzynarodowych, psychologowie, kulturoznawcy 
i przedstawiciele wielu innych nauk społecznych, starając 
się nie tylko wyjaśnić, jak w przeszłości doszło do ludo-
bójstw, ale także opracować model pozwalający z odpo-
wiednim wyprzedzeniem zaalarmować opinię publiczną, 
że ryzyko powtórki masowej eksterminacji jest bardzo wy-
sokie. Genocide studies z jednej strony podejmują wiele 
szczegółowych zagadnień, z czym wiąże się specjalizacja 
badaczy, a z drugiej dążą do szerokiej komparatystyki róż-
nych przypadków ludobójstw, czystek etnicznych i masakr, 
chcąc wydobyć możliwie uniwersalne czynniki mobilizacji 
ludobójczej. Budzi to niejednokrotnie opór tych, którzy 
uznają poszczególne ludobójstwa za wyjątkowe, a ich po-
równywanie z innymi przypadkami masowych naruszeń 
praw człowieka uważają za pomniejszanie cierpienia ofiar.

Ogólne modele, choć będące owocem mrówczej pracy, 
nie zawsze pozwalają w pełni zrozumieć ludobójczą mobi-
lizację, mimo iż starają się wyjaśnić makrospołeczne pro-
cesy wiodące do mordu. Dlatego niezwykle cenne są stu-
dia przypadków, zwłaszcza te oparte na długotrwałych ba-
daniach terenowych. Genocide studies są opracowywane 



16

wysiłkiem zbiorowym i z tego podziału zadań wyłania się 
powoli lepsze zrozumienie masowych naruszeń praw czło-
wieka. W tym tomie zebraliśmy zarówno teksty poświę-
cone wybranym zbrodniom, jak i szerokie komparatystyki.

W Polsce tak rozumiane studia nad ludobójstwem upra-
wiane są przez niewielkie grono badaczy. Wprawdzie pol-
scy historycy należą do światowej czołówki, jeśli idzie 
o badanie Shoah, mówi się nawet o polskiej szkole badań 
nad Holokaustem, ale poszukiwanie czynników prowadzą-
cych do ludobójstw na drodze skrupulatnej komparatysty-
ki przypadków jest nadal w polskiej nauce działalnością 
marginalną. Wyjątkiem są prace poświęcone nauczaniu 
o Shoah i innych masowych zbrodniach. Grono badaczy, 
którzy systematycznie zajmują się tym zagadnieniem, jest 
liczne i – co ważniejsze – skupione w prężnych ośrodkach, 
związanych także z miejscami pamięci. Od niedawna uka-
zują się też nowe prace prawoznawców, uwzględniające 
orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych.

Tom, który oddajemy w ręce czytelników, jest kolejną 
skromną próbą dynamizacji polskich studiów nad ludo-
bójstwem. W 2011 roku nakładem Oficyny Wydawniczej 
Impuls ukazał się pierwszy tom z tej serii, poświęcony 
kluczowym zagadnieniom genocide studies oraz studiom 
przypadku1. Tym razem skupiliśmy się na roli pamięci 
zbiorowej, politykach historycznych, dyskursywnych re-
prezentacjach masowych zbrodni oraz edukacji na temat 
ludobójstwa. Nasze zaproszenie do publikacji przyjęło 
wielu uznanych badaczy ludobójstw, w tym naukowców 
od lat podejmujących wysiłki na rzecz popularyzacji tej 
problematyki (wspomnieć tu wypada zwłaszcza o działal-

1 B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L.M. Nijakowski (red.), Krwa-
wy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, przedm. 
P. Zimbardo, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
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ności Alicji Bartuś, inicjatorki licznych konferencji i publi-
kacji współfinasowanych przez Fundację na rzecz Między-
narodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu).

Postanowiliśmy nie dzielić książki na części. Choć w po-
szczególnych tekstach akcenty są rozmaicie rozłożone, to 
wszystkie podejmują tytułowe zagadnienia: pamięci, dys-
kursu i edukacji. Tom otwierają dwa teksty najbardziej 
przekrojowe i można je potraktować jako wprowadzenie 
do szczegółowych studiów przypadków. Chociaż w po-
przedniej naszej monografii kwestie definicyjne zostały 
szeroko przedyskutowane, w artykule Edukacja o ludobój-
stwach – historia, pamięć, rozumienie, dla porządku, Be-
ata Machul-Telus i Urszula Markowska-Manista omawiają 
skrótowo problemy związane z definiowaniem ludobój-
stwa i podają kilka przykładów takich definicji. W tekście 
Czy ludobójstwo się opłaca? Społeczno-ekonomiczne efek-
ty ludobójstw i ich reprezentacje w dyskursie publicznym 
Lech M. Nijakowski dokonuje analizy przyczyn i efektów 
ludobójstw, omawiając jednocześnie ich medialne i na-
ukowe wymiary. Artykuł Alicji Bartuś poświęcony jest 
zaś uczonemu, którego nadal trzeba w Polsce przypomi-
nać – Rafałowi Lemkinowi, twórcy pojęcia „ludobójstwo” 
i autorowi klasycznej pracy na jego temat2. Kolejne teksty 
przybliżają różne aspekty tytułowej problematyki, wy-
korzystując dane na temat zbrodni z różnych zakątków 
świata i ich kulturowych reprezentacji. Wszyscy autorzy 
od lat prowadzą specjalistyczne badania, które stały się 
podstawą tekstów. 

2 Od niedawna dostępnej w języku polskim: R. Lemkin, Rządy państw 
Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, 
propozycje zadośćuczynienia, tłum. A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, 
B. Lanckoroński, M. Madej, przedm. Roman Kuźniar, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
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Justyna Olędzka w rozdziale Relatywizacja ludobójstwa 
jako instrument stosunków geopolitycznych na przykładzie 
dyskursu politycznego o ludobójstwach Czerkiesów i Or-
mian stawia tezę, że narzędzia polityki zagranicznej wy-
branych państw mogą instrumentalizować problematykę 
genocydu. Kolejny rozdział, autorstwa Magdaleny Ickie-
wicz-Sawickiej, jest kryminologicznym spojrzeniem na 
konflikt pamięci na Bałkanach, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Chorwacji. Problematykę zagłady Romów i Sinti 
w szkolnych programach edukacyjnych porusza w swym 
artykule Joanna Talewicz-Kwiatkowska. Kolejny artykuł, 
autorstwa Karoliny Bieniek, odnosi się do systemu szkol-
nictwa i kształtowania polityki historycznej w Rwandzie 
po ludobójstwie. Mało znany polskim czytelnikom kon-
flikt w Biafrze przybliża Błażej Popławski, wskazując na 
wpływ politycznej niestabilności na tożsamość mieszkań-
ców regionu. Błażej Popławski i Damian Żuchowski w ar-
tykule o Papui Zachodniej– edukacja o ludobójstwie jako 
narzędzie budowania tożsamości wspólnoty bez państwa 
prezentują główne instytucje odpowiedzialne za kształto-
wanie dyskursu o ludobójstwie w zachodniej części Papui. 
W książce nie mogło zabraknąć spojrzenia na Polskie na-
uczanie o Holokauście w wymiarze szkolnym, które opisu-
ją i analizują Barbara Weigl i Robert Szuchta. Katarzyna 
Suszkiewicz w artykule Edukacja i pamięć o Holokauście 
na przykładzie wizyt studyjnych młodzieży izraelskiej 
w Polsce dokonuje analizy wizyt studyjnych Izraelczyków, 
odnosząc się do historycznego tła, jakim jest nauczanie 
o Shoah w Izraelu. Książkę zamyka rozdział autorstwa 
Magdaleny Stefańskiej zatytułowany Od międzynarodo-
wego prawa humanitarnego do działań na rzecz ochrony 
ludności cywilnej – stanowisko Międzynarodowego Komi-
tetu Czerwonego Krzyża dotyczące zbrodni ludobójstwa. 



Autorka omawia rolę, jaką odgrywa edukacja humanitarna 
prowadzona przez komórki Czerwonego Krzyża i Czer-
wonego Półksiężyca, w tym Polski Czerwony Krzyż.

Choć tom składa się ze specjalistycznych, niekiedy niszo-
wych tekstów naukowych, to adresowany jest do szerokiego 
grona czytelników. Jego naukowy, a zarazem popularnonau-
kowy charakter był od początku zakładany i określił narra-
cję autorów. Mamy nadzieję, że będzie pomocny nauczy-
cielom, działaczom organizacji pozarządowych i wszystkim 
chcącym bliżej poznać specyfikę genocide studies. 

Publikacja ukazała się dzięki życzliwości wielu osób. 
W tym miejscu chcemy zwłaszcza podziękować prof. Phi-
lipowi Zimbardo, który ponownie zaszczycił nas słowem 
wstępnym, tym razem odwołując się do świadectwa oca-
lałej – Edith Eger. Za pomocne uwagi dziękujemy tak-
że recenzentom wydawniczym tomu, którymi są dr hab. 
Ewa Waszkiewicz i dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW. 
Książka ukazać się mogła dzięki grantowi Fundacji im. 
Róży Luksemburg.

Beata Machul-Telus
Urszula Markowska-Manista
Lech M. Nijakowski
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Edukacja o ludobójstwach  
– historia, pamięć, rozumienie 

Beata Machul-Telus  
i Urszula Markowska-Manista

Jeśli zaakceptujemy, że wszyscy na tej ziemi, niezależnie 
od koloru, wyznania, języka czy pochodzenia etnicznego, 

są w pełni ludźmi – i jako tacy w pełni zasługują 
na nasze zainteresowanie, sympatię i akceptację – 

zrobimy olbrzymi krok naprzód od dehumanizacji ku 
silniejszemu poczuciu globalnego pokrewieństwa.

Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan

WproWadzenie

W artykule podejmujemy próbę przybliżenia kwestii de-
finicyjnych związanych z problematyką edukacji o ludo-
bójstwach, takich jak: genocyd, pamięć zbiorowa, pamięć 
historyczna. Prezentujemy również wybrane badania 
nad ludobójstwem i dorobek głównych badaczy, a tak-
że współczesne praktyki edukacji nieformalnej wpisane 
w przestrzeń pedagogiki pamięci, edukacji o Holokau-
ście i edukacji o ludobójstwach. Edukacja w tym zakre-
sie dotyczy zjawisk definiowanych jako ludobójstwa1 

1 Więcej na temat wybranych ludobójstw w XX wieku: The History Place 
– Genocide in the 20th Century, www.historyplace.com/worldhistory/
genocide (dostęp 15.10.2017); Genocide Watch, www.genocidewatch.
net/, www.genocidewatch.org (dostęp 15.10.2017).
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i odnosi się do edukacji o wzorcach i trendach dla nich 
charakterystycznych, do analizy przyczyn, charakteru 
i skutków. Jako wiedza ostrzegająca o tragedii zagłady, 
jej długotrwałych konsekwencjach dla jednostek, spo-
łeczeństw i narodów, staje się ważnym elementem na-
uczania, uwzględnianym w programach szkolnych i za-
jęciach uniwersyteckich w demokratycznych systemach 
edukacyjnych. Edukacja o ludobójstwach koncentruje się 
na wiedzy związanej z konkretnymi przypadkami ludo-
bójstw i nakierowana jest na pamięć zbiorową oraz pro-
ces zmiany myślenia i zachowania poprzez uwrażliwianie 
odbiorców na drugiego człowieka i ukazywanie złożono-
ści sensów i znaczeń ludzkich zachowań. Ważnym ele-
mentem tej edukacji jest „świadomość sytuacyjna”2, czyli 
umiejętność dokładnej oceny, czego wymagają od czło-
wieka określone okoliczności, gdyż – jak wskazuje Philip 
Zimbardo – „ludzka natura jest nieskończenie plastyczna 
i można wydobyć z niemal każdego człowieka zarówno 
wielkie bohaterstwo, jak i skrajną podłość”3.

Edukacja o Holokauście i ludobójstwach – na co zwraca 
uwagę UNESCO – „może odgrywać kluczową rolę w za-
pobieganiu ludobójstwom, zapewniając forum, na którym 
podejmuje się kwestie przemocy z przeszłości, propagu-
jąc jednocześnie wiedzę, umiejętności, wartości i postawy, 
które współcześnie mogą pomóc w zapobieganiu przemo-
cy skierowanej przeciwko danej grupie”4. Odgrywa więc 

2 Więcej: P.G. Zimbardo, R.L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczo-
we koncepcje, t. 5: Człowiek i jego środowisko, tłum. J. Radzicki, PWN, 
Warszawa 2010.

3 U. Markowska-Manista, Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagi-
nation Project), „Parezja”, 2/2014, s. 55.

4 Education about the Holocaust and genocide, www.en.unesco.org/
themes/holocaust-genocide-education (dostęp 15.10.2017).
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ważną rolę w odbudowie odporności na przemoc i kształ-
towaniu refleksyjnej świadomości, jak też przyczynia się 
do szerzenia idei kultury pokoju, opartej na wzajemnym 
poszanowaniu praw i godności człowieka5.

Zatem uczenie i nauczanie o ludobójstwach to procesy 
zorientowane na zrozumienie i pamiętanie, w tym na kwe-
stie społecznego konstruowania narodowej, ponadnarodo-
wej i transnarodowej pamięci o Holokauście, ludobójstwie 
Ormian, ludobójstwie ludów Herero i Nama, o czystkach 
etnicznych, masakrach i rzeziach, które w ostatniej deka-
dzie miały miejsce w Syrii, Sudanie Południowym, Iraku, 
nad Zatoką Bengalską i w innych – bliższych i dalszych 
terytorialnie – częściach świata. To również proces ściśle 
powiązany z wielowymiarową analizą faktów historycz-
nych, zagadnień etycznych i psychologicznych oraz języ-
ka dyskursu społecznego, w którym omawiane są kwestie 
odnoszące się do kluczowego pytania, jakie w tytule swej 
książki postawił Harald Welzer: „Dlaczego zwykli ludzie 
dokonują masowych mordów?”6.

Podejmując się kontynuacji rozważań dotyczących 
zasadności realizacji edukacji o ludobójstwie, zapocząt-
kowanych tekstem A świat milczy… Jak i dlaczego uczyć 
o ludobójstwach?7, poszukujemy odpowiedzi na pytania 

– kluczowe dla zrozumienia potrzeby realizacji edukacji 

5 Teaching about genocide and mass atrocities: An entry point to peace 
education, UNESCO Office in Dakar, 06.12.2016, www.unesco.org/new/
en/dakar/about-this-office/single-view/news/teaching_about_genocide_
and_mass_atrocities_an_entry_point/ (dostęp 15.10.2017).

6 H. Welzer, współpr. M. Christ, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują 
masowych mordów, tłum. M. Kurkowska, Scholar, Warszawa 2010.

7 B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, A świat milczy... Jak i dlaczego 
uczyć o ludobójstwach?, [w:] B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, 
L.M. Nijakowski (red. nauk.), Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne 
studia nad ludobójstwem, Impuls, Kraków 2011, s. 237–272.
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o ludobójstwach we współczesnym świecie, w którym 
konflikty o podłożu politycznym, ekonomicznym i kultu-
rowym przybierają na sile. Brzmią one następująco:

— Co dokładnie próbujemy osiągnąć, postulując potrze-
bę edukacji o ludobójstwie? Czy możemy spodziewać 
się, że nauczanie w tym zakresie ograniczy łamanie 
praw człowieka na świecie, a w zamian będzie miało 
wpływ na upowszechnianie demokracji, tolerancji, sza-
cunku dla drugiego człowieka i otwartości na Swojego/
Innego/Obcego? 

—Czy nauka uświadamiająca o ogromie okrucieństwa, 
do jakiego zdolny jest każdy człowiek, naprawdę może 
przyczynić się do lepszego postępowania jednostek 
i grup, a w dalszej kolejności zmiany postaw?

edukacja o ludobójstWach  
– zrozumienie i pamięć

Dotychczasowe doświadczenia związane z historyczno-
-społecznymi i politycznymi procesami kształtowania 
się pamięci i przestrzeni dla przepracowywania trudnej 
wiedzy w historii każdej społeczności i każdego narodu 
pokazują, jak skomplikowane ścieżki wiodą ku pozytyw-
nym odpowiedziom na powyżej postawione pytania. Wie-
my bowiem, że wycieczka do Auschwitz nie zmieni nagle 
zwiedzających w wielkodusznych filantropów. Godzinna 
lekcja o Holokauście z pewnością nie zapobiegnie następ-
nej Rwandzie lub kolejnemu Darfurowi. „Młodsze pokole-
nia zazwyczaj z obojętnością patrzą na Holokaust. Ludzie 
urodzeni we wczesnych latach 90. powszechnie uważają  
II wojnę światową za wydarzenie nie mające nic wspólne-
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go z ich codziennym życiem”8. Pamięć o II wojnie świa-
towej, pamięć o Holokauście, a więc pamięć o zjawiskach, 
które naznaczyły całe pokolenia, jest dziś konieczna. Nie 
wystarczą tysiące pomników, publikacje, obrazy i obiek-
ty upamiętnienia. Pamięć oparta o świadectwa ocalałych, 
pierwotne materiały źródłowe, trudne pytania, która jest 
związana ze zmianami wrażliwości i odnosi się do szero-
kiego, wielokontekstowego pojmowania zjawisk, wydaje 
się być kluczem do utrzymania pokoju i przeciwdziałania 
powracającej starej retoryce, mowie nienawiści i radyka-
lizacji społeczeństw.

Jak zauważa Barbara Harff: „Ludzie dyskutują o zapo-
bieganiu, lecz nikt nie wie co jest skuteczne”9. Co więcej, 
legislacja dotycząca zapobiegania ludobójstwom i maso-
wym zbrodniom nie jest tożsama z praktyką przeciwdzia-
łania łamaniu praw człowieka i zwalczania zmowy zaprze-
czeń. Nie chroni od rugowania trudnej pamięci, która jako 
nieprzepracowana może skutkować „efektem Lucyfera”10 
i kolejnymi zbrodniami.

Zadaniem edukacji o ludobójstwach jest więc wyka-
zanie, że wydarzenia z przeszłości stanowią wyjątkową 
okazję, by zrozumieć dzisiejszy świat, a uczenie się o tra-
gediach czynionych ludziom przez ludzi jest niezbędnym 
narzędziem odczytywania przesłania z przeszłości dla 

8 A. Kwaśniewski, Na temat edukacji o Holokauście, tłum. M .Zabierowski, 
The International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, www.
yadvashem.org/yv/en/education/languages/polish/Kwasniewski.pdf 
(dostęp 10.04.2017) .

9 Zob.: J. Jaeger (red.), Year End Activities and 2005 Gift Report, June 2005 
through May 2006, Center for Holocaust and Genocide Studies, www.
clarku.edu/departments/holocaust/PDFs/yearendreports/2006annual-
report.pdf (dostęp 10.10.2017).

10 P.G. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, tłum. 
A. Cybulko et al., PWN, Warszawa 2008.
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funkcjonowania w realiach dnia dzisiejszego. Ustanowio-
ne na mocy porozumień międzynarodowych mechanizmy 
(prawne, polityczne) zapobiegania i przeciwdziałania tra-
gediom – czystkom etnicznym, rzeziom, masakrom, ludo-
bójstwom – wydają się być nieskuteczne w obliczu utrwa-
lonych postaw społecznych, zależności krajów Globalnego 
Południa od krajów Globalnej Północy, nasilających się 
procesów radykalizacji oraz dynamiki zmian związanej 
ze zmianą układu sił i globalnych zależności.

Należy podkreślić, że powierzchowna, przypadkowa, 
fragmentaryczna i niepełna edukacja o ludobójstwach, 
oderwana od kontekstu, pamięci i miejsc, których doty-
czy, oczywiście nie ma szans na trwałą zmianę postaw. 
Może przyczynić się do rozmycia rozumienia i nauczania 
oraz ograniczyć pamięć do pewnych faktów i zagadnień. 
Nie ma też szans ani na przezwyciężenie potęgi rasizmu 
i ksenofobii, ani na rozwiązanie utrwalonych problemów 
społecznych. Skuteczna edukacja, rozumiana jako pro-
ces, może jednak sprzyjać lepszemu zrozumieniu mecha-
nizmów, które mogą prowadzić do ludobójstwa, a tym 
samym zmuszać do głębszej refleksji. Pogłębione i długo-
trwałe studiowanie przyczyn oraz kontekstów Holokau-
stu, czystek w Srebrenicy czy ludobójstwa w Rwandzie 
jest w stanie uwrażliwić nie tylko jednostki, ale i grupy, 
a tym samym pomóc rozpoznać sygnały o nadchodzą-
cym zagrożeniu, jak też, co za tym idzie, wdrożyć środ-
ki mogące je powstrzymać. Co więcej, edukacja o ludo-
bójstwach realizowana wraz z zagadnieniami edukacji 
o pojednaniu (reconciliation education) staje się metodą 

„propagowania tolerancji, integracji, oraz umiejętności 
radzenia sobie z konfliktem bez użycia przemocy, a tak-
że zdolności krytycznego myślenia i kwestionowania 
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założeń, które mogłyby ponownie być wykorzystane do 
wzniecania konfliktów”11. 

 Eksperci – naukowcy i edukatorzy, wciąż odkrywa-
ją nowe, istotne dla edukacji ścieżki w dyscyplinie, jaką 
są studia nad ludobójstwem (ang. genocide studies). Wy-
korzystują różnorodne narzędzia, aby stworzyć interdy-
scyplinarne modele nauczania, dostosowane do potrzeb 
danego kraju, wieku i stopnia gotowości szkolnej oraz po-
ziomu wiedzy uczniów. W założeniu mają one pomóc we 
wzmocnieniu kompetencji społecznych nakierowanych na 
utrzymanie i ochronę praw człowieka oraz przyczynić się 
do kształtowania lepszej przyszłości społeczności i naro-
dów. Rozwój i transmisja wiedzy w dobie edukacji usta-
wicznej, wspieranej edukacją na odległość, są tu kluczowe, 
gdyż „ten, kto nie rozwija wiedzy, ogranicza ją”12. Dzielenie 
się wiedzą, współpraca w przygotowaniu interdyscyplinar-
nych materiałów związanych z edukacją nakierowaną na 
pamięć i zrozumienie są niezbędne do kształtowania od-
powiedzialnych postaw w młodym pokoleniu. Jak stwier-
dził Kofi Annan: „Nie można zmarłych wrócić do życia. 
Więc co możemy zrobić? Po pierwsze, wszyscy powinni-
śmy uznać naszą odpowiedzialność za to, że nie zrobiliśmy 

11 Education about the Holocaust and preventing genocide. A policy guide, 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris 
2017, s. 18, www.unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248071E.
pdf (dostęp 15.10.2017).

12 The Ethics of the Fathers: Translated Text, Chabad-Lubavitch Media Cen-
ter, www.chabad.org/library/article_cdo/aid/5708/jewish/Translated-
-Text (dostęp 15.10.2017). Pirke(j) Awot (dosł. Rozdziały Ojców, przen. 
Sentencje/Nauki Ojców) – jeden z najważniejszych traktatów talmudycz-
nych, obejmujący żydowski dorobek etyczny z okresu od około 300 r. 
p.n.e. do około 200 r. n.e.), m.in. w formie sentencji i wypowiedzi uczo-
nych. M. Barcikowska, Z. Borzymińska, Pirke(j) Awot, [w:] Z. Borzymiń-
ska, R. Żebrowski, Polski słownik judaistyczny. Dzieje – kultura – religia 
– ludzie, t. 2, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 320.
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więcej, aby zapobiec ludobójstwom (…). Ale nie czekajmy, 
aż stanie się najgorsze, albo już się dzieje. Nie czekajmy, 
aż jedyną alternatywą dla działań wojennych staną się da-
remne zaciskanie rąk lub zgorzkniała obojętność. Bądźmy 
poważni w zapobieganiu ludobójstwu. Tylko w ten sposób 
możemy uczcić ofiary z przeszłości. Tylko w ten sposób 
możemy uratować tych, którzy mogą się stać kolejnymi 
ofiarami. Jeśli zaakceptujemy, że wszyscy na tej ziemi, nie-
zależnie od koloru, wyznania, języka czy pochodzenia et-
nicznego są w pełni ludźmi – i jako tacy w pełni zasługują 
na nasze zainteresowanie, sympatię i akceptację – zrobimy 
olbrzymi krok naprzód od dehumanizacji i ku silniejszemu 
poczuciu globalnego pokrewieństwa”13.

ludobójstWo i studia  
nad ludobójstWem

Termin „ludobójstwo” to bardzo specyficzne pojęcie od-
noszące się do zbrodni popełnianych wobec grup z zamia-
rem ich zniszczenia. Ludobójstwo definiowane jest w róż-
nych dyscyplinach nauki. Przede wszystkim jest pojęciem 
prawnym wprowadzonym do dyskursu przez prawnika 
Rafała Lemkina, ale używają go również historycy, socjo-
logowie, politolodzy, kulturoznawcy, antropolodzy, pe-
dagodzy i psychologowie. I nawet w tak precyzyjnej dys-
cyplinie, jaką jest prawo, kwestie ludobójstwa podlegają 
różnorodnym interpretacjom. Nie można zatem mówić 
o jednym, powszechnie uznanym rozumieniu terminu lu-
dobójstwa ani jednym sposobie aplikacji tego terminu do 

13 K. Annan, UN Action Plan to Prevent Genocide, www.preventgenocide.
org/prevent/UNdocs/KofiAnnansActionPlantoPreventGenocide7A
pr2004.htm (dostęp 15.10.2017).
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tłumaczenia i omawiania zagadnień związanych z zagładą 
społeczności i grup. 

Zarówno definicja słownikowa, jak i encyklopedyczna 
nie oddają złożoności tego terminu. Słownik języka pol-
skiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego określa „lu-
dobójstwo”, jako „masowe mordowanie ludzi, niszczenie 
całych ludów, narodów (…) zmierzające do wyniszczenia 
rasowych, narodowych, etnicznych lub wyznaniowych 
grup ludności”14; natomiast według Internetowej encyklo-
pedii PWN jest to termin określający masowe zabijanie 
lub eksterminację grup ludzkich, przyjęty w prawie mię-
dzynarodowym po II wojnie światowej15. 

W prawie międzynarodowym analizowane pojęcie po 
raz pierwszy zostało zdefiniowane w Konwencji w sprawie 
zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 9 grudnia 1948 r. (Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide)16 i na płaszczyź-
nie normatywnej nie podlegało zmianom. „Jednocześnie 
jednak ewoluowało, stając się płaszczyzną dla określenia 
nowych standardów dla ochrony praw człowieka w kon-
tekście karania jednostek za zbrodnie prawa międzynaro-
dowego”17. W rozumieniu konwencji, „ludobójstwem jest 

14 W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. 4: L–Nić, Państwowe 
Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1962, www.sjpd.pwn.
pl/haslo/ludobójstwo/ (dostęp 10.04.2017).

15 Internetowa encyklopedia PWN, www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/ludo-
bojstwo;3934257.html (dostęp 10.04.2017).

16 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, 
uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
9 grudnia 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 1950 r.), 
Dz.U. z 1952 r. nr 2, poz. 9, www.dziennikustaw.gov.pl/DU/1952/s/2/9/1.

17 K. Wierczyńska, Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa między-
narodowych trybunałów karnych ad hoc, Scholar, Warszawa 2010, s.10.
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którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamia-
rze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, 
etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich:

a) zabójstwo członków grupy;
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy;
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków 
życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego 
lub częściowego zniszczenia fizycznego;
d) stosowanie środków mających na celu wstrzymanie 
urodzin w obrębie grupy;
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy 
do innej grupy”18.

Zwraca uwagę, że konwencja ogranicza zbrodnię ludo-
bójstwa do grup narodowych, etnicznych, rasowych lub re-
ligijnych, wyłączając grupy zdefiniowane politycznie. Prze-
ciwny wpisaniu do konwencji ostatniej z wymienionych 
kategorii był Związek Radziecki, który obawiał się zarzu-
tów o ludobójstwo popełnione podczas rewolucji i nacjo-
nalizacji. Państwa zachodnie natomiast – z powodu swojej 
kolonialnej przeszłości – oponowały przeciwko wpisaniu 
do konwencji „ludobójstwa kulturowego”, czyli niszczenia 
dziedzictwa kulturowego i przymusowej asymilacji grup19. 
Jak wskazują badacze genocydu, bardzo ważnym elemen-
tem definicji jest intencja ludobójcza. Nie chodzi bowiem 

18 Art. II Konwencji w sprawie zapobiegania i karania..., op. cit.
19 Zob. np.: L.M. Nijakowski, Państwo narodowe na krwawym szlaku. 

W stronę socjologii ludobójstw późnej nowoczesności, „Studia Socjolo-
giczno-Polityczne”, 2(04)/2015; L.M. Nijakowski, Ludobójstwo - niekoń-
cząca się historia, „Res Humana”, 1/2007, s. 27–31, www.kulturaswiecka.
pl/node/86 (dostęp 15.10.2017).
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o masowe zabijanie (np. w wyniku działań wojennych) albo 
o masową umieralność (np. w wyniku głodu) spowodowa-
ną nieudolnością władz. Aby mówić o ludobójstwie, trzeba 
wykazać, że sprawca podjął działania mające na celu świa-
domą eksterminację określonej grupy20.

Problemy wynikające z prawnej definicji ludobójstwa 
sprawiają, że inne dyscypliny naukowe wypracowały spe-
cjalistyczne siatki pojęciowe i posługują się własnymi defi-
nicjami. Z tego m.in. powodu badania nad ludobójstwami 
(genocide studies) stanowią duże wyzwanie zarówno dla 
socjologów, historyków, psychologów, jak i politologów. 
Od czasu Rafała Lemkina21 (którego książkę Axis Rule in 
Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Go-
vernment, Proposals for Redress22 uznaje się za pierwsze 
studium ludobójstwa) i w świetle wpływu Holokaustu na 
myśl badawczą kwestia tego, co uznamy za ludobójstwo 
i jakie historyczne przypadki mają tu zastosowanie, cią-
gle przyciąga uwagę naukowców. Wśród prekursorów 
badań nad ludobójstwem znajdują się m.in. socjologowie  

20 L.M. Nijakowski, Ludobójstwo – niekończąca…, loc. cit.
21 Postać i dorobek Lemkina przedstawia w tej książce Alicja Bartuś 

w tekście Rafał Lemkin – zapomniany Polak.
22 R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis 

of Government, Proposals for Redress, Carnegie Endowment for Inter-
national Peace, Washington 1944 (wydanie polskie: R. Lemkin, Rządy 
państw Osi w okupowanej Europie, tłum. A. Bieńczyk-Missala et al., 
Scholar, Warszawa 2013).
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(Leo Kuper23, Irving Louis Horowitz24 oraz Helen Fein25) 
politolodzy (Rudolf J. Rummel26, Barbara Harff i Ted 
Gurr27), psychologowie (Israel W. Charny28 i Ervin Staub29), 

23 Np.: L. Kuper, The Prevention of Genocide, Yale University Press, New 
Haven 1985; id., International action against genocide, wyd. 2, Minority 
Rights Group, London 1984; id., Genocide: Its political use in the Twen-
tieth Century, Yale University Press, New Haven 1981.

24 Np.: I.L. Horowitz, Genocide and the reconstruction of social theory: 
Observations on the exclusivity of collective death, 1984, „Armenian Re-
view”, 37/1984, s. 1-21; id., Genocide. State Power and Mass Murder, 
Transaction Books, New Brunswick 1976.

25 Np.: H. Fein, Accounting for Genocide. National Response and Jewish 
Victimization during the Holocaust, The Free Press, New York 1979; 
ead., Genocide. A Sociological Perspective, Sage Publications, London 
1993; ead., Genocide Watch, Yale University Press, New Haven 1992.

26 Np.: R.J. Rummel, Statistics of Democide. Genocide and Mass Murder 
since 1900, Lit Verlag, Münster 1998; id., China’s Bloody Century. Geno-
cide and Mass Murder since 1900, Transaction Publishers, New Brun-
swick 1991. 

27 Np.: B. Harff, Genocide and human rights. International legal and politi-
cal issues, Graduate School of International Studies, University of Den-
ver, Denver 1984; T.R. Gurr, B. Harff (red.), Early warning of communal 
conflicts and humanitarian crises: proceedings of a workshop held at the 
Center for International Development and Conflict Management, Uni-
versity of Maryland, November 5-6, 1993, numer specjalny „The Journal 
of Ethno-Development”, 4(1)/1994.

28 Np.: I.W. Charny, Encyclopedia of Genocide, t. 1-2, Institute on the Holo-
caust and Genocide, Jerusalem 1999; id., Toward a Generic Definition 
of Genocide, [w:] G.J. Andreopoulos (red.), Genocide: Conceptual and 
Historical Dimensions, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 
1994, s. 64–94. 

29 Np.: E. Staub, Preventing genocide: Activating bystanders, helping vic-
tims and the creation of caring, „Peace and Conflict. Journal of Peace 
Psychology”, 2(3)/1996, s. 189-201.
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historycy (Yehuda Bauer30 i Ben Kiernan31) czy prawnicy 
(William Schabas32).

W literaturze naukowej ludobójstwo często definiowane 
jest – bezpośrednio lub pośrednio – poprzez wskazanie na 
intencje sprawców, zmierzające do anihilacji całych grup 
społecznych. Z prawnego punktu widzenia udowodnie-
nie zamiaru zbrodni jest oczywiście niezwykle trudne 
jako kategoria powiązana z czynnikiem subiektywnym, 
powstałym w umyśle sprawcy. Poniżej prezentujemy wy-
brane definicje.

Pierwszą z definicji socjologicznych podajemy za Helen 
Fein, która za ludobójstwo uznaje „podtrzymywane, celo-
we działanie sprawców, zmierzające do fizycznego znisz-
czenia wspólnoty, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, 
przez wstrzymywanie biologicznej i społecznej reproduk-
cji członków grupy, kontynuowane bez względu na pod-
danie się ofiar lub też brak rzeczywistego zagrożenia z ich 
strony” (Genocide: A Sociological Perspective, 1993)33.

Również historyk John Cox proponuje definicję, któ-
ra podkreśla znaczenie zamiaru sprawców eksterminacji 
grupy jako całości. Wskazuje, że „ludobójstwo jest próbą 
zniszczenia jakiejkolwiek uznanej, stabilnej i trwałej gru-

30 Np.: Y. Bauer, The Holocaust in Historical Perspective, University of Wash-
ington Press, Seattle 1982; id., Jewish Reactions to the Holocaust, MOD 
Books, Tel-Aviv 1989; id., Rethinking the Holocaust, Yale University, New 
Haven 2001 (wydanie polskie: Przemyśleć zagładę, tłum. J. Giebułtowski, 
J. Surewicz, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2016).

31 Np.: B. Kiernan, Blood and Soil. A World History of Genocide and Exter-
mination from Sparta to Darfur, Yale University Press, New Haven 2007.

32 Np.: W Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, 
Cambridge University Press, Cambridge 2000.

33 Social Scientists’ Definitions of Genocide, Institute For Research of Geno-
cide Canada (IGC), www.instituteforgenocide.org/en/wp-content/
uploads/2011/12/Document1.pdf (dostęp 15.10.2017).
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py, określonej przez sprawcę; jest zinstrumentalizowanym 
wysiłkiem mającym na celu wyeliminowanie poszczegól-
nych członków oraz zniszczenie zdolności grupy do utrzy-
mania spójności społecznej i kulturowej, a tym samym jej 
unicestwienie” (To Kill a People: Genocide in the Twentieth 
Century, 2016)34.

Filozof Steven T. Katz proponuje podobne rozumienie 
ludobójstwa. Badacz wskazuje, że „koncept ludobójstwa 
dotyczy tylko sytuacji, w której zaistniał zamiar, niezależ-
nie od skuteczności jego realizacji, fizycznego zniszczenia 
całej grupy (zdefiniowanej przez sprawców)” (The Holo-
caust in Historical Perspective, 1994)35.

W wielu definicjach ludobójstwa pojawia się wspólny 
element jakim jest kwestia władzy oraz możliwości jej 
nadużywania.

Psycholog Izrael W. Charny zaproponował następującą 
definicję: „W sensie generycznym ludobójstwo to masowe 
zabójstwo znacznej liczby osób, niebędące częścią działań 
militarnych skierowanych przeciwko zadeklarowanemu 
wrogowi, odbywające się w warunkach zasadniczej bez-
bronności i bezsilności ofiar” (Genocide: Conceptual and 
Historical Dimensions, 1994)36.

Socjolog Martin Shaw wskazał, że „ludobójstwo jest for-
mą brutalnego konfliktu społecznego lub wojny pomiędzy 
siłami zbrojnymi, które mają na celu zniszczenie cywil-
nych grup społecznych oraz tych grup i innych aktorów, 

34 J. Cox, To Kill a People: Genocide in the Twentieth Century, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2016, s. 17.

35 S.T. Katz, The Holocaust in Historical Context, t. 1: The Holocaust and 
Mass Death before the Modern Age, Oxford University Press, New York 
1994; cyt. za: R.J. Rummel, Genocide. Genocide Meaning and Definitio, 
www.hawaii.edu/powerkills/GENOCIDE.ENCY.HTM (dostęp 15.10.2017).

36 Cyt. za: Social Scientists’ Definitions of Genocide, loc. cit. 
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którzy opierają się temu zniszczeniu. Działaniem ludobój-
czym jest działanie, w którym organizacje sił zbrojnych 
traktują cywilne grupy społeczne jako wrogów i zmie-
rzają do zniszczenia ich rzeczywistej lub domniemanej 
potęgi społecznej poprzez zabijanie, przemoc i przymus 
w stosunku do osób, które uważają za członków tych grup” 
(What is Genocide?, 2007)37.

Kolejną próbę zdefiniowania ludobójstwa podjęli so-
cjologowie Frank Chalk i Kurt Jonassohn: „Ludobójstwo 
jest formą jednostronnego masowego zabijania, w któ-
rym państwo lub inna władza zamierza zniszczyć grupę, 
jako że ta grupa i członkostwo w niej są określone przez 
sprawcę” (The History and Sociology of Genocide, 1990)38. 
Podkreślają w niej jednostronność formy masowego zabi-
jania, czyli brak wzajemności w przypadku, gdy sprawca 
zamierza zniszczyć ofiary, które nie mają takich planów.

Inna definicja, która została sformułowana przez po-
litologów Barbarę Harff i Teda Gurra, wskazuje na to, że 
ludobójstwem jest „propagowanie i realizowanie polityk 
przez państwo lub jego przedstawicieli, które powodują 
śmierć znacznej części grupy, przy założeniu, że te repre-
sjonowane grupy są definiowane przez wspólną cechę, tzn. 
pochodzenie etniczne, religię lub narodowość” (Toward 
Empirical Theory of Genocides and Politicides, 1988)39.

Polski socjolog i badacz ludobójstwa Lech M. Nijakowski 
stwierdza jednak, że „wprowadzenie państwa do definicji 
37 M. Shaw, What is Genocide?, Polity Press, Cambridge 2007. 
38 F.R. Chalk (red.), K. Jonassohn (red.), The History and Sociology of Geno-

cide: Analyses and Case Studies, Yale University Press, New Haven 1990. 
Cyt. za: Social Scientists’ Definitions of Genocide, loc. cit.

39 B. Harff, T.R. Gurr, Toward Empirical Theory of Genocides and Politi-
cides: Identification and Measurement of Cases since 1945, „Internation-
al Studies Quarterly”, 32(3)/1988, s. 359-371. Cyt. za: Social Scientists’ 
Definitions of Genocide, loc. cit.
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ludobójstwa wydaje się błędem”40. Bowiem pomimo faktu, 
iż administracja rządowa w wielu przeszłych ludobójstwach 
odgrywała rolę kluczową, możemy się również spodziewać 
innych, niepaństwowych tworów organizujących i przepro-
wadzających ludobójstwa41 (np. organizacja DAESH).

Nie należy zapominać, że koncepcja ludobójstwa jest 
również kulminacją długiej tradycji europejskiej prawno-

-politycznej krytyki imperializmu i przemocy stosowanej 
w XIX- i XX-wiecznych praktykach wobec ludności cywil-
nej. Wszystkie przypadki, na które w swoich rozważaniach 
powoływał się Lemkin, miały miejsce w imperialnych kon-
tekstach lub dotyczyły działań zbrojnych przeciwko lud-
ności cywilnej42.

Ogólnoświatowy wzrost zainteresowania badaniami na 
ludobójstwem wśród naukowców różnych dyscyplin, za-
owocował wzmocnieniem kontaktów międzynarodowych 
i formalnym organizowaniem się akademików w stowa-
rzyszenia o profilu naukowo-badawczym. W 1994 roku 
uruchomiono pierwsze międzynarodowe stowarzyszenie 
International Association of Genocide Scholars (IAGS), 
założone przez naukowców, takich jak Israel Charny, He-
len Fein, Roger Smith i Robert Melson. IAGS jest przy-
kładem interdyscyplinarnej, nieumocowanej politycznie 
organizacji, która ma na celu pogłębianie dalszych badań 

40 L.M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji 
ludobójczej, Scholar, Warszawa 2013, s.72.

41 Ibid.
42 A.D. Moses, Raphael Lemkin, Culture, and the Concept of Genocide, 

[w:] D. Bloxham, A.D. Moses (red.), The Oxford Handbook of Genocide 
Studies, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 19-41. Cyt. za: A.J. 
Kirakossian (wybór), Leading Specialists in the Field of Genocide Stud-
ies on the Armenian Genocide (References from Contemporary Encyclo-
pedias), Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, www.
mfa.am/u_files/file/Leading%20specialists.pdf (dostęp 15.10.2017).
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nad ludobójstwami, pracę studyjną skoncentrowaną na 
naturze, przyczynach i konsekwencjach ludobójstwa oraz 
prowadzenie badań nad polityką w zakresie zapobiegania 
ludobójstwu. Stowarzyszenie od 1995 roku organizuje cy-
kliczne konferencje w różnych regionach świata, dzięki 
którym możliwe jest zapoznanie się międzynarodowymi 
dokonaniami badawczymi jego członków i współpracow-
ników. Od 2006 IAGS publikuje międzynarodowe czaso-
pismo naukowe „Genocide Studies and Prevention. An 
International Journal”, które prezentuje badania porów-
nawcze, analizy powiązań między ludobójstwem, przemo-
cą masową i innymi naruszeniami praw człowieka, a także 
przybliża aktualne zagadnienia zorientowane na zapobie-
ganie i karanie ludobójstwa oraz przemocy masowej. Cza-
sopismo zawiera artykuły związane m.in. z polityką, socjo-
logią, psychologią, prawem międzynarodowym, sprawie-
dliwością społeczną, religią, filozofią, literaturą, antropo-
logią i muzykologią, sztuką wizualną oraz historią43. 

Na gruncie polskim studia nad ludobójstwem (genocide 
studies) są zorientowane głównie na badanie Holocaustu 
i badania o Holokauście w kontekście pamięci. Warto tu 
wskazać dorobek takich naukowców jak historycy Bar-
bara Engelking44, Jacek Leociak45, Dariusz Libionka46 czy 

43 IAGS Journal, International Association of Genocide Scholars, www.
genocidescholars.org/publications/iags-journal (dostęp 15.10.2017). 

44 Np.: B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego 
konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, wyd. 2, 
PAN, Warszawa 2001; ead. et al., Pamięć. Historia Żydów Polskich przed, 
w czasie i po Zagładzie, Fundacja Shalom, Warszawa 2004.

45 J. Leociak, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych for-
mach reprezentacji, PAN, Warszawa 2009.

46 D. Libionka (red.), Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym 
Gubernatorstwie, IPN, Warszawa 2004.
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Piotr Trojański i Robert Szuchta47 oraz działalność waż-
nych instytucji naukowych, takich jak Żydowski Instytut 
Historyczny, Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy 
Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Centrum Badań 
Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na gruncie psy-
chologii w badaniach związanych z zagadnieniem ludo-
bójstwa przodują naukowcy związani z Centrum Badań 
nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego – Mi-
chał Bilewicz, Mirosław Kofta czy Mikołaj Winiewski48. 
Wśród prawników pojęciem ludobójstwa w kontekście 
orzecznictwa zajęła się Karolina Wierczyńska49. Nato-
miast w dziedzinie socjologii wskazać należy wspomina-
nego już badacza Lecha M. Nijakowskiego, a wśród jego 
dorobku przede wszystkim pracę Rozkosz zemsty. Socjolo-
gia historyczna mobilizacji ludobójczej50, stanowiącą jedy-
ne w Polsce całościowe ujęcie problematyki ludobójstwa.

47 R. Szuchta, P. Trojański, Holokaust. Zrozumieć dlaczego, Oficyna Wy-
dawnicza „Mówią wieki”, Warszawa 2006.

48 Np.: M. Bilewicz, M. Winiewski, M. Kofta, A. Wójcik, Harmful Ide-
as, The Structure and Consequences of Anti‐Semitic Beliefs in Poland, 
„Political Psychology”, 34(6)/2013, s. 821-839; J. Vollhardt, M. Bilewicz, 
After the Genocide: Psychological Perspectives on Victim, Bystander, and 
Perpetrator Groups, „Journal of Social Issues”, 69(1)/2013, s. 1-15; M. 
Bilewicz, Efekt wrażliwości. Rabunek i ludobójstwo, [w:] D. Lis, Wokół 
„Złotych żniw”. Debata o książce Jana Tomasza Grossa i Ireny Grudziń-
skiej-Gross, Znak, Kraków 2011.

49 K. Wierczyńska, op. cit.
50 L.M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji lu-

dobójczej, Scholar, Warszawa 2013. Zob. również: id., O wyjaśnianiu 
ludobójstwa i czystek etnicznych za pomocą kategorii mitów i emocji, 
„Kultura i Społeczeństwo”, 1-2/2006, s. 153-177; id., Cień XX wieku. 
Możliwość ochrony ludności cywilnej w czasie czystek etnicznych i lu-
dobójstw, „Bezpieczeństwo i Ochrona. Kwartalnik Naukowy Wyższej 
Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony”, 1-2/2008, s. 49-68.
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edukacja o ludobójstWach

W obecnym dyskursie publicznym słowem ludobójstwo 
określa się niemal każdą zbrodnię przeciwko ludności 
cywilnej – rzezie, czystki, wypędzenia. Częstym powo-
dem jest zwrócenie uwagi na zbrodnie, jednak częściej 
chodzi o zszokowanie opinii publicznej, co doprowadza 
do nadużywania pojęcia w sytuacjach, w których nie po-
winno się go stosować51. Temat ludobójstwa jest bowiem 
tematem medialnym. Bywa wykorzystywany w różno-
rodnych sporach politycznych i ideologicznych, ponie-
waż niesie ze sobą duży ładunek emocjonalny. Wypływa 
wówczas na powierzchnię dyskursu, a mówienie o nim 
staje się stricte polityczne i nie wynika bynajmniej z ba-
dań czy refleksji naukowych (np. negowanie ludobój-
stwa Ormian przez kolejne rządy w Turcji lub określanie 
w Polsce mianem ludobójstwa zbrodni w Katyniu czy na 
Wołyniu). Aleksandar Jokic proponuje pojęcie genocida-
lism, na określenie z jednej strony praktyki zaprzeczania 
ludobójstwu, gdy zostało ono popełnione (bądź jest po-
pełniane), z drugiej strony – nazywania ludobójstwem 
faktów, które na to nie wskazują52. 

Władze państwowe w wielu krajach dotkniętych zbrod-
niami masowymi reagują opornie na dyskurs zawierają-
cy informacje o aktach przemocy na ich terytorium, przy 
jednoczesnej tendencji do wskazywania winnych poza 
swoimi granicami, zgodnie z kierunkiem własnej polityki 
historycznej. W tym aspekcie idea zapobiegania ludobój-
stwom powinna ściśle wiązać działania polityczne i ele-
menty edukacyjne. Mô Bleeker, szefowa grupy zadaniowej 
51 K. Wierczyńska, op.cit., s. 192. 
52 A. Jokic, Genocidalism, „The Journal of Ethics”, 8(3)/(2004), s. 251-297. 

Cyt. za: K. Wierczyńska, op.cit., s 191). 
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ds. postępowania z przeszłością i zapobiegania okrucień-
stwom szwajcarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych,53 w artykule zatytułowanym Today’s conversation 
about genocide prevention (Przedmowa do współczesnej 
dyskusji na temat zapobiegania ludobójstwu) wyszczegól-
nia idee i zadania istotne ze względu na możliwości reali-
zacji działań prewencyjnych. Wskazuje m.in. na:

— kształcenie, trenowanie i zwiększanie liczby dobrze 
poinformowanych aktorów w dziedzinie zapobiegania 
ludobójstwom; 

— rozpowszechnianie wiedzy w celu dywersyfikacji źró-
deł presji na rządy, tak aby ponosiły odpowiedzialność 
za zapobieganie ludobójstwu „zanim będzie za późno”;

— rozwój komunikacji, podejmowanie decyzji na szcze-
blach władz międzynarodowych i krajowych w celu roz-
powszechniania procedur szybkiej reakcji, gdy pojawia-
ją się niepokojące oznaki sytuacji ludobójczej, a także 
inicjowanie formalnych rozmów między rządami 
w tych sprawach oraz identyfikowanie osób kontakto-
wych w każdym rządzie do pracy w sytuacji, w której 
państwa zostaną zaangażowane w międzynarodowe sie-
ci zapobiegawcze;

— wyciąganie wniosków z przeszłych doświadczeń i ich 
wykorzystywanie w celu opracowania wspólnych dzia-
łań z udziałem rządów zainteresowanych krajów;

53 Mô Bleeker od 2009 roku pełni funkcję prezesa rządowej inicjatywy 
„Historyczna grupa pamięci” w Kolumbii. Jest również zaangażowana 
w utworzenie i promocję globalnej akcji przeciwko zbrodniom maso-
wym pod nazwą „Global Action Against Mass Atrocity Crime” (GA-
AMAC). Informacje za: Mô Bleeker, Genocide – on genocide prevention, 
www.genocideprevention.be/team-members/mo-bleeker.html (dostęp 
15.10.2017). 
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— zachęcanie parlamentów krajowych do stanowienia 
prawa w tej kwestii i do formułowania strategicznych 
propozycji dla swoich obywateli;

— wzmocnienie wiedzą (szkoleniami, warsztatami) 
urzędników państwowej służby cywilnej oraz przed-
stawicieli społeczeństwa obywatelskiego;

— wsparcie działań mających na celu szybką komunika-
cję społeczności globalnej w sytuacjach kryzysowych54. 

W tym kontekście należy przyjąć, że zapobieganie lu-
dobójstwom jest rzeczywiście zbiorowym zobowiązaniem 
i wkładem we wspólną przyszłość wolną od przemocy 
zbiorowej. Edukacja, co pokazują powyższe przykłady 
idei i zadań, jest wciąż postrzegana jako jeden z głów-
nych czynników prewencyjnych osadzonych na rozumie-
niu procesów, zjawisk, roli jednostki i grupy w życiu spo-
łecznym oraz na pamięci społecznej. Przeszłość zostawia 
bowiem wyraźne piętno na naszym życiu, ale wymaga od 
nas uczenia się niezapominania, aby móc angażować się 
w przyszłość. „Jednym z najlepszych sposobów uczciwego 
uczczenia ofiar jest pozwolenie aby swoim cierpieniem 
uczyli tych, którzy pozostali”55. Należy się zgodzić z An-
dreą Bartolim, że zrozumienie jest zarówno moralnym, jak 
i politycznym wyborem. Możemy z niego zrezygnować. 
Możemy stwierdzić, że nie ma potrzeby uczenia się lub, 
że nauka jest niemożliwa, ponieważ przemoc człowieka 
względem drugiego człowieka była z nami od początku 

54 M. Bleeker, Today’s conversation about Genocide Prevention, „Politorbis”, 
47(2)/2009, s. 14. 

55 A. Bartoli, Understanding Genocide Prevention International Confer-
ence on Genocide Prevention, Brussels, 31 Mar – 1 April 2014, www.
genocideprevention.be/sites/default/files/content/understanding_gen-
ocide_prevention_140406_final.pdf (dostęp 15.10.2017).
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świata i jest wpisana w ludzką codzienność. „Ale może-
my też być naprawdę mądrzy, racjonalni i odpowiedzialni 
i szukać tego, co jest prawdziwe, piękne i dobre”56.

Ellen J. Kennedy, dyrektorka Centrum Badań Holocaustu 
i Ludobójstwa na Uniwersytecie w Minnesocie, podkreśla, 
że edukacja o ludobójstwach to składowa trzech istotnych 
elementów: uczenia o ludobójstwie, uczenia przeciw ludo-
bójstwu i uczenia, aby zapobiec ludobójstwu57. Edukatorzy 
podejmujący tę problematykę mogą więc kształtować od-
powiednio treści w programach nauczania, aby podkreślać 
wszystkie trzy wymienione obszary: 

— nauczanie o ludobójstwie, przy zwróceniu uwagi za-
równo na porównanie, jak i wyjątkowość społeczeństw, 
kultur, które istniały przed zagładą;

— nauczanie przeciwko ludobójstwu, czyli przedstawia-
nie tła i prezentowanie sposobów, jakie dzięki którym 
jednostki mogą oprzeć się manipulacjom;

— nauczanie w celu zapobiegania ludobójstwom, a więc 
nauczanie związane z angażowaniem uczniów i ogółu 
społeczeństwa w propagowanie zmian klimatu politycz-
nego, wspieranie rezolucji ONZ w 2005 r. która wpro-
wadza obowiązek ochrony niewinnych cywilów, gdy ich 
własne rządy nie są w stanie lub nie chcą tego robić58.

56 Ibid.
57 E.J. Kennedy, Redefining Genocide Education, Redefining Genocide Edu-

cation, Articles on Genocide and Genocide Prevention, Genocide Watch. 
The International Alliance to End Genocide, www.genocidewatch.org/
aboutgenocide/articlesongenocide.html (dostęp 10.10.2017).

58 Ibid.
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Natomiast w Muzeum Pamięci o Holokauście w Sta-
nach Zjednoczonych (USHMM) opracowano wytyczne 
dotyczące nauczania o ludobójstwie, które poprzedziły 
szeroko zakrojone badania pedagogiczne. Na ich podsta-
wie sformułowano pięć dyrektyw, które mogą być pomoc-
ne edukatorom, którzy realizują edukację o ludobójstwie: 

1. Zdefiniuj ludobójstwo.
2. Wskazuj konteksty, które doprowadziły do ludobój-
stwa. Należy rozważyć różne czynniki i wzorce, które 
mogą odgrywać istotną rolę we wczesnych etapach: 
względy polityczne, trudności gospodarcze, historia 
lokalna, konteksty kulturowe; jak zdefiniowane były 
grupy docelowe, dehumanizowane, zmarginalizowane 
i segregowane przed zabójstwem masowym itd.
3. Zwracaj uwagę na uproszczone podobieństwa do 
innych ludobójstw. Pomimo wskazywanych w teorii 
wyznaczników ludobójstwa, każdy akt tej przemocy 
ma swoje własne unikalne cechy: czasu, miejsca, ludzi 
i metod. 
4. Analizuj reakcję społeczności międzynarodowej 
(amerykańską i globalną). Istotne jest wyciąganie wnio-
sków z błędów przeszłości. Aby to zrobić, uczniowie 
muszą dążyć do zrozumienia, dlaczego działanie za-
radcze/pomocowe były lub nie zostały podjęte przez 
społeczność globalną. 
5. Zobrazuj pozytywne działania podejmowane przez 
jednostki i grupy w obliczu ludobójstwa. Podczas każ-
dego aktu ludobójstwa znajdowały się jednostki, które 
mu się sprzeciwiały oraz takie, którym ktoś uratował 
życie. Należy podkreślać znaczenie aktów odwagi, cza-
sem bardzo małych, ale nie małego znaczenia. Podczas 
nauczania i uczenia się o ludobójstwie jednostki mogą 
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padać ofiarą bezradności lub założenia nieuchronno-
ści zdarzeń59.

Historia ludobójstw wpisana w dziedzictwo świata opo-
wiada nam wiele o ludzkiej naturze, o relacjach społecz-
nych i zależnościach wynikających z podbojów, ekspan-
sji kolonialnych oraz procesów formowania się narodów 
i państw. Nauczanie o ludobójstwie, oprócz wielu istot-
nych informacji o czynnikach i okolicznościach pozwala-
jących na takie zbrodnie, o rolach rządu, armii i cywilów, 
o możliwościach zapobiegawczych, przynosi także inne 
lekcje. Pokazuje nam, że zwykli ludzie są zdolni do prze-
rażających aktów przemocy, ale i do niezwykłego boha-
terstwa. Edukacja o ludobójstwach zorientowana na ro-
zumienie i pamięć pozwala wieloaspektowo spojrzeć na 
kwestie związane z władzą, klasowością, zależnościami 
społecznymi, kryzysami politycznymi i dehumanizacją 
człowieka. I wreszcie, owa edukacja przeciwko ludobój-
stwu jest podstawowym (choć niewystarczającym) na-
rzędziem, które ma zapobiegać powtórzeniu się zdarzeń 
z krwawej historii człowieka na Ziemi.

o znaczeniu pamięci W edukacji 
zorientoWanej na ludobójstWo

Istotne dla naszych zagadnień pojęcia odnoszą się do pa-
mięci – pamięci zbiorowej i indywidualnej. „W obu przy-
padkach może mieć ona zarówno wymiar lokalny, a więc 
regionalny oraz narodowy, jak i globalny, tzn. międzyna-

59 Guidelines for Teaching about Genocide, www.ushmm.org/educa-
tors/teaching-about-the-holocaust/teaching-about-genocide (dostęp 
15.10.2017).
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rodowy i uniwersalny.”60 Istnieje wiele procesów pamięci 
(na przykład przypominanie, zapominanie) i mogą one 
mieć charakter samorzutny lub zamierzony, mechanicz-
ny lub sensowny. Zapominanie jest jej niezbędnym wa-
runkiem, ale nie zapominanie wszystkiego: człowiek nie 
jest istotą rodzącą się pod wpływem nowych doświadczeń 
codzienne od nowa. Pamięć utrwala wiele danych percep-
cyjnych, a jednocześnie nieustannie aktywnie przekształ-
ca zachowany materiał61. To pamięć długotrwała tworzy 
tożsamość człowieka. Ma ona charakter zarówno dowolny, 
jak i mimowolny. Pamięć ta łączy jednostkę z przeszłością, 
a co za tym idzie – pozwala antycypować przyszłość, gdyż 
dla tego aktu poczucie kontynuacji życia jest niezbędne62. 
Poprzez pamięć indywidualną dochodzimy do pamięci 
zbiorowej, a ta interesuje nas z punktu widzenia edukacji 
o ludobójstwach.

Starając się wyeksplikować założenia naszych rozwa-
żań, pragniemy zwrócić uwagę na dwie kategorie pamięci, 
które wydają się ważne w kontekście problemów związa-
nych z edukacją o ludobójstwach. Chodzi tu o zbiorową 
pamięć oraz związaną z nią politykę historyczną. Pamięć 
zbiorowa stanowi jeden z podstawowych wyznaczników 
tożsamości dla społeczności będącej jej nosicielem, a tak-
że istotny czynnik integrujący w sferze wartości oraz idei. 
Treści będące w obiegu pamięci zbiorowej określają posta-
wy członków zbiorowości, a także kształt podejmowanych 

60 T. Kranz, Pedagogika pamięci jako forma edukacji muzealnej, [w:]  
T. Kranz (red.), Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Maj-
danku. Poradnik dla nauczycieli, Państwowe Muzeum na Majdanku, 
Lublin 2012, s. 14.

61 P. Szałek, Pamięć jako akt intencjonalny (trzy teorie psychologiczne), 
„Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 1(49)/2004, s. 23.

62 Ibid., s. 36.
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przez nich działań – zarówno wobec siebie nawzajem, jak 
i wobec członków grup obcych63. Każda grupa dysponuje 
specyficznymi dla siebie ramami pamięci. Według Mau-
rice’a Halbwachsa64, do najważniejszych należą rodzina, 
grupa religijna i klasa społeczna. Pamięć w każdej z tych 
grup podlega procesom wyznaczanym przez bieżące sytu-
acje. Jednostka, przebywająca w określonej grupie, zwraca 
uwagę na pewne aspekty rzeczywistości i dopasowuje je 
do idei wytwarzanych przez grupę. W konsekwencji każda 
jednostka dysponuje siatką pojęciowo-obrazową wyzna-
czana przez grupę65. Do koncepcji Halbwachsa nawiązują 
dziś niemal wszyscy badacze zajmujący się pamięcią zbio-
rową jako kategorią naukową, gdyż stanowi ona rekon-
strukcję zdarzeń odnoszących się do przeszłości, która 
jest uwarunkowana zespołem czynników społecznych66. 
Natomiast Barbara Szacka uważa, że pamięć zbiorowa 

„upraszcza, jest stronnicza i uznaje tylko jeden punkt wi-
dzenia. Nie znosi żadnych wieloznaczności, a nadto spro-
wadza wydarzenia do mitycznych archetypów”67.

63 D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. 
Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią 
Polaków w czasach stalinowskich, Universitas, Kraków 2011, s. 14.

64 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, wyd. 2, PWN 
Warszawa, 2008.

65 P. Ciołkiewicz, Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza pol-
skiej debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej, 
Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012, s. 19.

66 Ibid., s. 20.
67 B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Scholar, Warszawa 2006. Cyt. 

za: J. Gubała, Metodologiczna refleksja nad badaniami pamięci zbioro-
wej. Próba wstępnego ujęcia problemu na przykładzie rozważań Jeffreya 
Olicka, Wulfa Kansteinera oraz Alona Confino, „Acta Universitatis Lo-
dziensis. Folia Sociologica”, 42/2012, s. 7, www.cejsh.icm.edu.pl/cejsh/
element/bwmeta1.element.hdl_11089_5452/c/03-gubala.pdf (dostęp 
15.11.2017).
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Wojciech Opioła twierdzi, że „budowa spójnej pamię-
ci zbiorowej jest właściwa instytucjom politycznym: idea 
współczesnego państwa zasadza się na tworzeniu repre-
zentacji politycznej narodu, naród zaś jest dość abstrak-
cyjnym agregatem, który scala wspólny język (choć nie 
zawsze), terytorialność (również są wyjątki) oraz świado-
mość wspólnoty dziejów”68. Jednocześnie Opioła zauważa, 
że konstruowanie wspólnej tożsamości odbywa się na róż-
nych poziomach życia społeczno-politycznego – w kra-
ju, regionie, środowisku lokalnym, w mieście, gdzie obok 
politycznie (odgórnie) inspirowanych nośników pamięci 
tworzone są różnorodne obywatelskie (oddolne) inicjaty-
wy upamiętniające istotne lokalnie zdarzenia historyczne 
(np. specjalne murale, dedykowane upamiętnieniom ma-
ratony miejskie). Zatem konstruowanie pamięci zbiorowej 
i związane z tym kształtowanie tożsamości grupowej są 
procesami nieustannie modyfikowanymi. W kontekście 
tych procesów modyfikacyjnych szczególnie wpływowymi 
aktorami pamięci są instytucje związane z władzą pań-
stwową, które z racji swego statusu i dostępnych środków 
posiadają zawsze nieproporcjonalnie duże możliwości 
kształtowania polityki pamięci historycznej. W prakty-
ce zabiegi te przybierają zwykle postać świadomego kre-
owania, przekształcania i dekonstruowania określonych 
miejsc pamięci69. Bieżąca polityka historyczna jest zatem 
narzędziem wpływu elit władzy na treści pamięci zbio-

68 W. Opioła, Pamięć zbiorowa i tożsamość historyczna lokalnej społeczno-
ści pogranicza, [w:] W. Chlebda, I. Dobrotová (red.), Pograniczność i po-
granicza w perspektywie nauk społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2015, s. 81, www.academia.edu/29747622/Pamięć_
zbiorowa_i_tożsamość_historyczna_lokalnej_społeczności_pogranicza 
(dostęp 15.10.2017).

69 D. Malczewska-Pawelec, T. Pawelec, op.cit., s. 17-18.
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rowej. Postulat potrzeby społecznego niezapominania, 
a więc świadomości przerażającej pamięci o konsekwen-
cjach ludobójstw i zrozumienia chociażby mechanizmów 
sprawności społecznej70, które pozwalają oprzeć się ne-
gatywnym wpływom sytuacyjnym oraz społecznym, sta-
nowi prewencję zarówno w wymiarze edukacyjnym, jak 
i prospołecznym.

Doświadczenia historyczne stanowią ważny czynnik 
kształtujący społeczeństwa, bowiem „tylko pamięć o Za-
gładzie chroni przed zagładą pamięci”71. Zarówno spraw-
cy jak i ich ofiary, które ocalały oraz ich potomkowie mogą 
mieć wpływ na tworzenie nowych realiów wspólnego 
funkcjonowania. Niezbędna jest wiedza o uwarunkowa-
niach historycznych, w których doszło do ludobójstwa, 
o inicjatorach i stronach zaangażowanych, o roli świad-
ków. Bez tej wiedzy – opartej na pamięci – niemożliwa 
będzie odpowiedź na pytanie o to, co można zrobić, by 
zapobiec takim wydarzeniom w przyszłości.

Przestrzenią dla tego typu analiz jest bez wątpienia 
edukacja formalna. Jednak należy zwrócić uwagę, że każ-
dy system edukacji będąc osadzony w innym kontekście, 
ma zróżnicowane możliwości instytucjonalne, finansowe, 
systemowe, organizacyjne oraz społeczne. Przykładowo, 
zagadnienia dotyczące Holokaustu w edukacji formalnej 
najczęściej realizowane są w polskich szkołach jedynie 
podczas lekcji historii (i nie nawiązują do wpływu tej trau-
my na współczesność). Ważnym podejściem edukacyjnym 
wydaje się jednak interdyscyplinarność – integrowanie 
wiedzy z różnych obszarów tematycznych, takich jak wy-

70 Więcej: Understanding Heroism, www.b.3cdn.net/raproject/ed834126-
c9c0786b1e_93m6i2aqj.pdf (dostęp 15.09.2017).

71 A. Kuchta, Pamięć Zagłady, zagłada pamięci. Prawda i jej poszukiwanie 
w esejach Martina Pollacka, „Maska”, 35/2017, s. 95.
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chowanie obywatelskie, badania społeczne, literatura, pra-
wo, filozofia, religia, nauka, sztuka. Najważniejsze jest, aby 
nauczać o Holokauście i ludobójstwach w taki sposób, aby 
uczniowie mogli zbadać złożoność unikalnych czynników 
historycznych, które ułatwiły zapoczątkowanie okrucień-
stwa, aby tego typu nauczanie uwrażliwiało na wspólne 
wartości związane z prawami człowieka.

praktyki W edukacji nieformalnej  
– pedagogika pamięci i edukacja  

o ludobójstWach

Kluczową rolę w kształtowaniu pamięci zbiorowej i uwraż-
liwianiu na drugiego człowieka odgrywa pedagogika pa-
mięci72, która łączy w sobie zagadnienia edukacji historycz-
nej z edukacją refleksyjną i zorientowaną na prawa człowie-
ka. Praktyki edukacyjne – szkolne i pozaszkolne – wpisane 
w pedagogikę pamięci odnoszą się do faktów dotyczących 
historii danego miejsca i wiążą się z procesem kształtowa-
nia postaw prospołecznych poprzez stymulowanie proce-
sów myślowych nakierowanych na refleksyjność.

Początki pedagogiki pamięci „związane są z rozwojem 
niemieckiej myśli pedagogicznej na temat roli muzeów 
i miejsc pamięci w kształceniu społeczno-politycznym. 
Współcześnie nurt ten opiera się na szerokiej refleksji 
teoretycznej i bogatych doświadczeniach praktycznych, 
a częściowo także na badaniach empirycznych”73. Łą-
cząc „refleksję nad przeszłością z refleksją nad własny-

72 Więcej: T. Kranz, Pedagogika pamięci, „Nigdy Więcej”, 18/2010, s. 35-36; 
L. Kończyk, Pedagogika (miejsc) pamięci, „Ogrody Nauk i Sztuk”, 2/2012, 
s. 123-130.

73 T. Kranz, Pedagogika pamięci jako forma…, s. 12.
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mi dyspozycjami, poglądami i postawami”74, pedagogika 
pamięci, bazując na dogłębnych, wieloaspektowych in-
formacjach, umożliwia zrozumienie przyczyn i skutków 
tragicznych wydarzeń historycznych (ludobójstw, zbrodni 
totalitarnych, masakr, rzezi, czystek etnicznych) wpisa-
nych w kategorię „trudnej wiedzy”. W oparciu o tę wiedzę 
ma szansę kształtowania wśród różnych grup wiekowych, 
a w szczególności młodego pokolenia, krytycznego myśle-
nia związanego z poszerzaniem świadomości historycznej 
i poczucia odpowiedzialności za budowanie przyszłości 
w wymiarze moralnym i społecznym. Dodać należy, że 

„w centrum zainteresowania pedagogiki pamięci znajduje 
się więc nie tylko historia, ale również jej różnorodne for-
my reprezentacji i interpretacji, a więc szeroko rozumiany 
proces komunikacji historycznej. Znaczenie tej problema-
tyki wiąże się z faktem, że to właśnie przekazywane w ob-
rębie danej zbiorowości treści historyczne i kultywowane 
przez nią formy oraz sposoby upamiętniania przeszłości 
są integralnymi elementami budowania z jednej strony pa-
mięci społecznej, z drugiej zaś – tożsamości określonych 
grup etnicznych i społecznych”75.

Zatem zarówno pedagogika pamięci, jak i edukacja o lu-
dobójstwach mogą stać się katalizatorami procesów ro-
zumienia, kształtujących refleksyjną świadomość i opartą 
o szacunek i pamięć wśród młodzieży. Wykraczają one 
poza programy nauczania historii, wiedzy o społeczeń-
stwie czy zagadnień z zakresu języka ojczystego i wiedzy 
o kulturze, ale wpisują się w istotne obszary edukacji nie-
formalnej, korespondujące z edukacją formalną. 

74 Pedagogika pamięci, Państwowe Muzeum na Majdanku, www.majdanek.
eu/pl/education/pedagogika_pamieci/1 (dostęp 15.10.2017).

75 T. Kranz, Pedagogika pamięci jako forma…, s. 15.
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Nauczanie nieformalne może stanowić istotne uzupeł-
nienie edukacji zdobywanej w murach szkoły. To właśnie 
pozaszkolne formy edukacji takie jak: warsztaty dla uczniów, 
szkolenia dla nauczycieli, wycieczki studyjne do muzeów 
i miejsc pamięci, czy też uczestnictwo w międzynarodo-
wych lub lokalnych dniach upamiętnień i udział w mło-
dzieżowych projektach międzynarodowych, których ideą 
jest pamięć i dialog z drugim człowiekiem, mogą zapewnić 
efektywniejsze przyswajanie trudnej wiedzy i zapoczątko-
wać proces rozumienia trudnych zawiłości dziejowych. Ta-
kie aktywności mogą wzbogacać wiedzę i doświadczenia 
tak uczniów, jak i nauczycieli. Oprócz uczestnictwa w ce-
remoniach i uroczystościach szkolnych mogą oni organi-
zować tematyczne projekty w kontekście większego pro-
gramu, przed i po dniu upamiętnienia. Żadne wydarzenie 
upamiętniające nie może być uznane za substytut zorgani-
zowanej edukacji, ale takie okazje umożliwiają edukatorom 
uruchamianie multidyscyplinarnych działań w szkole, or-
ganizowanie zajęć pozalekcyjnych, spotkań ze świadkami 
Zagłady oraz prowadzenie dialogu z otoczeniem lokalnym 
(samorząd, organizacje pozarządowe etc.). 

Przykłady polskich i międzynarodowych upamiętnień 
wydarzeń historycznych, które mogą być pomocne w re-
alizacji zagadnień edukacji o ludobójstwach, to:

— 27 stycznia: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu, 

— 7 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa w Rwandzie,

— 19 kwietnia: Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciw-
działaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości,

— 24 kwietnia: Dzień Pamięci o Ludobójstwie Ormian,
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— 14 czerwca: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemiec-
kich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obo-
zów Zagłady,

— 2 sierpnia: Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti,
13-14 września: Dzień Pamięci Ofiar Gestapo (obcho-
dzony w Krakowie),

— 9 grudnia: Międzynarodowy Dzień Pamięci i God-
ności Ofiar Zbrodni, Ludobójstwa oraz Zapobiegania 
tej Zbrodni. 

Kształtowanie pamięci społecznej poprzez edukację jest 
niezwykle istotne dla uwrażliwiania młodego pokolenia 
na uniwersalność historii i uświadomienie, że nieważne 
jest, gdzie mieszkamy, gdyż w każdym miejscu na Ziemi 
musimy zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, ja-
kim jest ludobójstwo76. Z badań77 dotyczących edukacji 
w miejscu pamięci, przeprowadzonych przez Alicję Bartuś 
w 2016 roku78, wynika, iż pomimo że większość z bada-
nych zwiedzała kiedyś Muzeum Auschwitz (74%), to stan 
ich wiedzy trudno uznać za zadawalający. Część uczniów 
nie potrafiła określić czasu powstania obozu: wskazywa-
no między innymi lata przed atakiem Hitlera na Polskę, 
a nawet czasy powojenne. Jako największa grupę narodo-
wościowa, której członkowie zginęli w obozie, większość 
uczniów wskazała Polaków (97,5%), a dopiero w drugiej 

76 Why learn about the Holocaust in schools?, UNESCO, 18.01.2013, www.
unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/
news/why_learn_about_the_holocaust_in_schools/ (dostęp 15.10.2017).

77 Badania ankietowe przeprowadzone w Małopolsce, którymi objęto 357 
uczniów i 31 edukatorów.

78 A. Bartuś, Edukacja w miejscu pamięci Auschwitz w świetle ankiet prze-
prowadzonych wśród małopolskich uczniów w 2016 roku, [w:] A. Bartuś 
(red.) Dzieci wojny, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spo-
tkań Młodzieży w Oświęcimiu, Oświęcim 2016, s. 271-289.
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kolejności Żydów (81,8%). Widoczne były także kłopoty 
z definiowaniem grupy narodowej; niektórzy wskazywali 
tu między innymi homoseksualistów, muzułmanów czy 
uchodźców. Ponad 40% ankietowanych uczniów stwier-
dziło, że nigdy się nie interesowali i nie wiedzą, czy ktoś 
z ich rodziny był w czasie wojny więziony w Auschwitz. 
Wnioski, które wysnuwa A. Bartuś po zakończeniu badań, 
można w dużej mierze uznać za uniwersalne wskazania 
dla edukatorów i badaczy problematyki genocydowej i pe-
dagogiki pamięci. Badaczka wskazała, że:

— widoczny jest brak elementarnej wiedzy historycznej 
wśród uczniów,

— z radykalizacją postaw młodzieży wiąże się wzrost 
znaczenia dumy narodowej, która sprowadza się do kre-
owania silnej postawy nacjonalistycznej,

— dominuje wśród młodzieży pojmowanie patriotyzmu 
jedynie w kontekście walki zbrojnej,

— uczniowie są pozbawieni pamięci pokoleniowej,
— uczniowie wykazują wybiórczą wrażliwość, współczu-
jąc ofiarom obozów koncentracyjnych przy jednocze-
snej obojętności na problemy współczesne, np. w Afryce,

— nienawiść do Obcego/Innego uosabiają obecnie 
uchodźcy, którzy niejako zagospodarowali obszar wcze-
śniej związany z nienawiścią do Żydów i postawami 
antysemickimi,

— dla wielu młodych osób Internet stanowi podstawowe 
źródło zdobywania wiedzy i informacji79.

79 Ibid., s. 288-289.
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Wnioski z powyższych badań wskazują na potrzebę 
edukacyjnej reakcji, którą może stać się wykorzystanie 
pamięci związanej z kategorią „trudnej wiedzy”, zarów-
no w wymiarze szkolnych, jak i pozaszkolnych aktywno-
ści. Zdaniem Tomasza Kranza już „edukacja pozaszkolna 
w miejscach pamięci może i powinna wspomagać rozwój 
pożądanych w nauczaniu historii umiejętności i kształto-
wać preferowane postawy poznawcze i kulturę historycz-
ną. Realizowane w trakcie projektów w miejscach pamięci 
cele szczegółowe mogą więc być podporządkowane celom 
kształcenia historycznego w szkole”80.

edukoWać o ludobójstWach W polsce  
– tropy dla edukatoróW 

Instytucje i organizacje zajmujące się edukacją i prawami 
człowieka w Polsce dysponują nielicznymi tematyczny-
mi materiałami edukacyjnymi w otwartym dostępie oraz 
znikomą ofertą szkoleń dotyczących wiedzy o ludobój-
stwach i totalitaryzmach, edukacji o miejscach pamięci, 
ochrony praw człowieka, prawa humanitarnego oraz wy-
zwań, jakie stoją przed współczesnym światem i wynikają 
m.in. z Celów Zrównoważonego Rozwoju81. Natomiast na 
stronach internetowych muzeów, organizacji, instytucji 
i międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się sze-
rzeniem wiedzy o ludobójstwach odnaleźć można różno-
rodne materiały, które dotyczą masowych zbrodni popeł-
nionych zarówno podczas Holokaustu, jak i w Imperium 
Osmańskim, Serbii, Rwandzie, Kambodży, Namibii i wielu 
80 T. Kranz, Pedagogika pamięci…
81 Cele Zrównoważonego Rozwoju, UNIC Warszawa, www.un.org.pl/  

(dostęp 28.10.2017).
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innych miejscach na mapie świata82. Jednocześnie – przy 
wszystkich korzyściach płynących z szerokiego dostępu 
do wiedzy – należy również zwrócić uwagę na proble-
my związane z czerpaniem wiedzy w świecie wirtualnym, 
przede wszystkim zaś na problem wiarygodności źródeł, 
precyzji pojęć (często emocjonalnego przekazu, nie za-
wsze mającego pokrycie w analizie naukowej), jednostron-
nej via zróżnicowanej perspektywy i kontekstu przez pry-
zmat treści, jakie są ukazywane i analizowane83. 

82 Kilka przykładów: Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation 
(AIPR), www.auschwitzinstitute.org/; Documentation Center of Cam-
bodia (DC-CAM), www.dccam.org/; Genocide Education Project, www.
genocideeducation.org/;Genocide Watch, www.genocidewatch.com/; 
Institute of Political Studies of Paris Mass Violence and Resistance online 
journal, www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en; 
International Crisis Group, www.crisisgroup.org/; Kigali Genocide Me-
morials, www.kgm.rw/visit; Montreal Institute for Genocide and Hu-
man Rights Studies (MIGS), www.concordia.ca/research/migs.html; 
Rutgers University UNESCO Chair in Genocide Prevention, www.ncas.
rutgers.edu/unesco-chair-genocide-prevention; USC Shoah Foundation 
UNESCO Chair in Genocide Education, www.sfi.usc.edu/about/unesco 
(dostęp 15.10.2017). 

83 Po wpisaniu np. w popularną wyszukiwarkę Google hasła „ludobójstwo” 
pojawiają się takie strony jak: www.genocide.pl/ – założona przez Fun-
dację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, zdaniem 
autorów, opisująca „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiń-
skich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945”; www.ludobojstwo.pl/ – 
strona, na której znajdujemy m.in. taką informację: „Paradoksem jest, że 
właśnie XX wiek był wiekiem najbardziej chyba dotkliwych i okrutnych 
przejawów ludobójstwa. Żeby tylko przywołać eksterminację Żydów czy 
mordy dokonywane przez NKWD”; www.isakowicz.pl/ludobojstwo/ – 
strona prowadzona przez ks. Isakowicza-Zaleskiego. Co ciekawe, jako 
duszpasterz Ormian nie publikuje w zakładce „Ludobójstwo” informacji 
o ludobójstwie tej społeczności, natomiast znajdziemy tam m.in. kalen-
darium ludobójstwa na Kresach Wschodnich, filmy dokumentalne na 
temat „ludobójstwa na Wołyniu”, a także spis różnych opracowań w, któ-
rych termin „ludobójstwo” jest przywoływany wyłącznie w odniesieniu 
do zbrodni na Kresach Wschodnich.
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O ludobójstwach należy edukować w teraźniejszości 
w kontekście uczenia się z przeszłości w celu kształto-
wania przyszłości. Owo czasowe umiejscowienie impli-
kuje potrzebę omawiania zjawisk ludobójstwa w szerszych 
kontekstach historyczno-politycznych, co jest konieczne 
dla zrozumienia ich złożoności, jak również potwierdza 
konieczność wielowymiarowego charakteru edukacyjne-
go doświadczenia w odniesieniu do tematyki ludobójstw. 
Ludobójstwa jako fakty społeczne powinny być wyjaśnia-
ne poprzez odniesienie do innych aktów ludobójczych84.

Spośród polskich organizacji i instytucji oferujących 
edukację pozaszkolną oraz materiały, pomysły i narzę-
dzia do pracy w omawianym obszarze chcemy wskazać na 
trzy – różniące się od siebie zasadniczo statusem i formą 
podejmowanych aktywności, ale osiągające istotne efekty 
edukacyjne. Są to: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 
oraz Polski Komitet ds. UNESCO.

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin jest publicz-
no-prywatną instytucją utworzoną wspólnie przez rząd, 
samorząd lokalny i organizację pozarządową (Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m. st. 
Warszawy oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Histo-
ryczny). Chronić pamięć i kształtować przyszłość to misja 
Muzeum Polin, która jest realizowana poprzez obszerny 
i różnorodny program edukacyjny, skierowany do ro-
dzin, szkół i przedszkoli (uczniów i nauczycieli), studen-
tów i dorosłych85. Głównym przedmiotem działań edu-
kacyjnych, oczywiście, jest edukacja o Holokauście, ale 

84 Por. M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny, Universitas, Kraków 2005, 
s. 5.

85 Edukacja, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, www.polin.pl/pl/
edukacja (dostęp 02.11.2017).
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muzeum nie stroni również od organizowania debat pu-
blicznych, konferencji i wystaw dotyczących innych lu-
dobójstw. Dobrym przykładem może być, zorganizowana 
w październiku 2017 roku Międzynarodowa konferencja 
edukacyjna „Uczyć o ludobójstwie”, podczas której w gro-
nie ekspertów zajmujących się edukacją, badaniami nad 
Zagładą oraz innymi przypadkami ludobójstwa rozważa-
no, jak we współczesnej szkole i poza nią efektywnie zaj-
mować się tą problematyką.

Podstawowe warsztaty edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej przedstawiają 1000-letnią historię Żydów 
polskich jako integralną część historii Polski. „Uczą tole-
rancji, otwartości na świat i akceptacji różnorodności kul-
turowej. Zostały przygotowane przez specjalistów, którzy 
dopasowali je do podstawy programowej różnych przed-
miotów nauczania”86. W ramach edukacji o Holokauście 
dla młodzieży szkolnej, prowadzonej na terenie Polin, 
w latach 2013-2017 odbyły się 152 szkolenia, które objęły 
3267 osób – większość to młodzież powyżej 13 roku życia, 
ale też kilkunastoma zajęciami objęto dzieci z V-VI klas 
szkoły podstawowej87. Jedną z propozycji edukacyjnych 
są też spotkania młodzieży ze świadkami historii, które 
stanowią unikalną szansę, by uczniowie zetknęli się osobi-
ście z tematami, które znają tylko z podręczników i lekcji 
historii. Są to osoby ocalałe z Zagłady, które ze względu 
na żydowskie pochodzenie były skazane na eksterminację 
lub osoby uhonorowane tytułem Sprawiedliwego wśród 
Narodów Świata i ich potomkowie. Polin na swoich stro-

86 Zob.: Warsztaty dla szkół, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, www.
polin.pl/pl/warsztaty-dla-szkol (dostęp 02.11.2017).

87 Dane od października 2013 do października 2017 r. zostały udostępnione 
autorkom dzięki uprzejmości sekcji edukacji dzieci i młodzieży Muzeum 
Polin.
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nach internetowych udostępnia również materiały eduka-
cyjne dla nauczycieli oraz gotowe scenariusze zajęć doty-
czące Holokaustu i innych ludobójstw (www.polin.pl/pl/
bazamaterialow). 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświę-
cimiu (MDSM) jest prowadzony przez Fundację na rzecz 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświę-
cimiu, ustanowioną w 1994 roku przez fundatorów – Ak-
cję Znaków Pokuty Służba dla Pokoju z siedzibą w Berlinie 
oraz Gminę Miejską Oświęcim. Celem Fundacji jest „pro-
wadzenie w ramach MDSM w Oświęcimiu działalności 
oświatowo-wychowawczej i kulturalnej w oparciu o hi-
storię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla 
młodzieży i dorosłych z różnych stron świata, w szcze-
gólności dla młodzieży polskiej i niemieckiej”88. Odbywają 
się tu liczne wykłady, wystawy, festiwale kultur, między-
narodowe seminaria i konferencje, prowadzona jest rów-
nież biblioteka i filmoteka. Jedną z form interesującej nas 
działalności edukacyjnej są warsztaty skierowane są do 
grup przebywających w MDSM w ramach podróży stu-
dyjnych do Auschwitz lub międzynarodowych spotkań 
i seminariów. „Mają one na celu z jednej strony poszerze-
nie wiedzy uczestników na temat Auschwitz i Holokaustu 
oraz ich znaczenia dla europejskiej kultury pamięci, z dru-
giej wskazanie na współczesne wydarzenia oraz osobistą 
odpowiedzialność jednostki, a tym samym umożliwienie 
szerszego spojrzenia na zjawiska zachodzące obecnie 
w społeczeństwie”.89 Co niezwykle istotne, warsztaty te 
prowadzone są w językach polskim, niemieckim i angiel-

88 O Fundacji, MDSM, www.mdsm.pl/pl/fundacja/o-fundacji-menu 
(dostęp 02.11.2017).

89 Warsztaty edukacyjne, MDSM, www.mdsm.pl/pl/edukacja/warsztaty-
menu (dostęp 02.11.2017).
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skim, zatem trafiają do szerokiego grona odbiorców, nie 
tylko do polskiej młodzieży. Oprócz zajęć związanych 
stricte z problemem Auschwitz i Holokaustu, w MDSM 
proponowane są również wykłady dotyczące zbrodni lu-
dobójstwa w XX i XXI wieku w Rwandzie, Kambodży 
i Korei Północnej, będące próbą poszukiwań odpowiedzi 
na pytanie: „Jak to możliwe po Auschwitz?”90.

Polski Komitet ds. UNESCO „pełni funkcję doradczą, 
koordynacyjną, informacyjną. We współpracy z partnera-
mi rządowymi i społecznymi dba o implementację aktów 
normatywnych, których UNESCO jest depozytariuszem, 
a których Polska jest stroną. Realizuje programy UNESCO 
w Polsce. Jest instytucją administracji publicznej, koordy-
nującą wypracowanie polskiego stanowiska w kwestiach, 
związanych z bieżącymi pracami w UNESCO”91. Wśród 
programów edukacyjnych realizowanych przez PK ds. 
UNESCO, w których mieszczą się zagadnienia nakierowa-
ne na prawa człowieka, pamięć i edukację o ludobójstwach, 
wymienić należy program „Edukacja dla Wszystkich”, za-
gadnienia związane z ochroną różnorodności kulturowej 
i dialogiem międzykulturowym, program „Pamięć Świata”, 
którego celem jest ochrona dziedzictwa dokumentarne-
go. Celem programów realizowanych w dziedzinie kultury 
jest „ochrona różnorodności kulturowej, budowanie dia-
logu między kulturami i cywilizacjami w oparciu o posza-
nowanie praw człowieka i demokrację”92.

Komitet realizuje założenia UNESCO wpisujące się 
w szeroką definicję rozumienia pokoju (nie jest on definio-

90 Ibid.
91 Polski Komitet ds UNESCO, Polski Komitet ds. UNESCO, www.unesco.

pl/polski-komitet-ds-unesco/ (dostęp 02.11.2017).
92 Misja UNESCO, Polski Komitet ds. UNESCO, www.unesco.pl/unesco/

misja-unesco/ (dostęp 02.11.2017).
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wany jedynie jako stan braku wojny, konfliktu zbrojnego). 
„Organizacja aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju 
w świecie. Wymaga to zaangażowania ze strony państw, 
współpracy różnych instytucji i wdrożenia programów, ale 
przede wszystkim zaangażowania ludzi, którzy są wolni 
od uprzedzeń, chęci rewanżu i nie powoduje nimi strach, 
lecz międzyludzka solidarność. Zakładając również, że 
pokój jest wyborem, który opiera się na poszanowaniu 
odmienności i nie jest możliwy bez dialogu, UNESCO 
stało się promotorem dialogu pomiędzy narodami i cy-
wilizacjami. Organizacja wspiera wymianę doświadczeń, 
której celem jest trwały rozwój, oparty na założeniu, że 
kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dziedzictwa, 
które jest udziałem współczesnych ludzi”93. W ramach 
współpracy naukowej UNESCO funkcjonuje Sieć Katedr 
UNESCO94, których działania skorelowane są z prioryte-
towymi dla UNESCO dziedzinami i zorientowane są na 
transmisję wiedzy, rozwój badań naukowych oraz koope-
racji międzynarodowej.

zakończenie

„Dobro jest ważne, prawość jest ważna. To one maja ostat-
nie słowo. Uczymy się o Holokauście i innych ludobój-
stwach abyśmy byli bardziej ludzcy i dobrzy, bardziej opie-
kuńczy, współczujący, abyśmy widzieli każdego człowieka 
jako wartość najwyższą, tak cenną, by wiedzieć, ze takie 
okrucieństwa już nigdy się nie zdarzą, oraz że świat będzie 

93 Ibid.
94 Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO – University Twinning 

and Networking UNESCO (UNITWIN/UNESCO Chairs Programme).
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bardziej ludzkim miejscem wrogim tak niewyobrażalnym 
wydarzeniom”95. 

W powyższym twierdzeniu Desmonda Tutu znajdziemy 
niewątpliwie ziarna prawdy. Żadne z ludobójstw nie wyda-
rzyło się z dnia na dzień, bez dostrzegalnych symptomów 
i ostrzeżenia. Jest to proces intencjonalny i nieprzypadko-
wy, a jego konsekwencje mają wymiar zarówno wewnątrz-
państwowy jak i międzynarodowy. Z drugiej strony zda-
jemy sobie sprawę z powtarzalności tych wydarzeń oraz 
z owej „banalności zła”, które towarzyszą człowiekowi od 
wieków. Współczesny, coraz bardziej zróżnicowany świat 
potrzebuje jednak świadomych młodych pokoleń, które 
umieją zrozumieć in fine, jak tragiczne w skutkach są ludo-
bójstwa i jak banalne są ich korzenie, pokoleń otwartych na 
porozumienie i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 
będących ich podłożem.

W artykule podjęłyśmy próbę nakreślenia tego, czym 
jest edukacja o ludobójstwach jako edukacja, w której 
kluczowymi pojęciami uczyniłyśmy pamięć i rozumienie. 
Odnosząc się do koncepcji i terminologii związanej z lu-
dobójstwami, przybliżyłyśmy również przykłady możliwe-
go wykorzystania wiedzy ludobójstwie w edukacji niefor-
malnej. Traktując edukację o ludobójstwach jako naucza-
nie niezbędne dla zrozumienia historycznych i współcze-
snych procesów związanych z konfliktami o podłożu po-
litycznym, ekonomicznym i kulturowym, wskazałyśmy jej 
istotną rolę w przeciwdziałaniu łamaniu praw człowieka, 
w upowszechnianiu demokracji, tolerancji, szacunku dla 

95 Cyt. za: R. Sarkissian, The Benefits and Challenges of Genocide Edu-
cation, A Research Paper submitted to the Graduate Program in Ed-
ucation, York University, Toronto 2011, www.corningcentre.org/up-
loads/1/8/7/8/18788670/the_benefits_and_challenges_of_genocide_
education_raffi_sarkissian.pdf (dostęp 02.11.2017).
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drugiego człowieka. Taka edukacja umożliwia kształtowa-
nie pamięci historycznej i pamięci pokoleniowej, uwrażli-
wia na problemy współczesnego świata i może przyczynić 
się do lepszego postępowania jednostek i grup, a w dalszej 
kolejności zmiany postaw. Refleksyjne kształtowanie pa-
mięci, uświadamiające o powtarzalności historii i różnych 
obliczach zła, może przyczynić się do zastanowienia jed-
nostek i grup nad intencyjnością postępowania a w dalszej 
kolejności skutkować zmianą postaw i stać się na gruncie 
edukacji środkiem do stworzenia pokojowego społeczeń-
stwa, które szanuje prawa człowieka, zapobiega radykali-
zacji i nietolerancji.

Potraktujmy zatem naszą pamięć i wiedzę jako niezbęd-
ny oręż, przyjmując zasadę Yehudy Bauera, który powie-
dział: „sugerowałbym, żeby przyjąć zasadę »walczę, dlatego 
jestem«. Jeśli my wszyscy będziemy walczyć o nieco lepszy 
świat, bo nigdy to nie będzie bardzo dobry świat, ale może 
być nieco poprawiony, to nam się uda. Nie możemy prze-
stać walczyć. To jest warte wysiłku przez całe życie”96.

96 Y. Bauer, Can Mass Atrocities Be Prevented? Speech by Honorary 
Chairman Yehuda Bauer at the International Conference on Genocide 
Prevention, International Holocaust Remembrance Alliance, 31 March 
– 1 April 2014, www.genocideprevention.be/sites/default/files/content/
yehuda_bauer.pdf (dostęp 02.11.2017).
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edukacja o ludobójstWach  
– historia, pamięć, rozumienie

Słowa kluczowe
Edukacja o ludobójstwach, studia nad ludobójstwami, pa-
mięć, rozumienie, trudna wiedza.

Abstrakt
Artykuł jest próbą przybliżenia kwestii definicyjnych zwią-
zanych z problematyką edukacji o ludobójstwach i nakre-
śleniem czym jest edukacja o ludobójstwach jako edukacja, 
w której kluczowymi pojęciami są: pamięć i rozumienie. 
Zaprezentowane zostały w nim odwołania do badań nad 
ludobójstwami i dorobek głównych badaczy studiów nad 
ludobójstwem, a także współczesne praktyki edukacji 
nieformalnej wpisane w przestrzeń pedagogiki pamięci, 
edukacji o Holokauście i edukacji o ludobójstwach. Trak-
tując edukację o ludobójstwach jako nauczanie niezbędne 
dla zrozumienia historycznych i współczesnych procesów 
związanych z konfliktami o podłożu politycznym, ekono-
micznym i kulturowym, wskazano jej istotną rolę w prze-
ciwdziałaniu łamaniu praw człowieka.



education about genocide – history, 
memory, understanding

Keywords
Education about genocide, genocide studies, memory, un-
derstanding, difficult knowledge.

Abstract
The article is an attempt to outline definitional aspects re-
lated to the problem of genocide education and delineate 
genocide education as one in which memory and under-
standing serve as key concepts. The article provides refe-
rences to genocide studies as well as the work of researchers 
in the area of genocide studies. It also presents contempo-
rary practices in informal education inscribed in the field 
of the pedagogy of memory, education on the Holocaust 
and genocide education. Treating genocide education as 
teaching that is necessary to understand the historical and 
contemporary processes connected to political, economic 
and cultural conflicts, allowed to indicate its crucial role in 
preventing the violations of human rights.
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Czy ludobójstwo się opłaca? 
Społeczno-ekonomiczne efekty 

ludobójstw i ich reprezentacje  
w dyskursie publicznym 

Lech M. Nijakowski

Według klasycznej maksymy – zbrodnia nie popłaca. 
A zwłaszcza zbrodnia tej miary, co ludobójstwo. Opowie-
ści o masowych naruszeniach praw człowieka często przy-
bierają kształt narracji moralnych, w których protagonista 
zaświadcza o uniwersalnym obowiązywaniu naszego sys-
temu aksjonormatywnego, a jego przeciwnicy nabierają 
demonicznego charakteru. Tego typu dyskursy szerzą się 
zarówno za pośrednictwem kultury popularnej, edukacji 
powszechnej, jak i polityki historycznej. W tej wizji osta-
teczny upadek niegodziwców jest niezbędnym morałem. 
Fakt, że ktoś mógł skorzystać na masowej śmierci dzieci, 
kobiet i mężczyzn, oburza i podważa zaufanie do świata.

Niestety, rzeczywistość nie jest idealna, a poszukujący 
sprawiedliwości nieraz musieli mierzyć się z ludobójca-
mi i ich spadkobiercami, którzy korzystali z owoców ma-
sowego mordu. Efekty tak makrospołecznego i totalnego 
procesu jak ludobójstwo nie dają się sprowadzić do jednej 
kategorii. W pewnym zakresie można mówić o trwałych 
profitach, w innych o z trudem naprawialnych szkodach. 
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Prowadząc taką dyskusję, nie można jednak dać się zaśle-
pić nacjonalistycznym klasyfikacjom. Mówiąc o narodach 
sprawców czy ofiar, tracimy z oczu zróżnicowane interesy 
różnych grup, otwarte i tlące się pod powierzchnią co-
dziennego życia konflikty czy odmienne sposoby mobili-
zacji do mordu. Pewne kategorie społeczne – nawet mimo 
przegranej wojny – mogą trwale skorzystać z anihilacji 
danej wspólnoty ofiar; inne mogą cierpieć, nawet jeśli nie 
były bezpośrednio zaangażowane w mord. Pierwszym 
celem tego artykułu jest zatem pokazanie – z konieczno-
ści, na dużym poziomie ogólności – zysków i strat, jakie 
ludobójstwo przyniosło różnym kategoriom społecznym. 
W tym celu dokonam komparatystyki wybranych ludo-
bójstw totalnych i częściowych1.

Znając zgrubny rachunek zysków i strat, postaram 
się przyjrzeć temu, jaki ta wiedza ma wpływ na różne 
dyskursy na temat ludobójstw. Skupię się na trzech klu-
czowych obszarach – globalnej kulturze popularnej, po-
litykach pamięci i polskim szkolnictwie powszechnym. 
Ponieważ jest to zadanie badawcze przekraczające ramy 

1 Przyjmuję następującą definicję ludobójstwa totalnego – jest to „pod-
trzymywane, celowe działanie sprawców, zmierzające do anihilacji wy-
różnionej kategorii społecznej, zarówno bezpośrednio (poprzez mordy), 
jak i pośrednio, przez wstrzymywanie biologicznej i społecznej repro-
dukcji członków grupy, niezależnie od ich płci, wieku czy statusu spo-
łecznego, przy założeniu, że opuszczenie anihilowanej kategorii spo-
łecznej jest niemożliwe bez względu na działania eksterminowanych 
jednostek, i dbałości o to, aby ofiary nie uciekły z kontrolowanego przez 
sprawców terytorium”. W przypadku ludobójstw częściowych „nie cho-
dzi o anihilację danej kategorii społecznej, ale o wymordowanie znacz-
nej części wrogiej populacji i m.in. dzięki temu poważne podważenie 
jej statusu […] mamy przy tym do czynienia z niedyskryminacyjnym 
zabijaniem […] sprawcy negują możliwości zmiany kategorii społecznej 
przez ofiary” – L.M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historycz-
na mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2013, s. 76-77.
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tego artykułu, ograniczę się do omówienia wybranych 
strategii dyskursywnych i ich politycznych oraz społecz-
nych konsekwencji. 

kto może skorzystać lub stracić?

Zbiorową przemoc najlepiej postrzegać jako kontinuum, 
od form angażujących niewielką liczbę uczestników i ofiar 
oraz ograniczoną w czasie i przestrzeni (lincze, pogromy, 
masakry), poprzez kampanie wojenne i rewolucyjne, na 
ludobójstwach częściowych i totalnych skończywszy. Lu-
dobójstwa jako wielkie projekty społeczne angażują bar-
dzo różne kategorie sprawców i ofiar. Obok bezpośrednio 
zaangażowanych w mord niezbędni są aktorzy drugiego 
planu, dbający o sprawne funkcjonowanie aparatów pań-
stwa. Sprawcy to nie tylko specjaliści od zabijania, ale tak-
że prawnicy, lekarze czy ideolodzy. Ludobójstwo nigdy nie 
rodzi się jako gotowy plan, urzeczywistniany w jednym 
momencie. Prowadzą do niego różne ścieżki mobilizacji, 
którym towarzyszą procesy demobilizacji potencjalnych 
sprawców. Niektóre z nich opierają się na rewolucyjnym 
zapale radykałów, dla których ludobójstwo jest drogą do 
realizacji społecznej utopii (młodoturcy, naziści, zwolen-
nicy Hutu Power); inne korzystają z etosu zawodowego 
i skłonności do przemocy związanej z rolą społeczną 
(policjanci i żołnierze); jeszcze inne związane są z biu-
rokratycznymi procedurami (urzędnicy) czy presją ryn-
kową (oddolna mobilizacja ludności, liczącej na zajęcie 
nisz opuszczonych przez ofiary). W przypadku każdego 
ludobójstwa opisać trzeba nie tylko te drogi mobilizacji, 
ale także konflikty między gotowymi na mord aktorami 
a tymi, którzy chcą ofiary chronić (z pobudek moralnych, 
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religijnych czy gospodarczych). Rachunek zysków i strat 
dla każdej z tych kategorii jest odmienny.

Do tego korzyści z ludobójstwa można odnosić do ca-
łego społeczeństwa, a ten poziom agregacji z koniecz-
ności pomija postawy różnorodnych mniejszości, które 
nie utożsamiają się z ideologią państwową lub gotowe 
są ponieść koszty w imię dochowania wierności okre-
ślonym normom i wartościom. Bardzo łatwo przejąć na-
cjonalistyczną logikę i uznać, że nabytki terytorialne lub 
usunięcie z ojczyzny separatystycznych mniejszości sta-
nowią korzyść dla państwa narodowego. Myślenie tego 
typu wspiera także rozpad europejskich federacji po zim-
nej wojnie, który wzmocnił ideologię uznającą homoge-
niczne etnicznie państwa narodowe za optymalną formę 
społecznej organizacji. 

Podobnie dyskusje o gospodarce dostarczają analogicz-
nych trudności. Eksterminacja mniejszości, która domino-
wała w określonych sektorach gospodarki, otwierała drogi 
awansu dla pozostałej ludności, która często traktowała 
taką czystkę jako wygraną bitwę o handel czy ziemię rol-
ną. Dotyczy to zwłaszcza tzw. mniejszości pośredniczą-
cych (middleman minorities), czyli dominujących w za-
wodach sytuujących się pomiędzy producentami a kon-
sumentami (handlowcy, pożyczkodawcy itd.), takich jak 
Żydzi w Europie, Ormianie w Imperium Osmańskim czy 
Chińczycy w południowo-wschodniej Azji2. Często były 
one ofiarami dyskryminacji i pogromów, nawet w czasach 
najnowszych (jak ostatnia z wymienionych mniejszości). 
Przychód określonych warstw społecznych „narodu spraw-
ców” może być w tych przypadkach większy niż ich koszty 

2 Por. E. Bonacich, A Theory of Middleman Minorities, „American Socio-
logical Review”, 38/1973, s. 583-594.
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wynikające z pogorszenia stanu gospodarki narodowej (na 
skutek eksterminacji doświadczonych przedsiębiorców, li-
kwidacji rozległych sieci handlowych czy rodzinnych firm).

Ludobójstwo wymaga nie tylko wykorzystania władzy, 
ale również staje się okazją do jej poszerzenia. Radykalne 
frakcje, które parły do ludobójstwa, były w stanie zdomi-
nować umiarkowanych polityków, żołnierzy, ideologów 
czy kapłanów. Raz uruchomiony proces ludobójczy dawał 
zaś okazję do poszerzenia swej sfery wpływów, uzyskania 
wyjątkowych prerogatyw, korzystania z absolutnej władzy 
właściwej stanowi wyjątkowemu. Odnosi się to nie tylko 
do przywódców, ale również szeregowych funkcjonariu-
szy i urzędników, którzy w skrajnych przypadkach roz-
koszowali się władzą nad życiem i śmiercią, poczuciem 

„kryminalnego nad-ja”3.
Masowa śmierć pozwala także różnym grupom awan-

sować w hierarchii prestiżu. Dotyczy to nie tylko funda-
mentalistycznej grupy odniesienia, podzielającej ideolo-
gię ludobójców. Zabijanie bezbronnych cywilów, o wie-
le bezpieczniejsze niż walka na froncie, skrywane przez 
heroiczną narrację o walce z bandytami i partyzantami 
zapewniało policjantom i żołnierzom uznanie zarezerwo-
wane dla kombatantów. Znikanie ze społeczeństwa uzna-
nych artystów, pisarzy, naukowców czy lekarzy pozwalało 
także zajmować ich nisze przez mniej zdolnych kolegów, 
którzy tym samym cieszyć się mogli z odgrywania pre-
stiżowych ról w sytuacji osłabionej konkurencji między 
profesjonalistami.

3 K.-M. Mallmann, „Człowieku, dziś świętuję tysięczny strzał w potylicę”. 
Policja Bezpieczeństwa a Shoah w Galicji Zachodniej, [w:] D. Libion-
ka (red.), Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernator-
stwie, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2004, s. 100.
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Bilans zysków i strat przeprowadzić można zatem w od-
niesieniu do bezpieczeństwa narodowego i nabytków te-
rytorialnych państwa, bogactwa, władzy i prestiżu. Nie 
chodzi tylko o subiektywne przekonanie sprawców, że 
postępują słusznie i zyskują na znaczeniu. Udokumen-
tować można realne awanse w społecznych hierarchiach 
i umacnianie się władzy i sprawczości określonych katego-
rii społecznych i jednostek. Jednocześnie pomijam w tych 
rozważaniach takie formy zysku, jak rozprzestrzenianie 
genów w wyniku masowych gwałtów (ważny czynnik 
w perspektywie psychologii ewolucyjnej).

Ocena zysków i strat wymaga – co więcej – uprawia-
nia historii alternatywnej. Jak bowiem ocenić korzyści 
płynące z homogenicznego charakteru danego państwa 
kilka dekad po ludobójstwie? Nie wystarczy porównanie 
z państwami wielonarodowymi, które mogą w tym samym 
okresie zmagać się z różnorodnymi problemami. Korzyść 
dostrzeżemy dopiero wtedy, gdy wyobrazimy sobie alter-
natywną przyszłość państwa, w którym doszło do ludobój-
stwa i będziemy wskazywali np. na ryzyko wojny domowej. 
W ten sposób niektórzy oceniali następstwa uczynienia 
z Polski państwa homogenicznego narodowo po II wojnie 
światowej, zastanawiając się, czy nie doszłoby do zbrojnej 
secesji Ukraińców i Niemców („bałkanizacja Polski”). Za-
wodność tego typu kontrfaktycznych eksperymentów my-
ślowych dostrzegają nie tylko historycy4. To tylko część 
trudności, które wiążą się z odpowiedzią na tytułowe py-
tanie (pomińmy w tym miejscu kwestie etyczne). Mimo 
to pewne spostrzeżenia daje się poczynić. 

4 Por. A. Demandt, Historia niebyła. Co by było, gdyby...?, tłum. M. Skalska, 
PIW, Warszawa 1999.



71

bezpieczeństWo narodoWe  
i nabytki terytorialne

Ludobójstwo często towarzyszyło konfliktom zbrojnym, 
które stawały się dla eksterminacyjnych planów pretek-
stem, ale i parasolem, uwalniając sprawców od kontroli 
międzynarodowej. Wszystkie ludobójstwa totalne wyko-
rzystały konflikt zbrojny, przeprowadzono je w czasie 
I wojny światowej (Imperium Osmańskie), II wojny świa-
towej (Niemcy, Chorwacja) i wojny domowej Hutu–Tutsi 
(Rwanda). Manus I. Midlarsky stawia tezę, że każdy pro-
ces, „który jednocześnie podwyższa zagrożenie wobec 
państwa oraz jego podatność na atak, jak również po-
datność na atak po stronie oskarżanej populacji cywilnej, 
także podnosi ryzyko ludobójstwa”5. Do kluczowych 
czynników należy poczucie doznanej straty, zwłaszcza 
terytorialnej. 

Przykład III Rzeszy potwierdza stanowisko optymistów 
– Niemcy utraciły znaczną część terytorium, były okupo-
wane, zostały podzielone na dwa państwa, wyszły z wojny 
z ogromnymi zniszczeniami, straciły wielu obywateli oraz 
na dekady utraciły swobodę prowadzenia międzynarodo-
wej polityki. Podobnie losy satelickiego Niezależnego Pań-
stwa Chorwackiego, które w latach 1941-1945 uczestni-
czyło w niemieckiej eksterminacji Żydów i Romów, a także 
dopuściło się ludobójstwa częściowego Serbów, dowodzą, 
że na sprawców może spaść brutalna zemsta i słuszna 
kara. Chorwacja stała się częścią federacji jugosłowiań-
skiej, a zbrodnicza przeszłość Chorwatów przez długi czas 
legitymizowała dominację Serbów.

5 M.I. Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku, tłum. B. Wojciechowski, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 10.
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W przypadku pierwszego ludobójstwa totalnego – rze-
zi Ormian w Imperium Osmańskim w latach 1915-1916 

– rachunek zysków i strat nie jest już tak jednoznaczny. 
Imperium Osmańskie, choć nadal zajmujące ogromne 
obszary, było państwem słabym, zależnym od polityki 
mocarstw, które nagminnie ingerowały w wewnętrzne 
sprawy Turcji. Przystępując do wojny po stronie państw 
centralnych, Imperium skazało się na ponoszenie wszyst-
kich kosztów przegranej. Imperium Osmańskie zostało 
podzielone. Jednak w nowym państwie zniesiono kalifat, 
a Turcja stała się republiką. Na skutek ludobójstwa mia-
ła możliwość budowy państwa narodowego, bez bardzo 
prawdopodobnego konfliktu z liczną i uświadomioną na-
rodowo mniejszością ormiańską. Oczywiście, sprzyjały 
temu także inne rozstrzygnięcia, np. sukces w wojnie grec-
ko-tureckiej 1919-1922 (i późniejsza wymiana ludności 
między oboma krajami)6. Paradoksalnie, po wojnie udało 
się zrealizować wiele elementów planów ruchu młodotu-
reckiego, do którego należał także Mustafa Kemal Atatürk 

– pierwszy prezydent Republiki Tureckiej.
Nie wszystkie ludobójstwa prowadziły do zmiany gra-

nic, ale mogły prowadzić do faktycznego rozszerzenia się 
narodowej domeny i wyeliminowania źródła zagrożenia  
(np. powstaniami). Tak było często w przypadków ludo-
bójstw kolonialnych i wymierzonych w ludność autochto-
niczną. Kampania amerykańska z lat 1866-1890, w czasie 
której ostatecznie rozwiązano „kwestię indiańską”, zapew-
niła osadnikom nowe tereny i wyeliminowała plemiona 
indiańskie jako silnego aktora (czego dowiedli w czasie 
poprzednich konfliktów). Działania Niemców w Niemiec-

6 P. Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowocze-
snej Europie, tłum. T. Gabiś, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012,  
s. 152-167.
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kiej Afryce Południowo-Zachodniej w latach 1904-1905 
złamały kręgosłup społecznościom Hererów i Namów 
(które wcześniej wszczęły powstania), zamieniając ocalo-
nych w niewolniczych pracowników. 

bogactWo

Choć wzbogacenie się nigdy nie było najważniejszym 
motywem ludobójców, a koszty eksterminacji przynosi-
ły wymierne straty (koszty przeprowadzenia akcji, nega-
tywne skutki gospodarcze itd.), to nie można go zupełnie 
pominąć, zwłaszcza gdy patrzymy na nie w skali nie glo-
balnej, ale skupiając się na mobilizacji poszczególnych 
kategorii społecznych i wspólnot lokalnych. Rabowanie 
majątków (legalne – choć brzmi to paradoksalnie – i nie-
legalne) było bowiem traktowane jako nagroda i motyw 
zaangażowania się zarówno przez funkcjonariuszy ludo-
bójczych reżimów, jak i cywilów, także ze społeczności 
okupowanych. 

Bogacenie się najłatwiej dostrzec w przypadku ludo-
bójstw kolonialnych. Od początku kolonizacji motywy fi-
nansowe kierowały bowiem nie tylko odkrywcami i osad-
nikami, ale także urzędnikami, przysyłanymi przez odległe 
stolice. Skrajnym przypadkiem jest Wolne Państwo Kongo, 
w latach 1880-1908 prywatna kolonia króla Belgów Leopol-
da II. W tym krótkim czasie szacunkowa liczba ofiar wynio-
sła 10 milionów Kongijczyków. Zyski płynące z rabunkowej 
eksploatacji naturalnego kauczuku były ogromne i uczyniły 
z Leopolda II bogacza. Gdy zmuszony został przekazać ko-
lonię pod władztwo rządu belgijskiego, wynegocjował jesz-
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cze finansowe zadośćuczynienie7. Belgia, choć poprawiła 
sytuację mieszkańców (co nie było trudne w porównaniu 
z piekielnymi praktykami żołnierzy i urzędników Leopolda), 
to jednak brutalnie eksploatowała zasoby kolonii, zaś pro-
ces uzyskiwania niepodległości był pospieszny i wadliwy, 
prowadząc do dekad niestabilności. To jeden z najbardziej 
paskudnych przykładów zbrodni bez kary. I mimo wczesne-
go oburzenia na panujące tam warunki (czego literackim 
owocem jest Jądro ciemności Josepha Conrada), przez lata 
to ludobójstwo częściowe pozostawało poza świadomością 
Europejczyków. Służyła temu zresztą polityka historyczna 
Belgii, którą dopiero stosunkowo niedawno udało się skon-
frontować z faktami o ludobójstwie częściowym i – szerzej 

– stosunkiem do kolonialnej przeszłości8. 
Państwa przy okazji ludobójstw prowadziły systema-

tyczny rabunek mienia ofiar. Zakładano, że przejdzie ono 
na rzecz skarbu państwa i tak się w większości przypad-
ków działo. Jednocześnie jednak było to źródło bogac-
twa dla zaufanych funkcjonariuszy reżimu. A także wielu 
specjalistów drugiego planu i zwykłych obywateli. „Przez 
dwanaście lat trwania III Rzeszy podstawą kampanii anty-
żydowskiej była grabież mienia żydowskiego” – zauważył 
Saul Friedländer9. Podobnie rząd młodoturecki w Impe-
rium Osmańskim i rząd Hutu w Rwandzie zorganizowały 
systematyczny rozbój, będący wielkim transferem dóbr 
od ofiar do sprawców.
7 A. Hochschild, Duch króla Leopolda. Opowieść o chciwości, terrorze 

i bohaterstwie w kolonialnej Afryce, tłum. P. Tarczyński, Świat Książki, 
Warszawa 2012.

8 Por. M. Komosa, Tervuren, czyli belgijskie lustro, „Studia Litteraria et 
Historica”, 5/2016, s. 1-15.

9 S. Friedländer, Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939-
-1945, tłum. S. Kupisz, A.M. Nowak, K. Masłowski, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2010, s. 567.
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Zyski wynikające z odgrywania różnorodnych ról 
w zbrodniczym państwie to jedno, a bezpośredni rabunek, 
który wiązał się niejednokrotnie z ułatwianiem procesu 
eksterminacji, to drugie. Chodzi tu zarówno o akceptowa-
ne lub tolerowane przez władze formy bogacenia się, jak 
i o zwykłą kradzież. W tym zakresie katalog osób, które 
się wzbogaciły, poszerzyć trzeba o całe spektrum narodów 
i grup etnicznych, nawet jeśli były one poddane okupa-
cji lub innej formie dominacji. W Imperium Osmańskim 
Ormianie padali ofiarą nie tylko żołnierzy i członków Or-
ganizacji Specjalnej, ale również sąsiadów, mieszkańców 
osad, koło których szły deportacyjne marsze śmierci oraz 
oddziałów Kurdów (powstawały nawet targi niewolników, 
na których Turcy sprzedawali ormiańskie dzieci porwane 
z konwojów)10. Niemcy zarówno wspierali (w pierwszym 
okresie wojny ze Związkiem Radzieckim) pogromy11, jak 
i stworzyli system zachęcający członków okupowanych 
narodów do wydawania zbiegłych i ukrywających się Ży-
dów12. Te „złote żniwa”13 przyniosły trwałe korzyści przy-
najmniej części szmalcowników. W Rwandzie w 1994 roku 

10 Y. Ternon, Ormianie. Historia zapomnianego ludobójstwa, tłum. W. 
Brzozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, 
s. 227-241.

11 C.R. Browning, J. Matthäus (współpraca), Geneza „ostatecznego rozwią-
zania”. Ewolucja nazistowskiej polityki wobec Żydów. Wrzesień 1939 – 
marzec 1942, tłum. B. Gutowska-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 264-273.

12 Por. J. Grabowski, „Ja tego Żyda znam!”. Szantażowanie Żydów w War-
szawie, 1939-1943, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004; B. Engel-
king, J. Grabowski (red.), Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady 
Żydów 1942-1945, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 
Warszawa 2011.

13 J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross (współpraca), Złote żniwa. Rzecz o tym, 
co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Społeczny Instytut Wydaw-
niczy Znak, Kraków 2011.
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sąsiedzi Hutu traktowali rabunek jako nagrodę i dziejową 
sprawiedliwość. Nie tylko mogli zagarnąć ziemię, której 
głód był ogromny, ale także mienie ruchome. Uczty z za-
bitego bydła były okazją do zabawy, ale i symbolicznego 
zwycięstwa nad ofiarami, przedstawianymi jako bogaci 
i wyzyskujący biednych Hutu hodowcy14.

Wielki rabunek był także obszarem konfliktów i sze-
rzących się oddolnych nielegalnych praktyk. W III Rze-
szy Niemców okradających państwo czekały srogie kary. 
Mimo to ludobójstwo potraktowano jako szansę na wzbo-
gacenie się, zwłaszcza na Wschodzie – w Generalnym Gu-
bernatorstwie i na okupowanych terenach ZSRR, gdzie 
dało się zauważyć „kolonialną mentalność” żyjących w ko-
mitywie funkcjonariuszy. Była ona także źródłem eksce-
sów, gdy mordowano dla przyjemności, a nie na rozkaz 
(czasami, aby ukryć gwałty, będące Rassenschande). „Ma-
sowy mord stał się integralnym elementem powszedniego 
dnia funkcjonariuszy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bez-
pieczeństwa i niemal oddziaływał jak integrujące wspól-
notę medium kultury przemocy.”15 Co ważne, wielu funk-
cjonariuszy uważało się za „wspólnotę łupu”. Wyłączenie 
Żydów z uniwersum moralnych zobowiązań i ich krymi-
nalizacja, będące mechanizmami ludobójstwa, dostarcza-
ły sprawcom argumentów za łamaniem prawa, w ramach 
którego mordowali „w godzinach pracy”: „Żydzi byli wyję-
ci spod prawa, majątek był do naszej dyspozycji”16. Z ko-
14 Na temat gospodarczych źródeł ludobójstwa por. P. Uvin, Rwanda’s lack 

of resources and extreme poverty provided the breeding grounds for geno-
cide, [w:] C. Fisanick (red.), The Rwanda Genocide, Greenhaven Press, 
San Diego 2004, s. 47-56; relacje świadków por. J. Hatzfeld, Sezon ma-
czet, tłum. J. Giszczak, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012.

15 K.-M. Mallmann, «Człowieku, dziś świętuję tysięczny strzał w potylicę»…, 
s. 95.

16 Ibid., s. 97.
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lei przedsiębiorcy lub oficerowie Wehrmachtu czerpiący 
zyski z niewolniczej pracy Żydów musieli być niejedno-
krotnie zmuszani do wydawania pracowników na rzeź17.

Ofiary zdawały sobie sprawę, że ludobójstwu towarzy-
szy wielka grabież. Dzięki pazerności sprawców wielu 
osobom udawało się wykupić życie swoje i bliskich, przy-
najmniej na jakiś czas. Gdy nie było już szansy na oca-
lenie, niektórzy niszczyli mienie, aby nie wpadło w ręce 
zbrodniarzy. Mówią o tym choćby świadkowie Erntefest 
(niemiecki kryptonim: „Dożynki”; znane w Polsce pod na-
zwą „krwawej środy” 3 listopada 1943 roku na Majdanku): 

„Gdzie tyko spojrzałem, widziałem niezliczone ilości bank-
notów z różnych krajów: dolary, funty szterlingi, marki 
niemieckie, złote polskie, podarte w drobne kawałeczki, 
roznoszone przez wiatr”18.

Wojna prowadziła do zubożenia jednych, a wzbogace-
nia się drugich. I nawet jeśli można mówić o globalnych 
negatywnych efektach przegranej wojny, uderzającej we 
wszystkich obywateli, to zbyt wielu ludobójców i ich gor-
liwych pomocników wzbogaciło się. Przypomnijmy tyl-
ko, że dotyczyło to także obywateli krajów neutralnych, 
czego najlepszym przykładem „żydowskie złoto” i polisy, 
przez dekady zamrożone w szwajcarskich instytucjach 
finansowych. 

17 D. Libionka, Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys 
problematyki, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2017, s. 187-189.

18 K. Czuryszkiewicz, B. Siwek-Ciupak (wyb. i oprac.), Krwawa środa. 3 
listopada 1943 w pamięci świadków, Państwowe Muzeum na Majdanku, 
Lublin 2013, s. 97.
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Władza

Ludobójstwo jest teatrem władzy, na niektórych pozio-
mach przybierającej postać władzy absolutnej w rozumie-
niu Wolfganga Sofsky’ego19. Niezależnie do tego, jaką wi-
zją stosunków społecznych kierują się ludobójcy (a mogą 
przeceniać wpływy ofiar, jak w przypadku Żydów w optyce 
nazistowskiej), eksterminacja prowadzi to przetasowania 
w stosunkach władzy. Obserwacja Raula Hilberga daje się 
odnieść także do innych ludobójstw: „Zatem zagłada Ży-
dów wiązała się z poszerzeniem zakresu obowiązków i za-
wsze przysparzała dodatkowej pracy, ale czasami stawiała 
nowe wyzwania i oznaczała wzrost władzy”20.

Ludobójstwa mogą być projektem, którego celem jest 
zagwarantowanie władzy i panowania ludobójców i ich 
sojuszników. Pomijając przywołane już ludobójstwa czę-
ściowe w koloniach, odwołajmy się do eksterminacji Ma-
jów w Gwatemali w latach 1981-1983. To ludobójstwo czę-
ściowe urzeczywistniło się w sytuacji przewlekłej wojny 
domowej i – szerzej – walki o dominację nad Ameryką 
Łacińską jako zapleczem geopolitycznym w dobie zim-
nowojennej konfrontacji mocarstw (zwłaszcza po rewolu-
cji na Kubie w 1959 roku)21. Choć ta wojna domowa, jak 
w przypadku wielu form terroru politycznego, była oparta 

19 W. Sofsky, Ustrój terroru. Obóz koncentracyjny, tłum. M. Łukasiewicz, 
Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2016, s. 26-40.

20 R. Hilberg, Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933-1945, 
tłum. J. Giebułtowski, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 
2007, s. 44.

21 G. Grandin, History, Motive, Law, Intent. Combining Historical and Le-
gal Methods in Understanding Guatemala’s 1981-1983 Genocide, [w:] 
R. Gellately, B. Kiernan (red.), The Specter of Genocide. Mass Murder in 
Historical Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2003,  
s. 339-352.
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na stosowaniu zasady odpowiedzialności zbiorowej i kry-
minalizacji biedy (przemoc dotknęła także tzw. ladinos, 
ale nie można mówić o ich systematycznej eksterminacji), 
to mieliśmy tu do czynienia z postawami rasistowskimi 
wobec Majów, których eksterminowano nie tylko jako 

„komunistów”, ale także element społecznie szkodliwy. 
Masowe zbrodnie w Gwatemali pełniły podobne funkcje 
jak terror w innych autorytarnych państwach Ameryki 
Łacińskiej – pod patronatem USA chodziło o głęboką 
transformację społeczeństwa, tak aby ostatecznie zaże-
gnać „komunistyczne zagrożenie”22.

W Burundi w 1972 roku reżim zdominowany przez 
mniejszość Tutsi dokonał ludobójstwa częściowego Hutu. 
Była to reakcja na powstanie Hutu w południowych pro-
wincjach kraju (które wybuchło 29 kwietnia 1972 roku). 
W czasie kilkumiesięcznej pacyfikacji zginęło 200-300 
tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci zabijane ze szcze-
gólnym okrucieństwem23. Korzystając ze stanu wyjątko-
wego, zabijano także osoby i eksterminowano grupy po-
strzegane jako wrogie. Oficerowie Tutsi postanowili zabić 
obalonego króla Ntare, oskarżonego o działanie na szkodę 
rządu – chciano w ten sposób przeciwdziałać możliwo-
ści odrodzenia się monarchii. Bezpośrednim tego efektem 
była konsolidacja władzy, choć dalekosiężne skutki były 
złożone, aby wspomnieć jedynie o radykalizacji nastro-
jów w Rwandzie, gdzie skierowało się wielu uchodźców 
czy o radykalizmie politycznych opozycjonistów Hutu. 

22 D. Feierstein, National security doctrine in Latin America. The genocide 
question, [w:] D. Bloxham, A.D. Moses (red.), The Oxford Handbook of 
Genocide Studies, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 489-508.

23 R. Lemarchand, The Burundi genocide, [w:] S. Totten (red.), Teaching 
About Genocide: Issues, Approaches, and Resources, Information Age 
Publishing, Greenwich 2004, s. 155-168.



80

W latach 1993-2005 doszło do krwawej wojny domowej, 
obfitującej w pogromy i masakry24.

Projekty ludobójcze prowadzą także do wzmocnie-
nia władzy określonych frakcji elit rządzących. To zwy-
kle radykałowie prą do eksterminacji, a zwycięstwo ich 
wizji służy eliminacji opozycji politycznej. W Rwandzie 
w 1994 roku obok Tutsi i Twa mordowano umiarkowa-
nych Hutu, opowiadających się za realizacją porozumień 
z Aruszy (1993). W III Rzeszy Himmler dzięki ludobój-
stwu mógł systematycznie poszerzać swoją władzę. W Im-
perium Osmańskim radykałowie młodotureccy wzmocni-
li swoją pozycję w armii i ogólnie w systemie politycznym. 
W Chorwacji radykalni ustasze sprawowali dyktatorskie 
rządu m.in. dzięki protekcji Berlina. Szczęśliwie, w więk-
szości przypadków te radykalne frakcje płacą także wyso-
ką cenę za przegraną wojnę. Ale, niestety, wielu z ludobój-
ców uchodzi bez kary.

W czasie ludobójstwa poszczególni sprawcy mogą 
się cieszyć z władzy nad życiem i śmiercią. Dotyczy to 
w pierwszej kolejności obozów koncentracyjnych. Obóz 
to „specyficzna forma społeczeństwa, taka, która sytuuje 
się u granic bytu społecznego”, „szczególnego rodzaju 
system władzy”25. Obozy wykorzystywane były w Impe-
rium Osmańskim (na pustyni) i w III Rzeszy, a także m.in. 
w Niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej, Nieza-
leżnym Państwie Chorwackim, Demokratycznej Kampu-
czy. Ich charakter się różnił (poza Shoah nie odnotowano 
obozów zagłady). Łączy je jednak to, że jednostki miały 
poczucie mocy płynącej z bezkarnego torturowania i mor-

24 Por. International Commission of Inquiry for Burundi: Final Report, 
United Nations, Security Council, S/1996/682, www.usip.org/sites/de-
fault/files/file/resources/collections/commissions/Burundi-Report.pdf.

25 W. Sofsky, Ustrój terroru…, s. 16, 22.
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dowania więźniów. Wielu zbrodniarzy zbiegło przed karą 
lub nigdy nie zostało postawionych przed sądami. Podob-
ny mechanizm dotyczy masakr, w których uczestniczyli 
choćby funkcjonariusze Einsatzgruppen. W znacznej mie-
rze była to „żmudna praca”, która nie budziła entuzjazmu 
Niemców. Ale zdarzały się także prawdziwe orgie przemo-
cy i pogromy, które pozwalały zaspokoić sadystyczne po-
trzeby. Pewne formacje wybijały się w tym okrucieństwie 
na prowadzenie26. Podobne przypadki udokumentowane 
zostały w odniesieniu do ludobójstwa Ormian27 oraz lu-
dów Tutsi i Twa28.

prestiż

Ludobójstwo może także prowadzić do awansu w hierar-
chii prestiżu. Widać to szczególnie w przypadku, gdy eks-
terminowana ludność – zgodnie z ideologią rasistowską 

– postrzegana była jako gorsza. Ocaleni nie tylko zajmo-
wali najniższe miejsca w hierarchii społecznej, wykonując 
ciężkie i mało prestiżowe prace lub stawali się podklasą, 
ale jako grupa byli także negatywnym punktem odniesie-
nia, zapewniając nawet najbiedniejszym członkom „bia-
łego” społeczeństwa poczucie wyższości i satysfakcji. Wi-
dać to dobrze w odniesieniu zarówno do Stanów Zjedno-
czonych (nie chodzi tylko o rdzennych Amerykanów, ale 
także Afroamerykanów czy Chińczyków, którzy jednakże 

26 Por. C. Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, przeł. W. Gilew-
ski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

27 Por. G. Kucharczyk, Pierwszy Holocaust XX wieku, Biblioteka Frondy, 
Warszawa 2004, s. 31-39, 85-120.

28 Por. J. Hatzfeld, Nagość życia. Opowieści z bagien Rwandy, przeł. J. Gisz-
czak, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.
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nie padli ofiarą ludobójstwa), jak i Australii czy kolonii, 
w których biała diaspora zapewniała najpodlejszym swym 
członkom udział we wspólnocie prestiżu.

Mechanizm ten dotyczy także społeczeństw, które 
w przeszłości były zależne od kolonialnych mocarstw. In-
donezja (Holenderskie Indie Wschodnie), która wywalczyła 
niepodległość w 1949 roku, okupowała w latach 1975-1999 
Timor Wschodni (byłą kolonię portugalską). Były to bru-
talne rządy. Są silne argumenty za uznaniem, że doszło do 
ludobójstwa częściowego Timorczyków29. Podobnie rzą-
dy Czerwonych Khmerów oparte były na poczuciu wyż-
szości nie tylko wobec narodów sąsiedzkich, ale również 
mniejszości etnicznych, a także tych wszystkich etnicznych 
Khmerów, którzy „zbyt późno” trafili pod panowanie partii 
komunistycznej. Mimo komunistycznej ideologii postawy 
Czerwonych Khmerów charakteryzował ekskluzywizm 
o rasistowskim charakterze30. Na szczęście, Timor Wschod-
ni stał się niepodległym państwem, a historię Demokratycz-
nej Kampuczy zakończyła wietnamska inwazja.

Eksterminacja ofiar prowadzi do zwolnienia miejsc na 
rynku pracy, czasami całych nisz gospodarczych. Dotyczy 
to także zawodów cieszących się prestiżem. Dyskrymi-
nacja, wypędzenie, w końcu zaś eksterminacja Ormian 
i Żydów zapewniły ich osmańskim i niemieckim kolegom 
szansę na awans i objęcie prestiżowych etatów. Anihilacja 
Żydów oznaczała także szansę na awans dla wielu człon-
ków narodów okupowanych przez Niemców, jeśli nie 
w czasie okupacji, to bezpośrednio po wojnie. Dotyczy to 

29 M. Jardine, East Timor: Genocide in Paradise, wyd. 2, Odonian Press, 
Monroe 1999.

30 C. Etcheson, The Cambodian genocide, [w:] S. Totten (red.), Teaching 
About Genocide: Issues, Approaches and Resources, Information Age 
Publishing, Greenwich 2004, s. 169-179.
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także zachodnich Europejczyków (z pouczającym przy-
kładem francuskich artystów i intelektualistów pod oku-
pacją niemiecką31). Są to fakty, o których dziś członkowie 
tych narodów rozprawiają niechętnie, choć w czasie wojny 
głosy zadowolenia wyrażane były często głośno, a po woj-
nie powrót żydowskich sąsiadów prowadził do przemocy, 
w tym nawet pogromów. Andrzej Leder w tym kontekście 
mówi o „prześnionej rewolucji” w Polsce: „W wymiarze 
ekonomicznym i społecznym kluczowym aktem rewolu-
cji przeprowadzonej w Polsce przez hitlerowskie Niemcy 
była zagłada Żydów”32.

Co gorsza, wiele osób, które zyskały uznanie w swo-
ich społeczeństwach w czasie ludobójstwa, mogło bez 
przeszkód kontynuować karierę po wojnie. Szczególnie 
oburzające jest to w przypadku lekarzy, którzy prowa-
dzili badania na więźniach obozów koncentracyjnych33. 
Wielu niemieckich specjalistów, także zagrożonych pro-
cesami za zbrodnie, znalazło bezpieczną przystań w kra-
jach alianckich. Dopiero po latach doprowadzono w USA 
do procesów „nazistów z sąsiedztwa”34. Wiedza, którą 
zdobyli ci naukowcy i inżynierowie posłużyła nie tylko 
niemieckiej machinie wojennej, ale również państwom 
demokratycznym.

31 Por. F. Spotts, Haniebny pokój. Jak francuscy artyści i intelektualiści 
przetrwali nazistowską okupację, tłum. J. Barczyński, Wydawnictwo Świat 
Książki, Warszawa 2010.

32 A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydaw-
nictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 49.

33 Por. E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, tłum. E. Kali-
nowska-Styczeń, wyd. 2. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

34 Por. E. Lichtblau, Sąsiedzi naziści. Jak Ameryka stała się bezpiecznym 
schronieniem dla ludzi Hitlera, tłum. K. Skonieczny, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2015.
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Choć liczba i charakter beneficjentów eksterminacji 
były zmienne, to bez wątpienia grono tych, którzy zyskali 
na ludobójstwie, jest całkiem liczne. Wielu z nich po la-
tach znalazło się na celowniku dociekliwych dziennika-
rzy i prokuratorów. Sprawiedliwość była jednak spóźniona 
albo bardzo selektywna. Niektóre z aktów ludobójstwa zaś 
nadal nie zaprzątają głowy polityków, którzy na każdym 
kroku deklarują konieczność ochrony praw człowieka 
i obywatela. 

historia nauczycielką życia?

Historia magistra vitae est – notują kolejne pokolenia 
uczniów. Jeśli to prawda, to jest nauczycielką o bardzo 
słabych efektach edukacyjnych. Ludzie w kolejnych poko-
leniach powtarzali zbrodnie, a dzieci powtarzały wojny ro-
dziców. Nie ma chyba bardziej skompromitowanego hasła 
niż „Nigdy więcej!”. Każda dekada po II wojnie światowej 
obfitowała w wojny i masakry. Oczywiście, mało kto jest 
w stanie żyć z przekonaniem, że ludzie są źli, a świat pe-
łen zagrożeń i niesprawiedliwości. W oparciu o wrodzone 
mechanizmy poznawcze zarówno poszczególne jednostki, 
jak i zbiorowości mityzują rzeczywistość, podtrzymując 
wiarę w sprawiedliwy świat. I choć psychologiczna hipo-
teza sprawiedliwego świata (dotycząca błędu poznawcze-
go) prowadzi do tego, że ludzie obciążają ofiary winą za 
nieszczęścia, które je spotykają35, to różnorodne dyskursy 
ideologiczne, w tym będące podstawą edukacji, czynią ze 
zbrodniarzy kategorie uniwersalnych Obcych, wobec któ-

35 Szerzej: I. Correia, J. Vala, P. Aguiar, The Effects of Belief in a Just World 
and Victim’s Innocence on Secondary Victimization, Judgements of Justice 
and Deservingness, „Social Justice Research”, 14(3)/2001, s. 327-342.
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rych określić się może moralna wspólnota ludzi, zaś kara, 
która spotyka ludobójców, jest dowodem na to, że dobro 
ostatecznie zwycięża.

Dociekania badaczy genocide studies prowadzą najczę-
ściej do zburzenia tej konstrukcji. Sprawcy okazują się czę-
sto normalnymi ludźmi, co więcej – przekonanymi o tym, 
że postępują moralnie. Czy publiczna prezentacja tych 
szokujących wyników badań jest uprawniona? David Li-
vingstone Smith, po przytoczeniu opisu masakry Ormian 
w wydaniu Turków, zauważa: „To scena tak niesamowita 
i szokująca i tak potwornie okrutna, że trudno powiedzieć 
cokolwiek ponad to, że to właśnie jest zło. Ale to byłoby 
jałowe: samo potępienie, bez wyjaśnienia. To tylko inna 
forma stwierdzenia, że takie zachowania budzą w nas 
odrazę. Może lepiej zastanówmy się dlaczego, mimo że 
uznajemy takie czyny za potworne i odrażające, coś takie-
go zdarza się raz po raz? Najwyraźniej nasz stosunek do 
wojen i okrucieństw, które im towarzyszą, skrywa w sobie 
jakąś ambiwalencję, jest w nim coś głęboko sprzecznego 
i oszukańczego. Coś, czego nie potrafimy lub nie chcemy 
zrozumieć”36. Dopiero poznając prawdziwe mechanizmy 
mobilizacji ludobójczej, jak i to, że wielu normalnych ludzi 
w nadzwyczajnych czasach może się stać gorliwymi wyko-
nawcami ludobójczych rozkazów, możemy realnie prze-
ciwdziałać ryzyku powtórzenia się masowych naruszeń 
praw człowieka. Ceną za ostrość widzenia jest wytrącenie 
z samozadowolenia i odrzucenie łatwego moralizowania.

Napięcia te daje się dostrzec w wielu sferach społecz-
nych – globalnej kulturze popularnej, politykach pamięci 
i polskim szkolnictwie powszechnym. Pokazywanie, że 

36 D.L. Smith, Najbardziej niebezpieczne ze zwierząt. Natura ludzka i przy-
czyny wojen, tłum. A.E. Eichler, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2011,  
s. 212-213.
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ludobójstwo się opłaca, stanowi wyzwanie poznawcze 
i etyczne, zwłaszcza wtedy, gdy nie mówimy o wrogach, 
ale o sojusznikach lub o własnej wspólnocie narodowej. 
Przyjrzyjmy się zatem strategiom dyskursywnym, które 
ujawniają się w tych sferach.

kultura popularna

Specyfiką dyskursów kultury popularnej jest to, że na-
stawione są one na zapewnienie rozrywki w czasie wol-
nym. Nawet jeśli podejmuje się tematy o wielkiej wadze, 
to prezentowane są w taki sposób, aby widza ostatecznie 
pocieszyć i pozwolić mu zreprodukować swoją narrację 
tożsamościową. Dzieła kultury popularnej posługują się 
toposami znanymi już wcześniej użytkownikowi i – jak 
podkreśla Umberto Eco – „czynią to w formie iteratyw-
nej”37. Zapewniają „optymistyczne katharsis”. Oczywiście, 
istnieją dzieła problemowe, pozbawione klisz i prostego 
happy endu38, ale nie są one masowo konsumowane. Oce-
niając przesłanie dzieła, trzeba brać pod uwagę nie tylko 
specyfikę medium (film, powieść, komiks, gra komputero-
wa itd.), ale także fakt, że mimo globalizacji amerykańskiej 
popkultury są one rekontekstualizowane i odczytywane 
zgodnie z trajektorią biograficzną odbiorcy oraz sytuacją 
społeczną, w której się znajduje.

37 U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między 
retoryką a ideologią, tłum. J. Ugniewska, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2008, s. 5.

38 Por. Syn Szawła [Saul fia], reż. László Nemes, Węgry 2015; Czasem 
w kwietniu [Sometimes in April], reż. Raoul Peck, Francja, USA, Rwanda 
2005.
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Do wielu dzieł popkultury daje się zastosować ustalenia, 
które poczynił Władimir Propp w swojej książce poświę-
conej bajce magicznej39. Bohater pokonuje antagonistę, ra-
tuje się przed pościgiem, początkowe nieszczęście zostaje 
usunięte, wróg zostaje ukarany itd. Opowieść o ludobój-
stwie to nie tylko dramat społeczny – można także po-
dać przykłady innych gatunków lub hybryd gatunkowych 
(nawet o zombie40). Wyprodukowano nawet komedie na 
temat Zagłady (Życie jest piękne41, Pociąg życia42), które 
oczywiście rodzą pytania o stosowność takiej formy43. 
W opowieść o ludobójstwie zaangażowane mogą być na-
wet zespoły rockowe (jak System of a Down44). Podkreślić 
też należy znaczącą dysproporcję – Shoah poświęcono 
bardzo dużo tekstów kultury popularnej (nie wspomina-
jąc o dziełach wysokoartystycznych), natomiast inne lu-
dobójstwa doczekały się znacznie mniejszej liczby tekstów 
(choć np. filmy odgrywają dużą rolę w rekonstrukcji po-
rządku społecznego w Rwandzie).

Przede wszystkim odnotować trzeba, że istnieje grupa 
dzieł, które przedstawiają sukces ludobójców. To często 
political fiction, korzystająca z zainteresowania historią 
alternatywną. Przykładem może być powieść Substancja 

39 W. Propp, Morfologia bajki magicznej, tłum. P. Rojek, Nomos, Kraków 
2011.

40 Zombie SS [Død snø], reż. Tommy Wirkola, Norwegia 2009.
41 Życie jest piękne [La vita è bella], reż. Roberto Benigni, Włochy 1997.
42 Pociąg życia [Train de vie], reż. Radu Mihăileanu, Belgia, Francja, Ho-

landia, Izrael, Rumunia 1998.
43 K. Makaruk, Czy możliwa jest komedia o Holokauście? O filmach „Życie 

jest piękne” Roberta Benigniego i „Pociąg życia” Radu Michaileanusa, 
[w:] M. Głowiński et al. (red.), Stosowność i forma. Jak opowiadać o Za-
gładzie?, Universitas, Kraków 2005, s. 37-385.

44 Rozwrzeszczani [Screamers], reż. Carla Garapedian, Wielka Brytania 
2006.
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rasowa, w której Niemcy wygrywają wojnę na wschodzie 
i wcielają w życie swe ludobójcze, rasistowskie projekty45 
czy oparta na tym samym pomyśle Brunatna rapsodia46. 
Na sukcesie III Rzeszy może jednak położyć się cieniem 
wiedza o ukrywanym ludobójstwie47. Na drugim krańcu 
plasują się dzieła, które w ogóle nie poruszają problemu 
zysków, jakie odnoszą ludobójcy. Między tymi krańcami 
spektrum może wskazać bardzo różne dzieła.

W większości przypadków popularne dzieła opisują 
jednostkowe losy, pozwalając nam się utożsamić z zagro-
żonym śmiercią bohaterem. Choć filmy o ludobójstwie 
przypominają niejednokrotnie podróż bohatera po świe-
cie postapokaliptycznym, a nawet może on stracić bliskich, 
to jednak w takiej czy innej formie obserwujemy jego oca-
lenie, niejednokrotnie też i szansę na sprawiedliwość48. 
Często protagoniście towarzyszy zbiorowy pozytywny 
bohater, znajdujący bezpieczną przystań49. W przypad-
ku tych dzieł zagadnienia interesujące nas w tym artykule 
podejmowane są zazwyczaj marginalnie.

Problem zysków z ludobójstwa najczęściej przedsta-
wiany jest w dziełach ukazujących zbrodniarzy nazistow-
skich ukrywających się przez dekady przed sprawiedli-
wością i w spokoju konsumujących zagrabione dobra. Są 
to postaci demoniczne, które nie wahają się torturować 

45 J. Kalitowski, Substancja rasowa, Fundacja Kultury i Sportu Vena, Łódź 
2008.

46 O. Basil, Brunatna rapsodia, tłum. R. Wojnakowski, Wydawnictwo 
ALFA, Warszawa 1993.

47 Vaterland – Tajemnica III Rzeszy [Fatherland], reż. Christopher Menaul, 
USA 1994.

48 Por. Hotel Ruanda [Hotel Rwanda], reż. Terry George, RPA, USA, 
Wielka Brytania, Włochy 2004.

49 Przyrzeczenie [The Promise], reż. Terry George, Hiszpania, USA, 2016.
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(np. Christian Szell z Maratończyka w słynnej scenie tor-
tur przy użyciu narzędzi dentystycznych50), mordować 
(np. Kurt Dussander z Ucznia szatana51), a nawet próbują 
odbudować III Rzeszę, jak doktor Josef Mengele, który… 
sklonował Hitlera52. Fakt wzbogacenia się na ludobójstwie 
Żydów jest w tego typu dziełach dodatkowym czynnikiem 
obciążającym antagonistę. Realia tego typu filmów i po-
wieści zwykle odległe są od historycznej prawdy. Fabuła, 
pełna atrakcyjnych zwrotów akcji, ma dostarczyć rozryw-
ki. Co ważne, zbrodniarze najczęściej przegrywają, a spo-
tykająca ich kara przywraca moralny ład. Można tę strate-
gię dyskursywną określić jako indywidualizację i demoni-
zację ludobójcy, który wzbogacił się na zbrodni.

Mamy też do czynienia z negatywnym zbiorowym bo-
haterem, jak w przypadku byłych SS-mannów. Popular-
nością cieszył się motyw organizacji Odessa (Organiza-
cja Byłych Członków SS), silnie zmityzowanej w kulturze 
popularnej. W głośnym filmie Akta Odessy (ekranizacji 
powieści Fredericka Forsytha), choć możemy śledzić losy 
konkretnych zbrodniarzy, to ukrytym bohaterem jest ko-
lektyw ludobójców53. To nie tylko ludzie, którzy korzysta-
ją z zagrabionego mienia, ale również starają się wpłynąć 
na współczesny świat (handlują bronią, która ma być uży-
ta przeciw Izraelowi). W tego typu fabułach często wyko-
rzystuje się popularne teorie spiskowe i miejskie legendy. 
Co zrozumiałe, plany ludobójców (i ich potomków lub 

50 Maratończyk [Marathon Man], reż. John Schlesinger, USA 1976.
51 Uczeń szatana [Apt Pupil], reż. Bryan Singer, Francja, Kanada, USA 

1998.
52 Chłopcy z Brazylii [The Boys from Brazil], reż. Franklin J. Schaffner, USA, 

Wielka Brytania 1978.
53 Akta Odessy [The Odessa File], reż. Ronald Neame, Wielka Brytania, 

RFN 1974.
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sojuszników) są demaskowane, a dzieła kończą się jakimś 
aktem sprawiedliwości.

Niesłusznie zdobyte bogactwo może jednak posłużyć 
do odkupienia win – wtedy, gdy zostanie użyte do rato-
wania ofiar. W Liście Schindlera54 nazistowski przedsię-
biorca (Oskar Schindler) staje się bohaterem, wykupując 
Żydów od zachłannych funkcjonariuszy maszynerii śmier-
ci. Jego mroczna przeszłość jest zarysowana szczątkowo, 
a przedstawiane działania czynią z niego sympatyczne-
go protagonistę. Podobnie niemiecki oficer w Pianiście, 
choć bardzo oszczędnie zarysowany, staje się postacią 
pozytywną, pomagając ukrywającemu się bohaterowi55. 
W filmie W ciemności drobny przestępca i kanalarz ukry-
wa Żydów56. Choć z początku motywuje go zarobek, to 
szybko zamienia się w obrońcę podopiecznych. Można tę 
strategię określić jako strategię odkupienia.

Nie znaczy to, że przez tę sieć dyskursywną nie udaje się 
przebić filmom ambitnym, a zarazem popularnym. Przy-
kładem może być film Pokłosie, wyreżyserowany przez 
Władysława Pasikowskiego57. Przedstawiona jest w nim 
wiejska społeczność, która skrywa tajemnicę z przeszło-
ści – przodkowie mieszkańców dokonali pogromu żydow-
skich sąsiadów i przejęli ich gospodarstwa. Prawdę tę od-
krywają stopniowo bracia, niezdający sobie sprawy z hi-
storii ich rodzinnego obejścia. Ceną za ich działania jest 
wrogość społeczności. Jeden z nich zostaje za to zamor-

54 Lista Schindlera [Schindler’s List], reż. Steven Spielberg, USA 1993.
55 Pianista [The Pianist], reż. Roman Polański, Francja, Niemcy, Polska, 

Wielka Brytania 2002.
56 W ciemności [In Darkness], reż. Agnieszka Holland, Kanada, Niemcy, 

Polska 2011.
57 Pokłosie, reż. Władysław Pasikowski, Holandia, Polska, Rosja, Słowacja 

2012.
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dowany w okrutny sposób – ukrzyżowany na drzwiach 
stodoły. Film ten podejmuje tematy poruszane jedynie 
marginalnie w polskim kinie – udziału Polaków w Sho-
ah oraz ich wzbogacenia się na żydowskim mieniu. Choć 
zbrodnia (i wcześniejszy ostracyzm wobec głównego bo-
hatera) są wskaźnikiem strachu, to jednak nikt zrabowa-
nych gospodarstw mieszkańcom nie odbiera. Ich awans 
społeczny był okupiony żydowską krwią. Nic dziwnego, 
że film wzbudził kontrowersje i wywołał gorącą dyskusję, 
w której Pasikowskiego porównywano do Grossa, oskar-
żając go o antypolską krucjatę58.

W kulturze popularnej zyski z ludobójstwa to najczę-
ściej zagrabione kosztowności czy inne dobra. Ale jest 
to także wiedza zdobyta w czasie eksperymentów na lu-
dziach w obozach koncentracyjnych lub dzięki tajnym 
programom zbrojeniowym. Wątki makrospołeczne w za-
sadzie nie są podejmowane wprost, co wynika także z re-
guł popularnych gatunków. Popularne teksty utrzymują 
w nas przekonanie, że świat jest sprawiedliwy – jeśli na-
wet jakiś zbrodniarz wzbogacił się na mieniu ofiar i ukrył 
przed trybunałem karnym, to prędzej czy później dzielny 
bohater obnaży jego przeszłość, pokrzyżuje zbrodnicze 
plany i ukarze. 

58 P. Forecki, „Pokłosie”, poGrossie i kibice polskości, „Studia Litteraria et 
Historica”, 2/2013, s. 211-235.
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polityki pamięci

Moim zdaniem można mówić o sześciu głównych stra-
tegiach dyskursywnych, które mają na celu ukrycie winy 
i uporanie się z traumą ofiar59. Pierwsza to zaprzeczanie 
faktom i minimalizacja. Najbardziej radykalną wersją tej 
strategii jest całkowite milczenie – zatarcie śladów wyda-
rzenia w kronikach, opowieściach, dokumentach. W miarę 
postępów modernizacji jest to jednak w praktyce strategia 
niewykonalna. Nowoczesną wersją tej strategii jest raczej 

„zagadywanie”, czyli przeinaczanie faktów, radykalnie od-
mienne ich interpretowanie, podważanie ocen przeciwni-
ków politycznych, powoływanie własnych świadków. Do-
skonałym przykładem tego typu strategii jest nieustanne 
negowanie ludobójstwa Ormian przez rząd Turcji czy 
wypowiedzi negacjonistów Holokaustu. Wersją tej strate-
gii dyskursywnej jest także minimalizacja skali wydarzeń. 
Wtedy jest się gotowym uznać fakt masakry, czystki etnicz-
nej lub ludobójstwa, ale pomniejsza się jego skalę i zasięg 
terytorialny. W tym przypadku pomija się także lub po-
mniejsza zyski, jakie dana społeczność odniosła z zagłady. 

Druga to strategia „eksterioryzacji/ekspulsji”. Zbrodnię 
można na wiele sposób przerzucać na innych. Najprost-
szym wariantem jest twierdzenie, że masakry dopuścili się 
obcy, nawet jeśli członkowie własnej grupy byli świadkami 
zbrodni. Eksterioryzacja mogła też polegać na obwinia-
niu o dokonanie masakry mniej lub bardziej określonych 
sił partyzanckich, kontrrewolucyjnych, wywrotowych itp. 
W tym schemacie mieści się obwinianie ofiar o sprowo-

59 Wykorzystuję tu swoje wcześniejsze ustalenia: L.M. Nijakowski, Kiedy 
krwawa plama staje się białą. Polityka pamięci związana z masakrami 
w XX wieku, [w:] A. Szpociński (ed.), Pamięć zbiorowa jako czynnik 
integracji i źródło konfliktów, Scholar, Warszawa 2009, s. 167-191.
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kowanie zajść, a nawet o mordowanie swoich po to, aby 
zniszczyć wizerunek drugiej strony. Dość częstym warian-
tem tej strategii jest symboliczna ekspulsja tych członków 
wspólnoty narodowej, którzy popełnili jakieś zbrodnie. 
Wiadomo – Hitler był Austriakiem, a strażnicy obozów 
zagłady nie byli „prawdziwymi Niemcami”. Eksteriory-
zacja i ekspulsja nie prowadzą do zniknięcia z pamięci 
zbiorowej dramatycznego wydarzenia, ale je poważnie 
reinterpretują, zakrywając faktyczne zdarzenia, procesy 
i postaci własną narracją.

Strategia ta jest często stosowana wtedy, gdy nie moż-
na uniknąć rozważań o tym, że ktoś wzbogacił się na lu-
dobójstwie. Szmalcownicy, szabrownicy czy rabusie są 
traktowani jako zdrajcy narodu, jako margines, który nie 
może świadczyć o kondycji moralnej narodu. Widać to po 
reakcjach na książkę Jana T. Grossa Złote żniwa, w której 
opisuje on polski udział w rabowaniu mienia Żydów. Re-
prezentatywna w tym zakresie jest praca zbiorowa pod 
współredakcją Marka J. Chodakiewicza Złote serca czy 
złote żniwa?60.

Trzecia to strategia racjonalizacji. Występuje ona 
w dwóch wariantach. Pierwsza to racjonalizacja przez 
ukazanie, że sprawcy zostali zmuszeni przez okoliczności 
do zbrodniczego czynu, że „w ludzkich warunkach” nie 
dopuściliby się nagannego działania. Podkreśla się deter-
minujące okoliczności, łamiące wolę biednych sprawców. 
Dla Niemców w czasie II wojny światowej uniwersalną fi-
gurą uzasadniającą zbrodnie, w tym zwłaszcza pacyfikacje 
wsi i represje w miastach, był partyzant-bandyta. Obecnie 
dla wielu krajów taką figurą jest terrorysta. Drugi wariant 

60 M.J. Chodakiewicz, W.J. Muszyński (red.), Złote serca czy złote żniwa? 
Studia nad wojennymi losami Polaków i Żydów, The Facto, Warszawa 
2011.
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to racjonalizacja połączona z pochwałą. Tak – dokona-
no masakry, ale była ona potrzebna, zapobiegła większe-
mu złu, była nieunikniona w zastanych okolicznościach. 
Ten drugi wariant jest rzadziej reprezentowany, ale nadal 
obecny w dyskursie publicznym.

Strategię tę można obserwować w czasie wielu dyskusji 
na temat dorobku naukowego i technologicznego. Leka-
rze, inżynierowie, biolodzy rozgrzeszani są za to, że swo-
je badania mogli prowadzić nie tylko dzięki wsparciu III 
Rzeszy, ale również niewolniczej pracy więźniów, którzy 
stawali się również ofiarami eksperymentów medycznych. 
Dobrym przykładem jest dyskusja na temat Wernhera von 
Brauna, który był filarem amerykańskiego programu ko-
smicznego. Jak się okazało po latach, nie tylko był ofice-
rem SS, ale również jego zespół korzystał z niewolniczej 
pracy więźniów61. Wielu skłonnych jest wybaczyć mu 
środki, dzięki którym osiągnął tak imponujące rezultaty 
inżynierskie i organizacyjne.

Czwarta strategia to „dopust Boży”. Wydarzenie może 
być także przyjęte (najczęściej przez ofiary) jako kara za 
grzechy. Ta strategia, oparta o residua przednowoczesne, 
cały czas obecne w dyskursie publicznym, nie jest ani 
rzadka, ani zepchnięta na peryferia zachodniego świata. 
Wystarczy przywołać religijnych Żydów, który Holokaust 
– czyli właśnie całopalenie – ujmowali w perspektywie re-
ligijnej. Bóg odwrócił się od Żydów, którzy nie wypełniali 
boskich nakazów. Nie tylko ofiary mogą stosować tę stra-
tegię dyskursywną. Także sprawcy mogą „z ciężkim ser-
cem” łamać opór występnych wrogów. W tej perspektywie 
zagrabione mienie staje się swoistą ofiarą przebłagalną.

61 M.J. Neufeld, Von Braun. Inżynier nazistów i Amerykanów, tłum. D. 
Kozińska, L. Erenfeicht, Świat Książki, Warszawa 2011, s. 428-434.
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Piąta strategia to demonizacja sprawców. Jest to szcze-
gólny typ dehumanizacji – nie określanie obcego jako 
zwierzęcia i przypisywanie mu głównie emocji pierwot-
nych (jak w propagandzie nazistowskiej czy reżimu Hutu 
w Rwandzie w 1994 roku), ale traktowanie go jako postaci 
demonicznej, gotowej do dokonania tak okrutnych zbrod-
ni, których samo wyobrażenie paraliżuje zwykłych ludzi. 
Demonizacja nazistów była i jest częstą strategią, czasami 
wręcz swego rodzaju fascynacją, zbliżającą opisy SS-ma-
nów w rodzaju doktora Mengele do rządzących masową 
wyobraźnią seryjnych morderców, takich jak kanibal Han-
nibal Lecter. Ta strategia pomniejsza znaczenie masowego 
grabienia mienia czy innych korzyści odniesionych z lu-
dobójstwa. Masowa eksterminacja staje się „czarną mszą”, 
przekracza porządek racjonalnych celów i ideologicznych 
uwarunkowań.

Wreszcie najmniej oczywista, szósta strategia to utożsa-
mienie ze sprawcą. Może mieć różne wymiary. Najczęściej 
opisuje się je w krótkiej perspektywie, mówiąc o zacho-
waniu ofiar porwania i zakładników (syndrom sztokholm-
ski). Nas interesować będzie jednak strategia dyskursywna 
o głębszym zakorzenieniu kulturowym, gdy pamięć ofiar 
została tak przekształcona, że czują się częścią wspólnoty 
sprawców lub sytuują się poza tym sporem, choć w isto-
cie przez dziesięciolecia czy wręcz wieki byli mordowani, 
dyskryminowaniu i przymusowo asymilowani. Przykła-
dem może być dyskurs generowany przez wiele środo-
wisk rdzennych Amerykanów w różnych krajach Ameryki 
Środkowej i Południowej. Zagrabione mienie staje się wte-
dy wspólnym dobrem – czy to jako dziedzictwo kultury, 
czy to jako osiągnięcie wspólnoty narodowej.
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polskie szkolnictWo poWszechne

W polskim szkolnictwie powszechnym problematyka do-
tycząca ludobójstw podejmowana jest w bardzo ograni-
czonym zakresie. Jeśli już, to wspomina się przede wszyst-
kim o zbrodniach niemieckich, nie tylko Shoah, ale także 
brutalnej polityce okupacyjnej. Co zrozumiałe, jak w więk-
szości systemów kształcenia, dominuje skupienie na wła-
snym narodzie – jego sukcesach i martyrologii. W nowej 
podstawie programowej (II etap edukacyjny – klasy IV-

-VIII szkoły podstawowej) czytamy wprawdzie: „Dzieje 
ojczyste – wypełnione bohaterstwem i codziennym tru-
dem przodków, pełne są heroizmu i chwały, ale również 
tragedii, zwątpienia, a nawet niegodziwości – ten bagaż 
minionych czasów wszyscy powinniśmy poznać”62, ale 
w praktyce o niegodziwościach nie wspomina się zbyt 
często. Nie ma też o nich mowy w wymaganiach szcze-
gółowych treści nauczania. Podstawa zakłada, że uczeń 

„charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej 
Europy; przedstawia zagładę Żydów oraz Romów i ekster-
minację innych narodów; zna przykłady bohaterstwa Po-
laków ratujących Żydów z Holokaustu”63. Niegodziwości 
nie znajdują konkretyzacji w tej części.

Treści przekazywane w edukacji należą w znacznym 
stopniu od nauczyciela. Po reformie jego pozycja pozor-

62 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawo-
wej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposa-
biającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 
2017 poz. 356).

63 Ibid.
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nie zostanie wzmocniona, gdyż wybór podręcznika będzie 
zależał od niego. Musi on zrealizować zadania określone 
przez podstawę programową – drogę do tego celu może 
w znacznej mierze określić sam. Nie mamy zatem już do 
czynienia z jednym, obowiązującym wszystkich uczniów 
ogólnopolskim podręcznikiem, który ramował rozproszo-
ne dyskursy edukacyjne. Jednocześnie treści podręczni-
ków budzą poważne dyskusje, a nadal muszą one zostać 
dopuszczone do użytku szkolnego. Oczywiście nauczy-
ciel może także korzystać z innych materiałów pomocni-
czych, w tym kopii fragmentów opracowań naukowych 
i popularnonaukowych.

Nauczaniu na temat Shoah poświęcono wiele szcze-
gółowych opracowań. Problematyką tą zajmują się m.in. 
Robert Szuchta, Piotr Trojański i Jolanta Ambrosewicz-

-Jacobs. Szczególne miejsce w tych rozważaniach zajmuje 
edukacja w miejscach pamięci (dodajmy tu do listy na-
zwisk Tomasza Kranza i Marka Kucię). Kwestia zysków 
i strat z ludobójstwa jest w tych rozważaniach – co zro-
zumiałe – podejmowana marginalnie.

Można zakładać, że większość nauczycieli – tak jak 
dotychczas – będzie unikała kontrowersyjnych tema-
tów, związanych z szeroko rozumianym wzbogaceniem 
się pewnych kategorii Polaków na mieniu pożydowskim 
czy poniemieckim. Charakter nauczania historii, gdzie hi-
storia społeczna czy socjologia historyczna pojawiają się 
w bardzo ograniczonym zakresie, także nie sprzyja podej-
mowaniu tytułowego zagadnienia. 

W tym miejscu chciałbym jedynie wspomnieć o naj-
bardziej ogólnych strategiach dyskursywnych. Ucznio-
wie zawsze chętnie obserwują ekspansję Polski na kolo-
rowych mapkach. Zmiana granic po II wojnie światowej 
nie pozwala na prostą ocenę. Z jednej strony nabytki 
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na zachodzie, z drugiej straty na wschodzie. Mapa jako 
medium skłania do ważenia tych „zysków” i „strat” bez 
powiązania zmian granic z głębszymi procesami spo-
łecznymi. Jest ona bowiem ważną składową zarówno 

„banalnego nacjonalizmu”, o którym pisał Michael Billig 
(opisując np. rolę map z prognozą pogody)64, jak i dys-
kursów nacjonalistycznych w ogólności. „Zatem każda 
tożsamość narodowa zawiera pojedynczy i często nie-
podważalny pogląd na relacje narodu z terytorium, bez 
względu na to, jak bardzo w naszych oczach dana grupa 
narodowa lub etniczna może być zdeterytorializowana”65. 
I choć w podstawie programowej mowa o przesiedle-
niach ludności oraz o „przyczynach i rozmiarach kon-
fliktu polsko-ukraińskiego (rzeź wołyńska) na Kresach 
Wschodnich”66, to dyskusja o zmianie granic raczej nie 
będzie sprzyjać pogłębionej refleksji etycznej, w tym do-
tyczącej problemu zysków z ludobójstw. 

Państwowa polityka pamięci zawsze stanowi kontekst 
działań nauczycieli i dyrektorów szkół. Zrozumiałe zatem, 
że omówienie pewnych zagadnień będzie wymagało od 
nauczyciela odwagi i wzięcia pod uwagę opinii dyrekcji 
szkoły oraz kuratora oświaty. Strategia przemilczenia 
wydaje się zatem najbardziej prawdopodobną ramą dys-
kursów edukacyjnych. Pozwala ona unikać kontrowersji, 
które są szczególnie konfliktogennym elementem edukacji 
w szkołach powszechnych. Jeśli już pewne zagadnienia się 

64 M. Billig, Banalny nacjonalizm, tłum. M. Sekerdej, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2008.

65 H. Donnan, T.M. Wilson, Granice tożsamości, narodu, państwa, tłum. 
M. Głowacka-Grajper, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2007, s. 93.

66 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej…
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pojawią, to z wielką prawdopodobieństwem będą przed-
miotem strategii analogicznej do tej opisanej wyżej – stra-
tegii „eksterioryzacji/ekspulsji”. 

zakończenie

Bogacenie się dzięki przemocy nie jest tylko praktyką 
przeszłości. Dziś obok tradycyjnych wojen i czystek et-
nicznych mamy także do czynienia z przemocą wymie-
rzoną w społeczności, które stoją na drodze rabunkowej 
gospodarki prowadzonej przez międzynarodowe korpo-
racje67. Wydobywanie ropy naftowej w Ekwadorze, Bir-
mie i Nigerii, miedzi i złota w Papui Zachodniej, wycinka 
drzew w Malezji czy wydobywanie uranu w Australii – to 
procesy okupione cierpieniem rdzennej ludności. Tym 
większego znaczenia nabiera krytyczny osąd, pozwalający 
dostrzec, że zbiorowa przemoc, w tym ludobójstwa, mogą 
się opłacać i opłacają się różnym kategoriom społecznym. 

W dyskursie publicznym dominują jednak strategie, 
które – w imię rozrywki, spokoju ducha lub interesów 
propagandowych – ukrywają przed nami tę ciemną stronę 
przemocy. Narracje moralne – zbanalizowane, jak w dzie-
łach kultury popularnej, lub heroizowane, jak w polityce 
pamięci i treściach edukacji publicznej – zamieniają lu-
dobójstwo w „zło ontologiczne”, minimalizując skalę nie-
sprawiedliwości za którą wszyscy – jako wspólnota mię-
dzynarodowa – po części odpowiadamy. 

67 A. Domosławski, Śmierć w Amazonii. Nowe eldorado i jego ofiary, 
Wielka Litera, Warszawa 2013.
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Abstrakt
Pierwszym celem artykułu jest omówienie zysków i strat, 
jakie ludobójstwa przyniosły różnym kategoriom społecz-
nym. W tym celu dokonano komparatystyki wybranych 
ludobójstw totalnych i częściowych. Bilans zysków i strat 
przeprowadzony został w odniesieniu do bezpieczeństwa 
narodowego i nabytków terytorialnych państwa, bogac-
twa, władzy i prestiżu. Drugim celem artykułu jest analiza 
tego, jaki ta wiedza ma wpływ na różne dyskursy na temat 
ludobójstw. Artykuł skupia się na trzech kluczowych ob-
szarach – globalnej kulturze popularnej, politykach pa-
mięci i polskim szkolnictwie powszechnym. Omówione 
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To this aim, a comparison of selected total and partial 
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Rafał Lemkin – zapomniany  
polski prawnik 

Alicja Bartuś

Wstęp 

Badaczom ludobójstwa może się wydawać dziwne, a wielu 
wręcz szokujące, że do końca XX wieku Rafał Lemkin nie 
znalazł się w żadnej polskiej encyklopedii1. A przecież 
należał on w owym burzliwym i tragicznym stuleciu do 
grona najwybitniejszych prawników, i to nie tylko w ska-
li Polski czy Europy, ale – całego globu. Siedmiokrotnie 
zgłaszano go do Pokojowej Narody Nobla. Jego opubli-
kowana w 1944 r. książka Axis Rule in Occupied Europe: 
Laws of Occupation Analysis of Government Proposals for 
Redress jest powszechnie uznawana za dzieło przełomowe 
w dziedzinie prawa międzynarodowego. 

W Polsce ów prawnik, pochodzący z tradycyjnej ży-
dowskiej rodziny kresowej, jest osobą nadal bardzo słabo 
znaną. Silniejsze skojarzenia budzi jedynie jako twórca 
terminu ludobójstwa – i nic poza tym2. Tymczasem jest 

1 Zob.: R. Szawłowski, Rafał Lemkin (1900-1959). Polski prawnik twórcą 
pojęcia „ludobójstwo”, „Sprawy Międzynarodowe”, 2/2005, s. 105.

2 W grudniu 2013 r. dzięki współpracy MSZ RP, fundacji Centrum im. 
Bronisława Geremka, Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW 
i Wydawnictwa Naukowego „Scholar” ukazało się pierwsze wydanie książki 
Rafała Lemkina Rządy państw Osi w okupowanej Europie, Warszawa 2013. 
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to postać niezwykle ciekawa, naznaczona tragizmem cza-
sów wojny i powojennej tułaczki.

Celem tekstu jest ukazanie, że pojęcie „ludobójstwo/
genocide” u Rafała Lemkina zrodziło się z faktu bycia 
świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń w XX wieku, 
co rzutowało bezpośrednio na jego życie. Stąd nieodzow-
ne wydaje się przybliżenie biografii Lemkina na tle wyda-
rzeń politycznych oraz faktów o kluczowym znaczeniu dla 
jego postrzegania świata. 

Lemkin jest zarazem znakomitym przykładem jednost-
ki potrafiącej, dzięki niezwykłej pracowitości, pasji badaw-
czej, wiedzy i determinacji, zaszczepić współczesnym so-
bie elitom swą nowatorską optykę historyczną, społeczną 
i polityczną, a w konsekwencji także prawną. 

Jednostki rzadko potrafią wpłynąć na losy świata – zmie-
niając zasady jego funkcjonowania. Biografia Lemkina jawi 
się w tym kontekście jako arcyciekawe studium przypadku 

– co warto podkreślić – nie tylko dla badaczy dziejów, ale 
i edukatorów. Z tego powodu postać twórcy pojęcia „lu-
dobójstwo” winna być obecna nie tylko w encyklopediach 
i książkach czy opracowaniach historycznych, ale i w szkol-
nych podręcznikach. Analiza punktów zwrotnych w życiu 
tego niezwykłego człowieka skłania do stawiania ważnych 
i ponadczasowych pytań, także o cenę, jaką przychodzi 
płacić idealistom za ucieleśnienie wielkiej idei.
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dzieciństWo i młodość

Rafał Lemkin urodził się 24 czerwca. Rok pozostaje nie-
pewny, najprawdopodobniej był to rok 1895, choć częściej 
podawany jest tu 19003. Jego rodzice mieszkali w niewiel-
kiej wsi Bezwodne, w powiecie Wołkowysk, około 80 km 
na wschód od Białegostoku. Miejscowość liczyła wówczas 
zaledwie 22 gospodarstwa i nieco ponad 270 mieszkań-
ców4. Okoliczna ludność stanowiła dość typową dla Kre-
sów mozaikę etniczną, religijną i kulturową. Obok siebie 
żyli Polacy, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Żydzi i Tatarzy. 

Ojciec Lemkina – Józef – dzierżawił ziemię. W przy-
padku Żydów nie było to łatwe, zgodnie z obowiązującym 
prawem nie mogli oni bowiem zamieszkiwać poza miasta-
mi ani uprawiać roli. Sam Lemkin w autobiografii5 wyja-
śniał, że ojciec prowadził gospodarstwo dzięki łapówkom 
wręczanym carskim żandarmom. Rafał miał dwóch braci: 
Eliasza i Samuela. Wychowaniem całej trójki zajmowa-
ła się przede wszystkim matka – Bela z domu Pomeranz. 

3 Podawana data urodzin Lemkina to rok 1900, choć pojawiał się również 
i rok 1901. Jednak ostatnie badania wskazują, że najprawdopodobniej 
Lemkin urodził się w 1895 r. Własnoręcznie umieścił on ten rok na 
zachowanej karcie wpisowej z roku akademickiego 1921/22. Nie wia-
domo, dlaczego 2 lata później zmienił tę datę. Od roku akademickiego 
1923/1924 podaje już rok 1900. Zob. Archiwum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, sygn. S II 516 (wpis na Wydział Prawa w roku akademickim 
1919/1920, l.p. 401, nr wpisu 3188; Katalogi studentów Wydziału Prawa 
w zespole akt Senatu UJ, sygn. S II 290 b (1919/1920 semestr zimowy) – 
rok urodzenia: 1895; sygn. S II 298 b (1920/1921 semestr zimowy) – rok 
urodzenia: 1895. Za: P.M. Żukowski, Krakowskie czasy studiów Rafała 
Lemkina, „Dzieje Najnowsze”, 43(1)/2011, s. 139-158. 

4 Liczba podana w oparciu o Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
z 1900 r. Za: J.L. Panné, Rafał Lemkin, czyli potęga bezsilności, „Polski 
Przegląd Dyplomatyczny”, 3(43)/2008, s. 21.

5 Zob. Totally Unofficial: The Autobiography of Raphael Lemkin, D.L. 
Frieze (red.), Yale University Press, New Haven 2013.
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Była bardzo oczytana, znała języki obce. Przybliżała sy-
nom historię, filozofię, sztukę i literaturę. 

Lemkin wspominał, że gdy był 7-letnim chłopcem ogro- 
mne wrażanie zrobiła na nim historia opisana w „Quo va-
dis” Henryka Sienkiewicza6. Już jako prawnik wskazywał 
na podobieństwa między prześladowaniami pierwszych 
chrześcijan a pogromami Żydów dokonywanymi w jego 
rodzinnych stronach. Stworzył pojęcie „linii krwi” – po-
kazujące w uproszczeniu, jak kłamstwo może dać począ-
tek zbrodni: chrześcijanie w czasach Nerona oskarżani 
byli o picie ludzkiej krwi podczas mszy, a Żydzi w czasach 
nowożytnych o mordy rytualne na dzieciach w celu pozy-
skania krwi na macę. W obu przypadkach kłamstwo stało 
się przyczyną przelewu prawdziwej krwi niewinnych ludzi. 

Herbert Maza, który znał Lemkina, odnotował we 
wspomnieniach, że nad łóżkiem małego Rafała wisiał por-
tret Bartłomieja de Las Casas. Ten hiszpański prawnik, 
towarzysz Kolumba podczas drugiej podróży do Ameryki, 
w 1502 r. wziął udział w wyprawie na Haiti, za co otrzy-
mał ziemię i niewolników, ale po kilku latach doświadczył 
przemiany wewnętrznej i zaczął bronić Indian. W 1516 r. 
został wyznaczony przez króla Hiszpanii na rzecznika ich 
praw. To – obok opisanego w „Quo vadis” prześladowania 
chrześcijan – druga ważna historia, która zafascynowała 
młodego Rafała Lemkina. 

Ale źródłem jego wyczulenia na niesprawiedliwość 
i prześladowania były nie tylko lektury i opowieści o prze-
szłości. Dorastał w okresie nękania żydowskiej społeczno-

6 Herbert Maza twierdził, że jako dziecko Lemkin bardzo „przeżywał 
wszystko, co przeczytał”. Zob. H. Maza, Neuf meneurs internationaux 
de l’initiative individuelle dans l’institution des organisations internatio-
nals pendant le XIX et le XX siècle, Éditions Sirey, Paris 1965, s. 347-348. 
Za: R. Szawłowski, op. cit., s. 107.
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ści kolejnymi pogromami. Informacje o nich i atmosfera 
nieustannego zagrożenia niewątpliwie mocno wpłynęły 
na psychikę młodego człowieka. Wspominał po latach, 
że kiedy między 23 a 26 czerwca 1906 r. w nieodległym 
Białymstoku doszło do głośnego pogromu, w którym 
zamordowano 82 Żydów7, odwiedzający jego rodziców 
znajomi wielokrotnie opowiadali o tym wydarzeniu. 
Rozpisywały się na ten temat również miejscowe gazety. 

„Żaden okropny szczegół tej zbrodni nie został pominięty”  
– zanotował Lemkin. 

Jeszcze trudniej było mu zrozumieć tzw. proces Bejlisa, 
którego przebieg był przez wiele miesięcy przedmiotem 
burzliwych dyskusji w jego domu8. Postępowanie przed 
carskim sądem dotyczyło śmierci 13-letniego Andrija 
Juszczyńskiego, który zginął w drodze do szkoły. 20 mar-
cu 1911 r. martwe ciało chłopca znaleziono na przedmie-
ściach Kijowa. O mord rytualny oskarżono pracującego 
w pobliskiej fabryce Żyda Mendla Bejlisa. W prawdziwość 
oskarżenia wierzył carski minister sprawiedliwości, a tak-
że sam car, mimo licznych dowodów zaprzeczających tej 
wersji zdarzeń.

Bejlis został aresztowany 21 lipca 1911 r. W oczekiwa-
niu na proces spędził w więzieniu dwa lata. Akt oskarżenia 
przygotował zespół rządowych prawników i ekspertów9. 
Wszystkiemu towarzyszyła szeroka kampania antysemic-
ka. Do zamordowania chłopca doszło bowiem w czasie, 
gdy w Rosji złożono projekt prawa znoszącego przymus 

7 R. Szuchta, 1000 lat historii Żydów Polskich, Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, Warszawa 2015, s. 144. 

8 Zob. J. L. Panne, op. cit.
9 M.in. sprowadzono z Taszkientu ks. Justinasa Pranaitisa, uznawanego 

za znawcę Talmudu, który dowodził, że zamordowanie Andrija Jusz-
czyńskiego to był z pewnością mord rytualny.
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m.in. osiedlania się Żydów w miastach. Przeciwnicy pro-
jektu wykorzystali kijowską zbrodnię, by eskalując strach 
przed Żydami i antysemickie nastroje, zablokować usta-
wę. W 1913 r. ława przysięgłych uniewinniła Bejlisa (po 
wyjściu na wolność wraz z rodziną wyjechał do Palestyny, 
a potem do Stanów Zjednoczonych). Okazało się, że An-
drij Juszczyński zginął z rąk szajki złodziei. Nie ostudziło 
to jednak rozszalałych antysemickich emocji, syconych 
celowo kolejnymi kłamstwami. 

Rodzina Lemkina mieszkała już wtedy w Wołkowysku, 
gdzie zagrożenie pogromami można było wyczuć niemal 
na każdym kroku. Niechęć do Żydów wzmogła się jeszcze 
pod koniec lata 1915 r., kiedy w pobliże miasta podeszli 
niemieccy żołnierze. W Żydach zaczęto upatrywać po-
tencjalnych szpiegów. Rodzina Lemkinów, w obawie o ży-
cie, ukrywała się przez jakiś czas w okolicznych lasach. 
Wskutek tego brat Rafała, Samuel, przeziębił się i zmarł 
na zapalenie płuc.

Po zawarciu traktatu ryskiego i zakończeniu wojny 
polsko-bolszewickiej Lemkinowie zostali obywatelami  
II Rzeczpospolitej. Nie odmieniło to jednak zasadniczo at-
mosfery wokół Żydów: antysemityzm był w owym czasie 
stałym elementem życia społeczno-politycznego.

czasy studenckie – bezkarni  
zbrodniarze i „piękne” zabójstWa 

Po zdaniu matury w białostockim gimnazjum Lemkin za-
pisał się na prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aby do-
stać się na uniwersytet, poświadczył nieprawdę, że odbył 
służbę wojskową, co dość szybko wyszło na jaw. Z tego 
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powodu w 1921 r. został wyrzucony z uczelni10. Ówcze-
sny dziekan, Stanisław Kutrzeba, zgodził się jednak nie 
wpisywać relegacji do indeksu, dzięki czemu Lemkin miał 
szansę kontynuować studia na Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza we Lwowie.

Lemkin już w dzieciństwie przejawiał niezwykłe zdol-
ności językowe. Kiedy zaczynał studia lingwistyczne, wła-
dał siedmioma językami: jidysz, polskim, francuskim, an-
gielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim, a czytał 
w czternastu11. 

W 1921 r. doszło do zdarzenia, które – jak deklarował 
Lemkin – zdecydowało o jego dalszym życiu. 15 marca 
Ormianin Soghomon Tehlirian zastrzelił w Berlinie Ta-
laata Paszę, byłego ministra spraw wewnętrznych rządu 
tureckiego, odpowiedzialnego za śmierć ponad miliona 
Ormian w latach 1915-1916. Proces, dzięki zeznaniom 
ocalałych, stał się okazją do nagłośnienia tragedii narodu 
ormiańskiego. Tehliriana uznano za niezrównoważonego 
i uniewinniono.

Dla Lemkina zabójstwo Talaata Paszy nie było morder-
stwem, lecz aktem sprawiedliwości. Wyjaśniał po latach: 

„W Turcji ponad 1,2 mln Ormian zostało zamordowanych 
tylko dlatego, ze byli chrześcijanami. Po zakończeniu woj-
ny około 150 tureckich zbrodniarzy wojennych zostało 
zatrzymanych i wtrąconych do aresztu (…). Pewnego dnia 
przeczytałem, że wszyscy ci zbrodniarze tureccy zostali 

10 Lemkin służył tylko we frontowej Radzie Sanitarnej i nie będąc pewnym, 
czy ta służba zostanie mu zaliczona, przedstawił fałszywe zaświadcze-
nie. Po przeprowadzonym dochodzeniu zgodnie z art. 98 ustawy o szko-
łach wyższych z 13 lipca 1920 r. (DzURP 1920, nr 72, poz. 484) wyrzuco-
no go z uczelni, stwierdzając „ponad wszelką wątpliwość, iż przedłożył 
dziekanowi Wydziału Prawa świadectwo wojskowe, o którego niepraw-
dziwości i nielegalności był przekonany”. Szerzej: P.M. Żukowski, op. cit.

11 J.L. Panne, op. cit., s. 26-27. 
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wypuszczeni. Byłem zszokowany. Wymordowany został 
naród, a winnych uwolniono. (…) Człowieka, który zabija 
drugiego człowieka, spotyka kara. Dlaczego więc zamor-
dowanie miliona osób jest mniejszym przewinieniem niż 
zabójstwo jednej osoby?”12.

Bezkarność tureckich zbrodniarzy wywołała w Lemki-
nie głęboki bunt. Głównie z tego powodu ponownie zajął 
się prawem. Tłumaczył: „Cierpienia związane ze śmiercią 
niewinnych stały się dla mnie sygnałem. Czułem, że świat 
powinien przyjąć prawo, które zakazywałoby popełniania 
morderstw na tle rasowym lub religijnym13”. 

Talaat Pasza, podobnie jak wielu innych przywódców 
odpowiedzialnych za masowe mordowanie ludzi, umknął 
sprawiedliwości, ponieważ – paradoksalnie – prawo nie 
przewidywało sądzenia winnych śmierci tysięcy osób. 
Przepisy mówiły jedynie o odpowiedzialności za kon-
kretne zabójstwo konkretnej osoby. Lemkin dyskutował 
o tym później wielokrotnie z lwowskimi profesorami. Pod-
kreślali oni, że jego idea karania przywódców odpowie-
dzialnych za masowe mordy sprzeczna jest z powszechnie 
stosowaną w świecie zasadą suwerenności państwa. Próba 
sądzenia takiego przywódcy przez jakiś międzynarodowy 
trybunał byłaby – ich zdaniem – mieszaniem się w we-
wnętrzne sprawy niepodległego kraju. Lemkin uważał, 
że zasada suwerenności nie może nikogo upoważniać do 
mordowania niewinnych ludzi. Doszedł do wniosku, że 
w prawie międzynarodowym istnieje poważna luka, po-
zwalająca unikać kary mordercom takim jak Talaat Pasza 
i należy ją bezwzględnie zlikwidować.

12 Ibid., s. 27.
13 Ibid.
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Utwierdziło go w tym przekonaniu wydarzenie z maja 
1926 r. Były przywódca Ukrainy Symon Petlura został 
wówczas zamordowany w Paryżu przez żydowskiego 
anarchistę Samuela Schwartzbarda, którego rodzice zgi-
nęli w pogromie wznieconym na Ukrainie siedem lat 
wcześniej. Odpowiedzialnością za podżeganie do po-
pełnienia tamtej zbrodni Schwartzbard obarczył Petlurę. 
Proces zakończył się – tak jak w przypadku Tehliriana 

– uniewinnieniem ze względu na „niezrównoważenie” za-
bójcy. Lemkin oba zabójstwa uznał za moralnie „piękne”, 
wzbudzając tym kontrowersje14. 

Mistrzem Lemkina był prof. Juliusz Makarewicz, wy-
bitny prawnik, główny twórca polskiego Kodeksu karne-
go z 1932 r. W 1926 r. profesor napisał także wstęp do 
przetłumaczonego przez Lemkina i jego kolegów Kodek-
su karnego republik sowieckich15. Po złożeniu poszerzo-
nych egzaminów, Rafał Lemkin uzyskał tytuł doktora nauk 
prawnych UJK we Lwowie. Rozszerzał też wiedzę na uni-
wersytetach w Niemczech, Francji i we Włoszech16.

praca W WarszaWie  
– od barbarzyństWa do ludobójstWa

Po studiach został zatrudniony jako sekretarz w Warszaw-
skim Sądzie Apelacyjnym, pracował w Komisji Kodyfika-
cyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. W 1930 r. został proku-

14 Za: H. Maza, op. cit., s. 348. 
15 Kodeks karny republik sowieckich, tłum. R. Łemkin [Lemkin], T. Kocha-

nowicz, współpr. L. Dworzak, Z. Papierkowski, R. Piotrowski, wstęp  
J. Makarewicz, Warszawa 1927.

16 R. Szawłowski, op. cit., s. 109.
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ratorem Sądu Okręgowego w Brzeżanach (woj. tarnopol-
skie), a następnie w Warszawie.

Nie porzucił pracy naukowej. Po zmianie Kodeksu kar-
nego Rosji Sowieckiej w 1927 r. ponownie go przetłuma-
czył i opatrzył wstępem17. Jego zainteresowania nie ogra-
niczały się tylko do Rosji. Dużo pisał na temat systemów 
prawnych w całej Europie. W 1929 r. tłumaczył kodeks 
karny Włoch18. 

Na forum międzynarodowym Lemkin pojawił się 
w 1933 r. Reprezentował wówczas Polskę w Międzynaro-
dowym Biurze Unifikacji Prawa Karnego19. Dzięki temu 
uczestniczył w konferencjach oraz nawiązał bliskie znajo-
mości z najbardziej wpływowymi prawnikami i sędziami 
w Europie i Stanach Zjednoczonych. Znajomości te oka-
zały się niezwykle pomocne podczas II wojny światowej.

Lemkin z uwagą śledził również wydarzenia na Ukra-
inie, gdzie narzucona przez Stalina kolektywizacja stała 
się przyczyną klęski głodu w latach 1932-1933. Zdaniem 
Lemkina masowa eksterminacja za pomocą głodu wpisy-
wała się w tradycyjną rosyjską politykę, z tą różnicą, że ko-
muniści dodali jeszcze do niej jeden czynnik – unifikację, 
której następstwem było zniszczenie narodów i ich kultur 
w celu stworzenia hipotetycznego „narodu sowieckiego”. 
Stalin realizował tę politykę poprzez eksterminację elit 
intelektualnych i duchownych, rozbicie ludności ukraiń-
skiej (przez przywożenie obcej ludności, aby w ten sposób 
zniszczyć tradycję i język ukraiński) oraz głód.

17 Kodeks karny Rosji Sowieckiej 1927, tłum. R. Lemkin, przedm. W. Ma-
kowski, Warszawa 1928.

18 Kodeks karny faszystowski, oprac. i tłum. R. Lemkin, przedm. W. Ma-
kowski, Warszawa 1929.

19 Szerzej: R. Szawłowski, op. cit., przyp. 46 na s. 114.
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Lemkin był wstrząśnięty relacjami z Ukrainy, zwłaszcza 
zdjęciami porzuconych dzieci oraz opisami przypadków 
kanibalizmu. Nie miał wątpliwości, że „przemyślana poli-
tyka głodu” Stalina miała zniszczyć naród ukraiński. 

Tymczasem 30 stycznia 1933 r. Adolf Hitler został kanc-
lerzem Rzeszy. Lemkina szczególnie to wtedy nie intereso-
wało. Jego uwagę w o wiele większym stopniu zaprzątała 
masakra asyryjskich chrześcijan w Iraku, do której doszło 
tuż przed V Międzynarodową Konferencją Unifikacji Pra-
wa Karnego w Madrycie w październiku 1933 r. Lemkin 
przygotował na tę konferencję referat pt. Czyny stanowiące 
zagrożenie ogólne (międzypaństwowe) uznane za przestęp-
stwa prawa narodów. Referat został w Madrycie przedsta-
wiony, choć Lemkin tam nie pojechał20. Podczas prezentacji 
tez Lemkina członkowie delegacji niemieckiej opuścili salę. 

W swym referacie polski prawnik proponował wpro-
wadzenie nowej kategorii przestępstw przeciwko prawom 
narodów. Postulował karanie za: (1) barbarzyństwo, (2) 
wandalizm, (3) spowodowanie katastrof komunikacji mię-
dzynarodowej, (4) celowe przerwanie komunikacji między-
narodowej oraz (5) spowodowanie skażenia chemicznego21. 

Przez „akty barbarzyństwa” Lemkin rozumiał zbrodnie 
wymierzone w jednostkę jako członka danej społeczności. 

20 Tuż przed wyjazdem R. Lemkin otrzymał telefon, że ówczesny mini-
ster sprawiedliwości nie życzy sobie jego obecności na konferencji, gdyż 
treść jego referatu mogłaby wpłynąć na pogorszenie stosunków z Hitle-
rem. Działo się to bowiem w czasie, gdy Polska i Niemcy negocjowały 
pakt o nieagresji, który został podpisany 26 stycznia 1934 r. w Berlinie. 
Zob.: M. Starzewski, O pożytkach z „Quo vadis” – czyli linia krwi we-
dług Rafała Lemkina, „Gazeta Wyborcza”, 30.08.2012, www.wyborcza.
pl/1,76842,8304892,O_pozytkach_z__Quo_vadis___czyli_linia_krwi_
wedlug.html (dostęp 10.10.2017); J.L. Panne, op. cit.

21 A. Spychalska, „Ludobójstwo” – Rafała Lemkina, „Temidium”, 4(80)/2015, 
s. 76-82, www.prawaorientu.prawo.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/ 
2015/04/Lemkin-Temidium.pdf (dostęp 10.10.2017). 
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W pierwszym rzędzie pisał o akcjach eksterminacyjnych 
przeciw grupom etnicznym, wyznaniowym lub społecznym 
z jakichkolwiek motywów (politycznych, religijnych itd.), 
takich jak masakry, pogromy czy działania podjęte w celu 
zniszczenia egzystencji gospodarczej członków danej grupy. 
Istotne dla niego były wszelkiego rodzaju „przejawy brutal-
ności, które dotykają jednostkę w jej godności, w przypadku 
jeśli te akty poniżania mają swe źródło w walce ekstermi-
nacyjnej, skierowanej przeciw grupie, której członkiem jest 
ofiara”22. Pojęcie barbarzyństwa było fundamentem sformu-
łowanego 11 lat później pojęcia zbrodni ludobójstwa.

Przez „akty wandalizmu” rozumiał systematyczne i zor-
ganizowane niszczenie dzieł sztuki, dóbr kultury czy in-
nych wartości artystycznych tworzonych przez grupy re-
ligijne, narodowe czy rasowe, czyli zbrodnie wymierzone 
w dziedzictwo narodowe. By temu zapobiegać, postulował 
stworzenie międzynarodowej konwencji.

Jego pomysł karania „zbrodni nowego typu”, do których 
zaliczył też terroryzm23, nie zyskał jednak poparcia środo-
wiska prawniczego. Konferencja w Madrycie odbywała się 
w okresie, gdy tysiące rodzin żydowskich zaczęło opusz-
czać ogarniętą antysemityzmem III Rzeszę. 

W 1934 r. Lemkin złożył dymisję ze stanowiska proku-
ratora, zachował tylko kilka funkcji w stowarzyszeniach 
prawników i wykładał prawo w prywatnym żydowskim 
gimnazjum w Warszawie. Rozpoczął prywatną praktykę 
adwokacką, co dało mu większą niezależność i zdecydo-
wanie lepsze dochody24. 

22 Za: R. Szawłowski, op. cit., s.119.
23 Koncepcję terroryzmu szerzej omawia A. Spychalska, op. cit.
24 Przyczyny tej decyzji nie są do końca znane. Pytanie, czy miała ona cha-

rakter ekonomiczny, czy też Lemkin został zmuszony do rezygnacji ze 
stanowiska – jest nierozstrzygnięte. 
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czasy ii Wojny – praWda  
nad głoWami politykóW

Kiedy wybuchła wojna, Lemkin przeżył bombardowanie 
Warszawy. Stolicę opuścił 6 września i skierował się na 
wschód. Po wielu trudach, wyczerpany, kilka razy cudem 
unikając śmierci, w listopadzie dotarł do Wołkowyska. 
Odnalazł rodziców i brata. Miał już wtedy jak najgorsze 
przeczucia co do polityki Hitlera. Namawiał rodziców do 
wyjazdu. Ci nie chcieli jednak opuszczać miasta, ani tym 
bardziej kraju. Lemkin poprosił o pomoc w zdobyciu wizy 
Karla Schlytera, byłego ministra sprawiedliwości Szwecji. 
Wysłał też list do Malcolma McDermotta z USA, gdzie 
chciał dotrzeć jak najszybciej. Pożegnał się z rodzicami 
i pojechał do Wilna. Nigdy już potem ich nie zobaczył, 
podobnie jak prawie wszystkich członków swojej rodziny. 

Kontaktował się wówczas także ze swoim paryskim wy-
dawnictwem w sprawie złożonego tam rękopisu kolejnej 
książki. Gdy otrzymał tekst po korekcie, odnalazł na nowo 
siłę do pracy i energię do życia. 

Dzięki pomocy Karla Schlytera otrzymał wizę i dotarł 
do Sztokholmu. Pobyt tam rozpoczął od zakupu podręcz-
nika do nauki szwedzkiego. W kilka miesięcy opanował 
język na tyle dobrze, że był w stanie wygłosić wykład na 
uniwersytecie. Pozwoliło mu to, jak sam później wyznał, 
przezwyciężyć „depresję uchodźcy”.

Ze Sztokholmu Lemkin obserwował poczynania Hitlera 
i gromadził dokumentację nazistowskiej polityki (gazety, 
obwieszczenia i dokumenty z obszarów okupowanych). 
To był zalążek jego przyszłej książki. Prawnik, pełen naj-
czarniejszych przeczuć, upewniał się z każdym dniem, 
że będzie ona dotyczyć losu, jaki Niemcy gotują euro-
pejskim Żydom. 
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18 kwietnia 1940 r. – przez Rosję, Japonię i Kanadę – 
dotarł do Stanów Zjednoczonych. Rozpoczął wykłady na 
wydziale prawa Duke University w Północnej Karolinie. 
Jednocześnie przekonał kierownictwo Biblioteki Kongre-
su, aby ta sprowadzała interesujące go gazety i dokumenty 
z Europy dotyczące działań Niemców na terenach okupo-
wanych. Szybko zyskał uznanie w środowisku prawniczym.

W czerwcu 1941 r. otrzymał ostatni list od rodziców 
napisany na zniszczonej kartce25. 27 lipca 1941 r. do Woł-
kowyska wkroczyli Niemcy. 

24 sierpnia 1941 r. premier Winston Churchill wspo-
mniał o „zbrodni bez nazwy”, mając na myśli niemieckie 
mordy na cywilach w Związku Sowieckim. Lemkin miał 
nadzieję, że Ameryka nie pozostanie bierna wobec tra-
gedii Żydów, że wywrze presję na Hitlera oraz pomoże 
Żydom, np. w emigracji do USA.

W 1942 r. otrzymał propozycję objęcia stanowiska głów-
nego konsultanta Biura ds. Wojny Gospodarczej w Wa-
szyngtonie. Dzięki temu był bliżej amerykańskich elit po-
litycznych. Jednak nadal nie udało mu się uzmysłowić im 
ogromu zbrodni nazistowskich w Europie. Coraz bardziej 
niepokoiły go przychodzące z Londynu, a cały czas utajnia-
ne, raporty na temat „ostatecznego rozwiązania”. Napisał 
później: „Dochodzi do podwójnego morderstwa. Jednego 
dokonują naziści, drugiego alianci, którzy odmawiają pu-
blicznego ujawnienia informacji o egzekucji narodów i ras, 
która właśnie się zaczyna”26. 

Pod koniec 1942 r. prezydent Roosevelt zlecił Lemki-
nowi przygotowanie jednostronicowego memorandum. 
Lemkin naciskał na podpisanie traktatu międzynarodo-

25 J.L. Panne, op. cit., s. 44.
26 Ibid., s. 45.
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wego, w którym określono by działania Niemców mianem 
zbrodni. Roosevelt prosił o cierpliwość. 

Ale Lemkin całkiem ją stracił. Postanowił odwołać się, 
ponad głowami polityków, bezpośrednio do obywateli 
USA. Pomagał mu George Finch, dyrektor Departamen-
tu Prawa Międzynarodowego Fundacji Carnegiego na 
Rzecz Pokoju Międzynarodowego. Dzięki niemu Lem-
kin upublicznił informacje o sytuacji w krajach okupo-
wanych. Finałem było wydanie w 1944 r. książki Axis 
Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis 
of Government, Proposals for Redress, liczącej ponad 670 
stron. Tłumaczył w niej złożoność procesu eksterminacji. 
W dziewiątym rozdziale użył nowego słowa: genocide27. 

Ludobójstwo pojmował Lemkin jako proces złożony, 
nieredukowalny tylko do śmierci. Pisał: „Oznacza ono re-
alizację różnych skoordynowanych działań, skierowanych 
na zniszczenie biologicznych fundamentów grup narodo-
wych, w celu unicestwienia tych grup. Taka polityka ma 
za cel rozkład instytucji politycznych i społecznych, kul-
tury, języka, świadomości narodowej, religii i egzystencji 
gospodarczej grup narodowych, jak również zniszczenie 
bezpieczeństwa osobistego, wolności, zdrowia, godności 
i życia jednostek należących do tych grup”28.

W 1944 r. Lemkin jeszcze wtedy nie wiedział, że jego 
rodzice i inni bliscy nie żyją. Zginęli rok wcześniej zaga-
zowani w Treblince. Byli ofiarami zbrodni, której on jako 
pierwszy nadał nazwę. 

27 Pojęcie genocide utworzył ze słów: starogreckiego genos (rasa, szczep) 
i modyfikacji łacińskiego określenia caedes (mordowanie, zabijanie), na 
podobieństwo homicide czy patricide. R. Lemkin, Genocide, „The Ame-
rican Scholar”, 2/1947, s. 228. Cyt. za: R. Szawłowski, op. cit., s. 126, 
przyp. 95 na s. 126.

28 J.L. Panne, op. cit., s. 51-52
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okres poWojenny – konWencja  
kosztem życia

Kiedy zapadła decyzja o ukaraniu zbrodniarzy nazistow-
skich, w czerwcu 1945 r. Rafał Lemkin przyjechał do Lon-
dynu razem z Robertem Jacksonem, sędzią amerykańskiego 
Sądu Najwyższego29. Miał za zadanie pomagać przyszłemu 
prokuratorowi Trybunału Norymberskiego w przygotowa-
niach do procesu.

Termin „genocide” („ludobójstwo”) nie otrzymał jeszcze 
wtedy usankcjonowania prawnego, którego tak pragnął 
Lemkin – pojęcie nie było obecne w pismach procesowych, 
ani w wyroku końcowym. Ale wielokrotnie pojawiało się 
podczas debat. Użył go też m.in. francuski prokurator 
generalny Auguste Champetier de Ribes: „Zbrodnia tak 
monstrualna, nieznana historii od początków chrześci-
jaństwa aż do narodzin hitleryzmu, wymusiła stworzenie 
neologizmu – »genocide«, aby móc ją scharakteryzować, 
wymusiła zebranie dokumentów i świadectw, aby możliwe 
było uwierzenie w jej istnienie”30. 

Lemkin był rozczarowany. Chciał więcej – nie dla siebie, 
dla świata. Tłumaczył proroczo: „Alianci postanowi osą-
dzić minionych Hitlerów, ale nie przewidzieli przyszłych”31. 

Proces w Norymberdze miał dlań jeszcze jeden, bardzo 
osobisty wymiar. Podczas pobytu w Berlinie spotkał swo-
jego brata Eliasza, jego żonę i ich dwóch synów, którzy 
29 Lemkin starał się, aby w akcie oskarżenia znalazła się zbrodnia ludobój-

stwa, ale termin ten został odrzucony przez przedstawicieli brytyjskich 
pod pretekstem, że nie figuruje w Oxford English Dictionary (OED). 
Nie pojawia się on również w statucie Międzynarodowego Trybuna-
łu Wojskowego przyjętym 8 sierpnia 1945 r. W końcu przyjęto termin 
„zbrodnia przeciwko ludzkości”. 

30 Cyt. za: J.L. Panne, op. cit., s. 55
31 A. Spychalska, op. cit., s. 7-82.
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zdołali przeżyć wojnę. Dowiedział się od nich o tragicz-
nym losie rodziców i reszty rodziny. 

Po procesie w Norymberdze przez kolejne lata zabie-
gał o usankcjonowanie prawne zbrodni ludobójstwa. Do-
prowadził do uchwalenia 11 grudnia 1946 r. rezolucji nr 
96/I (The Crime of Genocide) stwierdzającej, że ludobój-
stwo jest zbrodnią w obliczu prawa międzynarodowego, 
sprzeczną z duchem i celami Narodów Zjednoczonych 
i potępioną przez świat cywilizowany. Została ona przy-
jęta jednogłośnie, bez debaty. Projekt konwencji miała 
przygotować Rada Gospodarczo-Społeczna (ECOSOC) 
na kolejną sesję ONZ. Lemkin pojechał do Genewy, by 
lobbować na rzecz konwencji. Udało mu się zbudować 
dość mocne poparcie dla niej, ale miał też silną grupę 
przeciwników, zwłaszcza w delegacji brytyjskiej, która 
obawiała się ingerencji w politykę kolonialną Zjednoczo-
nego Królestwa. 

Kiedy Lemkin został zaproszony do redagowania pro-
jektu konwencji, zrezygnował z wszystkich innych funk-
cji32. Dzięki jego staraniom pracę nad dokumentem roz-
począł Komitet ds. Prawnych ONZ. Polaka wpierali nobli-
ści, m.in. Pearl S. Buck, François Mauriac i Sigrid Undset. 
9 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 
konwencję, w której zapisano, że ludobójstwo to „który-
kolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze 
zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicz-
nych, rasowych lub religijnych, jako takich: 

32 Na drugiej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w rezolucji nr 180/
II z 23 listopada 1947 r. wezwano Radę Gospodarczo-Społeczną do 
kontynuowania prac nad projektem konwencji. 
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a) zabójstwo członków grupy, 
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, 
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków 
życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego 
lub częściowego zniszczenia fizycznego, 
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie 
urodzin w obrębie grupy, 
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy 
do innej grupy”33.

W konwencji pominięto niszczenie językowe, kultural-
ne, polityczne; a w preambule – mimo nacisków ZSRR 

– nie wprowadzono zapisów wskazujących na związek lu-
dobójstwa z faszyzmem.

Amerykańscy dziennikarze, którzy jako pierwsi dotarli 
do Lemkina tuż po uchwaleniu konwencji, zastali go pła-
czącego. Usłyszeli, że to najpiękniejszy dzień jego życia 
i że siłę konieczną do tak długiej walki czerpał z pamię-
ci o matce. „Dlaczego najlepszą formą wdzięczności nie 
miałby być traktat o zakazie ludobójstwa, jako epitafium 
na symbolicznym grobie, jako zbiorowe uznanie, że ona 
i miliony nie umarli na próżno?” – pytał34. 

Po zamknięciu sesji ONZ Lemkin przez trzy tygodnie 
przebywał wyczerpany w szpitalu. Triumfował, a jedno-
cześnie wiedział, że to nie koniec. By konwencja nabra-
ła mocy, musiało ją ratyfikować co najmniej 20 państw. 
Jeździł po świecie, przekonywał. Zrezygnował z pracy 
na uniwersytecie. Żył w biedzie. Notował: „Mój rachu-
nek hotelowy w Nowym Jorku jest niezapłacony od ty-
33 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, 

Nowy Jork, 9 grudnia 1948 r.
34 Cyt. za R. Szawłowski, op. cit., s. 130.
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godni. Ciągle słyszę obelgi ze strony windziarza. W koń-
cu skonfiskowano moją odzież i zamknięto mój pokój. 
Umawiam się, że pokryję rachunek, spłacając po kilka 
dolarów, i w końcu odzyskuję rzeczy, ale przekonuję się, 
że posłużyły jako bankiet hotelowym molom. Tak więc 
znajduję się w sytuacji, w której występuję przed Naro-
dami Zjednoczonymi w świętej sprawie w prześwitującej 
odzieży. Moi przyjaciele w ONZ spiskują, żebym zjadł 
przynajmniej jeden posiłek w ciągu dnia. Wstydzę się 
tego i kiedy jestem ich gościem, staram się ograniczać 
do zjedzenia talerza zupy”35. 

Często żartował wśród przyjaciół, że cierpi na „genoci-
ditis”. Odbył w tym czasie niezliczoną ilość spotkań, ko-
lacji z politykami, dziennikarzami, naukowcami, biznes-
menami prosząc ich o pomoc. Jako pierwsza konwencję 
ratyfikowała Etiopia (1949). Potem Australia, Norwegia, 
Ekwador, Gwatemala, Monako, Izrael, Jordania, Liberia, 
Salwador, Filipiny, Arabia Saudyjska, Bułgaria, Korea Po-
łudniowa, Francja, Kostaryka, Kambodża, Turcja, Rumu-
nia, Polska, Laos.

W styczniu 1951 r. Lemkin znowu trafił do szpitala. Tam 
dotarła do niego wiadomość, że 12 stycznia 1951 r. kon-
wencja wejdzie w życie. Był to jeden z najszybciej raty-
fikowanych dokumentów międzynarodowych w historii. 
A zarazem jeden z najbardziej rewolucyjnych. Absolutna, 
niczym dotąd nieograniczona suwerenność państwa prze-
szła do historii.

W 1950 r. Lemkin po raz pierwszy został zgłoszony do 
Pokojowej Nagrody Nobla. Potem kolejno jeszcze sześć 
razy: w 1951, 1952, 1955, 1956, 1958, 1959. Bez powodze-

35 J. Winter, Samotny przewodnik do piekła, „Gazeta Wyborcza”, 28.02.2014, 
www.wyborcza.pl/magazyn/1,124059,15545877,Samotny_przewodnik_
do_piekla.html (dostęp 10.10.2017).
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nia. Od 1951 r. nie pełnił już żadnej oficjalnej funkcji. We 
wrześniu 1955 r. otrzymał Krzyż Zasługi RFN. W 1956 r. 
Rutgers Law School nie przedłużyła mu umowy. Pozostał 
bez środków do życia. 

Chciał jeszcze wydać swoją autobiografię oraz kompen-
dium teorii i historii ludobójstwa. Żadnego z tych projek-
tów nie udało mu się zrealizować. 28 sierpnia 1959 r., gdy 
wracał od kolejnego nowojorskiego wydawcy z dwoma 
rozdziałami autobiografii (Totally Unofficial), zasłabł na 
przystanku przy 42 ulicy. Policjanci zabrali go na poste-
runek. Tam umarł zanim przyjechała karetka. Na pogrze-
bie było zaledwie siedmiu żałobników36 opłacanych przez 
American Jewish Committee.

Wnioski

W poniedziałek 31 sierpnia 1959 r. „The New York Times” 
poświęcił zmarłemu całostronicowy tekst pt. Rafał Lem-
kin – krzyżowiec37. Dziennikarze jednej z najbardziej opi-
niotwórczych gazet globu nie mieli wątpliwości, że świat 
utracił wielką postać: „Ten oddany sprawie człowiek uczy-
nił więcej niż ktokolwiek inny dla osiągnięcia formalnej 
akceptacji zasady, że jest rzeczą przestępczą ranić lub 
niszczyć grupy narodowe, etniczne, rasowe i religijne. 
Rafał Lemkin, kiedyś wzięty prawnik w Warszawie, wy-
cierpiał stratę całej swej rodziny, z wyjątkiem brata, z rąk 
nazistów. W naszym kraju zrobił znakomitą karierę jako 
nauczyciel, wykładowca i pisarz, lecz ciężarem jego życia 
była krucjata przeciw niewolnictwu, degradacji i morder-

36 Ibid.
37 Raphael Lemkin: Crusader, „The New York Times”, 31.08.1959, s. 20.
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stwu. Był to wielki ciężar, który w ubiegły piątek zabił go 
w wieku lat 59”38.

Ten krótki fragment wspomnieniowego artykułu mógłby 
posłużyć za epitafium na bardzo skromnym nagrobku wy-
bitnego polskiego Żyda czy też żydowskiego Polaka (zgod-
nie z jednym z praw Einsteina, im bardziej ktoś jest sławny, 
tym chętniej się do niego przyznajemy). Człowieka, który 
poświęcił całe swe życie – dla Sprawy. Dysponował przy 
tym niezwykle skuteczną mocą sprawczą: jego idée fixe sta-
ła się faktem, powszechnie obowiązującym prawem.

Co się składało na ową nadzwyczajną moc? Warto 
zwrócić uwagę, że pytanie to jest bardzo ciekawe nie tylko 
z punktu widzenia historyków, socjologów czy psycholo-
gów społecznych, ale i edukatorów próbujących kształto-
wać opinie i postawy współczesnych nam ludzi, zwłaszcza 
młodzieży. Nieobecność w polskiej edukacji szkolnej po-
staci tak ważnej, wielowymiarowej i skłaniającej do sta-
wiania istotnych pytań uznać trzeba za poważny defekt. 
Jeszcze bardziej zdumiewa brak wiedzy o Rafale Lemkinie 
wśród osób zajmujących się na co dzień edukacją o Holo-
kauście, największej zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Tę 
niezrozumiałą lukę trzeba jak najszybciej wypełnić.

Rafał Lemkin był niewątpliwie wybitną osobowością, 
obdarzoną kilkoma cechami wyjątkowo rzadko występu-
jącymi u pojedynczej osoby. Z rodzinnego domu, z roz-
mów z bliskimi, licznych debat, którym się przysłuchiwał, 
z podsuwanych przez mamę lektur i wzorców osobo-
wych wyniósł ponadprzeciętną wrażliwość na cierpienie 
i niesprawiedliwość. Od najmłodszych lat był przy tym 
przekonany, że należy aktywnie reagować na zło. W tym 
przekonaniu utwierdziła go baczna obserwacja zjawisk 

38 R. Szawłowski, op. cit., s. 134.
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występujących w jego bezpośrednim otoczeniu, w pobli-
żu rodzinnego domu – widział, czym kończy się podsy-
canie przez polityków i media nastrojów ksenofobicznych, 
antysemickich. Traumatyczne osobiste doświadczenia II 
wojny światowej, związane z utratą całej niemal rodziny, 
wzmocniły w Lemkinie zarówno empatię wobec cierpią-
cych, jak i pewność, że osoby odpowiedzialne za masowe 
cierpienia nie mogą pozostać bezkarne.

Warto zwrócić uwagę, że ludzi empatycznych i zara-
zem odruchowo reagujących na zło, angażujących się 
w pomoc skrzywdzonym i protesty przeciwko krzyw-
dzicielom jest na świecie całkiem sporo. Ale tylko jed-
nostki mają na koncie dokonania tak znamienne jak Rafał 
Lemkin. Takich jednostek zdarza się najwyżej kilka na 
każdą epokę. Dlaczego? To kolejne pytanie ważnie nie 
tylko dla historyków i socjologów, ale też edukatorów 
i wychowawców młodzieży.

W przypadku Lemkina wyraźnie widać, że doprowadze-
nie do zmiany myślenia światowej opinii publicznej o tym, 
jaka polityka wobec grup narodowych, etnicznych, raso-
wych i religijnych jest dopuszczalna, a jaka nie – wymaga-
ło, oprócz wrażliwości i społecznej aktywności, absolut-
nie nadzwyczajnej determinacji. Determinacji w głosze-
niu prawdy, prezentowaniu bolesnych faktów w możliwie 
wielu wpływowych gremiach. Determinacji w zabieganiu 
o sojuszników w walce o Sprawę. Determinacji w ura-
bianiu opinii publicznej. Siła owej determinacja musiała 
być wprost proporcjonalna do ogromu oporu stawiane-
go przez wielu wpływowych polityków – i to zarówno na 
Wschodzie, jak i na Zachodzie.

Postulaty Lemkina dotyczące penalizacji określonych 
typów masowych zbrodni były – często wbrew oficjal-
nej frazeologii poszczególnych państw – mocno nie na 
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rękę przywódcom wielu krajów, w tym światowych mo-
carstw. Z jednej strony mogły doprowadzić do ogranicze-
nia narzędzi stosowanych od lat w polityce wewnętrznej 
i zagranicznej przez kraje kolonialne i rozszerzający swą 
strefę wpływów Związek Sowiecki oraz przejmujące w co-
raz większym stopniu rolę „światowego policjanta” Stany 
Zjednoczone. Z drugiej strony mogły skomplikować sto-
sunki mocarstw z władzami krajów mających znaczenie 
strategiczne, a według definicji Lemkina – odpowiedzial-
nymi za masowe zbrodnie. Klinicznym, ale dalece nieje-
dynym przykładem pozostają relacje globalnych potęg 
z Turcją. Rzeź Ormian została przez Lemkina uznana za 
zbrodnię wiele dekad temu, a mimo to niektóre państwa 
wciąż oficjalnie utrzymują, że żadnej rzezi nie było. Rów-
nież masakra w Ruandzie nie od razu i nie przez wszyst-
kich została nazwana ludobójstwem; osoby współodpo-
wiedzialne za nią znalazły schronienie w krajach liberalnej 
demokracji, w demokratycznych państwach prawa.

Rafał Lemkin miał dość determinacji, by przełamać za-
sygnalizowany tu opór. Wykorzystał do tego swoje nie-
zwykłe zdolności językowe, dzięki którym potrafił szybko 
nawiązać kontakt z niemal każdym środowiskiem, w ja-
kim się pojawił, zyskując z miejsca wielki szacunek. Nie-
wątpliwym atutem Lemkina była również jego wybitna 
wiedza prawnicza, zwłaszcza wnikliwa znajomość prawa 
międzynarodowego oraz uwarunkowań polityki prowa-
dzonej przez poszczególne kraje, w tym mocarstwa. Dzię-
ki wieloletniej mrówczej pracy naukowej, badaniu źródeł, 
analizowaniu informacji z różnych zakątków globu stał się 
Lemkin jednym z czołowych na świecie ekspertów w tej 
dziedzinie. W pełni świadomie korzystał też z cichego 
wsparcia opinii publicznej w USA i Europie – po II wojnie 
światowej wśród przeciętnych Europejczyków i Amery-



kanów przeważały nastroje pacyfistyczne, a towarzyszyło 
im przekonanie, że odpowiedzialni za masowe zbrodnie 
winni być karani, bo tylko w ten sposób ludzkość może 
się zabezpieczyć przed zapędami kolejnych potencjalnych 
zbrodniarzy. W tym sensie penalizacja opisanych przez 
Lemkina czynów miała działać prewencyjnie, wskazując 
wyraźnie politykom i wojskowym, czego czynić nie wolno.

Niezwykle wrażliwy idealista, fachowiec najwyższej pró-
by, na tyle zdeterminowany, by poświęcić całe swe życie na 
doprowadzenie Sprawy do końca. Taki był Rafał Lemkin. 
Świat najpierw o nim zapomniał, ale po śmierci i epitafium 
w „NYT” dość szybko docenił wagę jego ofiary. Lemkin jest 
na Zachodzie dość dobrze znany – jako ten, który dopro-
wadził do formalnej akceptacji zasady, że jest zbrodnią nisz-
czyć grupy narodowe, etniczne, rasowe i religijne. Z pew-
nością pragnął, by nie była to akceptacja jedynie formalna, 
by wszyscy respektowali tę zasadę w praktyce.

Wymaga to wielkiej determinacji wszystkich, którzy 
przyznają się do spuścizny niezwykłego idealisty. Wydaje 
się oczywiste, że w grupie tej prym wieść powinni, obok 
badaczy dziejów, edukatorzy i wychowawcy młodzieży, 
która w każdym pokoleniu szuka wzorców wśród posta-
ci wyrazistych i niezłomnych. Rafał Lemkin niewątpliwie 
zasługuje na miejsce w panteonie takich postaci.



rafał lemkin – zapomniany  
polski praWnik

Słowa kluczowe
Lemkin, ludobójstwo, konwencja w sprawie zapobiegania 
i karania zbrodni ludobójstwa. 

Abstrakt
Rafał Lemkin był twórcą pojęcia genocide/ludobójstwo, 
pojmowanego jako proces nieredukowalny tylko do śmier-
ci ludzi. Jego determinacja doprowadziła do zmiany poj-
mowania przez świat zasady „absolutnej suwerenność 
państwa”, a co za tym idzie – zmiany w tym zakresie pra-
wa międzynarodowego. Jednocześnie owa determinacja 
całkowicie zrujnowała jego prywatne życie. Do 2000 r.  
ten wybitny polski prawnik pochodzenia żydowskiego nie 
był obecny w żadnej polskiej encyklopedii. Dziś nadal jest 
nieobecny w podręcznikach szkolnych. Artykuł jest próbą 
przybliżenia jego postaci. 
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Abstract
Raphael Lemkin introduced the term genocide perceived as 
a process non-reducible merely to people’s death. His deter-
mination led to a change in the way the world understands 
the principle of ”the absolute sovereignty of the state”, and 
consequently – a change in this regard in international law. 
At the same time, this determination completely ruined his 
private life. Until 2000, the name of this outstanding Pol-
ish lawyer with Jewish origin was not listed in any of Polish 
encyclopaedias. Today, he is still absent from school text-
books. This article is an attempt to outline the life of this 
important figure. 
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Relatywizacja ludobójstwa jako 
instrument stosunków geopolitycznych 

na przykładzie politycznego dyskursu 
o ludobójstwach Ormian i Czerkiesów 

Justyna Olędzka

W polityce zagranicznej są interesy i nie ma wartości.

Nachman Shai1

problem relatyWizacji  
definicji ludobójstWa

Termin ,,ludobójstwo” nie występuje wyłącznie jako kate-
goria naukowa, ale jest stosowany także w celu osiągnięcia 
określonych celów politycznych. Nieostrość tego pojęcia 
i mnogość definicji stosowanych do opisania go to poku-
sa, aby instrumentalizować akty ludobójstwa i skutecz-
nie walczyć na arenie międzynarodowej o poparcie bądź 
obalenie oskarżeń o genocyd. W przestrzeni publicznej 
nie brakuje dylematów związanych z metodologią katego-
ryzacji zbrodni i czystek etnicznych, masakr, pogromów 
i ludobójstw. Główne pola sporu dotyczą skali stosowanej 
przemocy oraz celu jej stosowania.

1 Naukowiec, dziennikarz i polityk izraelski. 
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Niektóre państwa podejmują na arenie międzynarodo-
wej działania służące zaprzeczaniu faktom historycznym, 
przenoszeniu odpowiedzialności za popełnione zbrodnie, 
uchylaniu się przed odpowiedzialnością moralną i finan-
sową. Uznanie ludobójstwa lub zaprzeczanie ludobójstwu 
są aktami politycznymi, nierzadko o znaczeniu geopoli-
tycznym. Relatywizacja ludobójstwa w dyskursie politycz-
nym ma skutki uboczne w postaci trywializacji i banaliza-
cji tematyki genocydu.

Jeszcze bardziej niebezpieczne jest umyślne zaciemnia-
nie obrazu wydarzeń w celu uzyskania korzyści w poli-
tyce wewnętrznej lub zagranicznej państw. Zdarzają się 
próby rehabilitacji sprawców i obciążania poszkodowa-
nych odpowiedzialnością za ludobójstwo. Społeczeństwa 
poddawane temu szczególnemu instrumentowi inżynierii 
społecznej – poza dezorientacją faktograficzną – są często 
zmuszone do racjonalizowania działań decydentów, któ-
rzy zawłaszczają sobie prawo do formułowania jedynej 
obowiązującej wykładni polityki historycznej. Wówczas 
właśnie pojawiają się semantyczne eksperymenty, według 
których zaistniała ,,rzeczywistość ludobójcza”, ale nie do-
szło do aktu ludobójstwa rozumianego w myśl prawa mię-
dzynarodowego. Zakres masowego unicestwienia staje się 
ważniejszym determinantem je charakteryzującym niż 
idea przyświecająca oprawcom. Rewizjonizmowi i nega-
cji towarzyszy często manipulacja danymi, mająca na celu 
obniżanie liczby ofiar lub ich hierarchizację. Hiperboli-
zowanie znaczenia aspektu liczbowego ludobójstwa stoi 
w jawnej sprzeczności z definicją Rafała Lemkina, według 
którego genocyd może oznaczać także ludobójstwo kul-
turowe, oddzielone od przemocy fizycznej, która stanowi 
jedno z narzędzi ludobójstwa, ale nie jest celem samym 
w sobie. Z metodologicznego punktu widzenia sedno aktu 
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ludobójstwa stanowi jego intencja, umyślny plan, projekt, 
schemat zwierający dane na temat sposobu realizacji.

Ustalone w XX wieku pojęcie ludobójstwa w dużej mie-
rze zawdzięcza swój kształt wydarzeniom z pierwszych 
dziesięcioleci stulecia. Według niektórych naukowców ge-
nocyd Ormian uznać można za prototyp późniejszych ak-
tów ludobójstwa, w tym Holokaustu. Działania mające na 
celu eksterminację całych narodów lub grup etnicznych 
posiadają cały katalog elementów wspólnych, które uznać 
można za kwantyfikatory umożliwiające zakwalifikowanie 
wydarzeń jako ludobójstwa2. Tym trudniej być obojętnym 
na trwały negacjonizm wobec bezspornych – wydawałoby 
się – ustaleń, który jest zakodowany w politycznym sta-
nowisku państwa i świadomości społecznej3. 

Traumatyczne wydarzenia genocydu mogą stanowić 
także oś konstrukcyjną dla diaspor, w których najważniej-
szym elementem identyfikacji jest pamięć o wydarzeniach 
z przeszłości4. Ormianie czy Żydzi skonstruowali sieć 
diasporalną, opierając się nie na danym terytorium, ale 
na obszarze symbolicznym, osadzonym na fundamencie 
pamięci o ludobójstwie narodu. 

Celem niniejszego tekstu, mającego charakter analizy 
dyskursu międzynarodowego na temat wydarzeń związa-
nych z losami Ormian i Czerkiesów, jest udowodnienie, że 
narzędzia polityki zagranicznej wybranych państw instru-
mentalizują problematykę ludobójstwa. Strategia realizacji 

2 H. Fein, Genocide: A Sociological Perspective, Sage Publications, London 
1993, s. 24.

3 I.L. Horowitz, Taking Lives: Genocide and State Power, Transaction 
Publishers, New Brunswick 1997, s.119.

4 Według Ernesta Gellnera nacjonalizm diaspory budowany jest na innych 
podstawach niż nacjonalizm państwowy i etniczny. Zob.: E. Gellner, 
Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, PIW, Warszawa 1991, s. 200-210.
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celów polityki zagranicznej prowadzi do bezrefleksyjnej ak-
ceptacji przesunięć semantycznych w obszarze problema-
tyki ludobójstwa oraz manipulacji naukowo potwierdzo-
nymi faktami. Alokowanie problemu genocydu w centrum 
polityki historycznej, projektowanej i realizowanej przez 
państwo, włącza go w katalog argumentów legitymizacji 
systemu politycznego i przywództwa państwowego. Bywa 
także tematem zastępującym w dyskursie publicznym in-
formacje o sytuacji społeczno-gospodarczej państwa oraz 
instrumentem public relations i dezinformacji. 

Wydarzenia lat 1915-1916  
W polityce armenii i turcji

Doświadczenie genocydu czyni z Ormian naród szczegól-
ny5. Kultywowanie pamięci o tych wydarzeniach stało się 
rodzajem ,,świeckiej religii” integrującej cały naród. Ofi-
cjalnie przez lata nie można było jej kultywować (poza 
diasporą) ze względu na skomplikowane relacje narodo-
wościowe w państwie radzieckim. Od lat 60. XX wieku 
w przestrzeni publicznej pojawiał się wątek męczeńskiej 
śmierci Ormian, jednak marginalizowano rolę sprawców 
wydarzeń. Dopiero masowe protesty Ormian, mające 
miejsce w 50. rocznicę genocydu, umożliwiły systematycz-
ne obchody wydarzeń, organizowane pod patronatem in-
stytucji państwowych. Wówczas wybudowano erywańskie 
muzeum-memoriał ludobójstwa – The Armenian Geno-
cide Museum-Institute6.

5 L.M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji 
ludobójczej, Scholar, Warszawa 2013, s. 180-187.

6 B. Bruneteau, Wiek ludobójstwa, tłum. B. Spieralska, przedm. F. Piper, 
Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, Warszawa 2005, s. 51-70.
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Po upadku ZSRR i powstaniu niepodległego państwa or-
miańskiego prawnie zobowiązano władze państwa do lob-
bowania za uznaniem ludobójstwa na arenie międzynaro-
dowej. Nastąpiła wówczas nacjonalizacja pamięci o zagła-
dzie Ormian. W przypadku Armenii mówić można nawet 
o traumie postludobójczej, która uwidacznia się zwłaszcza 
w demonizacji zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa 
państwa. Obawa przed sojuszem Turcji i Azerbejdżanu 
determinuje prorosyjskie stanowisko Armenii, przekłada-
jąc się również na silną pozycję prorosyjskich partii w or-
miańskim systemie partyjnym. Strach pogłębia pamięć 
o masakrze Ormian w 1988 roku, mającej miejsce w azer-
bejdżańskim Sumgaicie, podczas której zginęły 32 osoby7.  
Azerskie wystąpienia przeciwko sumgaickiej społeczno-
ści ormiańskiej stymulowane były między innymi przez 
skierowanie do Sumgaitu fali azerskich uchodźców z Ar-
meńskiej SRR. Stanowisko wobec ludobójstwa stało się 
dla Ormian podstawowym identyfikatorem w polityce 
zagranicznej, motywem decydującym dla kształtu relacji 
międzypaństwowych. Jest to istotne zwłaszcza w obecnej 
sytuacji geopolitycznej słabości Armenii oraz problemów 
występujących w polityce wewnętrznej tego państwa.

Tak jak walka o uznanie ludobójstwa (zwanego też 
Aghet) stała się trwałym elementem tożsamości Ormian, 
tak negacja takiej kwalifikacji stała się niezmiennym ele-
mentem polityki zagranicznej Turcji8. Podważanie zasad-
ności stosowania terminu ,,ludobójstwo Ormian” oparte 

7 W rewanżu Azerowie oskarżają Ormian o tzw. masakrę w Chodżały 
w 1992 roku.

8 V.N. Dadrian, The Determinants of the Armenian Genocide, Paper 
presented at the Genocide Studies Program Seminar, Yale University, 
Working Paper GS 02, 26.02.1998, www.files.ethz.ch/isn/46572/GS02.
pdf (dostęp 17.10.2017). 



134

jest głównie na założeniu, że na początku XX wieku ce-
lem działań państwa tureckiego było jedynie deportowa-
nie Ormian z własnego terytorium, a ofiary ginęły nieja-
ko przy okazji akcji wysiedleńczej koniecznej z punktu 
widzenia racji stanu. W przypadku uznania ludobójstwa 
problemem Ankary nie jest jedynie moralna odpowie-
dzialność za popełnione zbrodnie, ale również ewentualne 
odszkodowania dla rodzin ofiar, a nawet roszczenia tery-
torialne ze strony Armenii i zwrot świątyń, które chciałby 
odzyskać Ormiański Kościół Apostolski.

 Historia działań negacyjnych sięga jeszcze lat 30. XX 
wieku. Wówczas już Turcja naciskała Departament Stanu 
USA, aby zablokował produkcję ekranizacji książki Franza 
Werfla Czterdzieści dni Musa Dah9. Od lat 60. XX wieku 
Turcja czyni zabiegi blokujące wzmianki o ludobójstwie 
Ormian w dokumentach ONZ, promuje również określe-
nie ,,domniemane ludobójstwo” w dyskursie międzyna-
rodowym. Pod jej presją zablokowano uchwałę Kongresu 
USA, aby 24 kwietnia ustanowić dniem pamięci o ludobój-
stwie Ormian. Próbowano również wyrugować wzmianki 
na ten temat z amerykańskich podręczników do historii. 
Ciekawą inicjatywą jest także promocja konkurencyjnego, 
tureckiego święta – rocznicy desantu aliantów na Gallipo-
li (przypadającej na 25 kwietnia). Ankara promuje również 
zdecydowane stanowisko rozdziału dyskursu na temat za-
głady Ormian i Holokaustu10.

Od przyjęcia takiej optyki wydarzeń Turcja uzależnia 
temperaturę stosunków międzypaństwowych. Sytuacja 

9 Wydanie polskie: F. Werfel, Czterdzieści dni Musa Dah, wyd. 2, tłum.  
J. Frühling, R. Stiller, Zysk i S-ka, Poznań 2013.

10 T. Akçam, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of 
Turkish Responsibility, tłum. P. Bessemer, Holt Paperbacks, New York 
2006, s. 303-338.
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niewątpliwie przez lata sprzyjała geopolitycznie stoso-
waniu instrumentu warunkowości w aktywności zagra-
nicznej Ankary11. Rola tego państwa w polityce Unii Eu-
ropejskiej i atlantyckiej rosła, podobnie jak jego znaczenie 
dla przyszłości NATO. Niezmiennie jednym z głównych 
wrogów była dla Turcji Armenia (wbrew obiektywnej oce-
nie potencjału tego państwa), a dla Armenii Turcja 12.

Problem negowania przez Turcję ludobójstwa Ormian 
wpływa nie tylko na stosunki dyplomatyczne między 
Erywaniem a Ankarą, ale przez dziesięciolecia utrudnia 
przede wszystkim konstruktywny dialog między naroda-
mi. W polityce zagranicznej tych państw występują zna-
czące deficyty pragmatyzmu, walka o interpretację historii 
przesłania bieżące korzyści płynące z Realpolitik. Po stu 
latach od tych wydarzeń w roku 2015 i 2016 stanowią one 
nadal fundamenty obszaru identyfikacji. Są więc pochod-
ną interpretacji wydarzeń historycznych, nie zaś współ-
czesnej sytuacji geopolitycznej. Fakt, że spór o te wydarze-
nia nigdy nie zakończył się konsensualnym stanowiskiem 
obu stron, przeniósł ten konflikt z wymiaru historycznego 
w sferę aktualnych wydarzeń międzynarodowych, rzutu-
jąc na interpretację konfliktu karabachskiego. Trwa także 
rywalizacja o zgromadzenie jak najbardziej reprezenta-
tywnej grupy polityków na organizowanych przez Arme-
nię obchodach rocznic tego wydarzenia, a za sukces Turcji 
uchodzi uzyskanie profitu w postaci nieobecności na nich 
ważnych oficjeli.

11 T. Akçam, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the 
Armenian Genocide, Zed Books, London 2004, s. 208-225. 

12 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kantitatif Araştırma 
Özeti, Kadir Has Üniversitesi, 20.01.2015, www.khas.edu.tr/uploads/
pdf-doc-vb/news/TSSEA20OCAK2015.pdf (dostęp 17.10.2017). 
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Polityzacji ulegają również przedsięwzięcia w swoim 
założeniu apolityczne. Przykładem są kontrowersje, któ-
re wywołał występ ormiańskiego przedstawiciela na kon-
kursie Eurowizji. Zespół Genealogy, złożony z sześciu or-
miańskich wokalistów reprezentujących różne kontynenty, 
wykonał utwór o tytule Face the Shadow13. Tę supergrupę 
stworzono na potrzeby występu podczas 60. Konkursu 
Piosenki Eurowizji, przypadającego w setną rocznicę lu-
dobójstwa Ormian. 

Erywań i Ankara prowadzą szeroko zakrojone kam-
panie promocji własnego punktu widzenia i lobbowania 
za pożądaną dla siebie narracją. Zarówno Armenia, jak 
i Turcja finansują krajowe i zagraniczne badania naukowe 
eksplorujące problem spornych wydarzeń. Przykładem in-
stytucji intensywnie zajmującej się taką działalnością jest 
założony w 1982 roku Instytut Studiów Tureckich z sie-
dzibą w Waszyngtonie. Stosowane są też spektakularne 
metody zakłócania inicjatyw różnego typu, czego przy-
kładem próba wymuszenia przez Turcję rezygnacji z or-
ganizacji konferencji na temat genocydu Ormian (w 1982 
roku w Tel Awiwie). Miały miejsce również akty terro-
ryzmu, do których przyznały się m.in. Tajna Ormiańska 
Armia dla Wyzwolenia Armenii (ASALA) oraz Koman-
da Sprawiedliwości Ormiańskiego Ludobójstwa (JCAG), 
przekształcony później w ARA (Armeńską Armię Rewolu-
cyjną)14. JCAG i ARA kierowały akty terroryzmu głównie 

13 Pierwotny tytuł Don’t Deny, czyli ,,Nie zaprzeczaj”. Tekst refrenu piosenki:
 So don’t deny
 Ever, don’t deny
 Listen, don’t deny (I don’t want to deny)
 You and I
14 F.P. Hyland, Armenian Terrorism. The Past, the Present, the Prospects, 

Westview Press, Boulder 1991, s. 61-62.
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przeciwko obywatelom Turcji, w walce o tzw. ormiański 
punkt widzenia zorganizowały one kilkaset zamachów, 
których ofiarami byli m.in. tureccy dyplomaci i ich rodzi-
ny. Natomiast ASALA stopniowo rozszerzała swój zakres 
działalności, deklarując również walkę z imperializmem. 
Przyznała się również m.in. do przeprowadzenia 15 lipca 
1983 roku zamachu na lotnisku Orly w Paryżu. W ataku 
bombowym przeprowadzonym podczas odprawy pasaże-
rów Turkish Airlines zginęło 8 osób, a 55 zostało rannych15.

Prezydent Armenii Serż Sarkisjan zaapelował (w wy-
wiadzie dla niemieckiego czasopisma „Bild”) do niemiec-
kich parlamentarzystów o poparcie uchwały Bundestagu 
uznającej masakrę Ormian podczas I wojny światowej za 
ludobójstwo16. Resort spraw zagranicznych Armenii przy-
jął uchwałę Bundestagu z zadowoleniem, komentując ten 
fakt następująco: „To godny docenienia wkład Niemiec 
w międzynarodowe uznanie i potępienie ludobójstwa Or-
mian, ale także w uniwersalną walkę o zapobieganie ludo-
bójstwom i zbrodniom przeciwko ludzkości”17.

Turcja przez kilkadziesiąt lat unikała podejmowania te-
matu eksterminacji Ormian w dyskursie publicznym. In-
tensyfikacja kontaktów dyplomatycznych na linii Ankara–
Bruksela, dokumentująca intensyfikację tureckich starań 
o zbliżenie z Unią Europejską, zmusiła elity polityczne pań-
stwa do zmierzenia się z tematem konieczności zaprojek-
towania nowej polityki historycznej, obejmującej również 
15 S. Segaller, Invisible Armies: Terrorism into the 1990s, Michael Joseph, 

London 1986, s. 68.
16 President’s interview to German Bild newspaper, Artcanon – Public Tel-

evision of Armenia, 01.06.2016, www.1tv.am/en/news/2016/06/01/Presi-
dent-s-interview-to-German-Bild-newspaper/32397 (dostęp 16.10.2017).

17 Press conference, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, 
20.06.2005, www.mfa.am/hy/press-conference/item/2005/06/20/vo/ 
(dostęp 16.10.2017). 
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dyskusję o wydarzeniach z początku XX wieku. Jednym 
z nieformalnych wymogów rozpoczęcia negocjacji akce-
syjnych miało być uznanie deportacji i eksterminacji Or-
mian za ludobójstwo. Nie zmieniło to jednak sposobu po-
zycjonowania w obszarze pamięci społecznej osób, które 
były politycznie odpowiedzialne za te wydarzenia, wśród 
których wymieniany jest Talaat Pasza, a w niektórych 
opracowaniach także Mustafa Kemal Pasza (Atatürk)18.  
W 2014 roku premier Recep T. Erdoğan przeprosił ofiary 
oraz ich potomków za „nieludzkie skutki” wypędzeń, ni-
gdy nie użył jednak określenia ,,ludobójstwo Ormian”19. 
Rok później premier Ahmet Davutoğlu również oświad-
czył, że wnukom narodu ormiańskiego należą się kondo-
lencje i upamiętnienie oraz szacunek z uwagi na fakt, że 
niewinni osmańscy Ormianie stracili życie20. Również nie 
użył wówczas słowa ,,ludobójstwo”.

stanoWiska państW Wobec  
ludobójstWa ormian

Przez wiele lat społeczność międzynarodowa konsekwent-
nie odmawiała uznania ludobójstwa Ormian i konsekwent-
nie na określenie wydarzeń z lat 2015-2016 posługiwano 
się określeniem ,,masakra”, „wypędzenia”, ,,tragedia hu-

18 F. Ulgen, Reading Mustafa Kemal Atatürk on the Armenian genocide of 
1915, ,,Patterns Prejudice”, 44(4)/2010, s. 369-391. 

19 Erdoğan‐dan 24 Nisan mesajı, Deutsche Welle, 23.04.2014, www.
dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-24-nisan-mesaj%C4%B1/a-17587530 
(dostęp 16.10.2017). 

20 Davutoğlu’ndan 1915 mesajı: Yaşananları anlıyor, saygıyla anıyoruz, 
„Hürriyet”, 20.04.2015, www.hurriyet.com.tr/davutoglu-ndan-1915-me-
saji-yasananlari-anliyor-saygiyla-aniyoruz-28789442, (dostęp 16.10.2017).
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manitarna” lub „uboczne skutki deportacji”21. Pierwszym 
państwem, które w 1956 roku uznało wydarzenia z lat 
1915-1916 za ludobójstwo był Urugwaj. Wśród kilkunastu 
kolejnych uznających ten fakt były m.in.: Francja, Belgia, 
Holandia, Argentyna, Polska, Kanada, Włochy, Brazylia, 
Szwajcaria, Szwecja, Litwa, Grecja, Słowacja, Cypr, Au-
stria, Liban, Argentyna, Wenezuela, Chile, Boliwia. Ponad-
to w Szwajcarii i Belgii negowanie ludobójstwa Ormian jest 
przestępstwem. We Francji parlament głosował za wpro-
wadzeniem kary za negowanie ludobójstwa Ormian, ale 
prawo to nie zostało zatwierdzone przez prezydenta.

Również Bułgaria potępiła rzeź Ormian, przy czym w re-
zolucji przyjętej przez parlament nie użyto słowa ,,ludobój-
stwo”, ale ,,masowe wyniszczenie”, po czym ambasador tego 
państwa został wezwany do tureckiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w celu wysłuchania punktu widzenia stro-
ny tureckiej. Głosowaniu sprzeciwiła się partia tureckiej 
mniejszości Ruch na rzecz Praw i Swobód, która w ostat-
nich 10 latach ośmiokrotnie blokowała przyjęcie przez par-
lament stosownej deklaracji. Wicepremier i szefowa bułgar-
skiego MSW Rumiana Byczwarowa stwierdziła, że Turcja 
ma prawo do własnego punktu widzenia w tej sprawie, lecz 
Bułgaria jako niezależne państwo, podzielające stanowisko 
szeregu unijnych krajów w sprawie masakry Ormian, rów-
nież ma do tego prawo22. Konsekwencje spotkały Bułga-
rię również na poziomie lokalnym – trzy gminy (Burgas, 
Chaskowo i Swilengrad) zostały pozbawione europejskich 

21 D. Bloxham, The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, 
and the Destruction of the Ottoman Armenians, Oxford University 
Press, Oxford 2005, s. 207-234.

22 Bułgaria potępia eksterminację Ormian. Turcja protestuje, Polskie 
Radio, 26.04.2015, www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1429666,Bulgaria-
potepia-eksterminacje-Ormian-Turcja-protestuje (dostęp 16.10.2017). 
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funduszy przeznaczonych na programy transgraniczne, bo-
wiem strona turecka wycofała się ze współpracy. Motywem 
takiej decyzji było uznanie przez te trzy jednostki samorzą-
du terytorialnego ludobójstwa Ormian.

Również Watykan uznał wydarzenia lat 1915-1916 za 
ludobójstwo, w 2001 roku papież Jan Paweł II publicznie 
zdefiniował je jako pierwsze XX-wieczne ludobójstwo. 
W 2015 roku odbyła się ceremonia upamiętniająca ma-
sakrę Ormian. Termin ten został użyty również przez pa-
pieża Franciszka podczas wizyty w Armenii, za co strona 
turecka oskarżyła papieża o sianie nienawiści religijnej. 
Wezwała również w trybie nadzwyczajnym do tureckie-
go MSZ w Ankarze nuncjusza apostolskiego.

To stanowisko papieża podzieliły Parlament Europejski 
i Światowa Rada Kościołów oraz 45 spośród 50 stanów 
USA. Przed obchodami 100. rocznicy rzezi rzecznik Bia-
łego Domu John Earnest zaapelował o „szczere” uznanie 
prawdy o „masakrze”. Jednak mimo stosunkowo silnej po-
zycji diaspory ormiańskiej, Barack Obama nie zdecydował 
się na publiczne użycie wyrażenia ,,ludobójstwo Ormian”, 
choć jeszcze jako senator obiecywał podczas kampanii 
wyborczej w 2008 roku uznanie rzezi Ormian za ludo-
bójstwo. Mówił wówczas: „Ameryka zasługuje na lidera, 
który mówi szczerze o ludobójstwie Ormian”23. 

Niejasne jest w tej kwestii również stanowisko ONZ. 
Opiniotwórcze środowiska skupione w tej strukturze 
lobbują za ograniczaniem użycia terminu ,,ludobójstwo”. 
Określenie ,,genocyd” obejmować miałoby wydarzenia 
mające miejsce po uchwaleniu przez ONZ Konwencji 

23 Sen. Barack Obama Discusses Armenian Genocide, YouTube, 30.01.2008, 
www.youtube.com/watch?v=JwR83GZjwdo (dostęp 16.10.2016). 
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w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa24. 
Potwierdzeniem takiego punktu widzenia było również 
oświadczenie sekretarza generalnego Ban Ki-moona, któ-
ry stwierdził, że masakra Ormian była „okrutną zbrodnią”, 
a nie ludobójstwem25.

W 100-lecie ludobójstwa Ormian odbyły się przy Po-
mniku Ludobójstwa w Erywaniu uroczystości, w których 
udział wzięli m.in. prezydenci François Hollande i Władi-
mir Putin. Stronę niemiecką reprezentowali jednak urzęd-
nicy niższej rangi: pełnomocnik rządu ds. ochrony praw 
człowieka oraz parlamentarny sekretarz stanu w niemiec-
kim MSZ. Podobne wydarzenia upamiętniające ormiań-
ską tragedię odbyły się też m.in. w Jerozolimie, Bejrucie i… 
Stambule, w którym 24 kwietnia 2015 roku miała miejsce 
wielotysięczna demonstracja pod hasłem ,,Wszyscy jeste-
śmy Ormianami”. 

W kontekście geopolitycznej gry narracją na temat lu-
dobójstwa Ormian szczególne znaczenie ma postawa Izra-
ela, który mimo doświadczeń Holokaustu nie uznał geno-
cydu Ormian. Nieefektywne okazały się kilkukrotne próby 
przyjęcia rezolucji na ten temat przez Kneset, nie udało 
się także włączyć tematu genocydu narodu ormiańskiego 
do materiału izraelskich podręczników szkolnych. Głów-
ne przyczyny zajęcia takiego stanowiska to energetyczne 
i militarne zależności na linii Izrael-Azerbejdżan oraz zna-

24 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, 
Nowy Jork, 9 grudnia 1948 r. (DzU z 1952 r., nr 9, poz. 9 i nr 31, poz. 
213), www.mswia.gov.pl/ftp/OCK/dokumenty_Prawo_MPH/1948_9_
XII_Konwencja_zbrodni_ludobojstwa.pdf (dostęp 16.10.2017). Nie bra-
kuje jednak opinii, że definicja ta jest zbyt wąska, zob. B. Bruneteau, 
op.cit., s. 21. 

25 UN chief: 1915 killings of Armenians ’atrocity crimes’, „Hürriyet”, 
14.04.2015, www.hurriyetdailynews.com/un-chief-1915-killings-of-ar-
menians-atrocity-crimes-81014 (dostęp 16.10.2017). 
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czenie stosunków bilateralnych tych państw w kontekście 
pozycjonowania znaczenia geopolitycznego Iranu. Prezy-
dent Reuven Rivlin w przemówieniu z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, skiero-
wanym do Organizacji Narodów Zjednoczonych, wie-
lokrotnie poruszał problem tragicznego losu narodu or-
miańskiego. Mimo że podczas swojego przemówienia wy-
powiedział słowo „ludobójstwo” dziewięć razy, nigdy nie 
mówił tego w kontekście wydarzeń z lat 1915-1916. Zna-
mienne, że przed objęciem prezydentury Reuven Rivlin 
był gorącym orędownikiem uznania ludobójstwa Ormian. 
W przestrzeni publicznej Izraela nie brakuje również gło-
sów (motywowanych także religijnie) sprzeciwiających się 
zrównaniu tragedii Ormian z Holokaustem26. Przeciwko 
jednakowej kwalifikacji tych wydarzeń protestował w 2001 
roku ówczesny szef MSZ Szimon Peres, który potępiał 
zrównanie doświadczeń Ormian z ludobójstwem Żydów.

W 90. rocznicę wydarzeń, przypadającą w 2005 roku, 
podczas uroczystego posiedzenia Bundestagowi nie udało 
się uznać rzezi Ormian za ludobójstwo. Ograniczono się 
wówczas do przeprosin za „niechlubną rolę Rzeszy Nie-
mieckiej” w eksterminacji narodu ormiańskiego. Potom-
kowie Ormian wielokrotnie żądali od Berlina przeprosin 
za brak jednoznacznego uznania ludobójstwa. Ormiański 
historyk Ashot Hayruni podkreślał, że nieprzypadkowo 
to na Niemcach spoczywa obowiązek przyjęcia uchwały 
uznającej masakrę na Ormianach za ludobójstwo27. Lob-
bowanie Ormian przez lata nie przynosiło pożądanych 
efektów. Jeszcze stosunkowo niedawno w lutym 2016 roku 

26 R. Melson, Revolution and Genocide: On the Origins of the Armenian 
Genocide and the Holocaust, The University of Chicago Press, Chicago 
1992, s. 247-257.

27 Historyk z Uniwersytetu w Erywaniu.
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partia Zielonych wycofała z Bundestagu swój wniosek 
w sprawie rezolucji na temat ludobójstwa z lat 1915-1916. 

Przyczyn takiego stanowiska było wiele. Znaczenie mia-
ły zarówno dobre stosunki bilateralne między Berlinem 
a Ankarą, jak i wielkość tureckiej diaspory w Niemczech, 
którą stanowi około 3,5 milionów Turków, w tym około 
400 tysięcy to osoby prowadzące przedsiębiorstwa. Duże 
znaczenie miała także rola Turcji w procesie rozwiązywa-
nia problemu uchodźczego (czego dowodem rezygnacja 
ze złożenia wniosku w sprawie rezolucji przed szczytem 
w sprawie kryzysu uchodźczego UE-Turcja)28. 

100 lat po wydarzeniach w Imperium Osmańskim sy-
tuacja uległa diametralnej zmianie. Kluby parlamentarne 
niemieckich partii politycznych: Zieloni, SPD i CDU/CSU, 
po intensywnych negocjacjach, uzgodniły wydanie rezo-
lucji pod tytułem Uczczenie pamięci ludobójstwa Ormian 
i innych chrześcijańskich mniejszości w Imperium Osmań-
skim przed 101 laty. Przyjęto ją głosami deputowanych 
niemal wszystkich klubów. Znamienne, że zarówno An-
gela Merkel, jak i szef MSZ Frank-Walter Steinmeier nie 
wzięli udziału w głosowaniu ze względu na inne obowiąz-
ki (niemieckie MSZ było początkowo przeciwne użyciu 
w uchwale terminu „ludobójstwo”).

 Szef Zielonych Cem Özdemir, który zainicjował swym 
wnioskiem wydanie rezolucji, w wywiadzie dla „Bild am 
Sonntag” dość radykalnie określił stanowisko niemiec-
kiego parlamentu: „Możliwe, że Ankara będzie wściekła, 
ale Bundestag nie pozwoli się szantażować takiemu de-

28 А. Самвелович, А. В. Девятков, Нормативность против государ-
ственного интереса: вопрос о признании геноцида армян в полити-
ке Германии, ,,Вестник Томского государственного университета. 
История”, 6 (38)/ 2015, s. 60.
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spocie jak Erdoğan”29. Przewodniczący klubu parlamen-
tarnego SPD Thomas Oppermann podkreślał publicznie, 
że jest przeciwny obłudzie w stosunkach z Erdoğanem, 
a szef klubu parlamentarnego chadeków Volker Kauder 
przedstawił stanowisko, według którego rezolucja ma 
pomóc w przezwyciężeniu różnic dzielących Ormian 
i Turków. Działania parlamentu oraz przemówienie 
prezydenta Niemiec Joachima Gaucka, w którym jedno-
znacznie nazwał zbrodnię na Ormianach ludobójstwem, 
doprowadziły do poważnego kryzysu dyplomatycznego 
na linii Berlin-Ankara i odwołania przez Turcję swojego 
ambasadora z Berlina. 

Mimo tych gestów, kiedy kanclerz Angela Merkel telefo-
nicznie gratulowała Binalemu Yıldırımowi objęcia urzędu 
premiera, skarżył się on na bezpodstawne i niesprawie-
dliwe polityczne werdykty, zawarte w planowanej przez 
niemiecki parlament kontrowersyjnej rezolucji dotyczącej 
uznania ormiańskiego genocydu. Podkreślił również, że 
Ankara oczekuje od niemieckiego rządu i od Bundestagu 
respektu. Jeszcze przed głosowaniem w Bundestagu mia-
ła miejsce kolejna rozmowa telefoniczna kanclerz Ange-
li Merkel z prezydentem Turcji Recepem T. Erdoğanem, 
który ostrzegł, że uchwała Bundestagu „poważnie wpłynie” 
na stosunki pomiędzy oboma państwami. Jeżeli rezolucja 
zostanie wydana w czwartek – jak jest to planowane – za-
szkodzi ona przyszłym dyplomatycznym, gospodarczym, 
społecznym, politycznym i wojskowym relacjom mię-
dzy obydwoma krajami, „a jesteśmy przecież członkami 

29 Cem Özdemir speaks to DW about Armenia vote, Deutsche Welle, 
02.06.2016, www.dw.com/en/cem-%C3%B6zdemir-speaks-to-dw-about-
armenia-vote/av-19299619 (dostęp 16.10.2017). 
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NATO” – powiedział Erdoğan30. Organizacje zrzeszające 
mieszkających w Niemczech Turków zorganizowały sze-
reg demonstracji, których celem było zaprotestowanie 
wobec planów przyjęcia rezolucji, a posłowie Bundestagu, 
przede wszystkim osoby o tureckich korzeniach, dostawali 
e-maile z pogróżkami, włącznie z groźbami śmierci31. Pre-
mier Turcji Binali Yıldırım na kilka godzin przed głosowa-
niem ostrzegał, że wynik głosowania będzie prawdziwym 
testem przyjaźni dla stosunków turecko-niemieckich. 

Reakcje Turcji na rezolucję Bundestagu były natychmia-
stowe i zdecydowane. Do MSZ w Ankarze wezwano am-
basadora Niemiec, by ponownie wyłożyć niemieckiemu 
dyplomacie stanowisko Turcji w tej sprawie. Szef dyplo-
macji tureckiej Abdullah Gül uznał rezolucję niemieckie-
go parlamentu za obraźliwą dla Turcji i Turków mieszkają-
cych w Niemczech. Minister sprawiedliwości Turcji Bekir 
Bozdağ podsumował: „Najpierw paliliście Żydów w pie-
cach, a teraz przychodzicie i oskarżacie naród turecki o lu-
dobójstwo. Spójrzcie na swoją własną historię... W naszej 
nie ma niczego, czego mielibyśmy się wstydzić”32.

Stanowisko Ankary jednoznacznie sprzeciwia się kwali-
fikowaniu zbrodni na Ormianach jako ludobójstwa. Turcja 

30 Recep Tayyip Erdogan beschwert sich über Bundestagsresolution, RP On-
line, 31.05.2016, www.rp-online.de/politik/ausland/recep-tayyip-erdog-
an-beschwert-sich-ueber-bundestagsresolution-aid-1.6012319 (dostęp 
05.11.2017).

31 T. Porter, German MP under police guard after Armenian genocide 
resolution, International Business Times UK, 06.06.2016, www.ibtimes.
co.uk/german-mp-under-police-guard-after-armenian-genocide-
resolution-1563914 (dostęp 16.10.2017). 

32 Justizminister Bekir Bozdag: „Erst verbrennst Du Juden, dann klagst 
Du das türkische Volk”, „Berliner Zeitung”,02.06.2016, www.berliner-
zeitung.de/politik/justizminister-bozdag--erst-verbrennst-du-juden--
dann-klagst-du-das-tuerkische-volk-an--24161280 (dostęp 16.10.2016). 
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uznaje, że liczba ofiar wśród Ormian jest porównywalna 
z liczbą ofiar tureckich. Zdaniem tureckiego wicepremie-
ra Numana Kurtulmuşa rezolucja jest niewybaczalnym 

„historycznym błędem”, a jej tekst jest „zmanipulowany 
i bezpodstawny”33. Kiedy prezydent Niemiec wygłosił 
przemówienie, w którym zabicie 1,5 miliona Ormian na-
zwał ludobójstwem, był to pierwszy raz, gdy niemiecki 
polityk sprawujący urząd państwowy określił w ten spo-
sób wydarzenia sprzed 100 lat. Ze względu na polityczną 
atmosferę wokół tematu Joachim Gauck był świadom, że 
nie polepszy to relacji między Berlinem a Ankarą. W 2016 
roku turecki MSZ ostrzegł przed „długofalowym nega-
tywnym wpływem” słów prezydenta J. Gaucka na stosun-
ki niemiecko-tureckie. Przemówienie wygłoszone przez 
prezydenta Niemiec wywołało również falę komentarzy. 

„Naród turecki nie zapomni i nie wybaczy prezydentowi 
Niemiec jego słów”, nie ma on prawa „oskarżać narodu 
tureckiego za zbrodnie, których ten nie popełnił” – ko-
mentował szef tureckiego MSZ34. W ramach reperkusji 
Ankara sprzeciwiła się planowanej wizycie wiceministra 
obrony Niemiec Ralfa Brauksiepego (CDU) w tureckiej 
bazie lotniczej Incirlik, w której stacjonują należące do 
Luftwaffe samoloty Tornado wspierające międzynarodo-
wą operację przeciwko Państwu Islamskiemu. Według 
opinii ministra spraw zagranicznych Mevlüta Çavuşoğlu, 
Turcja nie uznaje za stosowne, aby politycy składali wizyty 

33 Völkermord: Bundestag stimmt für Armenien-Resolution, Focus Online, 
02.06.2016, www.focus.de/politik/deutschland/armeinen-revolution-
tuerkei-entscheidung-des-bundestags-historischer-fehler_id_5587939.
html (dostęp 16.10.2017). 

34 Türkische Diplomatie: Kein Vergessen, kein Verzeihen, „Salzburger Nach-
richten”, 26.04.2015, www.salzburg.com/nachrichten/welt/politik/sn/
artikel/tuerkische-diplomatie-kein-vergessen-kein-verzeihen-147475/ 
(dostęp16.10.2017). 



147

w tym miejscu. Z inicjatywy Ankary próbowano zabloko-
wać również uroczysty koncert ku czci ofiar ludobójstwa 
Ormian, który miał się odbyć w Dreźnie 30 kwietnia 2016 
roku, wymóc na organizatorach usunięcie słowa ,,ludobój-
stwo” z programu, a nawet zmusić Komisję Europejską do 
cofnięcia dotacji na tę imprezę.

Problem stosunku do genocydu Ormian jest dla Nie-
miec niezwykle istotny również ze względu na moralną 
współodpowiedzialność tego państwa za wydarzenia hi-
storyczne, których wykonawcą był główny polityczny so-
jusznik Cesarstwa Niemieckiego podczas I wojny świato-
wej. Według źródeł archiwalnych, będących w dyspozy-
cji niemieckiego MSZ, niemieccy dyplomaci regularnie 
informowali swoje państwo o tragicznych wydarzeniach 
mających miejsce w Turcji. Jeden z nich – Gottlieb von 
Jagow – poinformował o nich Reichstag35. Nadal toczą się 
dyskusje, czy winą Niemiec jest tylko bierność wobec tego 
ludobójstwa, czy również współsprawstwo36. 

Szczególnie istotna dla badania polityzacji dyskursu 
na temat ludobójstwa Ormian jest analiza stanowiska 
Federacji Rosyjskiej. Rezolucję upamiętniającą ludobój-
stwo z 1915 roku rosyjski parlament przyjął już w 1995 
roku. W 2015 roku prezydent Władimir Putin w przemó-
wieniu wygłoszonym na uroczystościach odbywających 
się w stolicy Armenii używał terminu „ludobójstwo” na-
przemiennie z określeniem ,,masowe zbrodnie”. W. Pu-
tin nazwał dzień 24 kwietnia 1915 roku „smutną datą 
związaną z jednym z najstraszliwszych zdarzeń w historii 

35 29 września 1916 roku.
36 Zob. publikacje Christin Pschichholz, m.in. Zwischen Diaspora, Diakonie 

und deutscher Orientpolitik. Deutsche evangelische Gemeinden in Istanbul 
und Kleinasien in osmanischer Zeit, Taschenbuch, Stuttgart 2011.
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ludzkości – ludobójstwem narodu ormiańskiego”37. Pa-
dła również propozycja rozszerzenia rosyjskiego kodeksu 
karnego o paragraf karzący za „odrzucanie i negowanie 
faktów ludobójstwa ormiańskiego narodu w zachodniej 
Armenii i w Osmańskiej Turcji w latach 1915-1922”. Dość 
nieoczekiwany reset stosunków rosyjsko-tureckich może 
jednak przynieść nowe rozwiązania w tym zakresie. Do 
obszarów perspektywicznej kooperacji zaliczono m.in. 
działania na rzecz rozwiązania konfliktu w Syrii, projekt 
budowy elektrowni jądrowej i realizację gazociągu Turec-
ki Potok, porozumienia gospodarcze, militarne i współ-
pracę kulturalną.

dylemat uznania ludobójstWa 
czerkiesóW (Adyge)

Nowe otwarcie w stosunkach rosyjsko-tureckich może 
mieć wpływ na stanowisko Ankary w sprawie uznania tzw. 
ludobójstwa Czerkiesów38. Dotychczasowe stanowisko tu-
reckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie 
ludobójstwa czerkieskiego zaprezentował rzecznik Tanju 
Bilgiç, który wezwał wszystkich do „uczciwej pamięci” do-
tyczącej czerkieskiego ludobójstwa39. Szef Federacji Czer-
kiesów Nusrat Baş wezwał parlament turecki do zbadania 
i uznania ludobójstwa Czerkiesów: „Większość Czerkie-
37 Путин: геноцид армян оправдать невозможно, Вести – интернет-га-

зета, 22.04.2015, www.vesti.ru/doc.html?id=2524602 (dostęp 16.10.2017). 
38 Badacze historii Kaukazu, m.in. Stephen Shenfield i Charles King, 

uznają, że na Kaukazie doszło do ludobójstwa Czerkiesów.
39 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Çerkes sürgünü için Adil Hafıza 

çağrısı yaptı haberi, Haber46, 21.05.2015, www.haber46.com/guncel/
disisleri-bakanligi-sozcusu-bilgic-cerkes-surgunu-icin-adil-hafiza-
cagrisi-yapti-h84192.html, (dostęp 16.10.2017). 
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sów żyje obecnie w Turcji. Dlatego też zwracamy się do 
Parlamentu Republiki Turcji w celu zbadania i uznania 
ludobójstwa Czerkiesów”40.

Problem muchadżyrstwa ma niezwykle skomplikowane 
tło historyczne, bowiem potomkowie Czerkiesów, którzy 
opuścili ziemie Cesarstwa Rosyjskiego, osiedlili się m.in. 
na terytoriach tureckich. Wskutek działań rosyjskich w la-
tach 1862-1864 z Kaukazu Północnego deportowano 90% 
przedstawicieli tego narodu. Wypędzenia poprzedziło 
sztuczne wywołanie głodu, dziesiątkującego ludność oraz 
pacyfikacje dokonywane przez carską armię. Szacuje się, 
że śmierć poniosło około 1 miliona Czerkiesów41. Wie-
lu z Czerkiesów wypędzonych z Rosji w błyskawicznym 
tempie doszło do wysokich stanowisk w strukturach tu-
reckiego wojska. W związku z powyższym miała miejsce 
ich nadreprezentacja w działaniach organizacji militar-
nych i paramilitarnych biorących udział w ludobójstwie 
Ormian42. Czerkiesi kierowali się również żądzą zemsty, 
bowiem na opuszczonych przez nich północnokaukaskich 
terytoriach osiedlali się między innymi Ormianie.

Współcześnie Czerkiesi stanowią znaczącą część elit 
tureckich, również intelektualnych i politycznych. Wie-
le inicjatyw największych czerkieskich organizacji, takich 
jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Czerkieskie i Adyge 
Chase, poświęconych jest utrwalaniu tożsamości czerkie-
skiej, a wypędzenie z Rosji jest jej kluczowym elementem. 
40 Türkiye’den Çerkes soykırımını tanımasını istiyoru, Kırım Haber Ajansı 

QHA, 20.05.2015, (dostęp 16.10.2017). 
41 Szacunki wahają się od 500 tysięcy do 2 milionów ofiar, zob. S.D. Shen-

field, The Circassians: A Forgotten Genocide?, [w:] W.M. Levene, P. Rob-
erts (red.), The Massacre in History, Berghahn Books, New York 1999, 
s. 149-163. 

42 W Specjalnej Organizacji (Te kilati Mahsusa), biorącej udział w ekster-
minacji Ormian, większość stanowili Czerkiesi.
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Aktywna w tym zakresie jest również diaspora czerkieska, 
której przeważająca część (około 7 milionów) zamiesz-
kuje Turcję. Inne, stosunkowo duże skupiska Czerkiesów 
znajdują się w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Izraelu, 
a nieoficjalne źródła podają, że w Jordanii przebywa ich 
około 2 milionów.

20 maja 2011 roku uchwałą gruzińskiego parlamentu 
uznano XIX-wieczne zabójstwa i deportacje Czerkiesów 
przez carską Rosję za ludobójstwo43. Stanowisko to jest 
pochodną polityzacji problemu wypędzenia narodu czer-
kieskiego i instrumentalizacji stanowiska państwa wobec 
wydarzeń historycznych w stosunkach rosyjsko-gruziń-
skich. Rok później odsłonięto w Anaklii, mieście położo-
nym 200 kilometrów od Soczi, pomnik czerkieskiego lu-
dobójstwa. Po wyborach w 2012 roku i zmianie orientacji 
Gruzji na prorosyjską, temat czerkieski właściwie przestał 
być obecny w dyskursie publicznym.

Gruzja była pierwszym państwem uznającym genocyd 
Czerkiesów, mimo że lobbing czerkieskich organizacji nie 
ustaje w wysiłkach zmierzających do przekonania również 
innych państw i instytucji międzynarodow ych44. W 2006 
roku 20 czerkieskich organizacji z Rosji, Turcji, Izraela, 
Jordanii, Syrii, USA, Belgii, Kanady i Niemiec zwróciło 
się do Parlamentu Europejskiego o „uznanie ludobójstwa 
narodu czerkieskiego w trakcie i po wojnie kaukaskiej 
XVIII-XIX wieku”. Wysłano również list do władz Ukra-

43 Ustawa przeszła w głosowaniu wynikiem 95:0. Od głosu wstrzymali się 
członkowie opozycyjnego Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego.

44 W polityce wewnętrznej Federacji Rosyjskiej również podejmowane są 
próby uznania ludobójstwa Czerkiesów. Przykładem inicjatywa Rady 
Najwyższej Kabardyno-Bałkarii z 1992, która podjęła uchwałę „w spra-
wie potępienia ludobójstwa Czerkiesów podczas wojny rosyjsko-kauka-
skiej” i uchwała z 1997 roku, w której parlament Abchazji żądał uznania 
ludobójstwa Czerkiesów.
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iny zawierający prośbę o uznanie ludobójstwa Czerkiesów 
oraz pomoc w realizacji repatriacji Czerkiesów na Kaukaz. 
Zawarto w nim także zapewnienie, że Czerkiesi wspie-
rają naród ukraiński „w walce o zachowanie tożsamości 
i suwerenności Ukrainy”45. Największe szanse na uznanie 
ludobójstwa narodu czerkieskiego są w Riigikogu – par-
lamentarna Komisja Spraw Zagranicznych uznała za za-
sadny wniosek organizacji ,,Patrioci Czerkiesji”, złożony  
11 maja 2015 roku. W dniu 4 czerwca 2015 roku odbyło 
się spotkanie estońskich parlamentarzystów z czerkieską 
delegacją w składzie: Iyad Youghar (USA), Nusrat Baş 
(Turcja) i Adel Bashqawi (Jordania). 

Problem uznania ludobójstwa Czerkiesów nabrał szcze-
gólnej wymowy w 2014 roku. Wówczas przypadała 150. 
rocznica symbolicznego zakończenia tragicznej dla Czer-
kiesów deportacji, która zbiegła się z datą zimowych igrzysk 
olimpijskich w Soczi. Przeciwko takiej lokalizacji olimpiady 
protestowała m.in grupa „No Soczi 2014”, która obejmowa-
ła aktywistów pochodzenia czerkieskiego z Izraela, Turcji, 
Jordanii, Niemiec, Francji, Belgii oraz USA.

Dyskusje nad uznaniem ludobójstwa Czerkiesów nie-
wątpliwie będą trwały i z pewnością staną się orężem wal-
ki politycznej. Istotne w tej kwestii będą ustalenia Między-
narodowego Stowarzyszenia Badaczy Ludobójstwa, które 
26 lipca 2011 rozpoczęło studia nad kwestią ludobójstwa 
czerkieskiego. Ze względu na wielkość i znaczenie dia-
spory czerkieskiej nie należy jednak oczekiwać, że kwestie 
uznania genocydu staną się tematem ważącym dla kształ-
tu aktualnych i przyszłych stosunków międzynarodowych. 

45 V. Dzutsati, Ukrainian Parliament Member Initiates Legislation to 
Recognize Circassian ‘Genocide’, The Jamestown Foundation, 23.02.2015, 
www.jamestown.org/program/ukrainian-parliament-member-initiates-
legislation-to-recognize-circassian-genocide/ (dostęp 17.10.2016). 
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W polityce międzynarodowej Federacji Rosyjskiej czy Tur-
cji pojawiać się będą raczej efemerycznie jako instrument 
bieżącej rywalizacji.

zakończenie

Naukowcy badający problematykę ludobójstwa napotyka-
ją na swojej drodze szereg barier. Czy badania komparaty-
styczne mają sens w przypadku tej tematyki? Czy negacja 
ludobójstwa jest uprawniona w pracach naukowych? Jak 
postąpić wobec deficytu danych empirycznych, wynika-
jącego ze szczególnego tematu, jakim jest genocyd? Co 
począć w przypadku nieetycznych zachowań naukowców 
realizujących w swoich pracach polityczne zamówienia 
i legitymizujących w ten sposób kłamstwa na temat prze-
mocy ludobójczej?

Prawna, socjologiczna i politologiczna definicje zjawi-
ska ludobójstwa nie pokrywają się. Ułatwia to relatywizo-
wanie jego uznania w celu uzyskania określonych profitów 
politycznych (zarówno w polityce wewnętrznej państw, 
jak i stosunkach międzynarodowych). Instrumentalizacja 
uznania bądź negacji genocydu staje się orężem w kontak-
tach geopolitycznych i narzędziem polityki warunkowości. 
Rywalizacja różnych, wzajemnie wykluczających się nar-
racji prowadzi jednak do dezorientacji nie tylko na płasz-
czyźnie politycznej, ale również etycznej i naukowej. Brak 
współpracy ośrodków naukowych – reprezentujących 
konfrontacyjne sposoby interpretacji wydarzeń – utrud-
nia, a niekiedy uniemożliwia wypracowanie wymaganego 
dla badań naukowych poziomu uniwersalizacji. 

Polityka polegająca na symbolicznej wiktymizacji wła-
snego narodu staje się niekiedy kluczowym elementem 
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tożsamości. Najprostszym sposobem generowania tego 
zjawiska jest bezpodstawne oskarżanie o ,,ludobójstwo”, 
nawet w przypadku występowania innych zjawisk, takich 
jak: twarde i miękkie czystki etniczne, etnocyd, deportacje 
itp. Równie skutecznie można negować istnienie ludobój-
stwa, nawet w świetle bezspornych dowodów.

W konsekwencji – z uwagi na chaos pojęciowy – mamy 
do czynienia z szumem informacyjnym, który jest gene-
rowany celowo. O skuteczność tej metody prowadzenia 
polityki zagranicznej świadczy jej popularność. Dosko-
nałym przykładem manipulacji były inicjatywy prezyden-
ta Azerbejdżanu Hajdara Alijewa, który 26 marca 1998 
roku podpisał dekret o „ludobójstwie Azerów”. Dokument 
wskazywał kilka kluczowych wydarzeń z historii narodu, 
począwszy od wydarzeń w Gülistan (1813) oraz Torka-
manczaj (1928) aż po konflikt w Chodżały (1992), który 
został oficjalnie uznany za ludobójstwo przez parlamenty 
Pakistanu, Meksyku, Kolumbii, siedmiu stanów USA, Bo-
śni i Hercegowiny, Rumunii, Serbii i Czech. O ludobójstwo 
Azerów oskarżono również Iran, który wskutek państwo-
wych działań doprowadził do katastrofy ekologicznej wo-
kół jeziora Urmia, czyli terenów zamieszkiwanych przez 
mniejszość azerską. Natomiast tym czasie Azerów o ludo-
bójstwo oskarżyli Tałysze, Awarowie i Lezgini – mniejszo-
ści zamieszkujące Azerbejdżan. Spór geopolityczny wokół 
pozycjonowania Azerów jako ofiar bądź sprawców trwa, 
a kolejny rozdział politycznej bitwy o definicję ludobój-
stwa uznać należy za otwarty…
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Abstrakt
Uznanie ludobójstwa lub zaprzeczanie ludobójstwu są 
aktami politycznymi, nierzadko o znaczeniu geopolitycz-
nym. Natomiast relatywizacja ludobójstwa w dyskursie 
politycznym ma skutki uboczne w postaci trywializacji 
i banalizacji tematyki genocydu. Jeszcze bardziej nie-
bezpieczne jest umyślne zaciemnianie obrazu wydarzeń 
w celu uzyskania korzyści w polityce wewnętrznej lub 
zagranicznej państw. Celem niniejszego tekstu, mającego 
charakter analizy dyskursu międzynarodowego na temat 
wydarzeń związanych z losami Ormian i Czerkiesów, jest 
udowodnienie, że narzędzia polityki zagranicznej wybra-
nych państw instrumentalizują problematykę ludobójstwa. 
Strategia realizacji celów polityki zagranicznej prowadzi 
do bezrefleksyjnej akceptacji przesunięć semantycznych 
w obszarze problematyki ludobójstwa oraz manipulacji 
naukowo potwierdzonymi faktami. Alokowanie problemu 
genocydu w centrum polityki historycznej, projektowanej 
i realizowanej przez państwo, włącza go w katalog argu-
mentów legitymizacji systemu politycznego i przywódz-
twa państwowego. 
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The recognition of genocide or its denial are political acts, 
often with geopolitical significance. On the other hand, 
the relativisation of genocide in political discourse brings 
side effects in the form of its trivialisation and banalisation. 
A deliberate obfuscation of events for the purpose of de-
riving gain in internal or foreign policy of particular states 
is even more dangerous. This text presents an analysis of 
international discourse on the events connected with the 
fate of Armenians and Circassians. Its aim is to prove that 
foreign policy instruments of selected states instrumen-
talise the problem of genocide. The strategy of realising 
the objectives of foreign policy leads to an unreflective 
acceptance of semantic shifts in the area of genocide as 
well as the manipulation of scientifically confirmed facts. 
The allocation of the problem of genocide in the centre of 
historical policy designed and implemented by the state, 
incorporates it into a catalog of arguments that legitimise 
the political system and state leadership. 
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Konflikt pamięci, czyli trudna edukacja 
o ludobójstwach i wychowaniu do 

pokoju na Bałkanach, ze szczególnym 
uwzględnieniem Chorwacji 

(perspektywa kryminologiczna) 
Magdalena Ickiewicz-Sawicka

Wstęp

Ludobójstwo, masakra, zbrodnia, rzeź, lincz, konflikt na-
rodowy czy etniczny to kategorie czynów przestępczych, 
które budzą wśród członków każdego społeczeństwa strach, 
grozę, lęk. Często zarówno ofiary, jak i sprawcy wymienio-
nych powyżej czynów bądź nadmiernie je eksponują, bądź 
skrzętnie ukrywają ze strachu przed konsekwencjami. 
Ofiary zazwyczaj wyolbrzymiają doznane urazy i krzywdy, 
sprawcy zaś (o ile zostaną zidentyfikowani i uznają swoją 
winę) pomniejszają wymiar zbrodni, niejednokrotnie tłu-
macząc się, że taki otrzymali rozkaz lub że nie uczestniczyli 
bezpośrednio w aktach zbiorowej przemocy. W związku 
z tym w grupie uczestników zbrodni pojawia się tzw. kon-
flikt pamięci, a upływ czasu powoduje, że ich opowieści są 
niespójne, zawierają liczne luki, a nierzadko są wzajemnie 
sprzeczne. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, jeśli 
wspomniane relacje pochodzą z drugiej ręki i nie opierają 
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się na wiarygodnych źródłach (np. dokumentach, wywia-
dach itp.). Jak wówczas należy je interpretować, groma-
dzić, komentować i – w końcu – jak uczyć młode pokole-
nie o tych wydarzeniach? Jak informować młodzież i dzieci 
o aktach zbiorowej przemocy? Jak propagować właściwe 
wartości tolerancji, wyrozumiałości i zrozumienia w sto-
sunku do tzw. innych lub obcych? Czy dzisiejszy stan edu-
kacji udziela nam odpowiedzi na te pytania? Czy na te py-
tania odpowiada edukacja międzykulturowa? W niniejszym 
opracowaniu zostanie podjęta próba zbliżenia się do wyja-
śnienia problemu konfliktu pamięci na przykładzie aktów 
zbiorowej przemocy w państwach byłej Jugosławii. 

podstaWoWe założenia edukacji 
międzykulturoWej W kontekście 

nauczania o ludobójstWach

Edukacja międzykulturowa jest narzędziem pedagogicz-
nym związanym z pojęciem pogranicza kulturowego. Zaj-
muje się ona badaniem, opisywaniem i wdrażaniem w życie 
strategii oświatowych i wychowawczych mających uniwer-
salny, a nie endemiczny charakter. Jako dyscyplina naukowa 
zakłada kreowanie i upowszechnianie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych w środowisku zróżnicowanym 
kulturowo i cywilizacyjnie. W skład edukacji międzykultu-
rowej wchodzą: edukacja wielokulturowa, edukacja global-
na, edukacja europejska, wychowanie dla pokoju1. Na po-
trzeby niniejszego tekstu pokrótce zaprezentuję zagadnie-
nia z zakresu edukacji globalnej i wychowania dla pokoju. 

1 Zob.: Carvahlo da Silva M. (red.), Global Education Guidelines. A Hand-
book for educators to understand and implement global edu- cation, The 
North-South Centre of the Council of Europe, Lisboa 2008.
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WychoWanie dla pokoju 

Idea wychowania dla pokoju nie jest koncepcją nową i po-
jawiała się już w pracach Johna Deweya, Marii Montessori, 
Paula Freirego, Johana Galtunga. Wśród polskich autorów 
jej promotorami byli zaś Irena Wojnar i Bogdan Suchodol-
ski. Podstawy prawne idei wychowania dla pokoju znalazły 
też odzwierciedlenie w dokumentach Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych (Preambuła Karty Narodów Zjed-
noczonych, San Francisco, 16 czerwca 1945, Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948, Konwen-
cja o Zwalczaniu Dyskryminacji Kobiet, Konwencja Praw 
Dziecka itp.)2. Promocję idei edukacji dla pokoju powierzo-
no przede wszystkim organizacjom UNICEF i UNESCO  
jako organizacjom wyspecjalizowanym (wchodzącym 
w skład tzw. rodziny ONZ) w kwestiach oświaty i wycho-
wania agendom Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Wychowanie dla pokoju polega na kreowaniu i propago-
waniu wartości związanych z pokojem, zakłada wzajemny 
szacunek (równość, brak dyskryminacji, pokojową koeg-
zystencję, niwelowanie konfliktów) wobec członków danej 
społeczności realizujących obowiązek szkolny3.

„Wychowanie dla pokoju promuje także rozwiązania do-
tyczące prawa do godności wszystkich stron ewentualne-
go konfliktu zbrojnego oraz integruje i włącza w programy 
kształcenia treści pogłębiające zrozumienie kwestii poko-
ju, praw człowieka, sprawiedliwości społecznej i zagadnień 
globalnych”4. Efektem owej działalności powinnio być 

2 Zob.: K. Cushner (red.), International Perspectives on Intercultural Edu-
cation, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1998.

3 Ibid.
4 K. Błeszyńska, Teoretyczny status edukacji międzykulturowej, [w:] 

Edukacja międzykulturowa, cz. I, J. Nikitorowicz, A. Sadowski, D. Misie- 
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tworzenie obszarów kultury pokoju na terenie placówek 
oświatowych i wychowawczych. Ponadto propagowanie 
wolności, szacunku dla życia, sprawiedliwości, tolerancji, 
solidarności oraz przestrzegania praw człowieka (Deklara-
cja Międzynarodowego Kongresu Pokoju w Świadomości 
Ludzi z roku 1989, Yamoussoukro, Wybrzeże Kości Słonio-
wej)5. Haska Agenda Wdrażania Pokoju i Sprawiedliwości 
dla Wieku XXI podkreśla potrzebę wychowania dla pokoju 
oraz wprowadzania w życie akcji Globalna Kampania na 
rzecz Wychowania dla Pokoju, propagująca tym samym 
ideę pokoju i praw człowieka w placówkach o charakte-
rze edukacyjnym6. W nieniszym tekście przyjmuje się, że 

„edukacja dla pokoju powinna wiązać się z ideami edukacji 
międzykulturowej oraz stać się ich wspólnym działaniem”7.  
Poniżej zostaną zaprezentowane informacje ukazujące 
przypadki braku wychowania dla pokoju oraz braku edu-
kacji międzykulturowej. 

juk (red.), Edukacja międzykulturowa. Pogranicze. Studia społeczne,  
t. XVII, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 
2011, s. 44-47.

5 Patrz szerzej: J. Delors (red.), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport 
dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI 
wieku, tłum. W. Rabczuk, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, War-
szawa 1998; Human Rights Educations in the School System of Europe, 
Central Asia i North America: A Compendium of Good Practice,OSCE 
Office for Democratic Institutions and Human Rights, Warsaw 2009. 
Institutional needs assessment for Human Rights Education. Report by 
the Change Institute, 16.03.2010, www.iissbojano.gov.it/attachments/
article/89/FRA_human_rights_education_2010.pdf (dostęp 01.11.2017).

6 S. Fountain, Peace Education In UNICEF, Working Paper, June 1999, 
www.unicef.org/education/files/PeaceEducation.pdf (dostęp 01.11.2017); 
UNESCO mainstreaming the culture of peace, 2002, www.unesdoc.une-
sco.org/images/0012/001263/126398e.pdf (dostęp 01.11.2017).

7 K. Błeszyńska, op. cit.
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historia obozu koncentracyjnego 
W jasenovcu (chorWacja) – Współczesne 

WyzWania edukacyjne 

W historii istnienia projektu państwowego, jakim była fe-
deracja południowych Słowian, czyli Jugosławia, mamy do 
czynienia z dwiema postaciami tego państwa: Jugosławią 
międzywojenną (monarchistyczną) oraz powojenną (ko-
munistyczno-socjalistyczną). W obu państwach nie do-
prowadzono do stworzenia obiektywnego systemu, któ-
ry niwelowałby napięcia pomiędzy narodami i grupami 
etnicznymi zamieszkującymi opisywany obszar. Systemu 
umożliwiającego pogodzenie i realizację różnych celów 
politycznych, społecznych czy religijnych8. 

W pierwszym państwie (w Jugosławii monarchistycznej 
w latach 1919-1945) dominowała serbska wizja zjedno-
czenia, w drugim – komunistyczna, w której przystawano 
wprawdzie na odmienności narodowe, ale nie potrafio-
no zapobiec ich radykalizacji. W związku z tym obecnie 
nie istnieje jedna pamięć zbiorowa o Jugosławii. Każdy 
naród będący uprzednio częścią składową Jugosławii wy-
pracował odmienne – najczęściej wzajemnie sprzeczne 

– wizje historyczne9, które są konsekwentnie wdrażane 
na kolejnych etapach edukacji młodzieży w ramach na-
rodowych programów edukacji historycznej. Państwo 
chorwackie przedstawia wiele dylematów wobec tzw. po-
lityki historycznej, która dotyczy bolesnej lub wstydliwej 
chorwackiej karty historii w postaci zaangażowania się 
tego państwa podczas II wojny światowej w kolaborację 

8 R. Traba, Konieczność zapominania, czyli jak sobie radzić z ars oblivionis, 
„Herito”, 13/2013, s. 22-29; M. Czerwiński, Była Jugosławia – topografia 
pamieci pamięci zbiorowej, „Herito”, 13/2013, s. 48-65.

9 Ibid.
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z nazistowskimi Niemcami. Konsekwencją tego rodzaju 
polityki było utworzenie na terenie Niezależnego Państwa 
Chowackiego (NHD) obozu śmierci przeznaczonego do 
eksterminacji Żydów, Serbów i Romów.

jasenovac – chorWacki obóz 
koncentracyjny

Chorwacki obóz śmierci (1941-1945) powstał na zlecenie 
faszystowskiego państwa chorwackiego, kolaborującego 
z nazistowską III Rzeszą. Chorwaccy faszyści doprowa-
dzili do powstania Niepodległego Państwa Chorwackiego 
(Nezavisna Država Hrvatska, w skrócie NDH) utworzo-
nego przez ustaszów w 1941 roku po zajęciu Królestwa 
Jugosławii przez siły państw Osi i ich sojuszników10. Jej 
członkowie, ustasze,11 byli odpowiedzialni za śmierć se-
tek tysięcy obywateli Jugosławii, w szczególności Serbów, 
Romów i bałkańskich muzułmanów. Ideologia ruchu była 
mieszanką faszyzmu i ultrakonserwatyzmu. Ruch pod-

10 H. Kuberski, 2012, Powstanie Niepodległego Państwa Chorwackiego 
(kwiecień-sierpień 1941), „Dzieje Najnowsze”, 44(1)/2012, s. 71-72.

11 Ustasze – potoczne określenie chorwackich nacjonalistów z organiza-
cji Ustaša — hrvatski oslobodilački pokret; „organizację ustaszy założył 
1929 we Włoszech A. Pavelić, zbiegły z Jugosławii po objęciu przez króla 
Aleksandra I władzy; celem ustaszy była secesja Chorwacji ze zdomino-
wanej przez Serbów Jugosławii; działając z terytoriów Włoch, Węgier 
i Austrii przeprowadzili wiele akcji terrorystycznych, wśród nich zamach 
na Aleksandra I w Marsylii 1934 (wspólnie z Wewnętrzną Macedońską 
Organizacją Rewolucyjną); w czasie najazdu Niemiec i ich sojuszników 
na Jugosławię 1941 Pavelić proklamował powstanie Niezależnego Pań-
stwa Chorwackiego; ustasze ponoszą odpowiedzialność za masowe mor-
dy Serbów, Żydów i Cyganów zamieszkałych w państwie chorwackim”. 
Ustasze, Encyklopedia PWN, www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/usta-
sze;3991840.html (dostęp 02.11.2017).
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kreślał potrzebę budowy tzw. czystej rasowo Chorwacji, 
dopuszczał prześladowania i ludobójstwo Serbów, Żydów 
oraz Romów12.

Na podstawie dokumentu instytutu Yad Vashem stwier-
dza się, że w Jasenovacu mogło zostać zgładzonych nawet 
600 tysięcy osób, w tym zdecydowana większość Serbów 
i około 25 tysięcy Żydów. Muzeum Holokaustu w Wa-
szyngtonie zaś przytacza następujące statystyki zagłady: 
od 45 do 52 tysięcy Serbów, od 8 do 20 tysięcy Żydów, od 
8 do 15 tysięcy Romów i od 5 do 12 tysięcy Chorwatów 
i muzułmanów13.

„Ostateczne rozwiązanie kwestii serbskiej” (parafraza 
autorki) zostało zapoczątkowane w 1941 roku, tuż po 
niemieckiej inwazji na Królestwo Jugosławii. Chorwaccy 
faszyści, mający wsparcie III Rzeszy oraz sprzymierzo-
nych z nią Włoch, powołali do życia Niepodległe Państwo 
Chorwackie (NDH), obejmujące Bośnię i Hercegowinę 
aż do Wojwodiny na północy i Czarnogóry na południu. 
Struktura etniczna ówczesnego chorwackiego państwa 
przedstawiała się następująco: wśród 6 milionów obywa-
teli NDH 3,3 miliona stanowili Chorwaci, około 2 milio-
nów – Serbowie (30% z około 6,5 mln mieszkańców), 800 
tysięcy – Muzułmanie (bośniaccy muzułmanie – Bosz-
niacy), a 40 tysięcy – Żydzi14.

12 M.F. Levy 2009, „The Last Bullet for the Last Serb”: The Ustaša Geno-
cide against Serbs: 1941-1945, „Nationalities Papers. The Journal of Na-
tionalism and Ethnicity”, 37(6)/2009, s. 807-837; R. Yeomans, Cults of 
Death and Fantasies of Annihilation: The Croatian Ustasha Movement 
in Power, 1941-45, „Central Europe”, 3(2)/2005, s. 121-142.

13 Search for „jasenovac”, United States Holocaust Memorial Museum, 
www.ushmm.org/search/results/?q=Jasenovac, (dostęp 20.02.2016).

14 D.J. Goldhagen, Niedokończony rozrachunek. Rola Kościoła katolickiego 
w Holocauście i niedopełniony obowiązek zadośćuczynienia, tłum. 
H. Jankowska, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005, s. 185; E. Paris, 
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10 kwietnia 1941 roku Slavko Kvaternik (główny czło-
nek ustaszy, minister obrony i głównodowodzący siłami 
zbrojnymi w czasie II wojny światowej) ogłosił powstanie 
Niezależnego Państwa Chorwackiego15. Władzę w nowo 
utworzonym państwie chorwackim objął reżim Ante Pa-
velicia. Przywódca ten za pomocą swoich nowopowoła-
nych ministrów (między innymi ministra edukacji i kultu-
ry – dr. Mile Budaka) ogłosił: „Powinniśmy jedną trzecią 
Serbów zabić, następną wypędzić, a jedną trzecią nawró-
cić na katolicyzm”16.

Wzorem III Rzeszy Ante Pavelić podjął decyzję o wpro-
wadzeniu antysemickich ustaw i rozpoczęły się prześla-
dowania Żydów oraz Serbów. Dekretem z dnia 25 kwiet-
nia 1941 r. Pavelić zakazał używania cyrylicy. Następnie 
asygnował tzw. ustaty rasowe (na wzór niemieckich), da-
żąc do utworzenia czystej rasowo i etnicznie Chorwacji. 
Usankcjonował również stygmatyzację i rasową identyfi-
kację, wprowadzając bezwzględny nakaz oznaczania wieź-
niów literami „P” (prawosławny) i „Ż” (Żyd)17.

Genocide in Satellite Croatia, 1941-1945, tłum. L. Perkins, American 
Institute for Balkan Affairs, Chicago 1961.

15 Ibid.
16 Tak stwierdził Mile Budak podczas przemówienia w Gospiciu w dniu 22 

czerwca 1941 (tłumaczenie z j. angielskiego autorki tekstu). S. Trifkovic, 
Ustaša: Croatian Separatism and European Politics, 1929-1945, Lon-
don 1998, The Lord Byron Foundation for Balkan Studies, London 1998,  
s. 141), V. Novak, Magnum Crimen, Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, 
Nakladni zavod Hrvatske, Zabreb 1948, s. 605.

17 M. Zimmerman, Krwawe zawody w „chorwackim Auschwitz”, Onet, 
29.08.2012, www.wiadomosci.onet.pl/kiosk/historia/krwawe-zawody-w-
-chorwackim-auschwitz,1,5230727,wiadomosc.html, (dostęp 20.10.2017);  
Д. Никодијевић, Бројеви жртава у концентрационом лого-
ру Јасеновац 1942. године према исказима преживелих сведока, 
„Годишњак за истраживање геноцида”, 9/2017, s. 97-119.
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Następnie chorwackie władze utworzyły doraźne sądy 
i ekspedycje karne ustaszów18. W ten sposób rozpoczęla 
się eksterminacja ludności serbskiej, mająca cechy ludo-
bójstwa. W celu przeprowadzenia eksterminacji wykorzy-
stano obozy koncentracyjne skupione w Jasenovacu, któ-
ry stał się narzędziem „ostatecznego rozwiązania kwestii 
serbskiej” w NDH. Aktów ludobójstwa dopuszczali się 
także byli członkowie katolickich zgromadzeń zakon-
nych19, np. były franciszkanin Petar Brzica, późniejszy 
członek organizacji Križari (Krzyżowcy), który w jeden 
dzień, specjalnym nożem nazywanym srbosjek20, pode-
rżnął gardła ponad tysiącowi ofiar.

Podsumowując powyższe rozważania należy wyraźnie 
stwierdzić, że chorwaccy naziści dopuścili się zarówno 
zbrodni wojennych, jak i ludobójstwa w trakcie istnenia 
Niezależnego Państwa Chorwackiego pod przywództwem 
Ante Pavelicia. Historia ta, choć obszernie opisana i po-
wszenie dostępna, nie stanowi głównego nurtu badań nad 
europejskim faszyzmem. Obóz w Jasenovcu, o podobnym 
zbrodniczym „potencjale” jak obozy niemieckie, nie jest 
powszechnie kojarzony w krajach zachodniej Europy.

Chorwaci skrzętnie omijają ten temat i wypierają go ze 
zbiorowej pamięci. Na arenie międzynarodowej przedsta-
wiają się jako ofiary, a nie zbrodniarze i ta propaganda 

18 M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynaro-
dowej polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 2005, s. 116.

19 M. Bulajić, Jasenovac – The Jewish Serbian Holocaust (the Role of the 
Vatican) in Nazi-Ustasha Croatia (1941-1945), Fund for Genocide 
Research – Stručna knjiga, Belgrade, s. 215.

20 Srbosjek (dosł. Serbosiek – zarzynacz Serbów) – nóż rzeźnicki zaprojek-
towany specjalnie do masowej eksterminacji ofiar ustaszowskich obo-
zów koncentracyjnych. Narzędzie to było produkowane podczas II wojny 
światowej przez niemiecką fabrykę Gebrüder Gräfrath (siedzibą firmy 
było miasto Solingen).
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przynosi im pożądane owoce. Świat (społeczność mię-
dzynarodowa) kojarzy akty ludoobójstwa głównie z na-
zistowskimi Niemcami i obozem śmierci w Auschwitz. 
Rzadko opisane powyżej okrutne zbrodnie (szczególny 
modus operandi sprawców) znajdują miejsce w europej-
skim dyskursie zarówno historycznym, jak i współcze-
snym. Publikacje na ten temat stanowią głównie przed-
miot analizy naukowej historyków czy kryminologów na 
poziomie akademickim. Polscy uczniowie czy studenci nie 
potrafią odpowiedź na pytanie o Jasenovac, są niezwykle 
zdziwnieni, kiedy przekazuje się im tę ogólnodostępną 
wiedzę. W związku z tym nijejsza publikacja wypełnia tę 
edukacyjną lukę, poszerzając informacje na temat zbrodni 
wojennych i ludobójstwa w XX wieku. 

Kolejną kwestią, pomijaną w głównym nurcie europej-
skiej edukacji historycznej, pozostaje tzw. sprawa Bleibur-
ga, która do dziś dnia budzi liczne kontrowersje i debaty 
na temat zbrodni, kary oraz krwawej zemsty. 

masakra W bleiburgu – tło polityczne, 
przebieg, konsekWencje

Sprawa Bleiburga odnosi się do zdarzeń, które miały miej-
sce w maju 1945 roku w miejscowości Bleiburg na gra-
nicy austriacko-słoweńskiej. Ofiarami zbrodni, nazywa-
nej często w tym kontekście zemstą, byli członkowie lub 
współpracownicy chorwackiego reżimu faszystowskiego 
(ustasze i członkowie organizacji Hrvatsko domobranstvo). 

„Część środowiska historyków badających zbrodnie okre-
su II wojny światowej określa te działania mianem spra-
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wy Bleiburga”21, i przyjmuje jako wersję samosądu doko-
nanego przez Jugosłowiańską Armię Ludową. Niektóre 
źródła podają też informację, że w jugosłowiańskiej akcji 
uczestniczyły także wojska brytyjskie oraz członkowie tzw. 
Czarnego Legionu Ustaszy22.

Głównym oponentem wobec działań chorwackiego (fa-
szystowskiego) reżimu ustaszy były komunistyczne party-
zanckie oddziały Josipa Broz Tity. Silny ruch jugosłowiań-
skich partyzantów został gwałtownie wzmocniony w wy-
niku licznych chorwackich zbrodni wojennych. Ponadto 
ugruntowała się sytuacja na obu frontach i przywódcy 
NDH mieli świadomość nadchodzącej klęski. Z drugiej 
strony zaś wojska jugosłowiańskie, dysponując znacznym 
potencjałem kadrowym, rozpoczęły w marcu 1945 roku 
operację wytropienia sił wroga (czyli niemieckich i chor-
wackich żołnierzy)23. Ci zaś rozpoczęli odwrót do Austrii 
(było on zorganizowany przez NDH) w celu poddania się 
wojskom brytyjskim. W tej grupie byli wysoko postawieni 
funkcjonariusze ustaszy, faszystowska elita oraz ich cy-
wilni sojusznicy, którzy bardzo szybko zrezygnowali z tej 

„pomocy”, ponieważ chorwackie (faszystowskie) wojsko 
wykorzystywało ich jako żywe tarcze24. Wśród wycofują-
cych się żołnierzy zidentyfikowano także słoweńskich bo-
jowników domobrany (słoweńskiej milicji kolaboracyjnej),  

21 Z. Dizdar, Prilog istraživanju problema Bleiburga i križnih putova (u po-
vodu 60. obljetnice), „Senjski zbornik. Prilozi za geografiju, etnologiju, 
gospodarstvo, povijest i kulturu”, 32(1)/2005, s. 117-196.

22 M. Grahek Ravančić, 2008, Izručenja zarobljenika s bleiburškog polja 
i okolice u svibnju 1945, „Časopis za suvremenu povijest”, 39(3)/2008,  
s. 531-550. 

23 Z. Dizdar, op. cit.
24 Ibid.
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czetników oraz25 rosyjskojęzycznych Kozaków z XV Kor-
pusu Kawalerii SS26. Do Austrii wycofał się także kola-
boracyjny chorwacki rząd, który ostatecznie znalazł się 
w Klagenfurcie27. 

Chorwaccy faszyści liczyli na bezpieczne schronie 
wśród „bratniego” narodu austriackiego, który wbrew lan-
sowanej przez lata opinii, że Austriacy byli tzw. „pierwszą 
ofiarą Hitlera”, entuzjastyczne witał niemieckich nazistów, 
a następnie gloryfikował ich system polityczny. Jednym 
z nich był prezydent Republiki Austriackiej – Kurt Wal-
dheim, który przez dwie kadencje sprawował także urząd 
sekretarza generalnego ONZ28. W raporcie ministerstwa 
sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych stwierdzono, że 
jako oficer Wehrmachtu, późniejszy sekretarz generalny 
ONZ oraz prezydent Austrii dopuścił się szeregu zbrodni 
wojennych29. Zgodnie z przypuszczeniami Amerykanów, 
w oddziale, którym dowodził Kurt Waldheim, dokonano 
czystki etnicznej greckich Żydów30. Wprawdzie nie udo-
wodniono mu bezpośredniego uczestnictwa w aktach 
ludobójstwa, ale amerykańskie źródła nie pozostawiały 

25 Z. Springer, Croatian tragedy of Bleiburg & death marches in 1945. Me-
mories of a Croatian Soldier – Zvonko’s Story, Salzburg 1999, www.cosy.
sbg.ac.at/~zzspri/1945Tragedy/index.html (dostęp 02.11.2017). 

26 M. Grahek Ravančić, op. cit.
27 Ibid.
28 Kurt Josef Waldheim (1918-2007) – austriacki dyplomata i polityk, sekre-

tarz generalny ONZ (1972-1981) i prezydent Austrii w latach 1986-1992.
29 P.R. Bartop, S.L. Jacobs, Modern Genocide. The Definitive Resource 

and Document Collection, t. 1-4, ABC-Clio, Santa Barbara – Denver – 
Oxford 2015.

30 A. Hreczuk, Austriackie cienie nazizmu. Nie wszyscy Austriacy chcą 
wracać do wstydliwej przeszłości, Wirtualna Polska. Wiadomości, 
27.04.2015, www.wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Austriackie-cienie-
nazizmu-Nie-wszyscy-Austriacy-chca-wracac-do-wstydliwej-przeszlo
sci,wid,17487888,wiadomosc.html (dostęp 19.11.2017).
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wątpliwości, że Kurt Waldheim osobiście wydawał roz-
kazy rozstrzeliwania więźniów i deportowania Żydów do 
obozów koncentracyjnych31. Posługując się terminologią 
prawniczą (kryminologiczną), dopuścił się on tzw. spraw-
stwa kierowniczego. Wprawdzie osobiście nie uczestni-
czył w aktach masowych zabójstw, ale wydawał odpowied-
nie rozkazy, których następstwem były masowe mordy 
i egzekucje. Ponadto podległe jemu oddziały były także 
odpowiedzialne za prześladowanie partyzantki jugosło-
wiańskiej oraz dokonywanie czystek etnicznych32. 

Na Bałkanach zaś czołową postacią, która była odpo-
wiedzialna za zbrodnicze działania NDH, był niewątpli-
wie Ante Pavelić33, który w obliczu totalnej klęski jego 
faszystowskiego państwa nie poddał się Jugosłowianom, 
ale podjął próbę ucieczki do Austrii. W związku z tym 
w maju 1945 roku Pavelić nielegalnie opuścił terytorium 
NDH. Ukrywał się, korzystając z pomocy chorwackie-
go duchowieństwa katolickiego (szczególnie Krunoslava 
Draganovicia) oraz biskupa Aloisa Hudala pochodzącego 
z Watykanu34. Pod koniec 1947 roku Ante Pavelić wyjechał 
z Europy, posługując się fałszywymi dokumentami uzy-
skanymi za staraniem katolickiego biskupa Aloisa Huda-
la35. Pod przybranym nazwiskiem Pablo Aranyos zaokrę-

31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ante Pavelić (1889-1959) – prawnik, chorwacki polityk faszystowski, 

przywódca ustaszy. Poglavnik Niepodległego Państwa Chorwackiego 
(1941-1945), odpowiedzialny za zbrodnie ludobójstwa na niechorwackiej 
ludności cywilnej (Serbach, Żydach i Romach).

34 M. Aarons, J. Loftus, Unholy Trinity: The Vatican, The Nazis, and the 
Swiss Bankers, St. Martin’s Press, New York 1998. Oficjalna informacja 
podsekretarza stanu USA Stuarta Eizenstata z dnia 2 maja 1998 roku.

35 Biskup Alois Hudal nie ukrywał, że legalnie pomagał nazistowskim 
zbrodniarzom, którzy – jego zdaniem – „często byli całkowicie niewin-
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tował się na pokład włoskiego statku i w ten sposób dotarł 
do Argentyny. Wkrótce rozpoczął polityczną działalność 
(był twórcą skrajnie prawicowego i antyjugosłowiańskiego 
ugrupowania pod nazwą Chorwacki Ruch Wyzwoleńczy). 
Jugosłowiańskie służby bezpieczeństwa UDBA (Uprava 
državne bezbednosti, hr. Uprava državne sigurnosti, tj. 
Państwowa Służba Bezpieczeństwa) zorganizowały na 
niego zamach. Zmarł w Madrycie w 1959 roku36.

Kolejnym austriackim zbrodniarzem wojennym odpo-
wiedzialnym za liczne zbrodnie popełnione na terytorium 
Bałkanów (deportacja około 50 tysięcy greckich Żydów do 
obozów zagłady) był generał Alexander Löhr37. Został on 
zatrzymany przez brytyjskie wojsko, a następnie przeka-
zany stronie jugosłowiańskiej. Sąd postanowieniem z dnia 
16 lutego 1947 roku wydał jednoznaczny wyrok w postaci 
kary śmierci, uznając go za winnego zbrodni wojennych38. 
Ostatecznie wojska NDH zostały rozbrojone i poddały się 
Brytyjczykom 15 maja 1945 r.39

ni”. W swoich wspomnieniach podkreślał, że „dzięki fałszywym dokumen-
tom wielu z nich uratowałem. Mogli się wymknąć prześladowcom i uciec 
do szczęśliwszych krajów”. A.C. Hudal, Römische Tagebücher. Lebensbe-
ichte eines alten Bischofs, Leopold Stocker Verlag, Graz – Stuttgart 1976, 
s. 21. Cyt. za: D.J. Goldhagen, op. cit., s. 185.

36 E. Paris, op. cit..
37 B. T. Wieliński, 2014, Nazista i zbrodniarz czczony w Austrii, „Gazeta 

Wyborcza”, 22.12. 2014, www.wyborcza.pl/1,76842,17168142,Nazista_i_
zbrodniarz_czczony_w_Austrii.html (dostęp 15.02.2016).

38 E. Pitsch, Alexander Löhr, t. 1: Der Generalmajor und Schöpfer der 
Österreichischen Luftstreitkräfte, Österreichischer Milizverlag, Salzburg 
2004.

39 V. Žerjavić, Demografija o Bleiburgu, [w:] M. Grčić (red.), Bleiburg. Otvo-
reni dossier, Vjesnik, Zagreb 1990; J. Tomasevich, War and Revolution in 
Yugoslavia, 1941-1945: Occupation and Collaboration, Stanford Univer-
sity Press, Stanford 2001, s. 763; V. Žerjavić, Jugoslavija – manipulacije 
žrtvama drugog svjetskog rata. Yugoslavie – manipulations sur le nombre 
des victimes de la seconde guerre mondiale. Jugoslawien – manipulatio-
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jasenovac versus bleiburg  
– ideologiczna opozycyjna para

W trakcie istnienia socjalistycznej Jugosławii sprawa Ble-
iburga i Jasenovca była celowo pomijana lub zniekształ-
cana w podręcznikach historii. Działo się tak głównie ze 
względu na to, że ujawniała ona głębokie i skomplikowane 
problemy narodowo-etniczne, które były niewygodne dla 
władz socjalistycznego państwa. Ideologia komunistycz-
nej Jugosławii opierała się na braku różnic narodowo-et-
nicznych, a jej obywatele powinni zintegrować się jako 
jeden jugosłowiański naród. Próba ta została boleśnie 
zweryfikowana, kiedy na początku lat 90. XX wieku wybu-
chła wojna domowa w Jugosławii. Wówczas też odrodzi-
ły się narodowo-etniczne konflikty, umiejętnie skrywane 
i poddawane manipulacji przez Josipa Broz Titę. Wówczas 
chorwaccy nacjonaliści na nowo odkryli sprawę Bleibur-
ga, przemilczając kwestię Jasenovca. W związku z tym 
wydarzeniami z Bleiburga zainteresował się chorwacki 
nurt rewizjonistyczny40 i zorganizował w maju 1994 roku 
w Zagrzebiu Międzynarodowe Sympozjum Badania Tra-
gedii Bleiburga. Pokłosiem tych obrad stał się dokument 
prawny Chorwacji (ustawa uchwalona w 1995 roku)41, któ-
ry otworzył drogę do oficjalnych obchodów komemora-
cji ofiar Bleiburga. Wówczas nad powojenną Chorwacją 

nen mit Kriegsopfern des zweiten Weltkriegs. Yugoslavia – manipula-
tions with the number of second world war victim, tłum. Z. Frka-Petešić,  
E. Bosnar, M. Risek, Hrvatski izdavački centar, Zagreb – New York 1993.

40 M. Grahek Ravančić, op. cit.
41 Д. Трбојевић, Сећање на зло. Политика комеморације жртава на-

цистичких и усташких логора, Српски генеалошки центар, Бео-
град 2014.
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sprawował jeszcze władzę Franjo Tuđman42, stojący na 
czele nacjonalistycznej Chorwackiej Wspólnoty Demo-
kratycznej. Od tego momentu sprawa Bleiburga nabrała 
politycznego wymiaru, szczególnie w bieżącej chorwackiej 
polityce wewnętrznej. We wrześniu 2008 roku do Bleiber-
ga przyjechał premier Chorwacji Zoran Milanović, który 
stwierdził, że „wszystkie ofiary miały prawo do uczciwego 
i sprawiedliwego procesu sądowego”43. Niemniej jednak 
już rok później ówczesny prezydent Chorwacji Stipe Me-
sić skrytykował przedstawicieli parlamentu, którzy pod-
czas uroczystości w Bleiburgu eksponowali zabronione 
prawnie symbole ustaszy. 

Kolejny chorwacki prezydent Ivo Josipović w 2010 roku 
„zapowiedział zaprzestanie uczestnictwa w obchodach upa-
miętnianiapę masakry w Bleiburgu, jeśli w ich trakcie nadal 
będą widoczne emblematy ustaszy”44. Ostatecznie w 2012 
roku parlament Chorwacji, także pod naciskiem Unii Eu-
ropejskiej, podjął decyzję o odwołaniu finansowania ob-
chodów w Bleibergu. Premier Zoran Milanović wyraźnie 
zaznaczył, że „państwo nie będzie wspierało zarówno po-
litycznie, jak i finansowo neofaszystowskich grup propagu-
jących idee NDH”45, zaś były prezydent Chorwacji S. Mesić 
stwierdział, że Jasenovac był widownią ludobójstwa, holo-

42 S. L. Szczesio, Franjo Tuđman to ojciec chorwacji czy autokrata?, Hist-
mag, 17.12.2006, www.histmag.org/Franjo-Tudman-ojciec-Chorwacji-
-czy-autokrata-805 (dostęp 20.10.2017).

43 Ibid.
44  Zob.: M. Falski, T. Rawski, Jasenovac, Bleiburg, Vukovar: miejsca pamięci 

a dyskurs publiczny, [w:] M. Fabisiak, M. Owsiński (red.), Obóz-Muzeum. 
Trauma museum – trauma we współczesnym wystawiennictwie, Univer-
sitas, Kraków 2013, s. 193-214. 

45 C. Job, Yugoslavia’s ruin: The bloody lessons of nationalism, a patriot’s 
warning, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2002, s. 28. 
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kaustu i zbrodni wojennych46. W kolejnych latach przedsta-
wiciele chorwackiej władzy wykonawczej składali jedynie 
wieńce przy pomniku w miejscowości Tezno47.

Kontrowersje wokół sprawy Bleiburga nadal elektryzują 
chorwackie społeczeństwo, choć od momentu przyjęcia 
tego kraju do UE nie stanowią już głównej osi debaty pu-
blicznej. Kwestia Bleiburga jest tym bardziej skompliko-
wana, że do dnia dzisiejszego nie odnaleziono pełnej do-
kumentacji dokonanej zbrodni. Przede wszystkim dotyczy 
to liczby ofiar. Analizy statystyczne z 1990 roku autorstwa 
Srećko Pšeničnika, syna Ante Pavelicia, wykazały, że liczba 
ta wynosiła około 10 tysięcy ofiar48. Z kolei inne źródła 
podają, że w wyniku titowskiej operacji wojsk jugosło-
wiańskich w Bleiburgu zginęło od 45 do 50 tysięcy osób49. 
Jozo Tomasevich w książce z 2001 roku podaje zaś liczbę 
50 tysięcy50. Chorwacki ekonomista i demograf Vladimir 
Žerjavić wylicza, że wśród ofiar samosądu było 36 tysięcy 
Chorwatów, 8-10 tysięcy Słoweńców, 5 tysięcy muzułma-
nów i 2 tysiące czetników (Serbów i Czarnogórców)51. Były 
dyplomata Cvijeto Job w książce z 2002 roku zamieszcza 
liczbę ofiar w granicach od 12 do 15 tysięcy52. Chorwacki 
historyk Juraj Hrženjak w swoim raporcie z 2007 roku 

46 Zob.: Jasenovac – bałkański Auschwitz, Lux Veritatis, www.jasenovac-
info.com/biblioteka/LuxVeritatisJasenovac.pdf (dostęp: 20.02.2016).

47 D. Pilsel, Antifašisti priznaju partizanske zločine, „Novi list”, www.
novine.novilist.hr/?WCI=Rubrike&WCU (dostęp 15.02.2016).

48 C. Job, op. cit.
49 Mesić: Od Bleiburga ste napravili ustaški dernek, „Oslobođenje”, 19.05.2009, 

www.archive.fo/TOpE, (dostęp 20.02.2016).
50 J. Tomasevich, op. cit., s. 13
51 D. Pilsel, op. cit.
52 Top Croatian officials to commemorate Tezno victims, Tportal, 14.05.2012, 

www.tportal.hr/vijesti/clanak/top-croatian-officials-to-commemorate-
tezno-victims-20120514 (dostęp 12.11.2017).
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dowodzi, że w Bleiburgu rozstrzelanych zostało od 12 do 
14 Tysięcy osób, 20 popełniło samobójstwo, a wśród roz-
strzelanych znalazło się 1,5 tysiąca strażników obozów 
koncentracyjnych53.

Podsumowując powyższe kontrowersje w kwestii nie-
zgodności co do liczy ofiar masakry w Bleiburgu, specjali-
zująca się w tej tematyce historyk Martina Grahek Ravan- 
čić pisze, że nie można jednocznacznie opisać dokładnej 
liczby ofiar masakry w Bleiburgu54.

W miejscu byłego obozu zagłady Jasenovac powstało 
Centrum Edukacji o Zagładzie. Władze chorwackie ofi-
cjalnie potępiają wszelkie przejawy faszyzmu, na dowód 
tego przedstawiając, że Chorwacja uczestniczy także 
w programie ICHEIC55, który realizuje program Eduka-
cji o Holokauście w Europie. Organizacja ta działa od 2005 
roku i ma na celu rozpowszechnienie i utrzymanie pamię-
ci o Zagładzie56. Szkoła o nazwie „International School 
for Holocaust Studies” zorganizowała w tym celu szereg 
seminariów dla nauczycieli i szkoleniowców o Holokau-
ście mającym miejsce w różnych krajach Europy, m.in 
w Chorwacji, Czechach, Francji, Finlandii, Liechtensteinie, 

53 J. Tomasevich, op. cit., s.14
54 M. Grahek Ravančić, Bleiburg i križni put 1945. Historiografija, publicistika 

i memoarska literatura, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2009.
55 Zob.: ICHEIC – The International Commission on Holocaust Era In-

surance Claims, www.icheic.org (dostęp: 20.02.2015). Międzynarodowa 
Komisja ds. roszczeń ubezpieczeniowych z okresu Holokaustu (ICHE-
IC) została utworzona w 1998 roku przez National Association of Insu-
rance Commissioners: w celu identyfikacji oraz rozstrzygania i stosow-
nych odszkodowań indywidualnych ofiar Holokaustu. Protokoł Usta-
leń („MOU”) został podpisany w dniu 25 sierpnia 1998 roku, przez kil-
ka europejskich firm ubezpieczeniowych. www.wjro.org.il/our-work/
international-commission-on-holocaust-era-insurance-claims/ (dostęp: 
15.05.2017).

56 Ibid.
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Skandynawii, Grecji, Belgii, Polsce, Rumunii, Niemczech, 
Austrii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, na Węgrzech, 
Litwie i Ukrainie57.

Niemniej jednak chorwackie władze dość opieszale 
podchodzą do rozliczeń z niechlubną faszystowską prze-
szłością, a jeśli już dochodzi do skazania któregokol-
wiek zbrodniarza z okresu II wojny światowej, pojawiają 
się liczne głosy usprawiedliwiające podjęte przez niego 
zbrodnicze działania. Znakomitym przykładem jest po-
stać Dinko Šakicia – chorwackiego zbrodniarza wojenne-
go, komendanta obozu zagłady w Jasenovacu. 

W dniu 21 lipca 2008 roku Dinko Šakić zmarł w więzie-
niu w wieku 87 lat. Został skazany na karę 20 lat pozba-
wienia wolności za zbrodnie wojenne. Po II wojnie świa-
towej – podobnie jak wielu innych nazistowskich zbrod-
niarzy – do 1998 roku przebywał na teytorium Argentyny. 
W 1998 roku został przekazany Chorwacji, a w 1999 roku 
sąd w Zagrzebiu skazał go na 20 lat więzienia za zbrodnie 
w obozie w Jasenovacu58. Dinko Šakić został oskarżony 
o zbrodnie wojenne. Podczas procesu nie przyznał się do 
winy, zasłaniając się poczuciem obowiązku i chorwacką 
racją stanu59. Podobnej retoryki używali niemieccy zbrod-
niarze wojenni, zasłaniając się wyznawaną wówczas 
ogólnie ideologią i poczuciem obowiązku, powtarzając 
do znudzenia: „Taki miałem rozkaz”. Sąd jednak oddalił 
tłumaczenia oskarżonego, stwierdzając jednoznacznie, że 

„zmuszał więźniów do pracy ponad siły, głodził, maltreto-

57 Ibid.
58 Zob.: JUSP Jasenovac – Dinko Šakić, www.jusp-jasenovac.hr/Default.

aspx?sid=6837 (dostęp 20.02.2016).
59 Ibid.
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wał, torturował i zabijał oraz nie zrobił nic, by powstrzy-
mać swoich podwładnych przed robieniem tego samego”60. 

Pogrzeb D. Šakicia wywołał międzynarodowe perturba-
cje oraz rozpoczął dyskusję o wojennej historii katolickiej 
Chorwacji. Dnia 24 lipca 2008 roku, w czasie nabożeństwa 
żałobnego za byłego ustasza – jak napisał dziennik „Ve-
cernji List” – żegnający go duchowny stwierdził, że wszy-
scy Chorwaci powinni być dumni z Dinko Šakicia, a sąd, 
który go oskarżył – oskarżył jednocześnie zarówno Chor-
wację jak i Chorwatów61. Ponadto dominikanin Vjekoslav 
Lasić pozytywnie ocenił też współpracujący z nazistami 
reżim ustaszy, mówiąc, że stał się on podstawą funkcjo-
nowania dzisiejszej niepodległej Chorwacji62. Podobnie 
poglądy reprezentuje wielu Chorwatów, którzy – jak na 
razie – są polityczną ekstremą. Przedstawiciele chorwac-
kiej prawicy nierzadko określają obóz w Jasenovcu jako 

„niemiecki obóz zagłady na chorwackiej ziemi” (aurorka 
tekstu zarejestrowała tę wypowiedź podczas przepro-
wadzania wywiadów swobodnych w 2014 roku, będąc 
w Chorwacji). Sytuacja przypomina kontrowersje wokół 
określenia „polskie obozy śmierci”. Sytuacja jest o tyle ku-
riozalna, że Chorwaci świadomie fałszują swoją historię, 
wypierając się odpowiedzialności za zbrodnie, zaś Polacy, 

„będący niewątpliwe ofiarami systemu faszystowskiego, 
zostają oskarżeni o udział w Holocauście”63.

60 Zob.: G. Partos, Dinko Sakic: Concentration camp commander, „The In-
dependent„, 23.07.2008, www.independent.co.uk/news/obituaries/dinko-
sakic-concentration-camp-commander-875730.html (dostęp 20.02.2016).

61 Zob.: Uhićen i izručen Dinko Šakić, Večernji list, 20.09.2005, www.vecern-
ji.hr/svijet/uhicen-i-izrucen-dinko-sakic-810241 (dostęp 20.02.2016).

62 Ibid.
63 „Owe media stopniowo eliminowały Niemców jako autorów Holocau-

stu, nazywając ich nazistami, później nazistami i Polakami, wreszcie 
coraz częściej Polakami, czego jaskrawym symbolem jest terminologia 
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Powyższe wydarzenia spotkały się ze zdecydowanym 
sprzeciwem organizacji żydowskich oraz Centrum Szy-
mona Wiesenthala z siedzibą w Los Angeles. Także ówcze-
sny prezydent Chorwacji S. Mesić oświadczył, że wyraźnie 
kontestuje nazistowskie przestępstwa, także te popełnio-
ne przez komendanta obozu w Jasenovacu. Zapowiedział 
też, że apoteozę reżimu ustaszy w czasie pogrzebu zba-
dają stosowne organy państwowe. Wypowiedź katolickie-
go duchownego skrytykował również ambasador Izraela 
w Zagrzebiu. Niniejszy przypadek ukazuje obraz chorwac-
kiego społeczeństwa, które pomimo politycznej popraw-
ności swoich władz reprezentuje skrajne, faszystowskie 
poglądy i pochwala tradycje usztaszy. Stanowi to punkt 
wyjścia do odpowiednich działań edukacyjno-informacyj-
nych na rzecz przywrócenia pamięci chorwackiemu spo-
łeczeństwu, które wyjątkowo gorliwie kultywuje pamięć 
ofiar Bleiburga, jednocześnie relatywizując ludobójstwo 
w Jasenowcu. 

W związku z tym Bleiburg staje się częścią szerszej nar-
racji, która tworzy opozycyjną parę Chorwacja versus Ser-
bia: po stronie chorwackiej wyliczane są wartości pozy-
tywne (zachodnioeuropejski porządek, demokracja, wy-
soka kultura itd.), zaś po przeciwnej – skarajnie negatyw-
ne, łącznie z pejoratywnym postrzeganiem prawosławia 
czy ideologią komunizmu. „Chorwacja w czasie II wojny 
światowej stała się bastionem sprzeciwu wobec komuni-
zmu, zaś wytrwałą obecność w obozie Osi interpretuje 

tycząca obozów zagłady, która ewoluowała tak: 1.) »Niemieckie obozy 
koncentracyjne«, 2.) »Nazistowskie obozy koncentracyjne«, 3.) »Nazi-
stowsko-polskie obozy koncentracyjne”. 4) »Polskie obozy koncentracyj-
ne«, regularnie używany przez media Zachodu. Słowo Niemcy zastąpio-
no słowem naziści np. »Naziści i Polacy wymordowali Żydów podczas 
II wojny światowej«”. W. Łysiak, Łysiak na łamach 3 oraz wywiad-rzeka, 
Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1995, s. 107-111.
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się jako jedyną szansę na stawienie czoła barbarzyńskiej, 
ateistycznej i antykulturowej ideologi”64. Dychotomia  

„Jasenovac/Bleiburg wpisuje się więc w szerszy kontekst 
polityczno-ideologiczny, a nawet cywilizacyjny. Jest to 
symbol sporu o historię, tożsamość, przynależność na-
rodową czy etniczną”65. Warto ponownie podkreślić, że 
Bleiburg i Jasenovac wyznaczają w chorwackim dyskur-
sie publicznym oś podziału pamięci zbiorowej dotyczącej 
II wojny światowej, ogniskując wokół siebie wypowiedzi 
i postawy z dwóch skrajnych biegunów ideologicznych”66.

WyzWania edukacjne Wobec aktóW 
zbioroWej przemocy – przypadek 

bleiburga i jasenoWca

Sprawa Jasenovca i Bleiburga jest nadal istotna w chor-
wackim dyskursie politycznym i historycznym, a także 
w warstwie edukacyjnej. W tej sprawie wypowiedział się 
również były prezydent państwa Ivo Josipović, stwierdza-
jąc w 2012 roku podczas uroczystości upamiętniających 
ofiary II wojny światowej, że „w chorwackich podręczni-
kach nie zawarto całej prawdy o zbrodniach popełnianych 
poprzez NDH”67. Oprócz tego zwrócił uwagę na media, 
w których rewizjoniści często manipulują opinią publicz-
ną fałszywie interpretując fakty historyczne.

64 M. Falski, Ideologiczny portret chorwackiej emigracji po 1945 roku, 
Przypadek Antuna Bonifačicia, „Pamiętnik Słowiański”, 54(2)/2004,  
s. 85-104.

65 Ibid.
66 M. Falski, T. Rawski, op. cit., s. 171-193. 
67 Ibid.
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Sprawa jest na tyle poważna, że – jak twierdzą biegli 
specjaliści – dokonana reforma chorwackiej edukacji zo-
stał przeprowadzona chaotycznie, a jej efekty nie gwaran-
tują rzetelnej, pogłębionej wiedzy i refleksji eduacyjno-hi-
storycznej. „Autorzy reformy zdefiniowali, co prawda, za-
dania w zakresie nauczania historii, ale zupełnie pominęli 
podstawową problematykę dotyczącą nauki o zbrodniach 
wojennych i ludobójstwie, a tym samym nie udało im się 
postawić żadnego sensownego celu nauczania”68. Eduka-
cja, którą zaproponowało ministerstwo Edukacji, Nauki 
i Sportu (przy wsparciu historyków), jest projektem nie-
dopuszczającym alternatywnych poglądów ani rozwiązań. 
Uczniowie, uczęszczając na lekcje historii w trybie chor-
wackiej szkoły podstawowej i średniej, obciążeni są dużą 
ilością materiału dydaktycznego. Ponadto ów program 
nauczania jest przesycony historią i geografią polityczną, 
trudną w dedukcji i obarczoną znaczną dozą politycznej 
emanacji. Młodzi ludzie, szczególnie w okresie dojrzewa-
nia, przeżywają wiele problemów psychologicznych oraz 
emocjonalnych. Wyjątkowo cieżko przyswajają kontro-
wersyjne fakty z  historii Chorwacji, które są dotkliwe 
i przypominją nieodległą wojnę domową. „Ten etap edu-
kacji realizowany jest w dość trudnym okresie życia mło-
dego człowieka. Wówczas kształtuje się jego swiatopogląd, 
podejście do polityki i krytytyczny stosunek do trudnej 
narodowej historii”69. 

Nauczanie historii w Chorwacji realizowane jest w toku 
6- lub 8-letniego programu edukacyjnego. W tak maso-

68 Katalog znanja, vještina i sposobnosti po razredima osnovne škole, 2004, 
s. 35.

69 I. Rendić-Miočević, Hrvati bez povijesne vizije, „Vijenac”, 9487/2012, 
www.matica.hr/vijenac/487/hrvati-bez-povijesne-vizije-18742/ (dostęp 
25.02.2016). 
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wym przekazie wiedzy historycznej wiele emocjonalnych 
oraz psychologicznych problemów zostało wyeliminowa-
nych w trakcie tworzenia reformy systemu edukacji. Dzi-
siejszy materiał oświatowy, sprowadza się do niezrozu-
miałej deklaracji z niejasną narracją, czego skutkiem jest 
eliminacja samodzielnego myślenia uczniów oraz szybkie 
wypieranie przez nich przyswojonych faktów. Tego rodza-
ju transfer wiedzy realizowany w ciągu 6 czy 8 lat (420-560 
godzin dydaktycznych) stawia liczne pytania autorom zre-
formowanego w 2005 roku systemu chorwackiej oświaty70.

Ponadto proponuje się młodzieży odległe schematy 
z czasów komunistycznej Jugosławii (lata sprawowania 
władzy przez Titę – 1945-1980), bez istotnej rewizji i hi-
storyczno-antropologicznych wyjaśnień. Znaczny wpływ 
na chorwacką edukację historyczną mają także wymogi 
Rady Europy, Unii Europejskiej i innych organizacji71, 
mających na względzie doświadczenia zbrodni wojen-
nych dokonywanych w przeszłości (obejmujących okres 
II wojny światowej i ostatnich wojen domowych z począt-
ku XX wieku). Rodzi to sprzeciw chorwackich ruchów 
nacjonalistycznych, które domagają się narodowej (jed-
nostronnie gloryfikujacej chorwacki naród) wersji historii, 
upamiętniania takich kwestii jak sprawa Bleiburga i pomi-
jania niewygodnej prawdy o ludobójstwie w Jasenovacu. 
Chorwacki naród wykreował swój własny wizerunek na 
arenie międzynarodowej jako tzw. wiecznej ofiary, odsu-

70 Ibid. 
71 Chorwacja: Trzeba położyć kres bezkarności ludzi odpowiedzialnych za ła-

manie praw człowieka w czasie wojny, Amnesty International, 13.12.2004, 
www.amnesty.org.pl/chorwacja-trzeba-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-
kres-bezkarno%C5%9Bci-ludzi-odpowiedzialnych-za-%C5%82amanie-
praw-cz%C5%82owieka-w-czasie-wojny/ (dostęp 15.05. 2017); M.A. 
Nowicki (oprac.), Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 
2010, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 194-198, 331-339.
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wając w głęboką niepamięć własne zbrodnie, także te do-
konywane podczas wojny domowej w latach 90. XX wie-
ku (m.in. operacja „Burza” i kontrowersyjna postać Ante 
Gotoviny72). Ponadto w podręcznikach historii unika się 
używania niektórych pojęć, jak np. „wojna domowa”, kie-
rując się opacznie rozumianą poprawnością polityczną 
i chorwacką racją stanu73. 

W 100 lat po wybuchu I wojny światowej młodzież na 
Bałkanach uczy się różnych wersji historii tego konflik-
tu. Brak ujednolicenia i sposób interpretacji, zwłaszcza 
przyczyn wojny, mają odzwierciedlenie w konfliktach z lat 
90. XX w. i są najczęściej wykorzystywane w celach poli-
tycznych. Dopóki istniała Jugosławia, uczniowie uczyli się 
jednej wersji historii. Po rozbiciu federacji każda z byłych 
republik stworzyła swoją własną wersję historii, podpiera-
jąc się podziałami społecznościowymi oraz politycznymi 
w tym regionie Europy. Jak zauważa dyrektor wykonawczy 
Centrum na rzecz Demokracji i Pojednania w Europie Po-
łudniowo-Wschodniej Nenad Šebek, historia zostaje do-
stosowywana do aktualnych potrzeb poszczególnych elit 
rządzących w danym kraju. I jak słusznie podkreśla eks-
pert, dla jednych Gavrilo Princip jest zwykłym terrorystą, 
dla drugich buntownikiem, który miał swoje istotne po-
wody, by zabić księcia Ferdynanda. Szczególnie rozdźwięk 
w postrzegniu tych faktów rejestruje się w Bośni i Her-

72 Ante Gotovina (ur. 1955) – chorwacki żołnierz i generał oskarżany 
o zbrodnie wojenne, ostatecznie uniewinniony. W 2011 został skazany 
przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii na 24 lata 
więzienia za zbrodnie popełnione w 1995 roku na Serbach. Uznany za 
niewinnego przez Trybunał ONZ 16 listopada 2012 r. W Chorwacji jest 
uznawany za jednego z największych bohaterów wojny z Serbami.

73 A. Sokulska, BiH: Różna historia I wojny światowej w szkołach na 
Bałkanach, 14.05. 2014, www.balkanistyka.org/bih-rozna-historia- 
i-wojny-swiatowej-w-szkolach-na-balkanach/ (dostęp 15.05.2017).
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cegowinie, zróżnicowanej narodowo i etniczne. Na tych 
terenach nie istnieje jedna oficjalna wersja historii, każda 
nacja interpetuje ją według swoich wzorców74.

Największy dysonans dotyczący przyczyn wybuchu 
I wojny światowej obserwuje się w podręcznikach do na-
uki historii, które w sposób jednoznaczny pokazują, jak 
należy traktować ów zamach. W Republice Serbskiej or-
ganizacja Młoda Bośnia, do której należał Gavrilo Princip, 
jest traktowana jako organizacja narodowowyzwoleńcza. 
Natomiast chorwackie podręczniki, z których korzysta 
część uczniów na terytorium BiH, opisują ją jako grupę 
terrorystyczną, wspieraną przez Serbię. Jak zauważa wielu 
przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, w tym profe-
sor historii z Banja Luki Željko Vujadinović, identyfiko-
wanie Młodej Bośni i Gavrila Principa jako terrorystów 
ma doprowadzić do rozmycia odpowiedzialności za I woj-
nę światową i obarczenia serbskiej strony za jej wybuch. 
Wszystko to ma podłoże polityczne i jest ściśle powiązane 
z niedawnym konfliktem w BiH w latach 1992-199575.

Państwa bałkańskie dostosowują interpretację zamachu 
na arcyksięcia Ferdynanda do swojej bieżącej polityki, hi-
storii i geografii politycznej, którą opierają na konfliktach 
z lat 90. XX wieku. W Serbii panuje przekonanie, że przy-
czyną owych wojen (wojna serbsko-chorwacka, wojna 
w Bośni i wojna o Kosowo) była chęć kontroli gospodar-
czej i politycznej (zachowanie lub rewizja stref wpływów) 
nad Europą przez możnych tego świata. Sam zamach na-
tomiast traktowany jest jako pretekst, który miał dopro-
wadzić do rozbicia Serbii. W chorwackich szkołach dzieci 
dowiadują sie na lekcjach historii, iż to Serbia doprowa-

74 Ibid.
75 Ibid.
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dziła do wybuchu I wojny światowej z powodu austro-
-węgierskiej aneksji Bośni i Hercegowiny. Serbowie zaś, 
jak przekonują treści w chorwackich podręcznikach do 
historii, od zawsze pragnęli zawłaszczyć te terytoria, a ich 
głównym celem było proklamowanie Wielkiej Serbii. To 
pragnienie miało być podstawą zamachu. Wprawdzie po 
1999 roku nazwano Gavrila Principa serbskim nacjona-
listą, unika się jednocześnie bezpośredniego oskarżania 
Serbów jako winnych wybuchu I wojny światowej. W Ma-
cedonii, podobnie jak w Serbii, uważa się, że Monarchia 
Austro-Węgry, Niemcy i Włochy wykorzystały zamach 
jako pretekst, by przeprowadzić inwazję. Jako współwin-
nych wymienia się także Bułgarów, którzy prowadzili 
wówczas politykę ekspansyjną, a w konflikt włączyli się, 
aby zająć słowiańską Macedonię. Tak różne wersje historii 
nie prowadzą bynajmniej do kompromisu i – jak pokazu-
ją bolesne doświadczenia ostatnich krwawych wojen na 
Bałkanach – osiągnięcie porozumienia jest praktycznie 
niemożliwe, co podkreślają zarówno środowiska intelek-
tualne, jak i mieszkańcy regionu76. 

Analizując dalsze kroki reformy całego systemu eduka-
cji z 2005, stwierdza się, że jej autorzy (Chorwackie Mi-
nisterstwo Nauki Edukacji i Sportu), nie odnieśli się do 
kwestii kolejności epok w programowej edukacji histo-
rycznej. Otóż reforma ta przebiegała w dwóch etapach77. 

76 Ibid.
77 W Chorwacji za edukację odpowiedzialne jest Ministerstwo Nauki Edu-

kacji i Sportu. Ustawa mówi bowiem, że obowiązkiem państwa jest za-
pewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym. W związku z tym 
do dyspozycji dzieci są żłobki i przedszkola. (Diječi vrtić). Małe dzieci 
przebywają w nich cały dzień lub tylko pięć godzin (tzw. skrócony pro-
gram wychowania przedszkolnego). Osobnym programem są objęte 
zaś dzieci 6-letnie, które po ukończeniu 7 lat są kierowane do pierw-
szej klasy szkoły podstawowej. W Chorwacji funkcjonuje około 1600 
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Pierwszy realizowany jest w szkole podstawowej, a drugi 
w średniej78. W obu okresach dydaktycznych materiał re-
alizowany jest od prehistorii do czasów współczesnych. 
W związku z tym zrezygnowano z wykładu ciągłego, 
w którym materiał nie byłby powtarzany. „Linearne po-
dejście doprowadziłoby do racjonalnego rozłożenia ma-
teriału i zyskania czasu na bardziej szczegółowe opraco-
wanie poszczególnych epok, a także na solidne wyłożenie 
złożonej problematyki historii Chorwacji XX wieku”79. 

Obecnie w Chorwacji nie prowadzi się żadnych badań 
na temat nauczania historii, które mogłyby zaowocować 
wartościową reformą edukacji. W związku z tym histo-

przedszkoli i żłobków, w tym także i prywatne; te ostatnie stanowią oko-
ło 35% ogólnej liczby. W większości przedszkoli oprócz podstawowej 
edukacji przedszkolnej dzieci uczą się jednego języka obcego w ramach 
zintegrowanego nauczania języków obcych. Chorwacka szkoła rozwi-
ja też kulturę fizyczną, a dzieci uczą się rytmiki, tańca, dziecięcej piłki 
nożnej oraz tenisa. Zapoznają się też z chorwacką kulturą narodową. 
Obowiązkiem nauki w szkole podstawowej objęte są wszystkie dzieci. 
Przez pierwsze 4 lata uczą się w klasach prowadzonych przez jednego 
nauczyciela. Program nauczania obejmuje: język chorwacki, matema-
tykę, przyrodę, plastykę, kulturę fizyczną i jeden język obcy (zazwyczaj 
angielski). W następnych klasach edukacja zostaje poszerzona o histo-
rię, geografię i nauki ścisłe, a także o kolejny język obcy (włoski lub nie-
miecki). Przedmioty nauczane są już przez nauczycieli przedmiotowych. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej blisko 90% uczniówiów podejmuje 
naukę w jednej z trzech kategorii szkół średnich: gimnazjum (odpowied-
nik polskiego liceum – 4 lata) szkoły zawodowo – techniczne (3-5 lat) 
i szkoły artystyczne (4 lata). Szkołę średnią kończy państwowy egzamin 
„Državna matura”. Studia wyższe to trzy rodzaje szkół: uniwersytety, po-
litechniki i wyższe szkoły artystyczne. W 2005 roku przeprowadzono 
reformę chorwackich szkół wyższych, dostosowując tak ich organizację, 
jak i nauczanie do systemów obowiązujących w UE. Obowiązują trzy 
rodzaje studiów: licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Zob.: Study 
in Croatia, www.studyincroatia.hr/ (dostęp 15.05.2017). 

78 Ibid.
79 I. Rendić-Miočević, op. cit., s. 40.
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rycy stoją przed wyzwaniem restrukturyzacji edukacyj-
nego materiału historycznego. Tak złożone zadanie war-
to wykonywać interdyscyplinarnie. „Współczesna nauka 
kładzie nacisk na antropologię historyczną, która zajmuje 
się wszystkimi aspektami życia ludzkiego, włączając w to 
także takie dziedziny, jak socjobiologia, genetyka, psycho-
logia ewolucyjna, etnopsychologia, socjologia, psychiatria 
i inne. W niniejszych rozważaniach warto wziąć pod uwa-
gę twierdzenie Konrada P. Liessmanna”80, które zakłada, 
że „nauka w tzw. społeczeństwie nauki nie reprezentuje 
żadnej wartości. Zdefiniowana jest bowiem jako produkt 
otrzymany na podstawie ekstremalnych kryteriów (możli-
wości przewidywania, przystosowania, wykorzystania)”81.  
W tej konstrukcji zaprzeczanie prawdzie przybiera charak-
ter systemowy i w ten sposób spada poziom wykształcenia. 
Chodzi tu oczywiście nie o ogólny poziom wykształcenia, 
ale konkretny brak wiedzy dotyczący niektórych wyda-
rzeń historycznych (np. w przypadku wybiórczej wiedzy 
na temat Jasenovca czy mitologizowanie sprawy Bleibur-
ga) Według K.P. Liessmanna, ów niski poziom jest „typo-
wy dla wspomnianego tzw. społeczeństwa nauki, stopnio-
wo zagnieżdża się w różnych środowiskach, prowadząc do 
zanikania różnic kulturowych w postmodernistycznych 
społeczeństwach”82. Z drugiej strony zaś obserwuje się 
powrót trybalizmu i odradzanie się w Europie struktur 
klanowych (plemiennych), konserwujących odmienności 
narodowe czy etniczne. Zjawisko to zostało wzmocnione 
poprzez tzw. kryzys migracyjny i napływ ludności kulty-
wującej tego rodzaju zwyczaje. 

80 Ibid.
81 Ibid.
82 I. Rendić-Miočević, op. cit.; K.P. Liessmann, Theorie der Unbildung. Die 

Irrtümer der Wissensgesellschaft, Zsolnay Verlag, Wien, s. 10-20.
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Wykształcenie i edukacja powinny obejmować całościo-
wy wymiar historycznych wydarzeń, również tych niewy-
godnych czy wręcz wstydliwych. Niestety chorwackie spo-
łeczeństwo jest jakby zaimpregnowane na rzetelną wiedzę 
historyczną, szczególnie tę dotykającą drażliwej tematy-
ki sprawców zbrodni wojennych czy zbrodni przeciwko 
ludzkości i w końcu ludobójstwa. 

W chorwacki dyskurs edukacyjno-polityczny wpisuje 
się także, posiadający dość znaczne wpływy, chorwacki 
Kościół katolicki83, który pośrednio – oczywiście w nie-
formalny sposób – bierze znaczny udział w praktyce rela-
tywizowania zbrodni. Potwierdzając w ten sposób skraj-
nie prawicową i nacjonalistyczną interpretację zarówno II 
wojny światowej, jak i chorwackiej tożsamości, wyraźnie 
daje do zrozumienia, że „zbrodnie komunistyczne (w tym 
także osądzenie i uwięzienie arcybiskupa Alojzego Ste-
pinaca w 1946 roku) mają niejako większą albo przynaj-
mniej równą wagę, co zbrodnie faszystowskie”84. W wie-
lu wypowiedziach chorwackich duchownych pojawia 
się zestawienie Bleiburg-Jasenovac, w którym pierwsze 
miejsce pamięci pełni funkcję zmniejszania wagi drugiego. 
W pierwszym mieliby zginąć sami Chorwaci, w drugim, 
poza Chorwatami, głównie Serbowie i Żydzi. W pewnym 
sensie ze względu na skład etniczny ofiar Bleiburg stawał-fiarBleiburgstawał-ar Bleiburg stawał-
by się miejscem komemoracji85.

83 Ze względu na ograniczone ramy tego opracowania, problem uczest-
nictwa chorwackiego kleru w zbrodniczej działalności faszystowskiego 
państwa chorwackiego oraz katolickiej propagandy uprawianej w sys-
temie edukacji zostaną jedynie zasygnalizowane. 

84 M. Falski, T. Rawski, op. cit.
85 Ibid.; Ž. Kustić, 2009, Kardinal u Jasenovcu, „Jutarnji List”, 25.09.2009, www.

jutarnji.hr/arhiva/kardinal-u-jasenovcu/3400010/ (dostęp 21.02.2016).
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Jeden z duchownych katolickich w Chorwacji, Živko 
Kustić, uczestnik sporu wokół relacji Kościół – Jasenovac – 
II wojna światowa, powiedział w 2008 roku, że „od począt-
ku obchody w Jasenovacu miały komunistyczną orientację, 
właściwie partyzancką, a wręcz czetnicką. (…) Wielko-
serbską. (…) Obchody w Jasenovacu od początku miały 
antykatolicki charakter, a więc i antychorwacki. Sprowa-
dzało się do tego, że ginęli tu Serbowie”86. Wypowiedź 
ta stanowi doskonały przykład relatywizmu politycznego, 
motywowanego nacjonalizmem, rewizjonizmem i fałszy-
wie rozumianym kontekstem historycznym. Rodzi to po-
trzebę edukacji chorwackiego kleru w dziedzinie zapobie-
gania ksenofobii, mowy nienawiści czy usprawiedliwiania 
ludobójstwa. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę poglądy 
opisywanej grupy oraz wyraźny wpływ na chorwacie spo-
łeczeństwo, ów apel nie zostanie nawet rozważony. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy wyraźnie 
stwierdzić, że chorwacki dyskurs o edukacji historycznej, 
w szczególności edukacji na temat zbrodni, wojnen czy 
ludobójstwa, rozwija się na kanwie elementarnych sporów 
pomiędzy przeciwnikami a zwolennikami z jednej stro-
ny narodowej, z drugiej ogólnoeuropejskiej wizji historii. 
Zarówno jedni, jak i drudzy starają się pomijać niewy-
godne i budzące kontrowersje wydarzenia mające miejsce 
w chorwackiej historii XX wieku, jako argumentację po-
dając rację stanu i obronę własnej tożsamości narodowej 
czy etnicznej. 

86 Ibid.; D. Hedl, Hrvati duboko podijeljeni oko Jasenovca i Bleiburga,  
Osservatorio Balcani e Caucaso – Transeuropa, 02.05.2008, www.
balcanicaucaso.org/bhs/layout/set/print/content/view/print/41397 
(dostęp 21.02.2016).
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Wnioski końcoWe

Niniejszy tekst ukazuje, że pamięć o zbrodniach i aktach 
zbiorowej przemocy oraz odpowiedzialność za ich doko-
nanie jest skutecznie wypierana przez chorwackie społe-
czeństwo, które w wyniku odpowiednich zabiegów wize-
runkowych postrzegane jest na Zachodzie jako „wieczne 
ofiary licznych bałkańskich wojen”. Zamieszczone powy-
żej rozważania prezentują zgoła odmienne oblicze chor-
wackiej przeszłości, która posiada wiele czarnych plam, 
a współczesna ich interpretacja w chorwackim dyskursie 
edukacyjnym bynajmniej nie wyjaśnia najbardziej drażli-
wych kwestii. 

Odnosząc się do postawionych we wstępie pytań: „Jak 
interpretować, gromadzić, komentować i w końcu jak 
edukować o tragicznych wydarzeniach młode pokolenie?” 
oraz „Jak informować o aktach zbiorowej przemocy mło-
dzież i dzieci?”, a także „Jak propagować właściwe warto-
ści tolerancji, wyrozumiałości i zrozumienia w stosunku 
do tzw. innych lub obcych? Czy dzisiejszy stan edukacji 
udziela nam odpowiedzi na te pytania?„, autorka niniej-
szego tekstu stwierdza, że w krajach doświadczonych złem 
ludobójstwa (w tym przypadku Chorwacji) ewidentne 
zbrodnie są nadal wypierane ze zbiorowej pamięci, rela-
tywizowane i interpretowane na korzyść sprawców, a nie 
ofiar. W psychologii to klasyczny mechanizm zwany dyso-
nansem poznawczym czy mechanizmem wyparcia. Teo-
ria stosunków międzynarodowych zaś interpretuje takie 
zachowania określjąc je tzw. dylematem ciszy (jeśli nie 
przypomina się i nie mówi o danym zdarzeniu, to strategia 
ta ma doprowadzić do totalnego wyparcia określonego 
zachowania ze zbiorowej pamięci).
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Młode pokolenie chorwackiej młodzieży dowiaduje 
się wprawdzie na lekcjach historii (na wszystkich pozio-
mach edukacji, począwszy od szkoły podstawowej aż do 
treści uniwersyteckich) o zbrodniach wojennych, ale są 
to informacje wybiórcze, bez odpowiedniej interpreta-
cji oraz psychologicznej i filozoficznej refleksji. Ponadto 
trudne treści podlegają często politycznej korekcie, która 
reprezentuje narodową rację stanu, a ewentualne zale-
cenia np. UE w kwestii przestrzegania praw człowieka87, 
zawierane są pro forma w celu wywiązania się z unijnych 
zobowiązań. W chorwackim społeczeństwie nadal tli się 
ksenofobiczny i nacjonalistyczny ogień, który propagują 
i kultywują organizacje skrajnie prawicowe. W związku 
z tym, jak propagować wśród młodych Chorwatów wła-
ściwe wartości tolerancji, wyrozumiałości i zrozumienia 
w stosunku do tzw. innych lub obcych88, jeśli zasygnali-
zowana w niniejszym tekście reforma edukacji nie obej-
muje owych treści, a jej wdrażanie rodzi liczne problemy 
i protesty różnych środowisk89, Chorwacja (za pomocą 
czystek etnicznych dokonanych przez generała Ante Go-
tovinę) stała się bodajże jedynym postjugosłowiańskim 
krajem z najmniejszą liczbą mniejszości narodowych 
i etnicznych90. W związku z tym problematyka komuni-

87 Zob.: Education in Croatia, Country Profil, UNICEF, www.unicef.org/
ceecis/Croatia.pdf (dostęp 20.02.2016); Nansen Dialogue Centre, www.
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_
awareness_network/ran-best-practices/ran-search/rc_0096_nansen_
dialogue_centre_-__en.htm (dostęp 20.02.2016).

88 Zob.: H. Arslan, G. Raţă (red.), Multicultural Education: From Theory 
to Practice, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013. 

89 I. Rendić-Miočević, op. cit., s.13.
90 Populacja Chorwacji liczy 4,5 miliona mieszkańców, z czego 89,63% 

stanowią Chorwaci, 4,54% Serbowie, pozostałe grupy narodowe to: 
Węgrzy, Słoweńcy, Włosi, Czesi oraz Albańczycy.
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kacji międzykulturowej nie zajmuje obecnie ważnej po-
zycji w systemie chorackiej edukacji. Istnieje wprawdzie 
wiele organizacji pozarządowch realizujących ten rodzaj 
edukacji, ale nie wyczerpują one zapotrzebowania na tego 
rodzaju usługi edukacyjne w tym kraju. W odpowiedzi na 
pytanie, czy ten rodzaj edukacji jest realizowany podczas 
procesu dydaktycznego w chorwackich szkołach, należy 
stwierdzić, że nie istnieje zintegrowany, rzetelny i dosto-
sowany do wieku i percepcji uczniów program edukacji 
międzykulturowej w dziedzinie informacji o ludobój-
stwach, zbrodniach wojennych, wojnie domowej czy za-
pobieganiu przestępstwom spowodowanym nienawiścią. 

Niniejszy tekst dowodzi zaś, że wszystkie etapy, przez 
które przechodziła Chorwacja w XX wieku, były w grun-
cie rzeczy zbiorem faktów; niektóre spośród nich były na-
głaśniane, niektóre zatajane, wszystko to w celu osiągnię-
cia określonej sytuacji politycznej. W tym przypadku po-
twierdziło się, że „historia jest nauką współczesności”, bo 
każde pokolenie pisze ją od nowa. Inaczej mówiąc, dzięki 
analizom zbrodni w Jasenovacu i Bleiburgu możemy wiele 
dowiedzieć się o współczesności, która przegląda się w hi-
storii jak w magicznym lustrze91. Obrazowo przedstawia 
to fotografia z Mostaru92 z napisem „Don’t forget”, upa-
miętniająca zburzenie historycznego mostu w Mostarze 
(Bośnia i Hercegovina) przez armię chorwacką w 1993.

91 D. Stojanović, Sto godina fantazije, Peščanik.net, (dostęp: 25.02.2015).
92 Stary Most (bośn. Stari Most) – historyczny most na rzece Neretwie 

w miejscowości Mostar (Bośnia i Hercegowina). Most był zabytkiem 
klasy zerowej pod egidą światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 
Unikatowa budowla, przykład znakomitego kunsztu architektury 
osmańskiej, została zniszczona podczas ostatniej wojny domowej 
w wyniku chorwackich działań zbrojnych. Most został odbudowany 
i oddany do użytku w 2004 roku. Inwestycja została sfinansowana przez 
UNESCO i Bank Światowy Światowy
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Pytania, które zostały postawione we wstępie, nadal 
wymagają wyjaśnienia i dalszych pogłębionych badań, 
zarówno kryminologicznych, socjologicznych, psycho-
logicznych z zakresu prawa międzynarodowego czy 
studiów międzynarodowych. Niektóre z zaprezento-
wanych pytań są wręcz retoryczne, ponieważ dotykają 
wyjątkowo drażliwej i nieodległej historii. Wiele wojen-
nych wspomnień i ran nie zostało jeszcze zabliźnionych, 
a niektóre nadal są otwarte. Szczególnie te zbrodnie, któ-
re nigdy nie zostały osądzone a sprawcy odpowiednio 
ukarani. Na Bałkanach jest to wyjątkowo widoczne, co 
podtrzymuje z kolei mechanizmy odwetu i zemsty93. Po-
nadto obserwuje się brak elementarnej sprawiedliwości 
i niski poziom kultury prawnej, jak też wiedzy na temat 
np. sprawiedliwości naprawczej94, co skutecznie zamyka 

93 Przykładem odwetu i zemsty była operacja Oluja (Burza), skierowa-
na przeciwko serbskiej ludności cywilnej jako odpowiedź na działania 
serbskiego wojska w okolicach Vukovaru. Operacja została zaplanowa-
na i zrealizowana przez chorwackie wojsko. Celem działań wojennych 
było przejęcie i włączenie w granice Chorwacji terytorium Republiki 
Serbskiej Krajiny, zamieszkałej głównie przez chorwackich Serbów. 
W wynikiu operacji, która miała miejsce w 1995 r. (od 4 do 7 sierpnia), 
śmierć poniosło od 350 do ponad 1 tysiąca serbskich cywilów, a ponad 
200 tysięcy zostało wysiedlonych i stało się uchodźcami. Zob.: M. Bje-
lajac, O. Žunec, The War in Croatia, 1991-1995, [w:] C. Ingrao, T.A. 
Emmer (red.), Confronting the Yugoslav Controversies. A Scholars’ Ini-
tiative, Purdue University Press, West Lafayette 2009, s. 231-270; M.J. 
Calic, Ethnic Cleansing and War Crimes, 1991-1995, [w:] C. Ingrao, T.A. 
Emmer (red.), op. cit., s. s. 114-151.

94 Sprawiedliwość naprawcza to element polityki karnej, która podaje al-
ternatywne wobec retrybucji sposoby rozwiązania kryzysu spowodowa-
nego przestępstwem. Sprawiedliwość naprawcza koncentruje się wokół 
takich zagadnień jak: „relacje międzyludzkie” (relationships), „pojed-
nanie” (reconciliation), „naprawienie wyrządzonej szkody” (reparation 
for harm done). Zob. szerzej: C.D. Marshall, Beyond Retribution: A New 
Testament Vision for Justice, Crime, and Punishment, William B. Eerd-
mans Publishing Company, Grand Rapids 2001, s. 2. „Reakcja na prze-
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drogi do pojednania. W związku z tym odwieczne koło 
zbrodni, winy i nieodkupionej kary cyklicznie wprawia-
ne jest w krwawe koło zemsty.

stępstwo nie ma być odwetem, ale procesem, w którym sprawca bierze 
odpowiedzialność za popełniony czyn, dążąc do pojednania i rzeczy-
wistego wyrównania szkody, na sposób ustalony przez wszystkie osoby 
dotknięte przestępstwem: ofiarę, sprawcę i społeczność lokalną”. Spra-
wiedliwość naprawcza to kompensacja szkody wokół następującej tria-
dy: ofiara, sprawca, społeczność oraz przywrócenie zerwanych relacji, 
dążenie do pokoju i porządku w określonej grupie etnicznej, narodowej 
itp. Zob.: M. Płatek, M. Fajst (red.), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. 
Teoria. Praktyka, Liber, Warszawa 2005, s. 224.



konflikt pamięci, czyli trudna edukacja 
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Abstrakt
Artykuł dotyczy zjawiska określanego konfliktem pamię-
ci, który dotyczy zbrodni wojennych i aktów ludobójstwa 
na Bałkanach ze szczególnym uwzględnieniem Chorwacji. 
W pierwszej części zostały zamieszczone podstawowe za-
łożenia edukacji międzykulturowej w kontekście edukacji 
o ludobójstwach w tym wychowanie dla pokoju. W dru-
giej opisano historię obozu koncentracyjnego w Jaseno-
vcu (Chorwacja) w kontekście współczesnych wyzwaniań 
edukacyjnych. Dalsza część zawiera rozważania na temat 
masakry w Bleiburgu (tła politycznego, przebiegu, konse-
kwencji). Kolejny fragment tekstu zaś dotyka problematyki 
ideologicznej pary opozycyjnej – Jasenovac versus Bleiburg. 
Ostatnia część natomiast odnosi się do wyzwań edukacj-
nych wobec aktów zbiorowej przemocy na przykładzie Ble-
iburga i Jasenovca. Tekst zamykają wnioski końcowe.



memory conflict, or the difficult 
education about genocide  
and peace education in the balkans,  
With a special focus on croatia  
(a criminological perspective)

Keywords
Memory conflict, war crimes, ethnic cleansing, genocide, 
death camps, acts of collective violence, interculturalism, 
criminology, the Balkans, Croatia. 

Abstract
The article refers to the phenomenon defined as a conflict 
of memory relating to war crimes and acts of genocide 
in the Balkans, with particular emphasis on Croatia. The 
first part outlines basic principles of intercultural educa-
tion in the context of genocide education, including edu-
cation for peace. The second part describes the history 
of the concentration camp in Jasenovcu (Croatia) in the 
context of today’s educational challenges. The third part 
provides reflections on the massacre at Bleiburg (political 
background, the course of events, consequences). The fol-
lowing section addresses the subject of Jasenovac versus 
Bleiburg as an ideologically opposing dyad. In the last sec-
tion, educational challenges regarding acts of collective 
violence on the example of Bleiburg and Jasenowca are 
discussed. The text closes with final conclusions.
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Temat zagłady Romów i Sinti 
w szkolnych programach  

edukacyjnych 
Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Wydawało się, że zbrodnie nazistów wyczerpały pulę 
okrucieństwa przynajmniej na parę stuleci. Mówiliśmy 
z przekonaniem: to się nie powtórzy, pamiętamy, lekcja 
historii odrobiona. Czy to była naiwność czy słowa bez 
pokrycia? Pobożne życzenie, że coś zrobi się samo, bez 
naszego zaangażowania? Wieki XX i XXI to trudny czas 
dla wielu narodów. Rwanda, kraje byłej Jugosławii, Sudan 
Południowy, Syria, Afganistan, Irak – to tylko niektóre 
punkty na mapie konfliktów z tragicznym dla ludzi fina-
łem. Wiele wojen trwa nadal. Nie reagujemy. Nie wie-
my jak, a może nie wierzymy, że nasze działanie może 
coś zmienić? Z czasem stajemy się obojętni. Warto jed-ś zmienić? Z czasem stajemy się obojętni. Warto jed-
nak pamiętać, że był już czas, kiedy ludzka obojętność 
zwyciężyła z wrażliwością. To czas wojny i Holokaustu, 
do którego doszło przecież na oczach świata.

W tym miejscu warto przywołać słowa prof. Zdzisława 
Macha, który podkreśla, że jest kilka fundamentalnych 
powodów, które sprawiają, że edukacja o Holokauście jest 
niezwykle istotna, a wręcz fundamentalna dla kolejnych 
pokoleń. Obok potrzeby przekazania prawdy o faktach 
i kształtowania zbiorowej pamięci historycznej wymienia 
on ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami współczesne-
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go świata1. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę 
obecną sytuację, związaną między innymi z kryzysem mi-
gracyjnym i toczącymi się na świecie wojnami. Nasilają 
się ksenofobia, islamofobia, antysemityzm i antycyganizm. 
Dlatego tym bardziej, biorąc pod uwagę doświadczenia 
z przeszłości, powinniśmy szczególnie mocno uwrażliwiać 
społeczeństwo na konsekwencje płynące z nietolerancji, 
mowy nienawiści oraz wykluczenia. W tym kontekście 
kluczowa wydaje się edukacja historyczna uwzględniająca 
analogię między przeszłością a współczesnością. W wielu 
przypadkach jest ona obecna w programach nauczania. 
O ile jednak edukacja w szkołach o zagładzie odnosi się 
do tragicznej historii Żydów, co jest zrozumiałe i uzasad-ów, co jest zrozumiałe i uzasad-w, co jest zrozumiałe i uzasad-
nione, o tyle tematy związane z zagładą Romów są podej-Romów są podej-ów są podej-w są podej-
mowane marginalnie bądź wcale. 

W artykule skupię się na tym właśnie problemie. Oprócz 
tego, że postaram się przybliżyć kwestie związane z edu-e postaram się przybliżyć kwestie związane z edu-ę przybliżyć kwestie związane z edu-
kacją o zagładzie Romów w Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Polski, przedstawię – na podstawie wła-
snych obserwacji i badań, które przeprowadziłam podczas 
mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych2 – czy i w jakim 
zakresie edukuje się o Holokauście Romów i Sinti w nowo-ów i Sinti w nowo-w i Sinti w nowo-
jorskich szkołach. Zanim jednak to uczynię, skupię się na 
przybliżeniu kwestii historycznych związanych z sytuacją 
społeczności romskich podczas II wojny światowej.

1 Z. Mach, Pamięć Holokaustu i edukacja dla Europy, [w:] J. Ambrose-
wicz-Jacobs, L. Hońdo (red.), Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, 
wyd. 2 poszerz., Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europeistyki, Kra-
ków 2005, s. 20-23.

2 Rok akademicki 2015/2016 – stypendium Fulbrighta, Rutgers Universi-
ty. Temat projektu badawczego: Migracje Romów europejskich do USA 
od lat 90. XX wieku a obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna Romów 
w Europie Środkowo-Wschodniej.
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zagłada romóW i sinti

Noc z 2 na 3 sierpnia 1944 roku to najtragiczniejszy mo-
ment w historii Romów. Wówczas Niemcy przystąpili do li-ów. Wówczas Niemcy przystąpili do li-w. Wówczas Niemcy przystąpili do li-ówczas Niemcy przystąpili do li-wczas Niemcy przystąpili do li-
kwidacji znajdującego się w Auschwitz II tzw. Zigeunerlager 
(obóz cygański). Po apelu wieczornym około 3 tysiące po-óz cygański). Po apelu wieczornym około 3 tysiące po-z cygański). Po apelu wieczornym około 3 tysiące po-Po apelu wieczornym około 3 tysiące po-
zostałych w obozie Romów wywieziono samochodami cię-ów wywieziono samochodami cię-w wywieziono samochodami cię-
żarowymi do komór gazowych, gdzie zostali zamordowani. 

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że prześlado-
wania Romów nie rozpoczęły się wraz z dojściem do wła-ów nie rozpoczęły się wraz z dojściem do wła-w nie rozpoczęły się wraz z dojściem do wła-
dzy narodowych socjalistów w latach 30. XX w. w Niem-ów w latach 30. XX w. w Niem-w w latach 30. XX w. w Niem-
czech. Ich historia jest zdecydowanie dłuższa i sięga po-
czątków obecności społeczności romskich na Starym 
Kontynencie. Romowie od chwili pojawienia się w Eu-
ropie3 doświadczali różnych form represji i nietolerancji. 
Początek XV wieku to jedyny okres w ich dotychczaso-
wej europejskiej historii, kiedy mogli czuć się bezpiecznie. 
Zwiastunem późniejszych, negatywnych tendencji w trak-
towaniu Romów stało się wydarzenie we Francji, gdzie 
w 1453 roku miejscowa ludność odmówiła grupie Romów 
zgody na pobyt w miasteczku La Cheppe w Szampanii. 
Uzbrojeni mieszkańcy miasteczka byli gotowi bronić się 
przed wizytą niechcianych gości4. 

François de Vaux de Foletier podaje, że pierwszym doku-çois de Vaux de Foletier podaje, że pierwszym doku-ois de Vaux de Foletier podaje, że pierwszym doku- de Vaux de Foletier podaje, że pierwszym doku-że pierwszym doku-
mentem skierowanym przeciwko Cyganom był akt z 1471 
roku wystawiony w Lucernie. Dokument dotyczył zakazu 

3 Najstarsza i niebudząca żadnych wątpliwości informacja spoza 
Bizancjum dotycząca Cyganów pochodzi z XIV wieku, z dokumentu 
wydanego w Republice Raguzy (dzisiejszy Dubrownik) 5 listopada 1362 
roku. Za: L. Mróz, Od Cyganów do Romów. Z Indii do Unii Europejskiej, 
DiG, Warszawa 2007, s. 61.

4 A. Fraser, Dzieje Cyganów, tłum. E. Klekot, PIW, Warszawa 2001, s. 83.



198

pobytu Romów w Konfederacji Szwajcarskiej5. Takie ten-
dencje, jeśli chodzi o stosunek do społeczności romskich 
w krajach europejskich6, utrzymywały się do lat 30. XX 
wieku. Jak zauważyła Gabrielle Tyrnauer, doświadczenia 
Romów związane z III Rzeszą stały się nowym rodzajem 
prześladowań, których celem było totalne, ideologiczne 
i celowe wyniszczenie tej społeczności7. 

Wraz z dojściem do władzy niemieckich nazistów ziściła 
się apokaliptyczna wizja, w której grupa ludzi w sposób sa-órej grupa ludzi w sposób sa-rej grupa ludzi w sposób sa-ób sa-b sa-
mowolny skazała inną grupę na całkowitą eksterminację. 
Ludobójstwo zostało precyzyjnie i w sposób biurokratycz-ójstwo zostało precyzyjnie i w sposób biurokratycz-jstwo zostało precyzyjnie i w sposób biurokratycz-ób biurokratycz-b biurokratycz-
ny zaplanowane i zrealizowane przy użyciu najnowszej 
techniki. Pomimo tego, iż to KL Auschwitz-Birkenau stał 
się symbolem zagłady Romów, nie było to jedyne miejsce 
eksterminacji tej społeczności podczas II wojny światowej. 
Mordowano ich w obozach śmierci na terenach okupowa-
nej Europy. Od 1940 roku Romów z Niemiec deportowa-ów z Niemiec deportowa-w z Niemiec deportowa-
no do okupowanej Polski. Poza Rzeszą ich losy zależały 
od kraju, w którym się znajdowali. Do obozów takich jak 
Natzweiler w Alzacji zwożono Romów praktycznie z całej 
Europy. Do eksterminacji społeczności romskiej doszło 
także w niemieckim Protektoracie Czech i Moraw, gdzie 
z 8 tysięcy żyjących przed wojną Romów przeżyło około 
600 osób. Z Francji deportowani byli do obozów w Dachau, 
Buchenwaldzie, Ravensbrück.

5 F. de Vaux de Foletier, Mille ans d’histoire des Tsiganes, Fayard, Paris 
1970, s. 76. 

6 Sytuacja Romów w różnych krajach był zróżnicowana i zależała od po-
lityki i działań wobec Romów w poszczególnych państwach. 

7 G. Tyrnauer, Scholars, Gypsies and the Holocaust, [w:] J. Grumet (red.), 
Papers from the Sixth and Seventh Annual Meetings, Gypsy Lore Society, 
North American Chapter, New York 1986, s. 160-163.
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Zagłada Romów w czasie II wojny nie odbywała się wy-ada Romów w czasie II wojny nie odbywała się wy-ów w czasie II wojny nie odbywała się wy-w w czasie II wojny nie odbywała się wy-
łącznie w warunkach obozowych, ponieważ duża część 
tych, którzy zamieszkiwali kraje okupowane przez III Rze-órzy zamieszkiwali kraje okupowane przez III Rze-rzy zamieszkiwali kraje okupowane przez III Rze-
szę, ginęła tam, gdzie złapali ich oprawcy. Zabijano całe 
tabory, a ciała grzebano w lasach. Nie jest wiadome, ilu 
dokładnie Romów zginęło na skutek pozaobozowej eks-ów zginęło na skutek pozaobozowej eks-w zginęło na skutek pozaobozowej eks-
terminacji. Według wyników badań w samym General-ów badań w samym General-w badań w samym General-
nym Gubernatorstwie znajduje się co najmniej 200 takich 
miejsc8, w których dokonano mordu na Romach. Poza-órych dokonano mordu na Romach. Poza-rych dokonano mordu na Romach. Poza-
obozowa eksterminacja Romów prowadzona była głównie 
na obszarze Ukrainy, Białorusi, byłej Jugosławii i Polski. 
Mimo, że to właśnie Polska stała się głównym ośrodkiem 
zagłady Romów z całej Europy, polscy Romowie ginęli 
w większości poza obozami. Hitlerowcy obawiali się, że 
dobrze zorientowani w terenie Romowie mogą uciekać 
z obozów, dlatego masowo rozstrzeliwali ich w miejscach 
postojów taborów lub podczas wędrówki. Mordowano 
też Romów osiadłych, od dawna zasymilowanych z pol-
ską ludnością9. 

Ze względu na fakt, iż większość Romów zginęła w ma-Romów zginęła w ma-ów zginęła w ma-w zginęła w ma-
sowych egzekucjach w ramach pozaobozowej ekstermi-
nacji, niezwykle trudno precyzyjnie określić liczbę ofiar. 
Istnieją w tej kwestii duże rozbieżności. Dla przykładu: 
Donald Kenrick, Grattan Puxton, Yehuda Bauer i Martin 
Gilbert w pracach opublikowanych w latach 70. i 80. XX 
wieku oceniali, że zginęło około 200-250 tysięcy Romów. 

8 S. Kapralski, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, 
Scholar, Warszawa 2012, s. 163.

9 I. Hancock, We are the Romani people. Ame sam e Rromane džene, Uni-
versity of Hertfordshire Press, Hatfield 2002, s. 111; J. Talewicz-Kwiat-
kowska, Romowie i Sinti w KL Auschwitz, [w:] S. Kapralski et al., Romo-
wie w KL Auschwitz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświę-
cim 2011, s. 15.
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Wiele lat później Angus Fraser podaje, że według szacun-e według szacun-ług szacun-
kowych danych, które nie obejmują ofi ar egzekucji wyko-óre nie obejmują ofi ar egzekucji wyko-re nie obejmują ofiar egzekucji wyko-
nywanych w lasach, w czasie II wojny światowej mogło 
zginąć pół miliona, a nawet więcej europejskich Romów10. 
Ta sama liczba pojawia się w pracach Jean-Pierre’a Lie- Jean-Pierre’a Lie-Lie-
geois i Michaela Stewarta. Ian Hancock, który przyjmuje 
najwyższe z szacunków, twierdzi zaś, że ofiar mogło być 
ponad milion. Pomimo tak dużych rozbieżności w oficjal-
nych dokumentach oraz literaturze przedmiotu przyjmuje 
się, że podczas II wojny światowej zginęło około pół mi-mi-
liona Romów11. 

Działania zmierzające do całkowitej eksterminacji były 
najbardziej wszechstronną próbą wyniszczenia ludności 
romskiej w historii. Pomimo tego ludobójstwo Romów 
z biegiem lat ulegało zapomnieniu. O ile nowo powstała 
Republika Federalna Niemiec stosunkowo szybko uznała 
żydowskie ofiary, o tyle ludobójstwo dokonane na Romach 
było przez dziesiątki lat przemilczane, a osobom, które 
przeżyły koszmar wojny, nie przyznawano praw do od-
szkodowań. W tym kontekście znamienne są słowa Ge-
rarda Baumgartnera, który w swoim wystąpieniu na zor-óry w swoim wystąpieniu na zor-ry w swoim wystąpieniu na zor-
ganizowanej w Sztokholmie konferencji o ludobójstwie 
Romów12 stwierdził, że trudno jest mówić o przywracaniu 
pamięci o zagładzie Romów, bowiem pamięć ta nigdy nie 
istniała. Dlaczego? Ponieważ nigdy w przestrzeni i świa-
domości publicznej i społecznej nie funkcjonowała. 

10 A. Fraser, op. cit., s. 198.
11 S. Kapralski, Dlaczego warto uczyć o zagładzie Romów?, [w:] J. Ambro-

sewicz-Jacobs, L. Hońdo, op. cit., s. 78-89. 
12 Konferencja Teaching about and Commemorating the Roma and Sinti 

Genocide – Practices within the OSCE Area, odbyła się 23 kwietnia 2015 
roku w Sztokholmie. Autorka artykułu była jedną z panelistek. 
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Obecność tematu związanego z Holokaustem Romów 
w debatach publicznych, naukowych, a także w mediach to 
zjawisko stosunkowo nowe. Sławomir Kapralski podkre-
śla, że zarówno naukowcy zajmujący się Holokaustem, jak 
również badacze zajmujący się Romami nie ujmowali ich 
w kategoriach ofiar ludobójstwa. Stali się oni przedmio-ójstwa. Stali się oni przedmio-jstwa. Stali się oni przedmio-
tem innych rozważań oraz grupą, która była postrzegana 
jako lud mający odrębną, obiektywnie daną i utrwaloną 
tożsamość etniczną, zasadniczo nieulegającą przemianom 
pod wpływem wydarzeń historycznych13. Jednocześnie 
podkreślano, że Romowie to grupa, dla której przeszłość 
nie ma wielkiego znaczenia. Liczy się to co dzieje się „tu 
i teraz” i to spowodowało, że Romowie nie spisywali swo-o, że Romowie nie spisywali swo-że Romowie nie spisywali swo-
ich dziejów, wspomnień oraz nie utrwalali istotnych dla 
społeczności wydarzeń. Ks. Józef Tischner we wstępnie 
do książki Cyganie. Odmienność i nietolerancja autorstwa 
Lecha Mroza i Andrzeja Mirgi, pisząc o tym, że Romo-
wie są ludem bez pisanej historii oraz bez pamięci histo-
rycznej, stwierdza, że „pamięć o historii nie pozwalała im 
[Romom – przyp. aut.] na radość z przyszłości”. Tymi sło-
wami autor zwraca uwagę na długą historię prześladowań 
i dyskryminacji tej społeczności. Zdaniem Józefa Tischne-ózefa Tischne-zefa Tischne-
ra zapomnienie o tragicznych wydarzeniach umożliwia-
ło jej dalsze funkcjonowanie oraz radość z przyszłości14. 
Z kolei w opinii Sławomira Kapralskiego stwierdzenie, 
że Romowie są ludem bez historii, bowiem sami jej nie 
utrwalali, jest przejawem marginalizacji Romów w histo-ów w histo-w w histo-
riografii. Jednocześnie badacz zwraca uwagę, że to brak 
władzy i niski status w społeczeństwie większościowym 
stał się powodem tego, że formy pamięci rozwijane przez 
13 S. Kapralski, Naród z popiołów…, s. 208. 
14 L. Mróz, A. Mirga, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, PWN, War-

szawa 1994, s. 18.
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Romów nie uzyskały oficjalnego statusu15. Ten stan rzeczy 
pogłębiał fakt braku elity intelektualnej wśród Romów – 
ludzi, którzy skutecznie mogliby walczyć o pamięć swoich 
pomordowanych współbraci. 

upamiętnianie

Niezwykle ważną rolę w upamiętnianiu zagłady Romów 
odegrał Simon Wiesenthal, który w roku 1963 w Archiwum 
Narodowym w Pradze po raz pierwszy ujrzał dokumenty 
dotyczące deportacji Sinti i Romów. W ciągu kolejnych lat 
badań nieustannie napotykał na dowody zbrodni popeł-
nionych na Romach, wobec których nie pozostał obojętny. 
Rezultaty dochodzeń przekazał Centrali Badania Zbrodni 
Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu, której ówc-ówc-wc-
zesny zwierzchnik przyznał, że po raz pierwszy widzi tego 
rodzaju materiały i obiecał wszczęcie śledztwa przeciwko 
oprawcom. Ponadto wiedzę o tragedii Romów Wiesenthal 
wykorzystał w procesach sądowych, wyjaśniając, że losy 
Romów były w swej istocie podobne do losów Żydów16.

Przełomową datą w kontekście upamiętniania martyro-datą w kontekście upamiętniania martyro-ą w kontekście upamiętniania martyro-
logii Romów w Polsce był rok 1991, w którym to odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa Sinti i Romowie 
w KL Auschwitz- Birkenau i ich los w latach 1933-1945, 
zorganizowana dzięki staraniom osób związanych z Pań-ki staraniom osób związanych z Pań-ób związanych z Pań-b związanych z Pań-
stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau17. W 1993 po raz 

15 S. Kapralski, Naród z popiołów…, s. 211-213.
16 S. Wiesenthal, Przesłanie na 50-tą rocznicę eksterminacji Cyganów 

w Auschwitz-Birkenau, [w:] W. Długoborski (red.), 50-lecie zagłady 
Romów w KL Auschwitz-Birkenau, Stowarzyszenie Romów w Polsce, 
Oświęcim 1994, s. 14-15.

17 Wacław Długoborski, były więzień Auschwitz, historyk.
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pierwszy obchodzono uroczystości upamiętniające likwi-
dację Zigeunerlager. Na 50. rocznicę, której inicjatorem 
i głównym organizatorem było Stowarzyszenie Romów 
w Polsce z Oświęcimia18, przybyli Romowie z wielu kra-
jów, a także przedstawiciele polskiego rządu. Kolejnym 
ważnym krokiem wzmacniającym działania związane 
z upamiętnianiem była konferencja Zagłada – Pamięć – 
Nadzieja (1996), zorganizowana z inicjatywy Stowarzy-
szenia Romów w Polsce, w której uczestniczyli liderzy 
romscy z 10 krajów europejskich oraz ze Stanów Zjed-
noczonych. Spotkanie to zostało uwieńczone przyjęciem 
proklamacji ustanawiającej dzień 2 sierpnia Międzynaro-
dowym Dniem Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów. Od 
tego momentu każdego roku dnia 2 sierpnia – w ramach 
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Sinti i Ro-
mów – obchodzone są uroczystości rocznicowe związane 
z likwidacją Zigeunerlager na terenie KL Auschwitz-Bir-
kenau. Warto w tym miejscu dodać, że w roku 2011 Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą 
Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti19.

W przywracaniu pamięci o zagładzie Romów wyjątko-
wą rolę pełniło i nadal pełni Centrum Dokumentacji i Kul-
tury Niemieckich Sinti i Romów z siedzibą w Heidelbergu 
(Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und 
Roma)20. Instytucja ta była inicjatorem otwartej 2 sierpnia 
2001 roku w bloku 13. Państwowego Muzeum Auschwitz-
18 Aktualności – Stowarzyszenie Romów w Polsce, Stowarzyszenie Romów 

w Polsce, www.stowarzyszenie.romowie.net (dostęp 11.11.2017).
19 Druk nr 4358 – w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Zagładzie Ro-

mów i Sinti, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 10.06.2011, www.orka.sejm.
gov.pl/Druki6ka.nsf/0/0603A37D1DC41D7EC12578BD00428EB9/$fi-
le/4358.pdf (dostęp 11.11.2017).

20 Sinti & Roma, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti 
und Roma, www.sintiundroma.de (dostęp 10.11.2017).
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-Birkenau pierwszej stałej wystawy, która dokumentuje 
nazistowskie zbrodnie dokonane na Romach. Powstała 
ona dzięki ścisłej współpracy z Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, Stowarzyszeniem Romów w Polsce 
oraz organizacjami romskimi z innych krajów europej-
skich. Dwa lata po otwarciu wystawy w bloku 13 powstał 
jej katalog, który obejmuje wszystkie prezentowane tam 
teksty i materiały21. 

Temat zagłady Romów ujęto również w ważnych ekspo-
zycjach o żydowskich ofiarach Holokaustu w Yad Vashem 
w Jerozolimie i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie 
(United States Holocaust Memorial Museum). Niestety, 
na wystawie w Muzeum Holokaustu Waszyngtonie po-
dano błędną datę likwidacji Zigeunerlager. Otóż zamiast 
daty „02.08.1944” widnieje data „31.08.1944”. 

Niezwykle ważnym wydarzeniem upamiętniającym 
zagładę Romów było odsłonięcie pomnika Sinti i Romów 
pomordowanych przez nazistów, które miało miejsce 24 
października 2012 roku w Berlinie. Podczas ceremonii 
otwarcia kanclerz Angela Merkel powiedziała, że „ten 
pomnik upamiętnia ofiary, których zbyt długo nie chcia-órych zbyt długo nie chcia-rych zbyt długo nie chcia-
no brać pod uwagę, których życie zniszczyła nieludzka 
polityka rasowa i narodowosocjalistyczny reżim terroru. 
Ten pomnik przypomina niewyobrażalne krzywdy, które 
im wyrządzono”22. Na uroczystości relacjonowanej przez 
dziennikarzy z wielu krajów obecni byli również prezy-
dent Joachim Gauck, burmistrz Berlina, kilkudziesięciu 

21 R. Rose (red.), Zagłada Romów i Sinti. Katalog wystawy stałej w Pań-
stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Stowarzyszenie Romów w Pol-
sce, Oświęcim 2003, s. 8.

22 B.T. Wieliński, Nieskończona głębia żalu, [w:] „Dialog-Pheniben”, 8/2012, 
s. 8.
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polityków i dyplomatów oraz przedstawiciele społeczno-
ści Romów i Sinti z wielu krajów europejskich. 

Od kilku lat ważną rolę w upamiętnianiu zagłady Ro-
mów ma również młodzież romska. Warto w tym miej-
scu wspomnieć o międzynarodowej sieci młodzieży Inter-
national Roma Youth Network (ternYpe), która powstała 
w 2010 roku z inicjatywy romskich organizacji z Alba-
nii, Bułgarii, Włoch, Polski, Macedonii, Węgier, Słowacji, 
Polski, Niemiec oraz Hiszpanii. Każdego roku młodzież 
przyjeżdża do Oświęcimia, by uczestniczyć w oficjalnych 
obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie 
Romów. Oprócz ceremonii ważnymi punktami programu 
są warsztaty edukacyjne, pokazy filmów o tematyce rom-
skiej, dyskusje oraz wykłady.

Działania edukacyjne kierowane do młodzieży romskiej 
i nieromskiej inicjuje również Fundacja Dialog-Pheniben23. 
Fundacja wraz z Międzynarodowym Domem Spotkań 
Młodzież organizuje polsko-niemieckie warsztaty dla 
młodzieży Sinti i Romowie w Europie – tożsamość, histo- Romowie w Europie – tożsamość, histo-
ria, pamięć. Jednym z efektów warsztatów24 jest wydanie 
polskiej wersji książki Mano. Chłopiec, który nie wiedział, 
gdzie jest. Działania edukacyjne kierowane do różnych 
grup wiekowych stały się integralną i bardzo ważną czę-
ścią uroczystości upamiętniających. W ostatnich latach 
w upamiętnianie zagłady Romów i Sinti poprzez organiza-

23 Fundacja Dialog-Pheniben, www.dialogpheniben.pl; MDSM Oświęcim, 
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, www.mdsm.
pl (dostęp 11.11.2017).

24 Podczas pierwszej edycji warsztatów, która odbyła się w roku 2013, zor-
ganizowano spotkanie z Hermanem Mano Höllenreinerem, byłym więź-
niem obozów nazistowskich, bohaterem książki Anji Tuckermann. Wów-
czas prezentowano niemiecką wersję książki wydanej w 2008 roku. Książ-
ka okazała się bestsellerem. W roku 2014 Fundacja Dialog-Pheniben oraz 
Wydawnictwo Nisza wydały polską wersję książki. 
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cję warsztatów, spotkań etc. włącza się również Muzeum 
Historii Żydów w Polsce Polin. W tym roku w 72. rocznicę 
likwidacji Zigeunerlager w Muzeum Polin zorganizowano 
tygodniowe warsztaty skupiające się na historii, upamięt-
nianiu oraz współczesnej sytuacji Romów w Europie.

Pomimo wielu wysiłków dotyczących upowszechniania 
pamięci o zagładzie Romów oraz długiego procesu, któ-
ry swój początek miał w latach 80., wciąż wiele jest do 
zrobienia. Z jednej strony istnieje potrzeba i konieczność 
dalszych działań w celu przypominania o miejscach kaźni, 
które do dnia dzisiejszego nie zostały godnie upamiętnio-
ne, a z drugiej strony należy skupić się na edukacji o najtra-
giczniejszym okresie w historii Romów. Nie jest tajemni-
cą, że o Romach społeczeństwa większościowe w zasadzie 
nie wiedzą nic. Wizerunek tej społeczności kreowany jest 
często na podstawie stereotypowych i najczęściej nega-
tywnych wyobrażeń. To z kolei staje się powodem niepo-
rozumień, konfliktów i wciąż rosnącego dystansu między 
Romami a społeczeństwem większościowym. W Polsce 
brakuje systemowych rozwiązań, które wprowadziłyby 
edukację międzykulturową do powszechnych programów 
edukacyjnych. W większości krajów europejskich taki ro-
dzaj edukacji jest częścią programów w szkołach, mimo 
tego jednak zagadnienia dotyczące historii czy kultury Ro-
mów rzadko są podejmowane. Temat zagłady Romów jest 
podejmowany najczęściej na lekcjach historii. Jednak i ten 
obszar omawiany jest marginalnie. 
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edukacja o zagładzie romóW i sinti 
W krajach europejskich

W 2015 roku Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw  
Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human  
Rights) opublikowało raport Teaching about and Co-
mmemorating the Roma and Sinti Genocide. Practices within 
the OSCE Area25. Dokument, na co wskazuje tytuł publika-Dokument, na co wskazuje tytuł publika-
cji, dotyczy edukacji o zagładzie Romów i Sinti na obszarze 
OSCE. Zakładano, że w badaniu, którego wyniki ujęto we 
wspomnianym raporcie, weźmie udział 57 krajów z obszaru 
OSCE. Do odpowiednich instytucji w każdym z nich wysła-a-
no prośby o ustosunkowanie się do następujących zagadnień 
dotyczących edukacji o zagładzie Romów i Sinti:

— edukacja o ludobójstwie Romów i Sinti na wszystkich 
poziomach nauczania;

— dostępność materiałów edukacyjnych oraz wiedza na 
temat działań w tym zakresie tematycznym, które ini-
cjowane są przez instytucje edukacyjne.

Z 34 krajów uczestniczących w badaniu 20 państw wska- państw wska-ństw wska-
zało, że edukacja o ludobójstwie Romów jest prowadzona 
na co najmniej jednym poziomie edukacji (podstawowy, 
średni lub wyższy). Wcale nie musi to jednak oznaczać, że 
konkretna lekcja poświęcona jest temu tematowi. Infor-
macje o zagładzie Romów są lub mogą być zawarte w ob-ów są lub mogą być zawarte w ob-w są lub mogą być zawarte w ob-
rębie tematów podstawy programowej z historii i edukacji 
obywatelskiej lub zakresie innych przedmiotów szkolnych 

25 Teaching about and Commemorating the Roma and Sinti Genocide. Practic-
es within the OSCE Area, Warszawa 2015. Raport dostępny w wersji online: 
www.osce.org/romasintigenocide?download=true (dostęp 11.11.2017).
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poruszających temat II wojny światowej, totalitaryzmu lub 
nazistowskich i faszystowskich reżimów.

Tylko 9 z 34 państw uczestniczących w badaniu odpo-
wiedziało, że temat zagłady Romów jest częścią oficjalnego 
curriculum na uniwersytetach. Jednocześnie podkreślono, 
że ten stan rzeczy wynika z faktu, iż uniwersytety mają peł-
ną autonomię, jeśli chodzi o programy nauczania.

Niemalże wszystkie kraje podkreślały generalnie rosnącą 
świadomość na temat zagłady Romów oraz wystarczającą 
liczbę materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i nauczy-materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i nauczy-łów edukacyjnych dla nauczycieli i nauczy-
cielek. W 21 krajach są dostępne szkolenia i warsztaty, nie-dostępne szkolenia i warsztaty, nie-ępne szkolenia i warsztaty, nie-
mniej jednak nie są one obowiązkowe. Sytuację komplikuje 
fakt stosunkowo słabego zainteresowania tematem zagła-
dy Romów ze strony grona pedagogicznego. W odpowie-ów ze strony grona pedagogicznego. W odpowie-w ze strony grona pedagogicznego. W odpowie-
dziach badanych pojawiają się również informacje na te-ównież informacje na te-wnież informacje na te-
mat zajęć i warsztatów dla uczniów i uczennic, które są 
prowadzone przez specjalizujące się w temacie instytucje 
lub organizacje pozarządowe. Podkreślano znaczenie wi-lano znaczenie wi-wi-
zyt szkół w miejscu pamięci Muzeum Auschwitz-Birkenau 
jako dodatkowej formy edukacji.

W tym miejscu warto dodać, że w badaniu uczestniczyła 
również Polska. Z raportu dowiadujemy się, że w progra-ównież Polska. Z raportu dowiadujemy się, że w progra-wnież Polska. Z raportu dowiadujemy się, że w progra-
mie edukacyjnym zawarta jest szeroka gama zagadnień do-
tyczących mniejszości narodowych i etnicznych (struktura 
społeczna i religijna polskiego społeczeństwa między 1918 
i 1939; polska polityka wobec mniejszości narodowych 
przed II wojną światową; informacje na temat strat mate-
rialnych i kulturowych, które nastąpiły w wyniku wojny). 
W programie znajdują się również informacje o prawach 
człowieka oraz o ochronie praw mniejszości. Niemniej jed-
nak to nauczyciel ostatecznie decyduje o zakresie meryto-
rycznym zajęć. Jeśli chodzi o edukację o zagładzie Romów, 
rząd polski w swojej odpowiedzi przyznał, że nie ma ma-
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teriałów dydaktycznych na ten temat. Jednocześnie stwier-
dzono, że nauczyciele, którzy chcą podjąć ten temat, mają 
dostęp do dużej liczby materiałów. Z odpowiedzi polskiego 
rządu niestety nie dowiadujmy się, o jakie dokładnie mate-
riały chodzi. Jednak na podstawie wspomnianego fragmen-
tu można przypuszczać, że w opinii rządu brak materiałów 
edukacyjnych wcale nie wyklucza edukacji o zagładzie Ro-
mów, bowiem istnieją różne inne materiały umożliwiające 
prowadzenie zajęć na ten temat. Przyznać należy, że jest 
to zadziwiające, szczególnie wobec generalnie niskiego po-ólnie wobec generalnie niskiego po-lnie wobec generalnie niskiego po-
ziomu wiedzy o historii Romów także wśród nauczycieli.

Jak wynika z lektury raportu, w zasadzie w żadnym z bio-
rących udział w badaniu krajów europejskich edukacja o za-ów europejskich edukacja o za-w europejskich edukacja o za-
gładzie Romów nie jest częścią programów edukacyjnych 
w szkołach. To nie napawa optymizmem, bowiem okazuje 
się, że wątki te podejmowane są przypadkowo i zależą od 
woli nauczyciela. Niestety, biorąc pod uwagę brak progra-
mów przygotowujących grono pedagogiczne do tego typu 
edukacji, o czym również jest mowa w raporcie, można 
przypuszczać, że często temat ten nie jest omawiany w ogó-ó-
le lub w stopniu znikomym. 

temat zagłady romóW W usa

Stany Zjednoczone to kraj o imigracyjnym rodowodzie, 
w którym edukacja międzykulturowa jest integralną częścią 
programów nauczania. Od najmłodszych lat dzieci oswajane 
są z innością, z którą w tym kraju obcuje się każdego dnia. 

Romowie, obok innych społeczności, są częścią wieloet-
nicznej mozaiki Stanów Zjednoczonych. Mimo wszystko 
stwierdzić należy, że istnieje stosunkowo mało publikacji 
podejmujących ten temat. Powołując się na badania antro-
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polożki prof. Anne Sutherland, która od lat 60. bada kul-óra od lat 60. bada kul-ra od lat 60. bada kul-
turę Romów w USA, stwierdzić należy, że zamieszkują oni 
głównie obszary zurbanizowane (m.in. Nowy Jork, Chica-łównie obszary zurbanizowane (m.in. Nowy Jork, Chica-
go, Kalifornia)26. Autorka podkreśla również, że niektóre 
z grup prowadzą wędrowny tryb życia. Nie ma wątpliwo-
ści, że nomadyzm części Romów zamieszkujących Stany 
Zjednoczone wpływa na trudności związane z precyzyj-
nym ustaleniem ich liczebności. Sytuację komplikuje fakt, 
że podczas powszechnych spisów ludności Romowie nie 
przyznają się do swojego pochodzenia. 

W 1988 roku Carol Silverman w artykule Negotiating 
„Gypsiness”: Strategy in Context27 stwierdziła, że w USA 
mieszka od 20 do 200 tysięcy Romów. Ta niezwykle duża 
rozpiętość związana jest ze wspomnianymi trudnościami, 
jeśli chodzi o ustalenie liczby Romów. Generalnie przyznać 
należy, że niewiele jest źródeł, które choćby w przybliżeniu 
podawałyby liczbę mieszkańców USA pochodzenia rom-ów USA pochodzenia rom-w USA pochodzenia rom-
skiego. Współcześnie szacuje się, że w USA mieszka około 
miliona osób pochodzenia romskiego. Najbardziej liczni są 
Romowie z Wielkiej Brytanii (Romnichals), Europy Śodko-
wo-Wschodniej: z Rumunii, Węgier, Polski (Lowarzy, Kełde-
rasze, Polska Roma, Ludar) oraz Romowie z Niemiec (Sinti)28. 

Funkcjonowanie w wielokulturowym społeczeństwie 
amerykańskim z pewnością oswaja inność, która wca-
le nie musi być definiowana w kategoriach obcości czy 
zagrożenia. Niemniej jednak nie jest to równoznacz-ównoznacz-wnoznacz-
ne z brakiem problemów związanych z relacjami mię-ów związanych z relacjami mię-w związanych z relacjami mię-
dzykulturowymi. Różnorodność ma wiele pozytywnych 
aspektów w życiu społecznym, niemniej jednak wielość  

26 A.Sutherland, Gypsies: The hidden Americans, Illinois, 1975
27 C. Silverman, Negotiating „Gypsiness” Strategy in Context, „The Journal 

of American Folklore”, 101(401)/1988, s. 261-275.
28 A. Sutherlnd, op.cit.; I. Hancock, op.cit.
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tradycji, kultur, stylów życia i religii, implikuje problemy 
wynikające z niewiedzy i stereotypów, których konsekwen-ów, których konsekwen-w, których konsekwen-órych konsekwen-rych konsekwen-
cją są często strach i odrzucenie. 

W ostatnim czasie nasilają się nastroje ksenofobiczne�. 
Pełen mowy nienawiści język Donalda Trumpa w czasie 
kampanii prezydenckiej w USA, a także jego wygrana 
w wyborach sprzyjają niestety temu zjawisku. Bez wątpie-
nia odpowiedzią na problemy wynikające z wielokulturo-
wego tygla USA, populizmu polityków i mowy nienawiści 
w przestrzeni publicznej jest właśnie edukacja, w tym edu-
kacja historyczna, która jest konieczna na każdym etapie 
szkolnym. Niestety temat związany z czasem wojny i Ho-
lokaustu nie jest częścią programów edukacyjnych dla naj-ów edukacyjnych dla naj-w edukacyjnych dla naj-
młodszych Amerykanów29. Natomiast jest on już obecny 
w programie edukacyjnym na poziomie middle school30 
oraz high school31.

Nie oznacza to jednak, że w ramach wspomnianych zajęć 
dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o zagładzie europej-
skich Romów. Jednym z powodów tej sytuacji są trudności 
związane z brakiem jednoznacznej definicji terminu „Holo-
kaust”. Część badaczy, a także niektóre ważne instytucje, ta-óre ważne instytucje, ta-re ważne instytucje, ta-
kie jak np. Yad Vashem, definiują ten termin jako „masowe 
mordowanie Żydów podczas II wojny światowej”32. Są jed-
nak i tacy badacze oraz instytucje, np. Muzeum Holokau-
stu w Waszyngtonie, które termin „Holokaust” rozumieją 
w szerszym ujęciu, uwzględniającym inne ofiary nazistów, 

29 Elementary school oraz primary school, klasy I-V, dzieci w wieku 5-10 lat.
30 Odpowiednik polskiego gimnazjum, klasy VI-VIII, młodzież w wieku  

11-13 lat.
31 Młodzież w wieku 14-18 lat.
32 Teaching about and Commemorating…
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w tym Romów33. Brak jednoznacznego podejścia impliku-
je trudności związane z określeniem, czy i w jakim zakre-
sie realizowana jest edukacja o zagładzie Romów. W celu 
uzyskania odpowiedzi na te pytania zdecydowałam się na 
przeprowadzenie swobodnych wywiadów z nauczycielami 
i nauczycielkami nowojorskich szkół (na poziomie middle 
school, jak również high school34) na Manhattanie, Brookli-, Brookli-
nie, w Bronksie oraz Queens35. 

Rozmowy odbyłam z osobami prowadzącymi lekcje 
historii oraz wiedzy obywatelskiej (Global Civic). Dodat-
kowo o opinię na temat edukacji o Zagładzie Romów po-ów po-w po-
prosiłam pracującą na Harvardzie i posiadającą romskie 
korzenie Margareta Matache oraz prof. Iana Hancocka  
(również Roma) z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, 
który jest byłym członkiem Holocaust Memorial Council 
oraz autorem licznych publikacji na temat zagłady Romów. 

Decydując się na wspomniane aktywności, zależało mi 
nie tylko na zdobyciu wiedzy na temat edukacji o zagładzie 
Romów, ale również porównaniu poziomu stopnia edukacji 
USA z nauczaniem o eksterminacji Romów w europejskich 
szkołach, w tym polskich. Chcę podkreślić, że byłam nie-
malże przekonana, że edukacja w tym obszarze tematycz-

33 Zob. np. Definition of holocaust in English by Oxford Dictionaries, Ox-
ford Dictionaries, www.en.oxforddictionaries.com/definition/holocaust; 
Introduction to the Holocaust, United States Holocaust Memorial Mu-
seum, www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005143 (dostęp 
11.11.2017). 

34 Odpowiednik polskiej szkoły średniej, klasy IX-XII, młodzież w wieku 
14-18 lat. 

35 Wywiady z 12 respondentami/respondentkami prowadzono w okresie 
od stycznia 2016 do marca 2016. Dodatkowo o opinię na temat eduka-
cji o zagładzie Romów poprosiłam Kristę Hegburg z Muzeum Holocau-
stu w Waszyngtonie, która zajmuje się programami edukacyjnymi w tej 
instytucji oraz posiadającą romskie korzenie dr Ethel Brooks z Rutgers 
University. Niestety nie odpowiedziały na moją prośbę.
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nym jest prowadzona w USA na wyższym niż w Europie 
poziomie. Kierowałam się nie tylko faktem, że edukacja 
wielokulturowa, a także edukacja o Holokauście Żydów, 
jest w amerykańskich szkołach powszechna, ale również 
tym, że ważne instytucje z siedzibą w USA podejmują te-te-
mat zagłady Romów.

Przykładem jest wspomniane już Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie, gdzie część ekspozycji dotyczy zagłady 
europejskich Romów i Sinti. Biorąc pod uwagę liczbę od-ów i Sinti. Biorąc pod uwagę liczbę od-w i Sinti. Biorąc pod uwagę liczbę od-
wiedzających to muzeum, można się pokusić o stwierdze-
nie, że edukacja muzealna o zagładzie Romów jest budująca. 
Niemniej jednak na wystawie widnieje istotny błąd. Cho-
dzi o datę likwidacji „Zigeunerlager”, która miała miejsce  
2 sierpnia1944 roku. Na wystawie widnieje data „31.07.1944”. 
Niestety pomimo usilnych starań oraz planów muzeum do-ów muzeum do-w muzeum do-
tyczących poszerzenia ekspozycji dedykowanej tematowi 
zagłady Romów, rażącego błędu nie usunięto do dnia dzi-ów, rażącego błędu nie usunięto do dnia dzi-w, rażącego błędu nie usunięto do dnia dzi-, rażącego błędu nie usunięto do dnia dzi-żącego błędu nie usunięto do dnia dzi-
siejszego (luty 2017 roku). Przyznać należy, iż niewiarygod-należy, iż niewiarygod-ży, iż niewiarygod-
ny wręcz wydaje się fakt, że w tak ważnej instytucji, w której 
pracuje grono ekspertów i znawców tematu, na wystawie 
widnieje błędna data. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, 
że mimo świadomości istniejącego błędu przez kilka lat nie 
zrobiono nic, by go usunąć. 

Niezwykle ważnym wydarzeniem jest Dzień Holokaustu 
odbywający się corocznie 27 stycznia w siedzibie Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Podczas uro-ów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Podczas uro-w Zjednoczonych w Nowym Jorku. Podczas uro-
czystości nie tylko wspomina się o romskich ofiarach, ale 
również oddaje się głos reprezentantom tej społeczności. 
W roku 2015 był to Zoni Weisz, którego bliskich deporto-órego bliskich deporto-rego bliskich deporto-
wano do Zigeunerlager w KL Auschwitz-Birkenau. 

Temat związany z zagładą Romów i Sinti po raz pierwszy 
zaistniał podczas Dnia Holocaustu w roku 2006. Wówczas 
odbył się wernisaż mobilnej wystawy Zagłada Romów Eu-ada Romów Eu-ów Eu-w Eu-



214

ropejskich oraz rasizm we współczesnej Europie zorgani-
zowanej przez Centrum Dokumentacji Niemieckich Sinti 
i Romów. Na uroczystości obecni byli Romowie z Niemiec, 
Słowacji, Węgier, Polski. Co najistotniejsze, byli obecni 
świadkowie Holokaustu, a wśród nich – wspomniany już 

– Zoni Weisz. Biorąc pod uwagę te przełomowe wręcz wy-ąc pod uwagę te przełomowe wręcz wy-
darzenia, smutkiem napawa fakt, że 27 stycznia 2017 roku 
nie zaproszono przedstawicieli romskiej społeczności. 

Kolejną ważną w kontekście realizacji edukacji o Holo-
kauście instytucją jest Shoah Foundation z siedzibą w Los 
Angeles. Instytucja ta już w latach 90. zainteresowana była 
tematem prześladowań i zagłady Romów podczas II woj-ów podczas II woj-w podczas II woj-
ny światowej. We współpracy ze Stowarzyszeniem Romów 
w Polsce udało się wówczas zgromadzić i nagrać relacje 
byłych romskich więźniów obozów i gett pochodzących 
z Polski. Część wspomnianych relacji znajduje się w archi-
wum Stowarzyszenia Romów w Polsce.

Biorąc pod uwagę wspomniane zainteresowanie ważnych 
w kontekście podejmowanej tematyki instytucji w Stanach 
Zjednoczonych, zasadne wydaje się przyjęcie optymistycz-
nego założenia, że owo zainteresowanie i wrażliwość na 
temat związany z zagładą Romów przekłada się na aspekt 
edukacyjny.

Edukacja o zagładzie Romów w szkołach nowojorskich 
Jak już wspomniano, moimi respondentami były osoby 

pracujące w szkołach w kilku dzielnicach Nowego Jorku. 
Istotne dla mnie było zdobycie informacji w jakim zakresie 
i czy w ogóle edukuje się w szkołach o zagładzie Romów. 
Z tego względu wyznaczyłam kilka ogólnych obszarów te-ólnych obszarów te-lnych obszarów te-ów te-w te-
matycznych, wokół których toczyła się rozmowa:

— poziom wiedzy na temat prześladowań Romów pod-Romów pod-ów pod-w pod-
czas II wojny światowej wśród nauczycieli; 
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— czy temat zagłady Romów jest podejmowany w szko-ów jest podejmowany w szko-w jest podejmowany w szko-
łach i w jakim zakresie (dostępność źródeł i innych mate-ódeł i innych mate-deł i innych mate-
riałów edukacyjnych); 

— pomysły dotyczące upowszechnienia wiedzy o zagła-
dzie Romów w społeczeństwie amerykańskim, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży. 

Wśród 12 osób, z którymi przeprowadziłam wywiady, 
znalazły się takie, które nie wiedziały o jaką grupę py-óre nie wiedziały o jaką grupę py-re nie wiedziały o jaką grupę py-
tam, bowiem nigdy o Romach nie słyszały. Dopiero użycie 
określenia „Gypsies” umożliwiało kontynuację dalszej roz-Gypsies” umożliwiało kontynuację dalszej roz-żliwiało kontynuację dalszej roz-
mowy. Niestety dwie nauczycielki i trzech nauczycieli, bo 
o nich mowa, nie byli w stanie wypowiedzieć się na temat 
potrzeby edukacji o zagładzie Romów, bowiem nie mieli 
pojęcia, że społeczność ta – obok Żydów – skazana była 
na całkowitą eksterminację podczas II wojny światowej. 
Zatem rozmowa na ten temat przebiegała inaczej niż za-
planowano. Po krótkim wyjaśnieniu kwestii historycznych 
wspomniani nauczyciele i nauczycielki zgodnie stwierdzili, 
że jest to temat, o którym powinno się mówić oraz że są 
zaskoczeni, że tak mało wiadomo o zagładzie Romów. Sami 
nie słyszeli, by ktoś ze znanego im środowiska nauczyciel-
skiego podejmował ten temat podczas zajęć szkołach. 

Moi pozostali rozmówcy, mimo że wiedzieli o za-ówcy, mimo że wiedzieli o za-wcy, mimo że wiedzieli o za-mimo że wiedzieli o za-że wiedzieli o za-
gładzie Romów podczas wojny, nie prowadzili zajęć na 
ten temat. Jedna z respondentek znała publikacje Iana 
Hancocka, którego spotkała na konferencji kilkana-órego spotkała na konferencji kilkana-rego spotkała na konferencji kilkana-
ście lat temu. Stwierdziła również, że w zasadzie to nie 
zna żadnych innych publikacji na ten temat. Dwoje na-
uczycieli ze szkoły w dzielnicy Queens wspomniało  
o problemach Romów w Europie. Przyznali, że wiedzą 
o tym dzięki sąsiadom – także romskiego pochodzenia – 
z krajów Europy Wschodniej. Żadne z nich natomiast nie 
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wiedziało nic o zagładzie Romów podczas wojny. General-ów podczas wojny. General-w podczas wojny. General-
nie niemalże wszyscy nauczyciele nie kryli swojego zasko-
czenia na temat braku świadomości w społeczeństwie ame-
rykańskim oraz edukacji w tym zakresie. Poniżej przedsta-
wiam wybrane fragmenty wywiadów.

39-letnia Jennifer ze szkoły na Manhattanie stwierdziła, 
że „ jest to oburzające, że społeczność, którą spotkał ten 
sam los co naród żydowski, jest marginalizowana i to nie 
tylko w sensie dosłownym. Mówię tu szczególnie o takich 
krajach jak Rumunia czy Słowacja. Wiem o tym, ponieważ 
odwiedziłam te kraje i przeraził mnie poziom uprzedzeń 
i niechęci do Romów. Kiedy wspominam o marginalizacji 
w kontekście edukacji, mam na myśli zepchnięcie w niszę 
tego tematu. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Może dla-
tego, że Romów nie ma w Stanach?”36.

61-letni Tom ze szkoły w dzielnicy Bronx wspomniał, że 
starał się zwrócić uwagę na temat Romów poprzez wizytę 
w muzeum w Waszyngtonie: „Byłem przekonany, że tam 
będą coś wiedzieć, ale oprócz części wystawy nic tam się 
nie dzieje. W ofercie warsztatów i zajęć dla młodzieży nie 
ma oferty związanej z historią Romów. Żałuję, bo chciałem 
zdobyć wiedzę na ten temat, tym bardziej że w naszych 
bibliotekach nie ma nic na ten temat”. 

36 Współcześnie w Stanach Zjednoczonych mieszka mniej więcej milion osób 
pochodzenia romskiego. To dane szacunkowe i mimo wielu rozbieżności, 
jeśli chodzi o określenie liczby Romów w USA, ta liczba jest powszechnie 
przyjętą. Nie jest to duża grupa, biorąc pod uwagę liczbę ludności w tym 
kraju, natomiast z pewnością jest to grupa wyróżniająca się w wielokultu-
rowej mozaice Ameryki, bowiem mimo dużego zainteresowania grupami 
narodowymi i etnicznymi, na co z pewnością wpływa imigracyjny rodo-
wód kraju, o Romach w zasadzie niewiele wiadomo, także na gruncie aka-
demickim. Generalnie stwierdzić należy, że historia, ale i obecna sytuacja 
społeczna, ekonomiczna i kulturowa grup romskich jest tematem mało 
zbadanym i rzadko podejmowanym na gruncie naukowym. 
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40-letni Andrew ze szkoły na Brooklinie stwierdził, że 
„jedynym sposobem na upowszechnianie wiedzy o Romach 
jest edukacja, ale – jak widać – tej edukacji brakuje. Nie 
wiem, co zrobić, by to zmienić”. 

37-letnia Olivia ze szkoły w dzielnicy Queens opowia-
dała o warsztatach dla młodzieży w szkole, w której uczy: 

„Były warsztaty o Holokauście, ale nie było tam tematu Ro-o tam tematu Ro-
mów. Ja sama niewiele wiem na ten temat, więc wcale o to 
nie zabiegałam. Każdego roku w szkole organizowane są 
spotkania z ocalałymi. Zawsze są to osoby żydowskiego 
pochodzenia. Żałuję. Ale, szczerze mówiąc, nie wiem, czy 
są organizacje zrzeszające ocalałych Romów i czy w ogóle 
są oni w USA”. 

Żaden z moich respondentów nie miał wiedzy na temat 
Romów w Stanach Zjednoczonych. Podczas wywiadu byli 
żywo zainteresowani tym tematem, ale wszyscy zgodnie 
przyznali, że nie wiedzą, gdzie szukać źródeł oraz jak mogą 
pogłębić wiedzę w tym zakresie. Niestety to, o czym mówili 
badani nauczyciele, jest faktem. Mam na myśli dostęp do 
źródeł. Odwiedziłam kilkanaście bibliotek szkolnych w No-ódeł. Odwiedziłam kilkanaście bibliotek szkolnych w No-deł. Odwiedziłam kilkanaście bibliotek szkolnych w No-
wym Jorku i w żadnej z nich nie odnalazłam ani jednej po-
zycji dotyczącej Romów. Co więcej, w kilku z nich osoby 
obsługujące czytelników nie wiedziały, o kim mówię. 

Brak dostępnych źródeł, a co za tym idzie brak eduka-ódeł, a co za tym idzie brak eduka-deł, a co za tym idzie brak eduka-
cji na temat historii Romów z pewnością ma decydujący 
wpływ na niski poziom wiedzy o Romach wśród Amery-ód Amery-d Amery-
kanów. I pomimo zwrócenia uwagi na temat zagłady Ro-ów. I pomimo zwrócenia uwagi na temat zagłady Ro-w. I pomimo zwrócenia uwagi na temat zagłady Ro-ócenia uwagi na temat zagłady Ro-cenia uwagi na temat zagłady Ro-
mów przed ważne instytucje publiczne jest to wciąż kro-ów przed ważne instytucje publiczne jest to wciąż kro-w przed ważne instytucje publiczne jest to wciąż kro-
pla w edukacyjnym morzu potrzeb. Wobec tak dużych za-
niedbań trudno znaleźć rozwiązanie, które wpłynęłoby na 
zmianę obecnej sytuacji. 

Na przyspieszenie tego procesu z pewnością wpłynąć 
może zamieszczenie odpowiednich treści w podręczni-
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kach szkolnych, z których korzystają dzieci, młodzież oraz 
nauczyciele. To pierwszy i niezwykle istotny krok do zapeł-
nienia luki w tym obszarze. Niestety sprawa nie jest prosta 
i mimo starań nie odnotowano sukcesów na tym polu, na 
co w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę prof. Ian Hancock 
z teksańskiego uniwersytetu: „Znajomość Porajmos� wzra-
sta w USA, ale dzieje się to zbyt wolno. Romowie obok Ży-
dów stali się ofiarą planu »ostatecznego rozwiązania« i byli 
mordowani z powodów rasowych. Celem była całkowita 
eksterminacja. Ważne, by o tym mówić głośno, bowiem 
dopiero wtedy ludzie uświadomią sobie o czym w ogóle 
jest mowa. Dlatego właśnie uważam, że porównywanie losu 
Romów np. do losów więźniów politycznych – zamiast uka-ów np. do losów więźniów politycznych – zamiast uka-w więźniów politycznych – zamiast uka-ów politycznych – zamiast uka-w politycznych – zamiast uka-
zywania ich losów podczas wojny w kontekście próby eks-ów podczas wojny w kontekście próby eks-w podczas wojny w kontekście próby eks-óby eks-by eks-
terminacji całego narodu – jest skandalicznym zniekształ-
caniem historii. Niestety nie wszyscy to rozumieją. I z przy-
krością muszę stwierdzić, że bardzo wiele decyzji działa na 
naszą niekorzyść. College Board, która określa i decyduje 
o treściach zawartych w podręcznikach szkolnych, w roku 
2015 odmówiła – mimo naszych usilnych starań – włącze-
nia rozważań o losach Romów podczas II wojny światowej 
w obszar tematyczny związany z Holokaustem. Niestety 
decyzja ta będzie obowiązywać przez kolejne 7 lat”. 

Na brak obecności tematyki romskiej w przestrzeni pu-
blicznej, w tym w programach szkolnych, zwróciła rów-óciła rów-ciła rów-ów-w-
nież uwagę Margareta Matache z Uniwersytetu Harvarda, 
wskazując na list Zapomniane ofiary romskiego Holokau-
stu37, który opracowała grupa romskich naukowców oraz 
aktywistów w celu zwrócenia uwagi na problem i który 

37 List dostępny jest na stronie „The Daily Beast”: K. Raeesi, G. Bailey-Mer-
shon, M. Matache, The Holocaust’s Forgotten Roma Victims, „The Daily 
Beast”, 13.09.2014, www.thedailybeast.com/articles/2014/09/13/the-hol-
ocaust-s-forgotten-roma-victims.html (dostęp 28.03.2017).
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opublikowano na łamach „The Daily Beast”38. Autorzy listu 
m.in. zwracają uwagę, że – mimo usilnych starań – do dnia 
dzisiejszego nie ma osoby pochodzenia romskiego w Uni-
ted States Holocaust Memorial Council. 

Zdaniem Margarety Matache ma to wpływ na wyjątkowo 
niski poziom wiedzy o zagładzie Romów wśród Amery-ów wśród Amery-w wśród Amery-ód Amery-d Amery-
kanów oraz na brak edukacji w tym zakresie. Te braki są 
również widoczne w działalności ważnych instytucji, takich 
jak Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz wspomnia-ów Zjednoczonych oraz wspomnia-w Zjednoczonych oraz wspomnia-
ne Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, które do dnia 
dzisiejszego nie uznały dnia 2 sierpnia jako dnia pamięci 
o romskich ofiarach Holokaustu i nie organizują w związ-
ku z tym uroczystości upamiętniających. W opinii Mata-
che wpływa to na dalsze marginalizowanie Romów i ich 
historii. Jej zdaniem nieustanne postrzeganie Romów przez 
pryzmat negatywnych stereotypów ma znaczny wpływ na 
tę sytuację: „W Stanach Zjednoczonych, wielu ludzi, tak-
że tych pracujących w mediach nie ma pojęcia o istnieniu 
Romów. Więc o czym my mówimy? Nie wiedzą o istnieniu 
Romów, więc nie mogą znać naszej historii. Istnieje wie-ów, więc nie mogą znać naszej historii. Istnieje wie-w, więc nie mogą znać naszej historii. Istnieje wie-
le stereotypów na temat Romów. Problemem są również 
uprzedzenia, które wzmacniane są przez poniżające i znie-óre wzmacniane są przez poniżające i znie-re wzmacniane są przez poniżające i znie-
kształcające przekazy medialne o programy telewizyjne jak 
np. »Gypsies sisters« lub »American Gypsies«. Niestety 
romskich aktywistów i naukowców jest niewielu, więc po-ów i naukowców jest niewielu, więc po-w i naukowców jest niewielu, więc po-ów jest niewielu, więc po-w jest niewielu, więc po-
ziom rasizmu i uprzedzeń wciąż utrzymuje się na wysokim 
poziomie i dotyczy Romów tak samo jak innych dyskrymi-ów tak samo jak innych dyskrymi-w tak samo jak innych dyskrymi-
nowanych grup zamieszkujących Stany Zjednoczone”. 

Matache z przykrością stwierdziła, że w szkołach ame-
rykańskich temat zagłady Romów nie jest podejmowany. 
Podkreśliła jednak, że lukę w tym zakresie wypełniają or-

38 Jedną z sygnatariuszek listu była Margareta Matache.
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ganizacje pozarządowe oraz niektóre instytucje edukacyj-óre instytucje edukacyj-re instytucje edukacyj-
ne. Szczególną uwagę zwróciła na organizację pozarządo-ólną uwagę zwróciła na organizację pozarządo-lną uwagę zwróciła na organizację pozarządo-óciła na organizację pozarządo-ciła na organizację pozarządo-
wą Facing History and Ourselves39, której celem jest prze-órej celem jest prze-rej celem jest prze-
ciwdziałanie uprzedzeniom, rasizmowi, antysemityzmo-
wi, ksenofobii poprzez edukację historyczną. Pracownicy 
organizacji działają w różnych miejscach na świecie, m.in. 
w Stanach Zjednoczonych (Nowym Jorku, Chicago, Denver, 
Los Angeles, San Francisco), Toronto, we Francji, w Londy-
nie i Irlandii Północnej, w Chinach, w południowej Afryce. 
Wśród materiałów edukacyjnych umieszczonych na stronie 
internetowej, można znaleźć pomoce edukacyjne dotyczą-
ce historii Romów. Są to artykuły, krótkie fi lmy, fotogra-ów. Są to artykuły, krótkie fi lmy, fotogra-w. Są to artykuły, krótkie fi lmy, fotogra-ótkie fi lmy, fotogra-tkie filmy, fotogra-
fie, scenariusze lekcji. Niestety nie ma informacji na temat 
wykorzystania materiałów edukacyjnych przez nauczycieli 
i nauczycielki. Niemniej jednak to ważne źródło, które war-ódło, które war-dło, które war-óre war-re war-
to promować, szczególnie wobec braku dostatecznej liczby 
materiałów, z których może korzystać grono pedagogiczne. 

podsumoWanie

Lektura raportu Teaching about and Commemorating the 
Roma and Sinti Genocide. Practices within the OSCE Area 
oraz badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych nie-
stety potwierdziły przypuszczenia dotyczące niskiego po-
ziomu edukacji o najtragiczniejszym okresie w historii Ro-
mów. W tym kontekście można zatem stwierdzić, że o ile 
w kwestii upamiętniania zagłady społeczności romskiej 
wiele udało się dokonać (choć proces uświadamiania opi-o się dokonać (choć proces uświadamiania opi-ę dokonać (choć proces uświadamiania opi-proces uświadamiania opi-świadamiania opi-
nii publicznej w tym temacie z pewnością nie jest zakoń-
czony), o tyle edukacja o historii Romów wciąż pozostaje 

39 Facing History and Ourselves, www.facinghistory.org/ (dostęp 13.11.2017).
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na zaskakująco niskim poziomie. I z pewnością nadal tak 
będzie, jeśli uroczystościom upamiętniającym, odsłania-
niu pomników, przemówieniom i zapewnieniom polityków 
o potrzebie uświadamiania historii młodemu pokoleniu nie 
będą towarzyszyły rzeczywiste działania. Żeby jednak tak 
się stało, konieczna jest świadomość dotycząca potrzeby 
edukacji w tym zakresie. Tylko wówczas temat zagłady 
Romów znajdzie swoje miejsce w szkolnych programach 
edukacyjnych. Jest to niezwykle istotne nie tylko ze wzglę-
du na tragiczną przeszłość Romów, którzy – obok Żydów – 
skazani byli na całkowitą eksterminację podczas wojny, ale 
również z uwagi na fakt, że istnieje potrzeba opracowania 
spójnego programu oraz rzetelnych materiałów dydaktycz-ójnego programu oraz rzetelnych materiałów dydaktycz-jnego programu oraz rzetelnych materiałów dydaktycz-
nych w tym zakresie.

To szczególnie ważne w obecnych i coraz bardziej nie-ólnie ważne w obecnych i coraz bardziej nie-lnie ważne w obecnych i coraz bardziej nie-
spokojnych czasach. Nastroje ksenofobiczne i nienawistny 
język mają się dobrze w przestrzeni publicznej. Co więcej, 
na tym się nie kończy i współcześnie obserwujemy mecha-
nizmy społeczne, które znamy z przeszłości. Naszą jedyną 
i najskuteczniejszą bronią umożliwiającą przeciwdziałanie 
tym niebezpiecznych w skutkach zjawiskom jest właśnie 
edukacja, szczególnie że niechęć wobec Romów w krajach 
europejskich od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. 

W tym kontekście trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, 
dlaczego wciąż brak edukacji o Romach i ich historii. Tra-
giczne doświadczenia narodu żydowskiego znalazły swoje 
miejsce w programach edukacyjnych i często przywoływa-
ne są w dyskusjach na temat antysemityzmu. Dlaczego nie 
dzieje się tak w przypadku Romów i problemu współczesnej 
romofobii? Wydaje się, że Romowie po raz kolejny wypadli 
poza przysłowiowy nawias. Ponadto wciąż powszechne jest 
podejście, zgodnie z którym to sami Romowie powinni być 
odpowiedzialni za upamiętnianie i edukowanie o ludobój-



stwie własnej społeczności oraz że to w ich rękach spo-
czywa odpowiedzialność związana z upowszechnianiem 
wiedzy o własnej historii, w tym również o zagładzie. Czy 
rzeczywiście tak powinno być? Czy nie jest to odpowie-
dzialność, która spoczywa na nas wszystkich? 

Historia Romów jest integralną częścią historii Euro-
py i nie tylko jej. Ponadto istnieją instytucje, które zosta-
ły powołane po to, by pamięć pielęgnować i upowszech-
niać. Niestety nie wszystkie wypełniają tę misję. Przykład 
Romów pokazuje wyraźnie odstępstwa od normy. To spo-
łeczność, która stosunkowo łatwo wypadła poza główny 
nurt rozważań związanych z okresem II wojny światowej. 
Nieprzyznanie jej statusu ofiar, a także bierność naukow-
ców i badaczy, którzy stosunkowo rzadko podejmowali ten 
temat, ma swoje konsekwencje. I o ile stwierdzić można, 
o czym już wspomniano, że w kwestii upamiętnienia ofiar 
romskich okresu II wojny światowej udało się stosunkowo 
wiele osiągnąć, szczególnie na przestrzeni kilkudziesięciu 
ostatnich lat, o tyle w temacie związanym z edukacją o za-
gładzie Romów, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjed-
noczonych, wciąż pozostaje niezwykle wiele do zrobienia. 

 



temat zagłady romóW i sinti  
W szkolnych programach  
edukacyjnych

Słowa kluczowe
Holokaust, ludobójstwo, Romowie, Sinti, mniejszości, 
edukacja.

Abstrakt
Ludobójstwo Romów i Sinti podczas II wojny światowej nie 
jest już zapomniana kartą historii, a faktem, który został 
uznany przez ważne krajowe i międzynarodowe instytucje. 
Nie oznacza to jednak, że wszystko w obszarze związanym 
z upamiętnianiem zagłady Romów i Sinti zostało zrobio-
ne. To długi proces, który rozpoczął się kilkadziesiąt lat 
temu, a jego inicjatorami była społeczność Romów i Sinti. 
To nie była łatwa droga i wiele jeszcze jest do zrobienia, 
szczególnie w obszarze związanym z edukacją. W artyku-
le skupię się na obecności tematu zagłady Sinti i Romów 
w programach edukacyjnych. Oprócz tego, że postaram 
się przybliżyć kwestie związane z edukacją o zagładzie Ro-ę przybliżyć kwestie związane z edukacją o zagładzie Ro-
mów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, 
przedstawię – na podstawie własnych obserwacji i badań, 
które przeprowadziłam podczas mojego pobytu w Stanach 
Zjednoczonych – czy i w jakim zakresie edukuje się o Ho-
lokauście Romów i Sinti w nowojorskich szkołach.
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Abstract
The genocide of the Roma and Sinti during the Second 
World War is no longer a forgotten page of history, but 
a fact recognised by important national and international 
institutions. However, it does not mean that everything 
has been done in regard to the remembrance and com-
memoration of the Roma and Sinti extermination. It is 
a long process which began several decades ago, and the 
Roma and Sinti communities were its initiators. The road 
has not been easy and there is still much to be done, par-
ticularly in the area related to education. In this article, 
I will focus on the presence of the topic of the Roma and 
Sinti genocide in educational programs. I will attempt to 
outline issues related to the education about the extermi-
nation of the Roma in Europe with emphasis on Poland. 
Based on observation and research conducted during my 
stay in the United States, I will also discuss whether and to 
what extent the topic of the Roma and Sinti extermination 
is present in New York schools.
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„Wymazywanie błędów przeszłości” 
– analiza rekonstrukcji systemu 

szkolnictwa oraz tworzenia polityki 
historycznej w Rwandzie po 1994 roku 

Karolina Bieniek

Wstęp

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Malala Yousafzai 
w jednym z wystąpień powiedziała „Jedno dziecko, je-
den nauczyciel, jedna książka i jeden ołówek mogą zmie-
nić świat”. Zastanawiając się nad rekonstrukcją systemu 
szkolnictwa w Rwandzie po ludobójstwie, skupiłam się 
na przemianach, jakie nastapiły w kraju po ludobójstwie 
z 1994 roku. Elisabeth King w swej książce From Clas-
sroom to Conflict in Rwanda, twierdzi, że w Rwandzie od 
czasów kolonialnych do ludobójstwa nauczanie było pod-
stawowym instrumentem państwa w procesie tworzenia 
i różnicowania grup etnicznych – istotnych przyczyn lu-
dobójstwa. W tym artykule twierdzę, że podobnie jak cały 
system społeczno-gospodarczo-polityczny, tak i system 
edukacji został przemodelowany po zakończeniu ludobój-
stwa. Wszystkie zaś zaprowadzone zmiany mają na celu 
ukonstytuowanie nowego porządku, którego celem jest 
pojednanie i jedność narodowa Rwandy. 
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Badam tu dostępne dane dotyczące systemu edukacji 
Rwandy oraz analizuję zmiany, jakie zaszły w badanym 
okresie (1994-2008) w sposobie realizowania polityki 
w Rwandzie. 

Inspiracją do napisania tego artykułu są badania przepro-
wadzone przez Johana Pottiera, które poświęcił powtórnej 
analizie rekonstrukcji pokonfliktowej Rwandy. W książce 
Re-Imagining Rwanda. Conflict, Survival and Disinforma-
tion in the Late Twentieth Century Pottier1 z powodzeniem 
broni tez dotyczących roli i winy wspólnoty międzyna-
rodowej w rwandyjskim ludobójstwie, jak również prze-
trwania reżimu jako nadrzędnego celu wszelkich polityk 
afrykańskiego państwa w sytuacji pokonfliktowej. Pottier 
w swej analizie dochodzi do wniosku, że dotychczasowe 
badania poświęcone rwandyjskiemu ludobójstwu oparte 
są najczęściej na błędnych założeniach, prowadzone przez 
niedoświadczonych w terenie analityków i opisywane przez 
nieprzygotowanych ku temu badaczy, którzy z łatwością 
poddawani są manipulacji przez określone strony konfliktu. 
Pottier zarzuca większości współczesnych analiz Rwandy 
i jej najbliższego sąsiedztwa ignorancję oraz brak zrozumie-
nia dla przeszłości i teraźniejszości omawianego obszaru, 
które doprawione poczuciem winy wspólnoty międzyna-
rodowej, wiodą ku zamazaniu pamięci i błędnej interpre-
tacji rwandyjskiego ludobójstwa, jego przyczyn, trwania 
i konsekwencji. Analizując ludobójstwo rwandyjskie, na-
leży stwierdzić, iż po przejęciu władzy przez Rwandyjski 
Front Patriotyczny (RFP) w Kigali, gracze międzynarodowi 
mieli do czynienia z nowym państwem, które odcięło się 
od swojej przeszłości – nie państwem odbudowywanym, 

1 J. Pottier, Re-Imagining Rwanda. Conflict, Survival and Disinformation in 
the Late Twentieth Century, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
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ale budowanym od podstaw. Z tego właśnie powodu Pot-
tier zadaje pytania, o to, jakim krajem była Rwanda zaraz 
po ludobójstwie, czym mogła się stać i jaką drogę budowy 
swej tożsamości obrała. W tych przemyśleniach towarzyszy 
mu świadomość, że szeroko pojmowany Zachód w końcu 
XX wieku miał niewielką wiedzę na temat państw Afryki. 
Międzynarodowa opinia publiczna, której dane było śledzić 
rwandyjską wojnę domową na ekranach telewizorów, zna-
ła kontynent afrykański ze stron Jądra ciemności Josepha 
Conrada czy Zielonych wzgórz Afryki Ernesta Hemingwaya, 
a w Polsce z W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, 
a zatem obrazów Afryki czasów kolonialnych, które nijak 
mają się do jej współczesnego oblicza.

Dlatego bardzo interesujące jest badanie strategii przy-
jętej przez nowe władze w Kigali w kwestii kreacji swojego 
wizerunku tak wewnątrz kraju, jak i na arenie międzyna-
rodowej. Analizując politykę historyczną i kulturalną nie-
podległej Rwandy, stwierdzić należy, że bez wątpienia RFP 
od czasu przejęcia władzy w 1994 roku realizuje plan, który 
ostatecznie doprowadza do popularyzacji jego wizji historii 
Rwandy, która gloryfikuje czasy przedkolonialne i potępia 
kolonizatorów i późniejsze władze niepodległej Rwandy aż 
do lipca 1994 roku. Częścią składową tego planu jest całko-
wite zaprzestanie nauczania historii we wszystkich rwan-
dyjskich szkołach, co nastąpiło zaraz po przejęciu władzy 
przez RFP oraz proces powtórnego przygotowania nowych 
podręczników do tego przedmiotu.

Zakończenie ludobójstwa nie od razu przyniosło RFP 
moralne zwycięstwo, które pozwoliło przekonać świat, że 
jedynie tryumfujące oddziały RAP mają prawo określać 
i nazywać wydarzenia w regionie Wielkich Jezior Afrykań-
skich. Doprowadziły do tego dopiero niewiedza i przepeł-
niona poczuciem winy moralność państw Zachodu oraz 
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założenie, że tylko nowy, rwandyjski rząd ma prawo do po-
dejmowania decyzji w kwestii sposobu (od)budowy kraju.

Analizowana zatem będzie retoryka nowych władz, któ-
ra ma zasadnicze znaczenie w badaniu nie tylko polityki 
zagranicznej, ale też wewnętrznej państwa, należy jednak 
pamiętać, że podejmując się tej analizy, w znaczącej części 
państw afrykańskich – bardziej niż gdziekolwiek indziej – 
odnosimy się do polityki reżimu, a nie narodu, który ten 
pierwszy winien reprezentować2. Dlatego w tym rozdziale 
szczególnie odnosić się będę do teorii gry dwupoziomowej, 
zaproponowanej przez Roberta D. Putnama3. Brak stabil-
ności państwa rwandyjskiego po 1994 roku widoczny był 
we wszystkich dziedzinach życia. Po 1994 roku, zatem wy-
starczy tutaj stwierdzić, że Rwanda była państwem w sytu-
acji nie tylko pokonfliktowej, ale przede wszystkim na jej 
terytorium cała ludność doświadczyła sytuacji masowych 
zbrodni W związku z tym nad wyraz interesującym wydaje 
się badanie państwa, które planuje realizację projektu (od)
budowy4 nie tylko administracji, infrastruktury czy systemu 
szkolnictwa, ale przede wszystkim podejmuje się długiego 
i trudnego procesu pojednania. 

2 Ibid., s. 1, 5. 
3 R.D. Putnam, Diplomacy and domestic politics: the logic of two level 

games, „International Organization”, 42(3)/1988, s. 427-460. 
4 W całym tekście konsekwentnie będę posługiwać się neologizmem: 

„(od)budowa”. Jest to związane z moimi wątpliwościami, które dotyczą 
pytania, czy Rwandę jako kraj odbudowywano po ludobójstwie, czy bu-
dowano od podstaw.
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szkolnictWo W rWandzie

W pytaniu o rekonstrukcję pokonfliktową w Rwandzie 
interesuje mnie badanie państwa, które doświadczyło lu-
dobójstwa i które w niezwykle krótkim czasie odbudo-
wało się ze zniszczeń i stało się jednym z najważniejszych 
graczy w swoim regionie. Z jednej strony fascynujące jest 
obserwowanie tego, jak ludobójstwo wpłynęło na kształt 
państwa, a z drugiej strony – do czego i jak to państwo 
wykorzystuje przebytą traumę. Dlatego ważnym i cie-
kawym tematem jest (od)budowa systemu szkolnictwa 
w Rwandzie po 1994 roku. Wyobraźmy sobie kraj, w któ-
rym po trwającej 4 lata wyniszczającej wojnie domowej 
dochodzi do ostatecznej masakry, podczas której ginie 
800 tysięcy mieszkańców, ponad 30% populacji (czyli 2 
miliony osób) ucieka poza granice państwa, a ponad mi-
lion mieszkańców zostaje przesiedlonych w wyniku wojny 
wewnątrz kraju. W tym kraju zaraz po wojnie prawe 60% 
domostw prowadzonych jest tylko przez kobiety, nie da się 
zaś określić liczby dziewcząt, które padły ofiarą przemocy 
seksualnej podczas wojny, a w konsekwencji społecznej 
obstrukcji i niechcianej ciąży. Żyje tam ponad 100 tysięcy 
dzieci, które straciły swoich rodziców, a około 250 tysięcy 
gospodarstw domowych prowadzonych jest przez osoby 
poniżej 18 roku, najczęściej dziewczęta. Właśnie tak wy-
glądała Rwanda – mały kraj w Afryce Środkowej – wcze-
sną jesienią 1994 roku. 

Po zdobyciu Kigali przez RFP, bardzo szybko przystąpio-
no do rekonstrukcji systemu oświaty. Pomimo iż znaczna 
część szkół została zniszczona, ostatni normalny rok szkol-
ny, a więc nieobciążony widmem wojny domowej, miał 
miejsce w 1990 roku, a zasadnicza część nauczycieli zgi-
nęła w masakrze 1994 roku. Wnikliwej ocenie ten proces 
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poddała Anna Obura w swym raporcie przygotowanym 
dla UNESCO Never again: educational reconstruction in 
Rwanda5. Należy zgodzić się z Oburą, iż Ministerstwo Edu-
kacji wykonało pracę nie do przecenienia, by móc realizo-
wać w Rwandzie obowiązek szkolny. Powojenna edukacja 
promuje jedność narodową, porozumienie, zwraca uwagę 
na wzajemny szacunek, dlatego zlikwidowano także w tej 
dziedzinie życia klasyfikację uczniów i nauczycieli na Tutsi 
i Hutu. Polityka rządu w tej kwestii jest jasna – wszyscy 
obywatele Rwandy są Rwandyjczykami, a wszyscy, któ-
rzy twierdzili inaczej są oskarżeni o rewizjonizm, za który 
przewidziane są wysokie kary. Polityka jedności narodowej 
w szkolnictwie miała na celu likwidację podziałów, jakie 
narosły przez lata segregacji, tj. dostęp Hutu do edukacji 
w czasach kolonialnych był ograniczony, podczas gdy do-
stęp Tutsi do edukacji średniej i wyższej był ograniczony 
kwotami tak w okresie Pierwszej, jak i Drugiej Republiki.

Kontrowersje jednak budzi przede wszystkim proces 
formowania nowej podstawy programowej. W tym kon-
tekście warto zwrócić szczególną uwagę na długotrwały 
brak lekcji historii w rwandyjskich szkołach (w badanym 
okresie historia nie jest wykładana w rwandyjskich szko-
łach) oraz brak narzędzi do omówienia niezwykle trud-
nego tematu „etniczności” w kraju. Obydwie kwestie są 
mocno związane z przedstawionym w niniejszym artykule 
sposobem (od)budowy kraju. „Historia – zwłaszcza ten 
jej etap, który wiązał się z ludobójstwem – był tak waż-
nym instrumentem prezydenckich represji, że od wielu lat 
nauczaniem jej zajmowali się nie nauczyciele szkolni, ale 

5 A. Obura, Never again: educational reconstruction in Rwanda, UNESCO  
2003, www.unesdoc.unesco.org/images/0013/001330/133051e.pdf (dostęp 
25.11.2017).
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żołnierze. To ich wersja historii [w końcu – K.B.] weszła 
na stałe do programu szkół państwowych”6.

Kolejnym zaś trudnym do zrozumienia i akceptacji te-
matem jest wychowywanie w duchu „uroczystości wspo-
mnieniowych”. W przeprowadzonych przeze mnie spotka-
niach z misjonarkami i misjonarzami oraz zagranicznymi 
nauczycielami (w latach 2005-2012) powtarza się wspól-
na opowieść o duchu „sezonu wspomnień”. Każdego roku 
z początkiem kwietnia rozpoczyna się czas upamiętniania 
ofiar ludobójstwa. Wszystkie media przypominają najtrud-
niejsze wydarzenia wiosny 1994 roku. Szczególnie dzieci 
i młodzież, często urodzone po 1994 roku, doświadcza-
ją głębokiej traumy poprzez ekspozycję na makabryczne 
obrazy w klasie, w radio i telewizji. Właśnie w tym okre-
sie często wybucha panika, dochodzi do omdleń i histerii. 
Wspomniano o powtarzających atakach strachu i zbioro-
wych utratach świadomości. Anjan Sundaram tak o tym 
pisze: „Nauczyciele z rwandyjskich szkół narzekali, że 
pokazywane w tym okresie programy telewizyjne spra-
wiają, iż dzieci zupełnie wymykają się spod kontroli. Ale 
pomimo nauczycielskich sprzeciwów makabryczne filmy 
wciąż emitowano”7. Całe społeczeństwo, w tym dzieci, 
które urodziły się wiele lat po ludobójstwie, uczestniczą 
w bardzo trudnych i realistycznych w swej wymowie uro-
czystościach. „Weszliśmy w zawodzący tłum. Na miejscu 
tłoczyło się parę tysięcy ludzi ubranych na fioletowo, bo 
taki kolor obowiązywał podczas uroczystości wspomnie-
niowych. Zanosili się płaczem. Część kobiet tarzała się po 
ziemi, inne wspierały się na mężczyznach. […] mężczyzna 
krzyczał do mikrofonu: – Żałujcie! Żałujcie!. Towarzyszyła 
6 A. Sundaran, Złe wieści. Ostatni niezależni dziennikarze w Rwandzie, 

tłum. I. Noszczyk, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 98.
7 Ibid., s. 31.
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temu muzyka, w której powtarzały się zawodzące słowa: 
„Jenoside, Jenoside”. Ludobójstwo, ludobójstwo”8.

Warto zwrócić jednak uwagę, iż kontrowersyjne kwestie 
upamiętniania przeszłości nie powinny przysłaniać wy-
siłku, jaki jest wkładany, aby system edukacji w Rwandzie 
funkcjonował i nadążał za szybko rozwijającym się krajem.

ludobójstWo W (od)budoWie rWandy, 
1994-2008 

W ostatniej dekadzie XX wieku Rwanda i region Wielkich 
Jezior Afrykańskich stały się jednym z najbardziej zapal-
nych punktów na mapie ziemskiego globu. W tym okre-
sie zauważyć można niezwykle wysoki stopień adaptacji 
Rwandy do zmieniających się warunków, gdzie widoczne 
jest stanowcze dążenie państwa do osiągnięcia równowa-
gi pomiędzy wewnętrznymi interesami i potrzebami (wi-
doczna ich ewolucja na przestrzeni omawianych 15 lat,  
także w szkolnictwie), a wymogami stawianymi przez 
wspólnotę międzynarodową (ewolucja według kryteriów: 
winy, moralności i kary wspólnoty). Intrygujące jest to, że 
pomimo pokonfliktowych zniszczeń i słabości państwa, 
w zasadzie już od 1995 roku procesy adaptacyjne Rwan-
dy możemy określić mianem kreatywnych, zatem pań-
stwo i jego (od)budowane struktury ciągle zmienia siebie 
i swoje zewnętrzne środowisko (poprzez negocjacje czy 
częściej, w początkowej fazie rekonstrukcji, poprzez kon-
flikt i spór), intensywnie filtruje wpływy i odrzuca te, któ-
re obarczone są winą ludobójstwa (relacje klient-patron 
z Francją); zawiesza lub ochładza te, które także niosą ze 

8 Ibid., s. 30.
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sobą ciężar minionej wojny domowej (ONZ i inne organi-
zacje pomocowe), jednak które to relacje w dłuższej per-
spektywie będą Kigali potrzebne; intensyfikuje stosunki 
ze stolicami państw, które udzieliły bezpośredniego lub 
pośredniego wsparcia RFP w zakończeniu konfliktu i zdo-
byciu Kigali.

Wydaje się, iż władze w Kigali, posiadające poparcie 
nowych graczy w regionie, m.in. Stanów Zjednoczonych, 
przekonały świat, że tylko one mają moralne prawo do 
analizowania rwandyjskiego ludobójstwa. Według Kigali 
tylko RFP może posiadać kontrolę nad przepływem infor-
macji o wydarzeniach w regionie Wielkich Jezior Afrykań-
skich. Interesująca wydaje się strategia, jaką nowi liderzy 
przyjęli, aby uciszyć wspólnotę międzynarodową, a która 
oparta została na trzech filarach: winie, moralności i ka-
rze9. Uważam, iż brak interwencji w wewnętrzne sprawy 
Rwandy ze strony wspólnoty międzynarodowej w głównej 
mierze spowodowany był doskonale zaprojektowaną stra-
tegią marginalizacji zagranicznych dyplomatów i przed-
stawicieli organizacji pozarządowych. W konsekwencji 
doprowadziło to do realizacji polityki (od)budowy kraju 
bez zewnętrznych wpływów, natomiast przy zasadniczym 
wsparciu finansowym wspólnoty międzynarodowej. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych została uznana 
za winną niedopełnienia swojego zadania – ochrony lud-
ności cywilnej – dwukrotnie i w niezwykle krótkim czasie. 
Pierwszym, bezdyskusyjnie najważniejszym jej przewinie-
niem była decyzja ONZ o zmniejszeniu kontyngentu błękit-
nych hełmów na terenie Rwandy w przeddzień ludobójstwa 
(kwiecień 1994 roku). Drugim zaś Operacja „Powrót”, mają-
ca na celu repatriację rwandyjskich uchodźców wewnętrz-

9 J. Pottier, op. cit., s. 151.
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nych i uchodźców z Zairu, zakończona masakrą w Kibeho 
(w kwietniu 195 roku)10. Fakt wymordowania kilku tysięcy 
osób na terenach Rwandy w rok po zakończeniu ludobój-
stwa został de facto zaakceptowany, po czym zignorowany 
przez międzynarodową dyplomację. Pośpiesznie przyjęto 
liczby zabitych zaproponowane przez Kigali. „Sprawiedli-
wość zwycięzców” mogła dokonać się bez żadnej reakcji ze 
strony wspólnoty międzynarodowej. Ostatecznie potwier-
dzono także, iż przez nowe rwandyjskie władze wszyscy 
uchodźcy pozostający poza Rwandą uznani są za winnych 
zbrodni popełnianych podczas ludobójstwa, zatem zasto-
sowano wobec nich odpowiedzialność zbiorową.

Świat był winien rwandyjskiego ludobójstwa. Taka 
była polityka nowego rządu w Kigali. Wspólnota między-
narodowa zawiodła i rwandyjscy politycy o tym często 

10 Masakra w Kibeho miała miejsce 22 kwietnia 1995 roku w obozie dla 
uchodźców wewnętrznych niedaleko miejscowości Kibeho w południo-
wo-zachodniej Rwandzie. Podczas zdobywania przez RFP poszczegól-
nych rejonów Rwandy Hutu poszukiwali schronienia m.in. w miejscach 
objętych ochroną francuskich żołnierzy w ramach Operacji „Turquoise”. 
Po wycofaniu się Francuzów w sierpniu 1994 roku, komendę nad obo-
zem przejęły siły UNAMIR. Przypuszcza się, iż w tego typu obozach 
schronienie znalazło około 350 tysięcy osób. RFP twierdziło, iż na tere-
nie tych obozów znajdują się głównie Hutu odgrywający aktywną rolę 
podczas niedawnego ludobójstwa. Po decyzji o natychmiastowym za-
mknięciu wszystkich obozów celem oddzielenia génocidaires od pozo-
stałych IDPs (Internally Displaced Persons), 18 kwietnia zaczęła się ak-
cja zbrojna prowadzona przez żołnierzy RFP przeciwko mieszkańcom 
obozu zakończona masakrą z 22 kwietnia. W wyniku dezinformacji, jaka 
zapanowała w kręgach rządowych, powstało wiele niedopowiedzeń na 
temat ilości zabitych. Rwandyjski rząd podał, iż w Kibeho zginęło około 
330 cywili, gdy UNAMIR, inne organizacje i badacze szacują, iż zabitych 
było 4-5 tysięcy. Natychmiast po tych wydarzeniach obóz został roz-
wiązany. Gérard Prunier szacuje, iż w trakcie przymusowej repatriacji 
z głodu, odwodnienia i w aktach zemsty zginęło dodatkowo około 20 
tysięcy osób.
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przypominali. W „globalizacji winy”11 wtórowali im tak-
że zachodni politycy. Boutros Boutros-Ghali, pochodzący 
z Egiptu były sekretarz generalny ONZ, powiedział m.in.: 

„Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ten błąd, nie tylko 
potęgi światowe, ale także państwa afrykańskie, organi-
zacje pozarządowe i cała wspólnota międzynarodowa”12. 
To przyznanie się do winy zostało odczytane niczym przy-
łapanie na gorącym uczynku, za który w konsekwencji 
należy odpłacić. Pottier bada ten zwyczaj karania za winy 
w rwandyjskim społeczeństwie, traktując go jako lokalną 
strategię kulturową (local cultural strategy13).

By ostatecznie stwierdzić, iż RFP przyjmuje tę strategię 
w relacjach z Zachodem, przypomnieć należy opisa-
ną przez historyków kwestię raportu Gersony’ego, 
który nigdy nie został opublikowany. Przedstawiał 
on dramatyczne w skutkach działania RFP i zanie-
chania ONZ. Alison Des Forges twierdziła, iż „ONZ 
postanowiła uciszyć sprawę nie tylko w interesie no-
woutworzonego rządu rwandyjskiego, ale także by 
uniknąć późniejszej dyskredytacji samej siebie”14. 
Wydaje się, że w tamtym czasie żadnej ze stron nie za-
leżało na rozprzestrzenianiu informacji na temat wyda-
rzeń, mających miejsce w pokonfliktowej Rwandzie, inte-
res każdej ze stron był inny, natomiast korzyści obopólne. 
W niniejszych rozważaniach skupiam się na strategii rzą-
du rwandyjskiego, która według Pottiera stworzona była 
według „lokalnej strategii kulturowej”, która mówiła: „Naj-
pierw przypomnij krytykującym o moralnym bankructwie 

11 J. Pottier, op. cit., s. 156.
12 „Libération”, 27.05.1994.
13 J. Pottier, op. cit., s. 154-156.
14 A. Des Forges, „Leave None To Tell The Story”. Genocide in Rwanda, 

Human Rights Watch, New York 1999, s. 726.
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wspólnoty międzynarodowej, a potem zapewnij sobie za 
to wynagrodzenie i niech ta strategia pracuje na ciebie”15. 
Założeniem nowych władz było zatem uczynienie z posta-
wy wspólnoty międzynarodowej narzędzia, którego celem 
było działanie na rzecz Rwandy rządzonej przez RFP, a nie 
przeciwko niej.

Pierwsze oznaki skuteczności tej polityki pojawiły się 
już w kilka godzin po zdobyciu przez RFP Kigali. Ame-
rykański prezydent Bill Clinton natychmiast uznał zwy-
cięski front i stworzony przez niego rząd. Natychmiast 
też Clinton wyraził satysfakcję z polityki multietniczno-
ści, jedności narodowej i pojednania prowadzonej przez 
RFP16. Jeszcze zanim RFP zajął cały kraj, Waszyngton wraz 
z UNHCR ogłosiły, iż Rwanda jest bezpiecznym miejscem 
dla uchodźców, w tym wewnętrznych, zachęcając ich tym 
samym do powrotu do domów. Było to zgodne z polity-
ką kadr RFP, które pracowały wówczas nad wizerunkiem 

„dobrego wyzwoliciela”, co jednak było sprzeczne z ich za-
chowaniem na froncie. Liczne nadużycia, zabójstwa i ataki 
zrzucano na karb prowadzonej kampanii, by w później-
szym czasie porównywać je z powojennymi (po 1945 roku) 
czystkami we Francji czy w Niemczech. Jednak poparcie 
dla działań nowych władz zaraz po ludobójstwie nie było 
aż tak oczywiste, o czy pisze m.in. Howard Adelman17.

Zainteresowanie działaniami w Rwandzie wykazywały 
także inne państwa, m.in. nowa w regionie Holandia, Wiel-
ka Brytania czy Francja, obarczana winą za stworzenie sys-
temu segregacji, który później stał przyczyną ludobójstwa. 

15 J. Pottier, op. cit., s. 157.
16 Ibid.
17 H. Adelman, The Use and Abuse of Refugees in Zaire, [w:] S.J. Stedman, 

F. Tanner (red.), Refugee manipulation: War, politics, and the abuse of 
human suffering, Brookings Institution Press, Washington 2003, s. 95-134.
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Głównym tematem dyskusji były powroty uchodźców i li-
kwidacja obozów uchodźców, tak w Rwandzie, jak i w naj-
bliższym sąsiedztwie, w których po zakończeniu ludobój-
stwa przebywały setki tysięcy osób, które przeżyły masakry. 
Operacja „Powrót”, zaplanowana i przeprowadzana przez 
ONZ, była wysoce krytykowana, gdyż tysiące powracają-
cych spotkały się z prześladowaniami ze strony żołnierzy 
frontu i pozostających przy życiu ocalałych. 

W lutym 1995 roku stało się jasne, że polityka ONZ 
się nie sprawdza. Większość z tych, którzy zdecydowali 
się powrócić, zaczęła znów przenosić się do istniejących 
wciąż obozów uchodźców. W kraju narastały nastroje 
przeciwne organizacjom międzynarodowym i pań-
stwom Zachodu. Wynikały one nie tylko z przeświadcze-
nia opinii społecznej o zaniechaniach ONZ i innych orga-
nizacji międzynarodowych, w tym Kościoła katolickiego, 
ale także z mniejszego niż oczekiwane wsparcia finanso-
wego dla (od)budowującego się kraju. Podczas wywiadów 
z urzędnikami z Ministerstwa Pojednania i Integracji Spo-
łecznej Pottier potwierdził, iż negatywne nastawienie wo-
bec polityki Zachodu po zakończeniu ludobójstwa wyni-
kało także z przeświadczenia, że środki przeznaczone na 
rekonstrukcję Rwandy powinny zostać przekazane rządo-
wi centralnemu, nie zaś być w dyspozycji różnego typu or-
ganizacji międzynarodowych i pozarządowych. Zdaniem 
badanych urzędników agencje ONZ i zagraniczne orga-
nizacje pozarządowe utrzymywały sprawców ludobójstwa 
przy życiu i dlatego przyczyniały się do destabilizacji ca-
łego regionu. Bardzo widoczne były także negatywne opi-
nie odnośnie do wybiórczej pomocy oferowanej jedynie 
uchodźcom lub uchodźcom wewnętrznym. Szerzona 
była opinia, że ONZ i organizacje humanitarne są obecne 
w Rwandzie jedynie ze względu na swoje własne interesy  
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i przetrwanie18. Na łamach „The Guardian” ówczesny wice-
prezydent Paul Kagame przypomniał światu o jego winie 
i porażce w przeciwdziałaniu ludobójstwu oraz stwierdził, 
że ten moralny błąd winien być przemieniony w moralne 
zobowiązanie społeczności międzynarodowej w celu 
odbudowy Rwandy19.

Pierwszym testem dla nowej polityki Kigali były właśnie 
wspomniane powyżej wydarzenia w obozie uchodźców 
wewnętrznych w Kibeho. Pomimo licznych dowodów, iż 
RFP przeprowadza na dużą skalę akcje przeciw ludności 
Hutu, społeczność międzynarodowa zaakceptowała narra-
cję rządu w Kigali, co Pottier nazwał „lekcją surrealistycznej 
dyplomacji” (masterclass in surreal diplomacy20). Z jednej 
strony przekaz, jaki popłynął z kręgów rządowych do spo-
łeczeństwa, był jasny: wspólnota międzynarodowa, w tym 
ONZ i organizacje pozarządowe, nie radzą sobie z rekon-
strukcją pokonfliktową Rwandy. Z drugiej – była to przestro-
ga dla społeczeństwa oraz lekcja siły nowego reżimu.

Kibeho i jego następstwa (m.in. zamknięcie obozu, za-
mknięcie wielu z jego mieszkańców w więzieniach i oskar-
żenie o czynny udział w ludobójstwie) przyniosły zmiany 
wewnątrz Rwandy. 23 sierpnia 1995 roku premier Twa-
giramingu zwołał specjalne, dotyczące bezpieczeństwa, 
spotkanie rządu, w wyniku którego doszło do jawnej kon-
frontacji pomiędzy wiceprezydentem Paulem Kagamem 
a Sethem Sendashongą (ministrem spraw wewnętrznych, 
Hutu), Markiem Ruganerą (ministrem finansów, Hutu), 
Alexisem Kanyarengwem (wicepremier, Hutu) i Aloysią 
Inyumbą (minister ds. kobiet, Tutsi). Konflikt dotyczył 

18 J. Pottier, op.cit., s. 159.
19 Ibid., s. 158.
20 Ibid., s. 160.
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kwestii spornych w polityce bezpieczeństwa i pojedna-
nia. Jednym z zarzutów pod adresem Kagamego był wybór 
117 Tutsi ze 145 burmistrzów w Rwandzie. Kagame zerwał 
spotkanie, opuszczając pokój spotkań. W wyniku opisa-
nych wydarzeń 25 sierpnia 1995 roku premier Twagira-
mingu złożył rezygnację, która została odrzucona przez 
prezydenta Bizimungu po to, by 28 sierpnia 1995 przyjął 
ją Parlament. Następnego dnia z rządu wyrzuceni zostali: 
Sendashonga, Immaculée Kayumba (minister transportu 
i komunikacji), Alphonse-Marie Nkubito (minister spra-
wiedliwości) i Jean-Baptiste Nkuriyingoma (minister in-
formacji). Dodatkowo Sendashonga i Twagiramingu zo-
stali umieszczeni w areszcie domowym.21 Wydarzenia te 
świadczą o wzmocnieniu frakcji militarnej w RFP i rządzie 
oraz bezkompromisowej polityce wobec osób o pojednaw-
czym charakterze. 

Na planszy międzynarodowej miała natomiast miejsce 
gra, która na lata wyznaczyła kierunek polityki zagranicz-
nej Rwandy. Gérard Prunier uważa, iż masakra w Kibeho 
była preludium do inwazji na Zair, która miała miejsce 18 
miesięcy później. Twierdzi także, że przyczynami inter-
wencji Rwandy w Zairze, tak samo jak tej w Kibeho, były 

„nierozwiązane wciąż konsekwencje ludobójstwa, wiele 
znaczący jednak politycznie ślepy humanitaryzm, podej-
ście RFP, by problemy rozwiązywać siłą, ciągła impoten-
cja wspólnoty międzynarodowej w obliczu przemocy i, co 
najważniejsze, pełne hipokryzji zaprzeczenie, jakoby co-
kolwiek ważnego miało miejsce”22.

Niewątpliwie Kibeho było krokiem milowym w realizo-
wanej przez Kagamego doktrynie ścisłej kontroli przepły-
21 G. Prunier, From Genocide to Continental War. The ‘Congolese’ Conflict 

and the Crisis of the Contemporary Africa, Hurst, London 2009, s. 44-46.
22 Ibid., s. 38.
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wu informacji23. Tę samą taktykę, jak przy ograniczeniach 
w dostępie do informacji o wydarzeniach w obozie dla 
uchodźców, napotkali dziennikarze, szukając informacji 
na temat późniejszej interwencji w Zairze i potwierdze-
nia aktywnej w niej roli Kigali. Aby jednak prawda mogła 
eksplodować24, 28 kwietnia 1995 roku prezydent Bizimun-
gu wybrał się do Kibeho w towarzystwie zagranicznych 
ambasadorów i dyplomatów. Podczas wizyty prezydent 
zapewnił swoich gości, iż powołana zostanie niezależna 
komisja badawcza, by rozwiać wszelkie wątpliwości narosłe 
wokół wydarzeń w obozie, obiecał także, że wszystkie ciała 
ofiar będą ekshumowane, przeliczone i zbadana zostanie 
przyczyna ich śmierci. Poinformował zebranych, że ba-
dania zaczynają się natychmiast, co zaraz zostało zapre-
zentowane. Powiedział też, że Rwandyjczycy oczekują, iż 
wspólnota zajmie się pomocą tym, którzy zdecydują się 
opuścić obóz dobrowolnie. I tak wspomniani dyplomaci 
(m.in. ambasadorowie Niemiec i Francji) apelowali pu-
blicznie do mieszkańców obozu o jego opuszczenie i de-
klarowali pomoc swoich krajów dla uchodźców.

Chciano, aby to wspólnota międzynarodowa (tu pod po-
stacią dyplomacji) zrealizowała plan Kigali. Po dwóch go-
dzinach opisywanej wizyty minister spraw zagranicznych 
Anastase Gasana ogłosił, iż w obozie odkopano jedynie 
338 ofiar masakry.25 Wezwany wówczas ambasador ONZ 
w Rwandzie nie miał innego wyjścia niż zgodzić się co do 
liczby zabitych i wtedy obydwaj ogłosili, że międzynaro-
dowa misja badawcza dostarczy listę osób winnych masa-
kry. Pomimo wcześniejszych danych dostarczanych przez 

23 J. Pottier, op.cit., s. 59.
24 Ibid., s. 160.
25 Ibid., s. 161.
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UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Rwanda) 
i Human Rights Watch Africa (międzynarodowa organi-
zacja pozarządowa zajmująca się przestrzeganiem praw 
człowieka w różnych częściach świata), jak również przez 
Fédération Internationale des Ligues des Droits l’Homme 
(FIDH – organizacja parasolowa zrzeszająca inne organi-
zacje zajmujące się przestrzeganiem praw człowieka na 
świecie) obecnych w obozie podczas masakry, ONZ zaak-
ceptowała wersję wydarzeń zaproponowaną przez Kigali. 
Wszystkie głosy sprzeciwu wobec tego faktu komentowa-
no zgodnie z odpowiedzią majora Wilsona Rutayisirego, 
rzecznika rządu rwandyjskiego, na wspólne stanowisko 
FIDH i HRWA, opublikowane 24 kwietnia 1995 roku: „Te 
oskarżenia są zupełnym absurdem. Narody Zjednoczo-
ne są niezadowolone, że zamknęliśmy obozy uchodźców 
i wysłaliśmy wszystkich ludzi do ich domów. ONZ jest 
zaangażowana w propagandę przeciwko [rwandyjskiemu 

– przypis autorki] rządowi”26. Dziennik „Le Soir” doniósł, 
że także nowe rwandyjskie radio ogłosiło „antyrządową 
kampanię niektórych organizacji pozarządowych i mię-
dzynarodowych środków przekazu”27 przeciwko Kigali. 
W tej polityce dezinformacji najważniejszym założeniem 
było przedstawienie nowego rządu, prezydenta i RFP jako 
ofiar międzynarodowej kampanii.

Wyniki badań międzynarodowej komisji ds. Kibeho pod 
przewodnictwem Rwandyjki Christine Umutoni nie pozo-
stawiały wątpliwości, iż winnymi masakry i łamania prawa 
międzynarodowego są żołnierze RFP. Jednak wina została 
podzielona pomiędzy żołnierzy a uzbrojonych uchodźców 
zgromadzonych w obozie Kibeho i siły międzynarodowe 

26 „Le Soir”, 02.05.1995.
27 Ibid.
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w nim stacjonujące. Tak jak poprzednio, RFP nie mógł 
być winny. Komisja skrytykowała także ONZ za nazbyt 
powolny proces decyzyjny i wytknęła kilku organizacjom 
pozarządowym (bez podania ich nazw) „aktywne prze-
ciwstawianie się polityce rządu Rwandy i namawianie 
uchodźców do pozostania w obozie w Kibeho”28. Komisja 
w raporcie potwierdziła, że ograniczenia logistyczne i cza-
sowe nie pozwoliły zbadać kwestii liczby zabitych, jednak 
zasugerowano, że najprawdopodobniej liczba ta jest więk-
sza niż oficjalnie podano29. Raport został dobrze przyję-
ty w Kigali. Jednak niezależni członkowie komisji, m.in. 
Koen De Feyter z Belgii, już po ogłoszeniu raportu, zgła-
szali swoje wątpliwości co do metodologii badań, dostępu 
do informacji i odcinali się od jego pełnego eufemizmów 
języka30. Raport skrytykowały też organizacje pracujące 
w regionie, m.in. Amnesty International31.

Masakra w Kibeho spowodowała ostre komentarze ze 
strony sekretarza generalnego Organizacji Jedności Afryki 
Salima Ahmeda Salima, prezydenta Republiki Południo-
wej Afryki Nelsona Mandeli i ministrów ds. współpracy 
rozwojowej Belgii i Holandii: Erika Derycke i Jana Pronka. 
Ten ostatni stwierdził, że Kigali ponosi pełną odpowie-
dzialność za to, co stało się w obozie32. Z tego powodu Bel-
gia zdecydowała o zawieszeniu bezpośredniej pomocy dla 

28 M. Brisset-Foucault, B. Dussault, K. de Feyter et al., Report of the In-
dependent International Commission of Inquiry on the Events at Kibe-
ho (Kigali, 18.05.1995), s. 11, www.speakingout.msf.org/en/node/692 
(dostęp 11.11.2017).

29 Ibid., s. 10.
30 J. Pottier, op. cit., s. 168.
31 „Amnesty International”, News 91/95.
32 J. Pottier, op. cit., s. 165.
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Rwandy33. Podobnie postąpiła Komisja Europejska, przy-
pominając tym samym, że poszanowanie praw człowieka 
i propagowanie pojednania są zasadniczymi warunkami 
przyznania jakiegokolwiek wsparcia. Jednak nie wszyscy 
międzynarodowi donatorzy podzielili stanowisko UE. 
Wielka Brytania i Stany Zjednoczone udzieliły wsparcia 
Kigali, akceptując tym samym wersję wydarzeń zapropo-
nowaną przez RFP. Podsekretarz stanu w Departamencie 
Spraw Zagranicznych George Moose stwierdził: „Naszym 
zdaniem obecnie Stany Zjednoczone powinny kontynu-
ować pomoc bezpośrednią (…) gdyż jej większość idzie 
dla uchodźców w obozach”34.

Po opublikowaniu Raportu Niezależnej Komisji ds. 
Kibeho wspólnota międzynarodowa poczuła się jednak 
uspokojona. Wydaje się, iż dokument, który dzielił winę 
równo między wszystkich35, był do zaakceptowania przez 
wszystkie ze stron. Sytuację polepszyło także zawieszenie 
dwóch dowódców RFP, którzy brali udział w masakrze. 
Z początkiem czerwca pomoc UE dla Rwandy została 
wznowiona, a relacje z donatorami zostały zacieśnione, 
co leżało, jak wcześniej już zauważono, w bezpośrednim 
interesie Kigali. Natomiast w grudniu 1995 roku rząd 
rwandyjski podjął decyzję o wyrzuceniu ze swoich gra-
nic 38 organizacji pozarządowych i humanitarnych, które 
w otwarty sposób krytykowały reżim i jego poczynania, 
szczególnie odnośnie do Kibeho.

33 Nie wstrzymano pomocy nadzwyczajnej i wsparcia dla odtworzenia 
systemu sprawiedliwości w Rwandzie.

34 J. Pottier, op. cit., s. 166.
35 P. Gourevitch, We wish to inform you that tomorrow we will be killed 

with our families. Stories from Rwanda, przedm. R. Stewart, Farrar, 
Straus & Giroux, New York 1998, s. 203-204.
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Wydarzenia pomiędzy 1994 a 1996 rokiem w relacjach 
pomiędzy nowym rządem w Rwandzie a największymi 
graczami i jednocześnie donatorami procesu rekonstruk-
cji powinny zostać poddane w przyszłości dalszym anali-
zom. Obserwując zachowania władz i poszczególnych mi-
nisterstw, należy stwierdzić, że wówczas Rwanda pełniła 
rolę aktywnej ofiary na arenie międzynarodowej. Należy 
stwierdzić, iż była to rola narzucona i wybrana, rzeczy-
wista i deklarowana – w zależności od sytuacji i poziomu 
przeprowadzanej analizy. Rola ta, jak najbardziej uspra-
wiedliwiona, została potraktowana instrumentalnie, co 
pozwoliło na rozgrywanie poszczególnych gier na arenach 
krajowej i międzynarodowej z korzyścią dla interesu spra-
wującego władzę reżimu.

W 1996 roku Rwanda – kraj, który doświadczył w krót-
kim czasie wojny domowej i ludobójstwa – wypowiedziała 
wojnę swojemu kilkudziesięciokrotnie większemu sąsia-
dowi, chylącemu się ku upadkowi Zairowi, rządzonemu 
wówczas przez Mobutu Sese Seko. W początkowej fazie 
konfliktu władze w Kigali odmówiły potwierdzenia, iż żoł-
nierze RFP uczestniczyli w akcji zbrojnej nazywanej „re-
wolucją Banyamulenge”36. Jednocześnie dostęp do infor-
macji był bardzo ograniczony. Wspólnocie międzynarodo-
wej wydawało się nieprawdopodobne, aby kraj tak wynisz-
czony konfliktem był w stanie prowadzić aktywną politykę 
zagraniczną, a tym bardziej wejść w konflikt z tak wielkim 
zaangażowaniem. Jednak po wielu zaprzeczeniach jasnym 

36 Termin „Banyamulenge” związany jest historią migracji plemienia Tutsi 
na tereny płaskowyżu nazywanego obecnie Kiwu Południowym (De-
mokratyczna Republika Konga), której udokumentowane źródła się-
gają XVII wieku. Z tym terminem wiąże się także koncepcja „Wielkiej 
Rwandy”, która zyskała popularność w obozie RFP, a która postulowała 
włączenie do Rwandy ziem zamieszkanych przez Bayamulenge.
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stało się, iż na terytorium Zairu znajdują się wojska m.in. 
rwandyjskie (szczegóły działań zbrojnych opisane zosta-
ły w rozdziale poświęconym bezpieczeństwie w regionie).

Fakt ten, podobnie jak w przypadku masakry w Kibeho, 
nie spotkał się jednak z potępieniem ze strony między-
narodowej dyplomacji. Wynikało to po pierwsze z braku 
dostępu do rzetelnych informacji płynących z regionu, po 
drugie mamy tutaj do czynienia z „syndromem Kibeho”, 
kiedy rząd w Kigali przekonywał międzynarodową opinię 
publiczną do swojej wersji wydarzeń. A ta oparta była na 
dwóch założeniach, po pierwsze – tylko RFP ma prawo do 
interpretacji historii Rwandy, co w tej sytuacji widoczne 
jest w wypowiedziach prezydenta Bizimungu o „Wielkiej 
Rwandzie”, czyli założeniu, że ziemie Banyamulenge w Za-
irze winny należeć do Kigali. Z tego wynika drugie założe-
nie, często powtarzane także przy innych wydarzeniach, 
a dotyczące winy państw Zachodu, które na początku XX 
stulecia skolonizowały Afrykę Centralną i narzuciły jej 
sztuczne granice. Dyskusja na temat winy kolonizatorów 
pojawia się niezwykle często w analizie konfliktów w re-
gionie Wielkich Jezior Afrykańskich37. Zatem wedle słów 
prezydenta oraz ministra spraw zagranicznych Anastase 
Gasany celem i interesem Rwandy było chronić wszystkich 
Tutsi, w tym także Banyamulenge, by naprawić krzywdy 
wyrządzone przez kolonizatorów38. Do tego należy dodać 
skomplikowaną sytuację rwandyjskich uchodźców prze-

37 Więcej m.in. w wywiadzie z szefem uniwersyteckiego Instytutu Zarzą-
dzania Konfliktami w Butare: K. Bieniek, Życie po ludobójstwie. Z dr. 
Anastase Shyaką z Narodowego Uniwersytetu w Butare, Ruanda, roz-
mawia Karolina Bieniek, „Odra”, 6(534)/2006, s. 36-41.

38 W tej wersji wydarzeń nie ma miejsca na różnorodność przyczyn, dla 
których Banyamulenge przenieśli się we wschodnie rejony Zairu jeszcze 
w XIX wieku, a także walk jakie toczyły się wówczas na dworze rwandyj-
skim i ówczesnego braku lojalności Banyamulenge wobec dworu. W tej 
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bywających na terenie Zairu, interpretowaną przez Kigali 
jako kolejna porażka ONZ i innych członków wspólnoty 
międzynarodowej39. Poprzez te działania i wspomnianą 
retorykę Kigali potwierdziło legitymację swojej obecności 
we wschodnim Zairze.

Wtedy okazało się, że Zachód nie będzie negował wersji 
historii Rwandy prezentowanej przez RFP, i że wspólnota 
międzynarodowa nie będzie przeszkadzała Ruandzie w jej 
działaniach w Zairze. Zapewnienia płynęły ze strony UE 
i poszczególnych aktorów, tj. Wielkiej Brytanii i Francji40. 
Także kwestie uchodźców przebywających na terenie Zairu 
w ogromnej liczbie, nieudanej Operacji „Powrót” i możliwej 
interwencji zbrojnej państw Zachodu zeszły na drugi plan. 
Wtedy właśnie minister Gasana zadeklarował, że z wy-
jątkiem kilku maruderów na terenie Zairu nie ma więcej 
rwandyjskich cywilów.41 Tym samym potwierdził, że wszy-
scy pozostający na terenie Zairu Rwandyjczycy są żołnie-
rzami Interahamwe winnymi ludobójstwa. Wydaje się, że 
także w tej sytuacji Realpolitik wzięła górę and Moralpolitik.

A Moralpolitik widoczna była w ciągłych wątpliwościach 
poszczególnych państw (w tym Stanów Zjednoczonych) 
odnośnie do potrzeby i możliwości przeprowadzenia in-
terwencji pokojowej w Zairze. Jak podaje Pottier, amery-
kańscy dyplomaci w Kigali wciąż kategorycznie odradzali 
prezydentowi Clintonowi działania zbrojne w terenie, na-
tomiast administracja w Waszyngtonie przygotowywała 
się na taką ewentualność42. Międzynarodowi gracze byli 

retoryce nie ma miejsca na stwierdzenie, że dopiero reformy zaprowa-
dzone przez Belgów nadały Rwandzie kształt współczesnego państwa.

39 Więcej na ten temat m.in. H. Adelman Howard, op. cit.
40 J. Pottier, op. cit., s. 173.
41 „The Independent”, 20.11.1996.
42 J. Pottier, op. cit., s. 173-174.
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zadowoleni, że kwestia uchodźców została rozwiązana i że 
wszyscy, którzy chcieli, wrócili do domów. Nie komento-
wano natomiast raportów Lekarzy bez Granic czy Oxfamu 
świadczących o ogromnych problemach w trakcie reali-
zacji misji. Nie informowano też o dziesiątkach tysięcy 
uchodźców cierpiących prześladowania i niedożywienie, 
a wiadomości płynące z biura sekretarza generalnego 
ONZ Boutrosa-Gahli o mającym miejsce „ludobójstwie 
przez głód” traktowano z przymrużeniem oka. Dziś wie-
my, iż wówczas zaginęło ponad 200 tysięcy ludzi (głównie 
rwandyjskich Hutu), których położenie wcześniej określa-
ne było jako nieznane.

W latach 1996-2003 w bardzo interesujący sposób 
Rwanda odchodzi od roli ofiary (aktywnej, w przeciwień-
stwie do ofiary bezbronnej, uległej, biernej) i już po inwazji 
na Zair możemy mówić, iż jej rzeczywistą i wybraną rolą 
jest rola bojownika – agresora. Jednak oficjalnie deklaro-
waną rolą wciąż pozostaje rola obrońcy – ofiary. Ciekawe 
są także jej relacje z najważniejszymi aktorami działający-
mi w regionie: Francją, Belgią i Stanami Zjednoczonymi.

Zwycięstwo RFP w 1994 roku z perspektywy Paryża 
było pierwszym przypadkiem upadku idei frankofonii. 
Zgodnie stwierdzono, że Rwanda uległa wpływom anglo-
saskim, co mogło mieć długookresowe skutki dla relacji 
z Francją43. Niektórzy postrzegali kwestię Rwandy, jako 
początek regionalnego domina, które niepostrzeżenie 
może doprowadzić do anglosaskiej dominacji w regionie 
Wielkich Jezior Afrykańskich. Strach ten określano mia-
nem „francuskiego kompleksu Faszody”44, a uzasadnie-

43 P.J. Schraeder, Belgium, France and the United States, [w:] G.M. Khadi-
agala (red.), Security Dynamics in Africa’s Great Lakes Region, Lynne Ri-
enner Publishers, Boulder 2006, s. 169.

44 Ibid., s. 170.
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niem dla niego był kryzys zairski. W Paryżu administracja 
prezydenta Jacquesa Chiraca postrzegała ten konflikt jako 
konsekwencję frankofońsko-anglosaskiej walki o wypły-
wy w Afryce. Kiedy Sojusz Sił Demokratycznych na rzecz 
Wyzwolenia Konga (franc. AFDL) rozpoczął zbrojną kam-
panię we wschodnim Zairze w październiku 1996 roku, 
było jasne, że jest to działanie antyfrancuskie, gdyż Lau-
rent Kabila działał z inspiracji reżimu Kagamego w Rwan-
dzie i Museveniego w Kampali, obydwu postrzeganych 
jako silnych współpracowników Stanów Zjednoczonych. 
Najgorszy z możliwych dla Paryża scenariuszy wydarzył 
się w maju 1997 roku, kiedy to Kabila obalił wspieranego 
przez Francję Mobutu Sese Seko i przejął władzę w Kin-
szasie. W tym kontekście istniało także zagrożenie, że 
wpływy anglosaskie rozleją się również na Demokratycz-
ną Republikę Konga. Paryż poczuł się uspokojony dopiero 
wtedy, kiedy relacje pomiędzy dotychczasowymi sprzy-
mierzeńcami popsuły się w 1998 roku.

Francuskie obawy odnoszące się do wpływów ame-
rykańskich w regionie związane były z promowanymi 
wówczas przez Waszyngton intensywnymi relacjami 
z tzw. „nowym blokiem”, czyli państwami rządzonymi 
przez nową generację afrykańskich liderów, w tym Mu-
seveniego w Ugandzie i Kagamego w Ruandzie. Tę grupę 
łączyło m.in. silne poświęcenie by stworzyć „obliczalne 
i odpowiedzialne”, aczkolwiek niekoniecznie demokra-
tyczne rządy45. Dla Francji oznaczało to intensyfikację 
amerykańskiej polityki zagranicznej w Afryce Centralnej 
na rzecz osłabienia wpływów Paryża. Z analizy wydarzeń 
i faktycznego zaangażowania amerykańskiej dyplomacji 

45 M. Ottaway, Africa’s New Leaders: Democracy or State Reconstruction?, 
Carnegie Endowment for International Peace, Washington 1999.
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w regionie wynika, iż nie do końca była to zaplanowana 
polityka Waszyngtonu. Wywnioskować także można, że 
zainteresowanie administracji Clintona rządzoną przez 
RFP Ruandą było spowodowane wcześniejszą, zwieńczo-
ną sukcesem współpracą frontu z reżimem Museveniego 
w Ugandzie46.

Decyzja Rwandy o wejściu w konflikt z Zairem była 
trudna do zaakceptowania przez władze w Paryżu. Jed-
nak wówczas ewentualna interwencja zbrojna Paryża nie 
mogła dojść do skutku z kilku przyczyn. Po pierwsze, wi-
doczny był brak zainteresowania innych aktorów między-
narodowych, co ograniczało możliwość zdobycia mandatu 
Narodów Zjednoczonych. Po drugie, ewentualna jedno-
stronna interwencja skutkowałaby nadszarpnięciem i tak 
złej opinii Francji po poprzednich interwencjach w tym 
rejonie, a także związana byłaby z wejściem w konflikt 
zbrojny z doskonale uzbrojonymi żołnierzami RAP i mi-
licji Laurenta Kabili. Ostatecznie, mimo chęci obrony 
swojej strefy wpływów, Francja nie zdecydowała się na 
interwencję zbrojną.

Administracja Clintona zaś w 1997 roku postanowiła 
w Zairze przyjąć pozycję obserwatora, gdyż trudno było 
wówczas określić, co się stanie i jakie konsekwencje przy-
niesie interwencja Rwandy i Ugandy. Zatem ani otwarcie 
nie wspierano działań zmierzających do obaleniu Mobu-
tu, ani nie udzielano pomocy dyktatorowi, dotychczas 
określanemu mianem „wielkiego przyjaciela Zachodu”. 
Przyjęta rola obserwatora wynikała także z sytuacji, która 
była tak nieprzewidywalna, że dawała podstawy do obaw 

46 R. Lemarchand, La politique des États-Unis dans l’Afrique des Grands 
Lacs, [w:] S. Marysse, F. Reyntjens (red.), L’Afrique des Grands Lacs. 
Annuaire 1998-1999, L’Harmattan, Paryż 1999, s. 364.
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o powtórkę wydarzeń z Mogadiszu w Somalii z 1993 roku 
i Rwandy z 199447.

Druga interwencja Rwandy i Ugandy w Demokratycznej 
Republice Konga w 1998 spowodowała niemałą konster-
nację pośród najważniejszych aktorów w regionie. Belgij-
ska polityka zagraniczna w tym obszarze nie posiadała 
wówczas konkretnego celu, Stany Zjednoczone wiązały 
swoją obecność w Afryce centralnej z relacjami z przy-
wódcami „nowego bloku”, w tym z Kagamem i Musevenim, 
natomiast relacje Francji z Rwandą były coraz bardziej 
napięte. Sytuacji międzynarodowej nie ułatwiał „kredyt 
ludobójstwa”, którym cieszyła się Rwanda w omawianym 
okresie i który powodował, że wspólna polityka Belgii, 
Stanów Zjednoczonych i Francji (a także Holandii) w celu 
przeciwdziałaniu przemocy w regionie była niemożliwa.

Druga wojna kongijska była niezwykle problematyczna 
dla dyplomacji amerykańskiej. W Waszyngtonie prezy-
dent Kabila wydawał się być częścią problemu i jednocze-
śnie częściowym jego rozwiązaniem48. Pomimo historycz-
nej wizyty Clintona w regionie, podczas której prezydent 
odwiedził m.in. Kampalę i Kigali, Waszyngton nie miał 
pomysłu na zażegnanie kryzysu. Plan pokojowy polegał 
na: 1) potępieniu przemocy przez wszystkie strony kon-
fliktu, 2) dążeniu do rozwiązania konfliktu metodami dy-
plomatycznymi, 3) działalności na rzecz wzmocnienia re-
lacji pomiędzy państwami zaangażowanymi w konflikt, by 
z jednej strony zagwarantować suwerenność DRK, z dru-
giej zaś zabezpieczyć Rwandę przed atakami ze wschod-
nich prowincji Konga, 4) znalezieniu „afrykańskiego roz-
wiązania dla afrykańskiego problemu” poprzez zaangażo-

47 P.J. Schraeder, op. cit., s. 171.
48 Ibid., s. 172.



251

wanie regionalnych liderów, w tym Republiki Południo-
wej Afryki z jej przywódcą Nelsonem Mandelą, w proces 
pokojowy49. Ten ostatni punkt był charakterystyczny dla 
polityki zagranicznej Belgii i Stanów Zjednoczonych wo-
bec Afryki pod koniec 1998 roku, aż do przejęcia władzy 
w Waszyngtonie przez administrację Georga W. Busha. 

W 1999 roku ówczesny minister spraw zagranicznych 
Belgii Louis Michel zracjonalizował podejście Belgii do 
konfliktu w regionie Wielkich Jezior, określając jej zaanga-
żowanie jako „moralny obowiązek”50. Jego zdaniem, prze-
moc w regionie Wielkich Jezior nie jest ani stała, ani nie do 
nieprzezwyciężenia. Może być zażegnana, jeśli zachodnie 
demokracje stworzą odpowiednią politykę względem tego 
terytorium, szczególnie zwracając uwagę na regionalne 
starania w odbudowie pokoju, rozwój społeczno-ekono-
miczny i promocję demokracji. Jednak nie twierdząc, że 
sytuacja jest łatwa do opanowania, zaproponował podej-
ście do regionu oparte na trzech założeniach: 1) przywód-
cy Belgii, Francji i Stanów Zjednoczonych (trójka), czyli 
wszyscy najważniejsi aktorzy posiadający swoje interesy 
w regionie, winni uczynić opisywany region priorytetem 
w swojej polityce zagranicznej; 2) ta polityka zagraniczna 
winna odnosić się do potrzeb lokalnych i regionalnych, 
a nie skupiać się na zaspokajaniu potrzeb własnych ak-
torów; 3) ścisłej współpracy polityków z Brukseli, Paryża 
i Waszyngtonu w celu prowadzenia zrównoważonej po-
lityki51. Rzecz jasna, było to myślenie życzeniowe belgij-
skiego polityka, gdyż region Wielkich Jezior niezwykle 
rzadko stawał się priorytetem w polityce Belgii, Francji 

49 Ibid., s. 173.
50 Ibid., s. 163.
51 Ibid., s. 164.
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czy Stanów Zjednoczonych, a partnerska współpraca na 
rzecz polepszenia sytuacji była niemożliwa, chociażby 
z względu na rosnące napięcia w relacjach amerykańsko-

-francuskich. Michel widział rolę Belgii jako neutralnego 
arbitra, który zrównoważy historycznie nacechowaną po-
litykę Francji i Stanów Zjednoczonych52.

Porozumienie z Lusaki z 1999 roku było punktem zwrot-
nym w wydarzeniach w basenie rzeki Konga. Jednak jesz-
cze większy wpływ na nie miał dzień 16 stycznia 2001 
roku, kiedy zamordowany został Laurent Kabila. Sytuacja 
ta przyjęta została w zachodnich stolicach z ulgą, gdyż 
relacje z pierwszym prezydentem Demokratycznej Repu-
bliki Konga były niezwykle trudne. Natomiast syn zamor-
dowanego Joseph, który przejął schedę po ojcu, postrze-
gany był jako lepszy dyplomata, bardziej zainteresowany 
ciepłymi relacjami z Zachodem. Prezydent Francji gorąco 
przyjął go w Paryżu w lutym 2003 roku podczas Szczytu 
Francusko-Afrykańskiego. Joseph Kabila cieszył się także 
przyjaźnią króla belgijskiego Alberta II i wspomnianego 
wyżej ministra spraw zagranicznych Belgii Louisa Michela. 
Szczególnie interesująca była jednak wizyta nowego pre-
zydenta DRK w Waszyngtonie w październiku 2003 roku, 
gdyż dotychczasowe relacje ze Stanami Zjednoczonymi 
były dość chłodne ze względu na zażyłość między nimi 
a Kigali (w Kinszasie Rwandyjczycy z oczywistych wzglę-
dów postrzegani byli jako agresorzy, zatem według zasady 

„przyjaciel mojego wroga jest moim wrogiem” także relacje 
DRK ze Stanami Zjednoczonymi były bardzo trudne). Pe-
ter Schraeder zwraca uwagę na fakt, iż dużą rolę w ocie-
pleniu relacji między DRK a Stanami Zjednoczonymi ode-
grała zmiana na stanowisku prezydenta tego ostatniego 

52 Ibid., s. 176.
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kraju, gdy administracja Georga W. Busha podjęła decy-
zję o przyjęciu bardziej neutralnej postawy wobec sytu-
acji w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, szczególnie 
poprzez zdystansowanie się wobec Rwandy.53 Wspomnia-
ne spotkanie było sygnałem do rozpoczęcia polityki rów-
nego traktowania aktorów konfliktu przez amerykańską 
administrację.

Ciekawe były w tamtym okresie relacje Rwandy z oma-
wianymi aktorami. Podobnie jak w okresie 1994-1996, także 
później wciąż istniał tzw. „mandat ludobójstwa”, co było 
widoczne w kolejnych działaniach poszczególnych państw. 
W 1998 roku prezydent Clinton stwierdził w Kigali: „Nie za-
działaliśmy wystarczająco szybko, gdy tragedia się zaczęła. 
Nie powinniśmy pozwolić, aby obozy uchodźców zostały 
przemienione w schronienia dla zabójców. Niewystarczają-
co szybko nazwaliśmy te zbrodnie ludobójstwem. Nie mo-
żemy zmienić przeszłości. Ale możemy i musimy zrobić 
wszystko co w naszej mocy, by pomóc wam odbudować 
przyszłość”54. W kwietniu 2000 roku oficjalne przeprosiny 
złożył premier Belgii Guy Verhofstadt. Rwandzie, pomimo 
roli bojownika – agresora w regionie, bardzo zależało na 
normalizacji stosunków z międzynarodowymi aktorami. 
Wynikało to przede wszystkim z działań Paula Kagamego, 
których celem było przejęcie władzy w państwie po odsu-
nięciu Pasteura Bizimungu w 2000 roku. Ukoronowaniem 
tych starań były wybory w 2003 roku, które legitymizowały 
władzę Kagamego, a których wyniki zostały przyjęte na Za-

53 Ibid., s. 174.
54 R. Lemarchand, The Democratic Republic of Congo: From Collapse to 

Potential Reconstruction, Centre of African Studies, University of Co-
penhagen, Occcasional Paper, 16.10.2001, s. 100, www.archive.niza.nl/
docs/200210011436391420.pdf (dostęp 20.11.2017).
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chodzie jako „ważny krok we właściwym kierunku”55. W lu-
tym 2003 roku Kagame został po raz pierwszy od przejęcia 
władzy przez RFP w Kigali zaproszony na 22. Szczyt Fran-
cusko-Afrykański w Paryżu. Jak sam wyjaśnił, „chcemy iść 
do przodu, z każdym partnerem, który chce iść z nami”56, 
wyraźnie odnosząc się do Francji. 

Francja była także najbardziej aktywna z omawianej 
trójki w deklaracjach podnoszących potrzebę pokojowej 
operacji w DRK, czyli polityki, która negowała popieraną 
przez Belgię i Stany Zjednoczone linię „afrykańskiego roz-
wiązania dla afrykańskich problemów”. Przykładem była 
przewodnia rola sił francuskich w sponsorowanej przez 
Unię Europejską misji ONZ „Artemis”, która miała miejsce 
w DRK między czerwcem a wrześniem 2003 roku. Ope-
racja ta57 początkowo została zanegowana przez Rwan-
dę. Prezydent Kagame nazwał ją „niemile widzianą”, by 
później ustąpić pod wpływem nacisków płynących z Wa-
szyngtonu, co odczytano także jako ciąg dalszy w odwilży 
relacji rwandyjsko-francuskich.

Po wydarzeniach z 11 września 2001 roku w Nowym 
Jorku doktryna administracji Busha uległa zmianie i za-
uważyć dało się powierzenie większego zaangażowania 
w regionie europejskim partnerom Stanów Zjednoczo-
nych, w tym Unii Europejskiej, a szczególnie Francji, Bel-
gii i Wielkiej Brytanii. Widoczne było to podczas wspól-
nej wizyty ministrów spraw zagranicznych Belgii (Michel), 
Francji (Vedrine) i Wielkiej Brytanii (Straw) w regionie 
w styczniu 2002 roku.

55 P.J. Schraeder, op. cit., s. 175.
56 B. James, France’s bid to reach out to Africa faces thorny problems, „Inter-

national Herald Tribune”, 20.02.2003, s. 1.
57 Znana w kręgach francuskich także jako Operacja „Mamba”.
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Interesującym w badanym okresie jest fakt, iż tak Rwan-
da, jak i Uganda, czyli państwa najbardziej destabilizujące 
cały region, cieszyły się bliskimi i niczym nie zakłóconymi 
relacjami z trzema największymi graczami międzynarodo-
wymi w regionie. W omawianym czasie Rwanda odgrywa-
ła międzynarodową rolę bojownika – agresora, który ak-
tywnie dba o swoje bezpieczeństwo i zabiega o wpływy na 
arenie międzynarodowej. Jednak rola ta była wówczas rolą 
rzeczywistą, w kontraście do roli obrońcy – ofiary, prezen-
towanej wciąż wobec głównych międzynarodowych gra-
czy. Schraeder podkreśla, iż wspólnota międzynarodowa 
winna w ówczesnym czasie zredukować „kredyt ludobój-
stwa”, który Rwanda wykorzystywała w swoich działaniach 
tak wewnątrzpaństwowych, jak i zewnętrznych. Winna 
uczynić to, z jednej strony wspierając dążenia Kagamego 
i RFP do legitymizacji władzy (np. wybory z 2003 roku), 
ale jednocześnie dążąc do konfrontacji wobec poważnych 
oskarżeń kierowanych w stronę rządzących, dotyczących 
nadużyć w trakcie przejmowania władzy, jak i wątpliwości 
co do motywacji zbrojnych interwencji najpierw w Zairze, 
a później w DRK58.

Rok 2003 był przełomem w stosunkach nie tylko w re-
gionie, ale także na arenie międzynarodowej. Po pierwsze, 
coraz bardziej widoczna była polityka Stanów Zjednoczo-
nych wobec Afryki, gdzie ze względu na kolejne operacje 
militarne w „wojnie z terroryzmem” Waszyngton dążył 
do zwiększenia zaangażowania w procesy pokojowe (przy 
amerykańskim wsparciu dyplomatycznym i finansowym) 
sojuszników afrykańskich (w tym szczególnie Republiki 
Południowej Afryki) i europejskich (Wielka Brytania, Bel-

58 P.J. Schraeder, op. cit., s. 181.
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gia i Francja)59. Po drugie, chwilowemu ociepleniu uległy 
relacje francusko-rwandyjskie, po operacji stabilizacyjno-

-obserwacyjnej „Artemis”, którą z wielkim powodzeniem 
na terenie DRK przeprowadził Paryż. Po trzecie, po wy-
granej Paula Kagamego w 2003 roku w Rwandzie nastąpiła 
zmiana koncepcji sprawowania władzy i przeniesienie ak-
centu w działaniach na arenie międzynarodowej z agresji, 
konfliktu i walki na rozwój. Centrum tych zmian stał się 
Dokument Strategii Redukcji Biedy (Poverty Reduction 
Strategy Paper) przyjęty w czerwcu 2002 roku60. Wcze-
śniej, bo w grudniu 2000 roku, podjęto decyzję o wzięciu 
udziału przez Rwandę w Inicjatywie na rzecz zmniejsze-
nia zadłużenia krajów najbiedniejszych (Heavily Indebted 
Poor Countries, HIPC)61, gdzie jednym z warunków całko-
witego umorzenia długów w takich instytucjach, jak Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Afry-
kański Fundusz Rozwoju, jest osiągnięcie punktu wypeł-
nienia62, który Rwanda zdobyła już w 2005 roku63. Punkt 
ten to tak zwany krok drugi w procesie umarzania długów. 
Aby go osiągnąć, Rwanda musiała spełnić trzy warunki: 
1) ustanowić wieloletni, efektywny program współpracy 
z MFW i Bankiem Światowym, 2) wprowadzić wyznaczo-

59 Ibid., s. 180.
60 O. Kimanuka, Sub-Saharan Africa’s Development Challenges. A Case 

Study of Rwanda’s Post-Genocide Experience, Palgrave Macmillan, New 
York 2009, s. 13.

61 Tłumaczenie za oficjalnym portalem pomocowym prowadzonym przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP: Konkursy 2011, Polska Pomoc 
– Portal poświęcony programowi polskiej pomocy zagranicznej_ Co-
pyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, www.polskapomoc.gov.pl/
Pomoc,finansowa,60.html (dostęp 25.09.2017).

62 Informacje za stroną internetową Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego: www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm (dostęp 20.09.2011).

63 O. Kimanuka, op. cit., s. 13.
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ne wcześniej przez MFW i BŚ reformy oraz 3) posiadać 
w swoim prawodawstwie przynajmniej od roku uchwa-
loną Krajową Strategię Redukcji Biedy (Poverty Reduc-
tion Strategy Paper, PRSP). Od tego czasu, według Banku 
Światowego, zwiększenie wydatków rozwojowych Rwandy 
świadczy o skuteczności polityki umarzania długów krajów 
najbiedniejszych. W przemówieniu wygłoszonym w 2007 
roku podczas inauguracji drugiej Deklaracji Strategii Re-
dukcji Biedy, nazwanej „Rozwojem Gospodarczym na rzecz 
Strategii Redukcji Biedy”64, prezydent Paul Kagame w Kigali 
stwierdził: „Rwandyjczycy potrzebują wyzwolenia z biedy 
i chcę, abyśmy mówili o wyzwoleniu z biedy zamiast o jej 
redukcji”65. Jednak już wcześniej prezydent odnosił się do 
prawa obywateli Rwandy do życia bez biedy i dążenia, żeby 
we wszystkich programach rekonstrukcyjnych i rozwojo-
wych przede wszystkim liczył się głos mieszkańców kraju, 
a nie specjalistów wysyłanych przez organizacje między-
narodowe. Powtarzał, iż jest to rwandyjskie podejście do 
rwandyjskich spraw, co podkreślał także w późniejszej wy-
powiedzi udzielonej podczas spotkania Rady Polityki Za-
granicznej (Council on Foreign Relations) w Waszyngtonie, 
także odnośnie do kwestii przestrzegania i rozumienia idei 
praw człowieka w Rwandzie i w innych krajach66. 

Po przejęciu władzy przez Kagamego w jego polityce 
zagranicznej jeszcze wyraźniej zaczęły się liczyć narodo-
we interesy, także w kontekście funkcjonowania Rwandy 
w strukturach organizacji międzynarodowych. W przed-

64 Informacje za stroną Ministerstwa Finansów i Planowania Gospodar-
czego Rwandy: www.minecofin.gov.rw/ministry/key/edprs (dostęp 
25.09.2011).

65 O. Kimanuka, op. cit., s. 14.
66 A conversation with Paul Kagame, Council on Foreign Relations, 07.06.2011, 

www.cfr.org/event/conversation-paul-kagame-0. (dostęp 11.09.2017).
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mowie do raportu Banku Światowego z 2010 roku Bud-
geting for Effectiveness in Rwanda. From Reconstruction to 
Reform John Rwangombwa z rwandyjskiego Ministerstwa 
Finansów i Planowania Gospodarczego stwierdza: „Z koń-
cem 2003 roku rząd Rwandy zadecydował o zmianie, która 
polegała na rozszerzeniu świadczeń społecznych i inwe-
stycji w infrastrukturę poprzez instytucjonalizację i pogłę-
bianie reform publicznych, szczególnie reform sektora pu-
blicznego i decentralizację. Lata 2003-2007 były punktem 
zwrotnym w kształtowaniu podwalin naszego nowego pań-
stwa, postępu w osiągnięciu naszej Wizji 2020. To nam się 
udało poprzez promocję innowacji i niekonwencjonalnych 
metod”67. Właśnie do rzeczonej Wizji 2020 będą się zawsze 
odnosić rwandyjscy politycy w swych relacjach z Zacho-
dem po 2003 roku68.

Rok 2003 był dla Rwandy przełomowy. Z jednej strony, 
z powodu wyborów, z drugiej – podjęcia decyzji o przyję-
ciu planu rekonstrukcji państwowej, który opierał się na 
czterech założeniach: 1) zmianie kulturowej, polegającej 
przede wszystkim na przemianie identyfikacji jednostki 
z etnicznej na narodową; 2) rekonfiguracji przestrzennej 
kraju, która to ziściła się w 2005 roku, czyli z chwilą wpro-
wadzenia reformy administracyjnej zmieniającej granice 
dotychczasowych prowincji (zredukowano 10 dotychcza-
sowych prowincji do 4), nazwy miast i miejscowości, przy 
czym przy okazji wprowadzono także nową flagę, nowy 
hymn i nowy język państwowy, jakim stał się angielski; 3) 
informatyzacji i technologizacji kraju dotychczas kojarzo-
nego z rolnictwem. To wówczas zaczęto określać Rwandę 

67 Budgeting for Effectiveness in Rwanda…, s.XII.
68 Informacja za stroną Ministerstwa Finansów i Planowania Gospodar-

czego Rwandy: www.minecofin.gov.rw/ministry/key/vision2020 (dostęp 
25.04.2012).
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mianem „Singapuru Afryki”; 4) ścisłej politycznej kontroli 
nad opozycją polityczną, niezależnymi mediami i stowa-
rzyszeniami. Wszystko to zostało określone przez Scotta 
Strausa i Larsa Waldorfa mianem wielkiego planu „inży-
nierii społecznej”69.

W omawianym okresie najważniejszymi tematami rwan-
dyjskich dyskusji były: demokratyzacja, wzrost gospodar-
czy, ochrona środowiska naturalnego, przywracanie dumy 
narodowej. Jednak, co ciekawe, w przeanalizowanych ar-
tykułach z prasy amerykańskiej i polskiej nie odnajdziemy 
tych kwestii, zauważając, że zasadnicza część badanych ma-
teriałów odnosić się będzie do traumy ludobójstwa, a nie 
do osiągnięć rozwijającego się kraju. W okresie po ludo-
bójstwie aż do 2008 roku międzynarodowa opinia publicz-
na nie skupiała swojej uwagi na zmianach zachodzących 
w Rwandzie. Analizie poddawane były przede wszystkim 
przyczyny, przebieg i krótkoterminowe skutki dramatu 
wiosny 1994 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że Rwan-
da wcale nie znalazła się w politycznej próżni. Od zakoń-
czenia okresu przejściowego (rok 2000) jest najbardziej 
wspieranym krajem w zakresie pomocy międzynarodowej 
w przestrzeni regionu Wielkich Jezior Afrykańskich. Po-
mimo podejmowanych prób70, do 2008 roku 50% rwandyj-
skiego budżetu stanowiła bezpośrednia pomoc budżetowa 
państw donatorów71. Rwanda jest zatem państwem w pełni 

69 S. Straus, L. Waldorf, Introduction: Seeing Like a Post-Conflict State, [w:] 
S. Straus, L.Waldorf (red.), Remaking Rwanda. State Building and Human 
Rights after Mass Violence, The University of Wisconsin Press, Madison 
2011, s. 8.

70 Bridging the digital divide to reduce the dependence on aid, IRIN News, 
02.11.2007, www.irinnews.org/fr/node/239067 (dostęp 05.11.2017).

71 E. Zorbas, Aid Dependence and Policy Independence. Explaining the 
Rwandan Paradox, [w:] S. Straus. L. Waldorf (red.), Remaking Rwanda…, 
s. 103.
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uzależnionym od pomocy międzynarodowej72, niezwykle 
aktywnym na arenie międzynarodowej i wciąż znajdującym 
się w „politycznej szarej strefie”73, czyli między systemem 
autorytarnym a młodą demokracją.

Co jednak charakterystyczne dla tego małego, zamknię-
tego terytorialnie państwa, nieposiadającego ważnych złóż 
mineralnych ani przemysłu, cieszy się ono niezmiennym 
zaufaniem donatorów i zupełną niezależnością. Pomimo 
aktywnej roli, szczególnie na arenie regionalnej, która czę-
sto określana była mianem agresora, nieczęsto kraj ten spo-
tykał się z potępieniem darczyńców. Stało się tak jedynie 
dwukrotnie: w 2004 roku, kiedy władze w Kigali rozpatry-
wały możliwość kolejnej interwencji zbrojnej na terenie 
Demokratycznej Republiki Konga oraz w 2008 roku pod-
czas rebelii wznieconej na terenie wschodniego DRK przez 
współpracującego z Kigali Laurenta Kabilę. Eugenia Zorbas 
uważa, iż cztery czynniki wyjaśniają tę sytuację. Są to: 1) 
omawiany już wcześniej kredyt ludobójstwa i wyjątkowość 
sytuacji z 1994 roku; 2) przyjazny wobec donatorów język 
i sprawne pozycjonowanie marki, jaką dzięki sprawnemu 
zarządzaniu stała się Rwanda z marketingowego punktu 
widzenia; 3) zachodnie w naturze pragnienie stworzenia 
afrykańskiej historii sukcesu; 4) wewnętrzne poparcie 
dla RFP w strukturach władz Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych.

Rwanda miała szansę, by zostać jednym z niewielu przy-
kładów sukcesu na kontynencie. Wraz z zaakceptowaniem 
przez władze w Kigali planu modernizacji kraju, Rwanda 
zaczęła szybko się rozwijać. W latach 2004-2008 odnoto-

72 O. Kimanuka, op. cit., s. 41.
73 P. Gready, Beyond ”You’re with Us or against Us”. Civil Society and Poli-

cymaking in Post-Genocide Rwanda, [w:] S. Straus, L. Waldorf (red.), Re-
making Rwanda…, s. 87.
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wano wzrost na poziomie wysokich 5%, zintensyfikowały 
się także relacje z nowymi partnerami, rząd kładł nacisk na 
integrację ponadregionalną, dlatego w 2004 roku Rwanda 
wstąpiła w szeregi Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej 
i Południowej (Common Market for Eastern and Southern 
Africa – COMESA), a w 2007 roku została ostatecznie 
przyjęta do Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (East Afri-
can Community – EAC) i in. Procesu pojednania i po-
konfliktowej rekonstrukcji uczyli się od Rwandyjczyków 
także Somalijczycy74 i inni, których kraje zostały dotknięte 
wojną. Decyzją prezydenta kraj ten wysłał swoje wojska 
na misję pokojową do sudańskiej prowincji Darfur, gdzie 
na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 176975 
została utworzona wspólna misja pokojowa ONZ i Unii 
Afrykańskiej w Darfurze (African Union/United Nations 
Hybrid operation in Darfur – UNAMID), w której ważną 
grupę stanowili żołnierze rwandyjscy w liczbie 3,5 tysią-
ca osób76, a jednym z głównodowodzących misją został 
Rwandyjczyk, generał broni Patrick Nyamvumba77.

74 President seeks Kigali’s help to foster reconciliation, IRIN News, 24.01.2007, 
www.irinnews.org/report/65350/rwanda-somalia-president-seeks-
kigali%E2%80%99s-help-foster-reconciliation (dostęp 05.11.2017).

75 Zob. Security Council Authorizes Deployment of United Nations-Afri-
can Union ‘Hybrid’ Peace Operation in Bid to Resolve Darfur Conflict, 
United Nations. , 31.07.2007, www.un.org/press/en/2007/sc9089.doc.
htm (dostęp 05.11.2017).

76 S.E. Rice, Remarks by Ambassador Susan E. Rice, U.S. Permanent Rep-
resentative to the United Nations, at a ceremony on the 16th Commemo-
ration of the Rwanda Genocide, in the ECOSOC Chamber at the United 
Nations, United Nations, 07.04.2010, www.un.org/en/preventgenocide/
rwanda/commemoration/2010/pdf/Amb_Susan_Rice_7April_2010.pdf 
(dostęp 06.11.2017).

77 African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur, www.un.org/
en/peacekeeping/missions/unamid/leadership.shtml (dostęp 05.11.2011).
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W mowie budżetowej w październiku 2007 roku mini-
ster finansów Rwandy James Musoni poinformował, że 
przy zachowaniu inflacji na poziomie 11% rocznie bu-
dżet na rok 2008 będzie 15% większy w stosunku do roku 
2003 i będzie wynosił 607,5 miliardów franków rwandyj-
skich, co będzie oznaczać wzrost o 80 miliardów franków 
w stosunku do roku 200778. Większość nadwyżki zosta-
nie skonsumowana w dziedzinach takich jak: transport 
i komunikacja, polityka energetyczna, rolnictwo, ochrona 
zdrowia i edukacja. Minister Musoni zapytany o powód 
takiej decyzji stwierdził, że rwandyjska Wizja 2020 stano-
wi, że „w sercu rwandyjskiego rozwoju leży najważniejszy 
jego atut: ludzie. Zatem wsparty zostanie rozwój zasobów 
ludzkich, aby Rwanda mogła stać się gospodarką opar-
tą na wiedzy”79. Ze zdań tych wywnioskować można, że 
wśród elit politycznych Rwandy istnieje świadomość, iż 
bez silnie rozwiniętego przemysłu, w kontekście braku 
dostępu do bogactw naturalnych, najważniejszym czyn-
nikiem rozwoju kraju mogą stać się jego obywatele.

Poprzez Wizję 2020 rząd Rwandy ustanowił schemat, 
którego celem jest transformacja kraju z rolniczej mono-
kultury ku społeczeństwu informatycznemu, opartemu 
na wiedzy i niezależnej gospodarce w okresie pomiędzy 
2000 a 2020 rokiem80. Wizja opiera się na założeniu, że 

78 O. Kimanuka, op. cit., s. 14.
79 Rwanda Vision 2020, Ministerstwo Finansów i Planowania Gospodarc-

zego, Rwanda, www.minecofin.gov.rw/ministry/key/vision2020 (dostęp 
24.11.2011).

80 Więcej o specyfice rwandyjskiego rozwoju pisze m.in. Isobel Coleman, 
Rwanda: Road to Recovery, Council on Foreign Relations, 07.04.2010, 
www.cfr.org/rwanda/rwanda-road-recovery/p21853 (dostęp 25.11.2011); 
(dostęp 25.11.2011); ead., Rwanda: Road to Recovery, „Huffington Post”, 
07.04.2010, www.huffingtonpost.com/isobel-coleman/rwanda-road-to-
recovery_b_529366.html (dostęp 20.11.2017).
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technologie teleinformatyczne mogą odgrywać rolę ak-
celeratora gospodarczego i społecznego rozwoju kraju. 
Dlatego jednym z najważniejszych celów Wizji 2020 jest 
przekształcenie kraju w jedno z głównych centrów ICT 
w regionie81. Rząd Rwandy zatem postanowił skorzystać 
z fenomenu rewolucji internetowej, by zmodernizować 
kraj. Już w 2006 roku raport Konferencji Narodów Zjed-
noczonych na temat Handlu i Rozwoju umiejscowił Rwan-
dę na jednym z czołowych miejsc w zakresie informatyza-
cji w regionie Afryki Wschodniej, porównując ją do Kenii, 
dotychczasowego lidera w regionie82. 

Według Oscara Kimanuki w Rwandzie panuje pełne 
społeczne poparcie dla obranej przez rząd polityki roz-
woju, gdzie to jedno z najbiedniejszych państw świata ma 
stać się „Doliną Krzemową Wschodniej i Centralnej Afry-
ki”. Zaangażowanie kraju w dziedzinę nauki, technologii 
i innowacji zostało zauważone także przez Bank Świato-
wy w raporcie za 2008 rok83, gdzie wymienia się prezy-
denta Kagamego jako pierwszego, który zwrócił uwagę 
na znaczenie nauki i technologii w rwandyjskim rozwoju 
gospodarczym i społecznym. W styczniu 2007 roku, pod-
czas ósmego szczytu państw Unii Afrykańskiej, Kagame 
wyjaśniał, iż jego zdaniem rozwój nauki i technologii jest 
synonimem transformacji gospodarczej, która winna mieć 
charakter „holistyczny, tzn. mieć miejsce na wszystkich 
poziomach edukacji, handlu, biznesu, przyśpieszając roz-
wój dobrobytu i zatrudnienia, umożliwiając rządowi do-

81 O. Kimanuka, op. cit., s. 40.
82 Ibid., s. 88.
83 A. Watkins, A. Verma, Building Science, Technology and Innovation Ca-

pacity in Rwanda. Developing Practical Solutions to Practical Problems, 
World Bank, Washington 2008, s. IX.
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starczanie lepszych usług, dostarczając także społeczeń-
stwu narzędzi ku ogólnemu wzrostowi”84.

Ten przykład odnoszącej sukcesy polityki moderniza-
cyjnej rządu i prezydenta Rwandy potwierdza, że kraj 
pod rządami Kagamego ma stać się „Singapurem Afryki”. 
Ta wizja, a także jasne stanowisko władz o braku akcep-
tacji dla zewnętrznych ingerencji w wewnętrzne sprawy 
kraju, zostały przyjęte przez zachodnich partnerów i do-
natorów. Cytowana już Eugenia Zorbas zderza retorykę 
władz w Kigali z językiem Deklaracji Paryskiej na temat 
Efektywności Pomocy85, która „przyjęta przez biorców 
i dawców pomocy (w tym Polskę) 2 marca 2005 r., [regu-
luje] najważniejsze zasady efektywnej pomocy rozwojo-
wej, w tym własność koncepcji rozwojowych (ownership), 
dostosowanie pomocy do strategii rozwojowych biorców 
(alignment), harmonizację procedur regulujących prze-
kazywanie wsparcia oraz nacisk na rezultaty działań po-
mocowych”86. W wyniku tego okazuje się, iż wypowie-
dzi najważniejszych polityków kraju oparte są na języku 
i założeniach deklaracji, dlatego w większości dokumen-
tów mamy do czynienia z „własną koncepcja rozwojową” 
i „sprzeciwianiem się koncepcjom rozwojowym donato-
rów sprzecznym z celami Rwandy”.

Podbudowana tymi założeniami Rwanda odnosi coraz 
większe sukcesy na arenie międzynarodowej. Obecnie dla 
większej części wspólnoty międzynarodowej kraj ten jest 
przykładem zakończonej sukcesem rekonstrukcji powojen-
nej, u której podstaw leżą dwa cele: pozytywny i negatywny. 

84 O. Kimanuka, op. cit., s. 88.
85 E. Zorbas, op. cit., s. 108.
86 Słowniczek, Polska Pomoc – Portal poświęcony programowi polskiej 

pomocy zagranicznej, www.polskapomoc.gov.pl/Slowniczek,46.html 
(dostęp 10.12.2011).
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Pierwszy polega na konstruowaniu długotrwałego pokoju, 
a drugi na zakończeniu przemocy i przeciwdziałaniu po-
nownemu wybuchowi konfliktu. W tym celu trzecia faza 
powojennej rekonstrukcji (faza normalizacji) winna sku-
piać się na długotrwałych społeczno-kulturalnych działa-
niach na rzecz budowy pozytywnego pokoju. Definiując go 
jednak jako „nieobecność przemocy strukturalnej”, można 
uznać za zastanawiające działania rządu, które doprowa-
dziły w 2003 roku do zdelegalizowania w nowej rwandyj-
skiej konstytucji „ludobójczej ideologii”, by później w 2008 
roku wprowadzić prawo przeciwko tejże ideologii – prawo, 
które ograniczyło możliwość identyfikowania się obywateli 
Rwandy z jakąkolwiek z grup etnicznych.

Konstytucja z 2003 roku w artykule 13 delegalizuje „rewi-
zjonizm, negację i trywializację ludobójstwa”, a w artykule 9 
zobowiązuje państwo do walki z wszelkimi przejawami „ide-
ologii ludobójczej”. Taka postawa prawodawców spowodo-
wana była próbą negowania ludobójstwa przez grupy Inte-
rahamwe i związanych z nimi polityków pozostających poza 
granicami Rwandy. W samej jednak konstytucji nie znajdzie-
my wyjaśnienia, co ustawodawca rozumie pod terminem 

„ideologia ludobójcza” i co uznaje za akty jej manifestowania. 
Bardziej szczegółowe jest Prawo Karzące Ludobójstwo (Law 
Punishing Genocide), gdzie skazaną na karę do 20 lat pozba-
wienia wolności może zostać „każda osoba, która publicznie 
pokaże poprzez jej lub jego słowa, publikacje, zdjęcia, lub 
w każdy inny sposób, że on lub ona neguje zaistnienie ludo-
bójstwa, umniejsza je lub podejmie próbę usprawiedliwienia 
jego przyczyn” (artykuł 4). Na podstawie tych zapisów tylko 
w okresie między czerwcem 2007 a czerwcem 2008 przed są-
dem postawiono 243 osoby, z których połowa została uznana 
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za winnych87. W następnych latach oskarżenie o szerzenie 
„ideologii ludobójstwa” stało się głównym narzędziem w uci-
szaniu niepokornych polityków i przedstawicieli krajowych 
organizacji społecznych. 

W 2008 roku rząd wprowadził Prawo przeciwko Ideolo-
gii Ludobójczej (The Genocide Ideology Law). Artykuł 3 
dokumentu stanowi: „Zbrodnia ideologii ludobójczej od-
nosi się do każdego zamanifestowanego zachowania, któ-
rego celem jest dehumanizacja osoby lub grupy posiada-
jących cechy wspólne poprzez: 1. zastraszanie, poniżanie 
poprzez szkalujące wypowiedzi, dokumenty, lub zachowa-
nia, o złośliwym charakterze lub podburzające do nienawi-
ści, 2. marginalizację, wyśmiewanie czyjegoś nieszczęścia, 
zniesławienie, drwinę, chełpienie się, pogardę, poniżanie, 
czynienie chaosu, czego skutkiem jest negowanie ludobój-
stwa, które miało miejsce; wzniecanie chorobliwych uczuć, 
zemsta, zmianę zeznań lub świadectw dotyczących ludo-
bójstwa, które miało miejsce, 3. mordowanie, planowanie 
morderstw lub próbę zabicia kogoś pod pozorem szerzenia 
ideologii ludobójstwa”88. Tym kwestiom poświęcony jest 
także wydany w Polsce reportaż Anjana Sundarama Złe 
wieści. Ostatni niezależni dziennikarze w Rwandzie89.

Wprowadzenie wyżej wspomnianych legislacji i kolejna, 
przypisana oddziałom wspieranego przez Kigali generała 
Nkundy, eskalacja przemocy, do jakiej doszło w 2008 roku 
na terenach wschodniego DRK, w zasadniczy sposób zdeza-

87 L. Waldorf, Instrumentalizing Genocide: The RPF's Campaign against 
”Genocide Ideology”, [w:] S. Straus, L. Waldorf (red.), Remaking Rwan-
da…, s. 51-52. 

88 Genocide ideology faces fresh scrutiny, „The Independent”, 22.09.2010, 
www.independent.co.ug/reports/special-report/3463-genocide-
ideology-faces-fresh-scrutiny (dostęp 22.05.2012)

89 A. Sundaram, op. cit.
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wuowały politykę prezydenta Kagamego dotyczącą społecz-
nej modernizacji kraju. Nie pomogła wizyta w lutym 2008 
roku w Kigali prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga W. 
Busha, podczas której otwarta została nowa ambasada USA 
i utwierdzone zostały silne relacje między Kigali a Waszyng-
tonem90. Pomimo deklaracji prezydenta Kagamego z 2007 
roku91, w której zapowiedział poszukiwanie długotrwałego 
pokoju pomiędzy Rwandą a DRK poprzez dialog z władza-
mi w Kinszasie, w 2008 roku centralna Afryka po raz drugi 
stanęła przed obliczem regionalnej wojny. Walki, które wy-
buchły pomiędzy armią kongijską a Kongresem Narodowym 
dla Obrony Ludu (Congrès national pour la défense du peu-
ple – CNDP) Laurenta Nkundy, zabrały życie kilkuset osób 
i zmusiły do przesiedleń kolejnych 250 tysięcy92. Pomimo 
że Rwanda bezpośrednio odrzuciła oskarżenia o udział jej 
żołnierzy w walkach, ambasador DRK przy ONZ Christian 
Atoki Ileka stwierdził, iż kongijskie władze były w posiada-
niu potwierdzających to dowodów93. Jan van Eck, były czło-
nek parlamentu Republiki Południowej Afryki z ramienia 
Afrykańskiego Kongresu Narodowego, który przez 12 lat 

90 Ciekawą relację z wizyty przedstawia oficjalna strona internetowa 
prezydenta: President Bush Discusses Trip to Africa at the Leon H. 
Sullivan Foundation, The White House. President George W. Bush, 
26.02.2008, www.georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/re-
leases/2008/02/20080226.html (dostęp 28.11.207).

91 Kagame seeks co-operation on rebels, IRIN News. IRIN Service of the UN 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 07.05.2007, www.
irinnews.org/report/72010/rwanda-drc-kagame-seeks-co-operation-re-
bels (dostęp 06.11.2017).

92 Great Lakes: Trying not to repeat history. Report from IRIN, ReliefWeb, 
07.11.2008, www.irinnews.org/report/80857/drc-rwanda-fighting-flares-
civilians-run-eastern-congo (dostęp 06.11.2017).

93 Fighting flares as civilians run in eastern Congo, IRIN News, 10.10.2008, 
www.irinnews.org/report/80857/drc-rwanda-fighting-flares-civilians-
run-eastern-congo (dostęp 09.11.2017).
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negocjował normalizację stosunków międzypaństwowych 
w regonie Afryki Wielkich Jezior, stwierdził, iż winą za ko-
lejne niepokoje w regionie należy obarczyć Rwandę i polity-
kę prezydenta Kagamego, przeciwną politycznej, wewnątrz-
państwowej liberalizacji i zakazującą ekspresji poglądów 
ugrupowaniom politycznym uchodźców (głównie Hutu, 
którzy uciekli z kraju w 1994 roku, ale także Tutsi, którzy 
przeciwstawiają się polityce RFP), przebywającym na tere-
nie DRK. Jeśli ta polityka nie ulegnie zmianie – twierdzi van 
Eck – Rwanda zawsze będzie zagrożona atakami ze strony 
zachodniego sąsiada i sytuacja w regionie nigdy się nie usta-
bilizuje94. Zasadniczą kwestią poruszaną przez van Ecka jest 
podejście wszystkich ze stron do sytuacji w regionie, gdzie 
nikt nie wierzy w skuteczność innych niż przemoc narzędzi 
zaprowadzenia trwałego pokoju.

W 2008 jasnym staje się, że deklarowana rola Rwandy 
w środowisku międzynarodowym jest inna od rzeczywi-
stej, a negocjacje prowadzone na planszy narodowej mają 
dwuznaczny charakter. Niewątpliwie międzynarodowa rola 
przykładu jest istotna w polityce tak wewnętrznej, jak i za-
granicznej Rwandy, jednak wciąż ważniejszą pozostaje rola 
bojownika i obrońcy. Interesująca natomiast jest obserwa-
cja poczynań władz rwandyjskich na arenie międzynaro-
dowej, gdzie Kigali stanowczo stawia na doktrynę „rwan-
dyjskich rozwiązań dla rwandyjskich spraw”, która wpisuje 
się w często cytowane zdanie prezydenta Paula Kagamego 
z 8 kwietnia 1998 roku: „Odnaleźliśmy nowy sposób zała-
twiania spraw95”.

94 Great Lakes: Trying not to repeat history, IRIN News, 07.11.2008, www.
irinnews.org/fr/node/243868 (dostęp 06.11.2017).

95 F. Reyntjens, Constructing the Truth, Dealing with Dissent, Domestica-
ting the World: Governance in Post-Genocide Rwanda, „African Affairs”, 
110(438)/2011, s. 1-34.
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podsumoWanie

Aby zrozumieć współczesną Rwandę trzeba zrozumieć na-
turę jej państwowości i poznać dogłębnie jej skomplikowaną 
historię. Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak najmniej-
sze państwo w regionie paradoksalnie stało się jego najważ-
niejszym graczem oraz największym innowatorem, należy 
stwierdzić, że czynnik z niedawnej przeszłości, jakim jest 
ludobójstwo, miał na tę sytuację decydujący wpływ. Miał 
on także zasadniczy wpływ na sposób kreowania polityki 
historycznej i odtworzenia systemu edukacji. Z jednej stro-
ny współczesna szkoła rwandyjska ma formować nowego 
obywatela Rwandy, który odrzuca kolonialne naleciałości 
(m.in. j. francuski, podział etniczny) i który realizuje wizję 
kraju „Singapuru Afryki”. Z drugiej jednak strony szkoła ta 
nie daje narzędzi do radzenia sobie z przekazywaną kolej-
nym pokoleniom traumą ludbójstwa, a wręcz przeciwnie – 
poprzez gloryfikację wersji historii zwycięzców powoduje 
wykluczenie i pogłębienie podziałów społecznych. 

Po trwającej 12 lat obserwacji nowych władz Rwandy 
stwierdzam, że udało się Kigali skonstruować zupełnie 
nową koncepcję sprawowania władzy, którą oparto na 

„kredycie ludobójstwa” i modernizacji kraju. W tej kon-
cepcji bardzo ważnym elementem jest szkolnictwo pod-
porządkowane władzy, realizujące podstawę programową, 
która zapewni funkcjonowanie na nowo zdefiniowanego 
państwa. Dzisiejsza Rwanda, pnąc się drogą ku Wizji 2020, 
wciąż jednak opiera swoją państwowość na myśleniu w ka-
tegoriach podobnych do tych, które były przyczyną lu-
dobójstwa, a więc na wykluczeniu i bezwzględnej walce 
o utrzymanie się przy władzy rządzącej mniejszości. Kon-
sekwencją traktowania ludobójstwa jako istotnego narzę-
dzia w polityce historycznej Rwandy mogą być jedynie 



dalsze konflikty oraz próby odzyskania/przejęcia władzy 
przez grupy marginalizowane, obecnie pozostające pod 
pełnym nadzorem milicyjno-wojskowym państwa. 

W tym kontekście należy zadać pytanie o szkolnictwo, 
którego Rwanda potrzebuje. A szukając na nie odpowie-
dzi, należy zastanowić się, czy autorytarny reżim rządzą-
cy krajem jest w stanie zaakceptować i stworzyć warunki 
dla rozwoju szkolnictwa nakierowanego na edukację na 
rzecz pokoju, dostępnego dla wszystkich, respektującego 
wolność przekonań, z lekcjami historii prezentującymi 
bezstronnie złożoność historii kraju. Pomimo znaczą-
cych reform, jakie udało się dotychczas przeprowadzić 
w Rwandzie, szkolnictwo nakierowane tylko na techno-
logizację i innowacje nie daje szans na prawdziwe pojed-
nanie narodowe. 



 „WymazyWanie błędóW przeszłości” 
– analiza rekonstrukcji systemu 
szkolnictWa oraz tWorzenia polityki 
historycznej W rWandzie po 1994 roku

Słowa kluczowe
Rwanda, edukacja, rekonstrukcja pokonfliktowa, (od)budowa.

Abstrakt
Rwanda to państwo, którego nazwa stała się rozpozna-
wana szeroko w świecie, mimo jego tak niewielkich roz-
miarów. Do tego potrzeba było jednak niewyobrażalnej 
skali tragedii całego społeczeństwa. Przedmiotem rozle-
głych badań stał się konflikt, przebieg i skala ludobójstwa 
z 1994 roku. Zainteresowanie budzi też sposób, w jaki 
poszczególni ludzie oraz całe społeczeństwo podnosi się 
po takim szoku. Niemniej jednak ważnym zagadnieniem 
jest konstruowanie nowego porządku instytucjonalnego 
i politycznego. Podczas badań nad rekonstrukcją Rwandy 
zauważyć można, że w poszczególnych dziedzinach jej 
polityki rekonstrukcja ta tworzona jest z pełną świadomo-
ścią w celu budowy współczesnego państwa narodowego. 
W tej analizie interesuje mnie badanie państwa, które do-
świadczyło ludobójstwa i które w niezwykle krótkim cza-
sie odbudowało się ze zniszczeń, stając się jednym z naj-
ważniejszych graczy w swoim regionie. Z jednej strony 
fascynujące jest obserwowanie, jak ludobójstwo wpłynęło 
na kształt państwa, a z drugiej strony – do czego i jak to 
państwo wykorzystuje przebytą traumę. Dlatego ważnym 
i ciekawym tematem jest (od)budowa systemu szkolnic-
twa w Rwandzie po 1994 roku.



„erasing mistakes of the past” – an 
analysis of the reconstruction of the 
education system and the development 
of historical policy in rWanda after 1994

Keywords
Rwanda, education, post-conflict reconstruction, re-cons- 
truction.

Abstract
Despite its small size, Rwanda is a country whose name 
has come to be widely recognised around the world. Ho-
wever, this required the entire society to suffer an uni-
maginable scale of tragedy. The conflict, its process and 
the scale of the 1994 genocide have become subjects of 
extensive research. The way in which both individuals and 
society as a whole lift themselves after such level of shock 
also arouses interest. However, the construction of a new 
institutional and political order is an equally important 
issue. Research on the re-construction of Rwanda allows 
one to observe that in certain areas of its policy, this re-
construction is implemented with full awareness towards 
building a modern nation-state. In this analysis, I am inte-
rested in the study of the state that experienced genocide 
and which, within a very short time, rebuilt itself after the 
devastation and became one of the most important play-
ers in their region. On the one hand, it is fascinating to 
observe how the genocide affected the shape of the state, 
while on the other hand, for what purpose and in what way 
the state uses the history of its trauma. For this reason, the 
re-construction of the education system in Rwanda since 
1994 is an important and interesting subject.
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Prawda stała się obrazą. 
Pamięć o ludobójstwie jako instrument 
legitymizacji separatystów biafrańskich 

Błażej Popławski

Najbardziej przedsiębiorczym elementem Nigerii są Ibo. 
Ibo są uważani również za najbardziej inteligentnych 

i najbardziej światłych. Wszelki powiew rewolucyjny zawsze 
zaczynał się w Nigerii od Ibolandu, od ziemi Ibo. (…) Ibo są 

znienawidzeni w całej Nigerii, ponieważ wszyscy zazdroszczą 
im talentów, bystrości i rozwiniętej smykałki. Większość 

studentów – to Ibo, większość policjantów – to Ibo, większość 
oficerów – to Ibo, większość urzędników – to Ibo. (…) Ziemia 

Ibo jest przeludniona i Ibo migrują po całym kraju. Tam, 
gdzie się osiedlą – szybko awansują i pną się w górę.

Ryszard Kapuściński1

Zabijmy przeklętych Ibo 
Zabijmy wszystkich mężczyzn i chłopców 

Zgwałćmy ich żony i córki 
Zagarnijmy ich dobytek.

Cyt. za: Herbert Ewke-Ekwe2

„Prawda stała się obrazą” – stwierdza jeden z bohaterów 
znakomitej powieści Połówka żółtego słońca autorstwa pi-
sarki Chimamandy Ngozi Adichie3. Zdanie to pada w roz-

1 R. Kapuściński, Gdyby cała Afryka…, Agora, Warszawa 2011, s. 282.
2 H. Ekwe-Ekwe, Biafra Revisited, African Renaissance, Dakar – Reading 

2006, s. 88.
3 C.N. Adichie, Połówka żółtego słońca, tłum. W. Kurylak, Wydawnictwo 

Sonia Draga, Katowice 2009, s. 213.
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mowie kilku nigeryjskich intelektualistów spierających 
się nad genezą wojny domowej, która doprowadziła ich 
ojczyznę na skraj katastrofy. Celem niniejszego artykułu 
jest charakterystyka procesu umiejscowienia w wyobraź-
ni politycznej i pamięci historycznej wypadków, które 
rozegrały się w Nigerii w latach 1967-1970. Wydarzenia 
te w piśmiennictwie naukowym nazywane są najczęściej 
wojną biafrańską4, wojną domową5, konfliktem separa-
tystycznym6, konfliktem etnicznym7, wojną secesyjną8, 
konfliktem surowcowym9, ludobójstwem10. Wybór dane-
go określenia często wynika z socjalizacji akademickiej 
(o separatyzmie częściej piszą badacze społeczni, o secesji 

– specjaliści w prawie międzynarodowym11), zwykle ozna-
cza też deklarację polityczno-światopoglądową. Przykła-

4 M. Gould, The Struggle for Modern Nigeria. The Biafran War 1967-1970, 
przedm. F. Forsyth, I.B. Tauris, New York 2012.

5 J. De St. Jorre, The Nigerian Civil War, Hodder & Strougton, London 1972.
6 K. Trzciński, Źródła separatyzmu w Afryce na południe od Sahary. Stu-

dium jednego przypadku, [w:] K. Trzciński (red.), Dylematy państwowo-
ści, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2006, s. 95.

7 K. Trzciński, Co łączy i dzieli „communal conflict” oraz „konflikt etnicz-
ny”? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja, 
„Afryka”, 42/2015, s. 11-30.

8 G. Czekała-Mucha, Bellona nad Zatoką Gwinejską, Wydawnictwo Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981, s. 125.

9 Według francuskiego socjologa Jeana Zieglera główną przyczyną wy-
buchu wojny była rywalizacja francuskiego koncernu Elf z brytyjskim 
Shellem. Brytyjczycy popierali rząd centralny, a Francuzi Biafrańczyków 
(J. Ziegler, Nienawiść do Zachodu, tłum. E. Cylwik, Instytut Wydawniczy 
Książka i Prasa, Warszawa 2010, s. 160-163). 

10 L. Heerten, A.D. Moses, The Nigeria-Biafra war: postcolonial conflict 
and the question of genocide, „Journal of Genocide Research”, 16(2-3)/ 
2014, s. 169-203.

11 K. Czubocha, Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wy-
zwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 20.
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dowo, w historiografii brytyjskiej wydarzenia w Biafrze 
przeszły do historii jako nigeryjska wojna domowa (Nige-
rian Civil War). Z kolei badacze i społecznicy wywodzący 
się z grupy etnicznej Ibo konsekwentnie używają zwrotu 
oznaczającego ludobójstwo (genocide)12.

Artykuł skupia się na analizie percepcji konfliktu bia-
frańskiego wśród plemienia Ibo. Grupa ta liczy obecnie 
40-50 milionów osób, z czego większość mieszka na stałe 
w Nigerii (90% w stanach Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, 
Imo, Rivers i Delta). Centrami diaspory są sąsiednie kraje 
Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (Eco-
nomic Community of West African States, ECOWAS), 
Republika Południowej Afryki oraz – od lat 70. – Europa 
Zachodnia, zwłaszcza Wielka Brytania, a także Ameryka 
Północna – USA i Kanada13.

Dla Ibów komemoracja ludobójstwa w Biafrze ma szcze-
gólne znaczenie. To bolesne miejsce pamięci odgrywa rolę 
jednego z najważniejszych mitów założycielskich dla pa-
nibonizmu. Mianem tym określa się współczesną tożsa-
mość społeczną ludu Ibo, opartą na idei integracji poli-
12 Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto definicję ludobójstwa autorstwa 

Lecha Nijakowskiego. Według socjologa ludobójstwo to „podtrzymy-
wane, celowe działanie sprawców, zmierzające do anihilacji wyróżnio-
nej kategorii społecznej, zarówno bezpośrednio (poprzez mordy), jak 
i pośrednio, przez wstrzymywanie biologicznej i społecznej reprodukcji 
członków grupy, niezależnie od ich płci, wieku czy statusu społeczne-
go, przy założeniu, że opuszczenie anihilowanej kategorii społecznej 
jest niemożliwe bez względu na działania eksterminowanych jednostek, 
przy dbałości o to, aby ofiary nie uciekły z kontrolowanego przez spraw-
ców terytorium” (L. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historycz-
na mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2013, s. 76).

13 C. Onwubu, Ethnic Identity, Political Integration, and National Devel-
opment: The Igbo Diaspora in Nigeria, „The Journal of Modern African 
Studies”, 13(3)/1975, s. 399-413; A. Odi, The Igbo in Diaspora: The Bind-
ing Force of Information, „Libraries & Cultures”, 34(2)/1999, s. 158-167.
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tyczno-kulturowej plemienia. Dyskurs martyrologiczny 
– podobnie jak w przypadku rwandyjskich Tutsi – nadal 
stanowi jeden z głównych sposobów autonarracji człon-
ków grupy etnicznej Ibo. Potwierdzenie tej tezy znaleźć 
można zarówno podczas analizy dyskursu historiograficz-
nego, jak i tekstów kultury (powstających głównie w języ-
ku angielskim) kształtujących wrażliwość społeczną Ibów.

Cele szczegółowe artykułu obejmują zatem: 1) przedsta-
wienie kontekstu mobilizacji prowadzącej do aktów zbio-
rowej przemocy; 2) odtworzenie mechanizmu nakręcania 
się spirali etnicznej nienawiści; 3) charakterystykę prze-
biegu i skutków konfliktu; 4) opis miejsca zajmowanego 
przez wojnę w pamięci społecznej Nigeryjczyków, zwłasz-
cza przedstawicieli grupy etnicznej Ibo; 5) analizę insty-
tucjonalną głównych podmiotów tworzących ruch etno-
terytorialny, zaangażowanych w proces konstruowania 
polityki pamięci i promocji idei powtórnej secesji Biafry.

zamach stanu

Konflikt biafrański rozpoczął się od sięgnięcia po władzę 
przez armię – coup d’état przeprowadzonego przez gru-
pę oficerów pochodzących w większości z grupy etnicz-
nej Ibo. Ich liderem był Chukwuma K. Nzeogwu, mło-
dy, niespełna 30-letni wojskowy. Urodził się w położonej 
w północnej części kraju Kadunie, ważnym ośrodku ad-
ministracyjnym w epoce kolonialnej. Pochodził z rodziny 
migrantów Ibo z delty Nigru14.

14 O. Obasanjo, Nzeogwu: An Intimate Portrait of Major Chukwuma Ka-
duna Nzeogwu, Spectrum Books, Ibadan 1987.
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Nigeryjska „noc długich noży”15 miała miejsce z 14 na 15 
stycznia 1966 roku. Zamachowcy planowali atak w pięciu 
miastach – w Lagos (stolica kraju), Kadunie (stolica Re-
gionu Północnego), Ibadanie (Region Zachodni), Beninie 
(Region Środkowozachodni) i Enugu (Region Wschodni). 
Wystąpili pod hasłami rewolucji społecznej, sanacji pań-
stwa, uchronienia społeczeństwa przed anarchią i korup-
cją16. Celem „buntu pięciu majorów” było „stworzenie sil-
nego i zjednoczonego narodu, wolnego od korupcji, klien-
telizmu i walk wewnętrznych”17. Wkrótce po przewrocie 
w wystąpieniu radiowym Nzeogwu stwierdził: „Naszymi 
wrogami są polityczni spekulanci i oszuści, postawieni 
na wyższych stanowiskach, (…) rzecznicy trybalizmu 
i nepotyści”18. Dyskurs ten zyskał uznanie mieszkańców 
południowego wschodu kraju – „przewrót wojskowy (…) 
został powitany dzikimi głosami radości. Przywódcy za-
machu zostali obwołani bohaterami”19.

Analizując deklaracje polityczne puczystów oraz ich 
pierwsze decyzje polityczne, można zauważyć, że w po-
łowie stycznia 1966 roku żaden z pięciu majorów nie snuł 
planów eksterminacji plemion północnych. Spiskowcy 
w pierwszej kolejności próbowali wyeliminować nieprzy-
chylną im elitę polityczną, a następnie przejąć pełnię wła-
dzy. Sukces odnieśli jedynie częściowo. W trakcie zamie-

15 G. Czekała-Mucha, op. cit., s. 117.
16 A. Ademoyega, Why We Struck: The Story of the First Nigerian Coup, 

Evans Brothers, Ibadan 1981, s. 55.
17 R. Kapuściński, op. cit., s. 276. Oprócz Nzeogwu na czele buntu stało 

czterech majorów: Timothy Onwuatuegwu, Emmanuel Ifeajuna, Ade-
wale Ademoyega oraz Chris Anuforo.

18 Cyt. za: M. Meredith Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodle-
głości, tłum. S. Piłaszewicz, Wydawnictwo Akademickie Dialog, War-
szawa 2011, s. 180.

19 Ibid., s. 185.
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szek zginęło kilkunastu dygnitarzy, m.in. premier Nigerii 
Abubakar Tafawa Balewa, premier Regionu Północnego, 
sardauna Sokoto i lider partii rządzącej Ahmadu Bello, 
premier Regionu Zachodniego Samuel Akintola, minister 
finansów Festus Okotie-Eboh oraz kilku wyższych rangą 
wojskowych20. 

Jak na zajścia te zareagowała pozostała część armii? Peł-
niący obowiązki prezydenta Nwafor Orizu, po konsulta-
cji z przebywającym za granicą prezydentem Nnamdim 
Azikiwem, 16 stycznia 1966 roku przekazał władzę w ręce 
generała Johnsona Aguiyi-Ironsiego. Ironsi „zawiesił” 
konstytucję, utworzył Najwyższą Radę Wojskową Nigerii 
i Federalną Radę Wykonawczą, a następnie ogłosił wpro-
wadzenie stanu wyjątkowego. Generał rozwiązał parla-
ment, zakazał działalności wszystkich partii politycznych 
oraz zdymisjonował cywilnych gubernatorów prowincji, 
zastępując ich wojskowymi. Jego odziały szybko przejęły 
kontrolę w kraju21.

18 stycznia 1966 roku Nzeogwu został aresztowany 
w Lagos. Ujęcie zakończyło pucz, ale nie oznaczało końca 
konfliktu. Przedstawiciele północnych, zislamizowanych 
grup etnicznych coraz śmielej występowali przeciwko 
chrześcijanom z południa, oskarżając ich o sprawstwo 
zamachu stanu oraz podważając mechanizm przekaza-
nia władzy od Orizu i Azikiwego dla Ironsiego (wszyscy 
trzej pochodzili z grupy etnicznej Ibo). Zainicjowano po-
gromy ludności cywilnej – akty przemocy, których celem 
było „ukaranie wspólnoty ofiar za rzeczywiste lub domnie-
mane działania”22. Do „ukarania niewiernych” nawoływali 

20 B. Gbulie, Nigeria’s Five Majors: Coup d’état of 15th January 1966. First 
Inside Account, Africana Educational Publishers, Onitsha 1981.

21 P. Schwab (oprac.), Biafra, Facts of File, New York 1971, s. 5.
22 L. Nijakowski, op. cit., s. 68.
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liderzy wspólnot muzułmańskich z północy kraju. Naj-
większe pogromy miały miejsce w Kano, Kadunie i Zarii. 
Rozpoczął się eksodus Ibo uciekających przed dżihadem23 
w kierunku ujścia Nigru. Do pewnego stopnia powtarzał 
się scenariusz z 1945 i 1953 roku, kiedy to w regionie Hau-
salandu, zwłaszcza w Kano i w Jos, doszło to serii pogro-
mów Ibów. Tym razem zginęło jednak o wiele więcej osób. 
Liczbę ofiar szacuje się na 3-10 tysięcy24.

szoWinizm antyiboWski

Ironsi nie zdołał opanować sytuacji. Oponenci zarzucali 
mu, że sprzyja członkom swojego plemienia, przydziela-
jąc im główne stanowiska w armii oraz zwlekając z osą-
dzeniem puczystów. Wiele kontrowersji wywołała także 
decyzja „Żelaznego Johny'ego”, jak nazywano Ironsiego, 
o zmianie systemu federalnego (dekret nr 34 z 24 maja 
1966 roku), a także powołanie komisji mających zbadać 
sposób ujednolicenia sądownictwa i służby cywilnej oraz 
wyjaśnienie sprawstwa masakr na Ibach. Generał opowia-
dał się za unifikacją kraju. Ludy Hausa i Fulani odebrały 
ten gest jako próbę umocnienia rządów Ibów25.

W debacie publicznej używano języka stygmatyzacji 
plemiennej. Mowę nienawiści stosowali politycy z każdej 

23  R. Kapuściński, op. cit., s. 293; N.I. Omenka, Blaming the Gods: Chris-
tian Religious Propaganda in the Nigeria-Biafra War, „The Journal of 
African History”, 51(3)/2010, s. 369.

24 J.O. Ahazuem, Perceptions: Biafra, Politics, and the War, [w:] A. Harneit-
Sievers, J.O. Ahazuem, S. Emezue (red.), A Social History of the Nigerian 
Civil War. Perspectives from Below, Jemezie Associates – Lit Verlag, 
Enugu – Hamburg 1997, s. 44.

25 F. Forsyth, Słowo białego człowieka, tłum. P. Korombel, Wydawnictwo 
al fine, Warszawa 1996, s. 50-51.
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z trzech głównych partii, reprezentujących wierzchołki 
tzw. wielkiego trójkąta etniczno-religijnego Nigerii – Kon-
gresu Ludów Północy (Northern People’s Congress; zisla-
mizowani Hausowie i Fulanie), Grupy Działania (Action 
Group; Jorubowie – w znacznej części animiści) oraz Na-
rodowej Rady Obywateli Nigeryjskich (National Council 
of Nigerian Citizens; chrześcijanie z ludu Ibo)26. Wybuchły 
zamieszki. Polem najkrwawszych starć były tzw. „sabon 
garuruwa” – w języku hausa termin ten oznacza getta po-
łożone poza murami miast, zamieszkałe przez „obcych”. 
Tylko między 29 a 31 maja 1966 roku śmierć poniosło 
kilka tysięcy Ibów27. Do zaplanowanych rzezi, mających 
stanowić preludium do dżihadu, nawoływali dziennikarze 

„New Nigerian” i „Gaskiya Ta Fi Kwambo” – renomowa-
nych gazet z Hausalandu, a także spikerzy Radia Kaduna28.

29 lipca 1966 roku miał miejsce drugi coup d’état. Kontr-
przewrót zorganizowali muzułmańscy wojskowi z półno-
cy pod przywództwem pułkownika Murtali Mohammeda. 
Rząd Ironsiego został obalony, a generał zginął – przed 
śmiercią bito go i brutalnie torturowano. Władzę objął szef 
sztabu armii Yakubu Gowon, chrześcijan, przedstawiciel 
mniejszej grupy etnicznej – Angas, mieszkającej w Regionie 

26 P. Badru, Ethnic Conflict and State Formation in Post-Colonial Africa: 
A Comparative Study of Ethnic Genocide in the Congo, Liberia, Nigeria, 
and Rwanda-Burundi, „Journal of Third World Studies”, 27(2)/2010,  
s. 160-161. 

27 D.A. Anthony, Poison and medicine: ethnicity, power, and violence in 
a Nigerian city, 1966 to 1986, James Currey, Oxford 2003. Na początku 
lat 60. w Regionie Północnym mieszkało około 1,3 miliona ludzi z grup 
etnicznych wywodzących się ze wschodniej części Nigerii, a w Regionie 
Zachodnim – około 500 tysięcy.

28 H. Ekwe-Ekwe, op. cit., s. 82; F. Adiele, Locating Biafra. The Words We 
Wouldn’t Say, [w:] B. Thompson, S. Tyagi (red.), Names We Call Home. 
Autobiography on Racial Identity, Routledge, New York – London 1996, 
s. 78; C. N. Adichie, op. cit., s. 168.
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Północnym. W trakcie puczu śmierć poniosło około 250-
500 osób, w większości pochodzących z ludu Ibo. Głównym 
celem doskonale zorganizowanych i przeprowadzonych 
ataków byli żołnierze tego plemienia. Jak pisał Frederick 
Forsyth, pracujący w Nigerii w latach 60. jako korespondent 
BBC, „przed śmiercią wielu więźniów batożono, kazano im 
kłaść się w kałużach uryny i ekskrementów, jeść odchody”. 
Jednego z pojmanych oficerów „przywiązanego do żelazne-
go krzyża wysmagano batem niemal na śmierć, ciśnięto do 
celi na krzyżu i zostawiono na skonanie”29.

Na objęcie władzy przez Gowona i uchylenie dekretu nr 
34 nie zgodził się Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, je-
den z przywódców społeczności Ibo. Ojukwu urodził się 
w 1933 roku w rodzinie bogatych przedsiębiorców. Studio-
wał historię współczesną w Lincoln College w Oksfordzie. 
Po powrocie do Nigerii wstąpił do służby cywilnej, a następ-
nie do armii, gdzie szybko awansował do stopnia pułkow-
nika. Przez Ironsiego Ojukwu został wyznaczony na stano-
wisko gubernatora Regionu Wschodniego. Co warte pod-
kreślenia, Ojukwu nie uczestniczył w żadnym z puczów30.

Między 18 a 24 września 1966 roku miały miejsce ko-
lejne pogromy „nyamiri”, jak w języku hausa określa się 
ludzi z Regionu Wschodniego (nie tylko Ibów). „Noce św. 
Bartłomieja następowały w coraz to nowych miastach 
i miasteczkach hausańsko-fulańskiej Północy”31. Ich ce-
lem nie była już tylko zemsta na buntownikach, lecz wypę-
dzenie ich z centralnej i północnej Nigerii – „zepchnięcie 
do morza”32. Ibowie padali ofiarą prześladowań także na 

29 F. Forsyth, op. cit., s. 62.
30 Ibid., s. 71-77.
31 G. Czekała-Mucha, op. cit., s. 120.
32 P. Schwab, op. cit., s. 6.
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zachodzie kraju – w Lagos miejscem kaźni okazała się 
autostrada Agege, gdzie co noc przeprowadzano maso-
we egzekucje. Forsyth pisał: „Podobnie jak w maju, masa-
kry zostały przygotowane i zorganizowane przez bardzo 
podobne elementy, które zdyskredytowały się w styczniu: 
eks-polityków, pracowników służby cywilnej, lokalnych 
urzędników rządowych oraz partyjnych najemników i zbi-
rów. Znowu widziano ich jeżdżących od miasta do mia-
sta wynajętymi autobusami. Zachęcali i wiedli ludność do 
ataków. (…) Była jedna istotna różnica; pod koniec lata 
policja i wojsko nie tylko uczestniczyły w masakrach, ale 
w wielu przypadkach stały na czele mordujących gangów, 
inicjowały rabowanie posiadłości ofiar i gwałcenie kobiet. 
(…) Pogromy, zamiast ustać, przeszły w holocaust”33.

W sumie we wrześniu 1966 roku śmierć poniosło oko-
ło 30-50 tysięcy Ibów. Ojukwu apelował o ucieczkę roda-
ków na południe – tylko tak mogli, jego zdaniem, unik-
nąć „arabsko-muzułmańskiego ekspansjonizmu”34 prowa-
dzącego do genocydu. Ojukwu od początku nadużywał 
określenia „ludobójstwo”. Nie był oczywiście w działa-
niach tych osamotniony. Jego dyskurs odzwierciedlał 
nastroje znacznej części elity Ibów. Przykładowo, pisarz 
Elechi Amadi porównał masakry oraz migrację na połu-
dnie 1-2 milionów do Holocaustu35. W podobnym tonie 
wypowiadał się były prezydent Azikiwe, oskarżając wła-
dze w Lagos o „niczym nieusprawiedliwione pogromy” 
i „ludobójstwo”36 Ibów. Wśród współsprawców tych rzezi 

33 F. Forsyth, op. cit., s. 85-86.
34 N.I. Omenka, op. cit., s. 370.
35 E. Amadi, Sunset in Biafra: a civil war diary, Heinemann, London 1973.
36 P. Schwab, op. cit., s. 24. Azikiwe wycofał swoje poparcie dla Ojukwu  

w sierpniu 1969 roku, nazywając zarzuty o popełnianie przez wojska ni-
geryjskie ludobójstwa „bajkami wyssanymi z palca”. Głównym powodem 
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wymieniano – oprócz Gowona – Murtalę Muhammeda, 
Muhammadu Buhariego, Ibrahima Babangidę i Saniego 
Abachę, a także kadrę uniwersytecką, szczególnie pracow-
ników Ahmadu Bello University w Zarii37.

Wyjaśnienie przyczyn fali pogromów, które przetoczyły 
się przez Nigerię po zamachach stanu nie jest łatwe. Zda-
nia historyków są w tej materii podzielone. „Motywy dzia-
łania przywódców zamieszek (…) pozostają nie do końca 
wyjaśnione. Ibowie najczęściej dopatrują się w nich kolej-
nego dowodu na wymierzoną przeciw nim zorganizowaną 
akcję, mającą na celu eksterminację całego ludu”38 – pisał 
Michał Leśniewski. Historyk, analizując mechanizm na-
kręcania się spirali przemocy, zwraca uwagę na redefinicję 
pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego, wzrost tendencji 
separatystycznych w Nigerii na wschodzie i centralistycz-
nych w na północy oraz umocnienie wpływów liderów 
obu obozów – Gowona i Ojukwu. Nie bez znaczenia pozo-
stawało także odkrycie gigantycznych złóż ropy naftowej 
w Regionie Wschodnim39. Wizja secesji tej części kraju 
i uzyskania przez nią samowystarczalności gospodarczej 
stawała się coraz bardziej realna.

zmiany poglądów były prawdopodobnie doniesienia o katastrofie huma-
nitarnej w Biafrze, za którą Azikiwe winił także Ojukwu. Ibid., s. 103.

37 H. Ekwe-Ekwe, op. cit., s. 17, 76; A.A. Madiebo, The Nigerian Revolution 
and the Biafran War, Fourth Dimension Publishing, Enugu 1989, s. 41. 
Dodać należy, że wymienieni politycy pełnili w późniejszym okresie 
urząd prezydenta.

38 M. Leśniewski, Biafra 1966-1970, [w:] P. Ostaszewski (red.), Konflikty 
kolonialne i postkolonialne w Afryce i w Azji 1869-2002, Książka i Wie-
dza, Warszawa 2006, s. 450.

39 A. Bartnicki, H. Dalewska-Greń, M. Dehnel-Szyc et al., Konflikty 
współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 69. Autorzy omawiają dwie nieudane secesje – Biafry oraz Katangi – 
jako przykłady konfliktów o kontrolę nad złożami surowców.
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secesja biafry

Przełom 1966 i 1967 roku upłynął na dyskusjach nad 
kształtem ustrojowym kraju. Po „letnim holocauście”40 
nastroje wśród Ibów radykalnie się zmieniły – dawniej 
ludność Regionu Wschodniego zdecydowanie popiera-
ła zjednoczenie kraju, a Północ optowała za podziałem. 
Teraz radykalni Ibowie optowali za całkowitą secesją po-
przedzoną przekształceniem Nigerii w luźną konfederację. 
Gowon sprzeciwił się tym postulatom. Dążył do zwiększe-
nia liczby regionów o granicach możliwie zbliżonych do 
podziałów etnicznych – zabieg ten obliczony był na wyci-
szenie idei separatystycznych w Ibolandzie. Gowon zakła-
dał podział Regionu Wschodniego na trzy części w sposób 
odcinający lud Ibo od złóż ropy naftowej. Zmiana systemu 
administracyjnego kraju oznaczałaby dalszą marginaliza-
cję tej grupy etnicznej41.

Śledząc dyskurs polityczny Gowona, odnieść można 
wrażenie, że jego celem było uzyskanie dominacji poli-
tyczno-ekonomicznej i zmonopolizowanie zysków z eks-
portu surowców, a nie fizyczne wyeliminowanie Ibów. Po-
lityk ten rozwiązał konferencję konstytucyjną, Najwyższą 
Radę Wojskową oraz ogłosił się dyktatorem Nigerii. Na 
Region Wschodni nałożono blokadę gospodarczą, zakaza-
no lotów Nigerian Airways, zablokowano porty w Bonny, 
Kalabarze, Degemie i Port Harcourt, wstrzymano transfe-
ry bankowe. Wojska nigeryjskie nie przeprowadzały jed-
nak żadnych akcji przeciwko Ibom. Trwały spotkania na 

40 F. Forsyth, op. cit., s. 101.
41 C.R. Nixon, Self-Determination: The Nigeria/Biafra Case, „World Poli-

tics”, 24(4)/1972, s. 475-476.
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szczeblu międzynarodowym. W dialogu tym starała się 
pośredniczyć Ghana42.

Wobec narastających trudności ekonomicznych, na 
wieść o kolejnych masakrach dokonywanych przez Hausa 
na Ibo pozostałych na północy Nigerii, pod koniec maja 
Zgromadzenie Doradcze w Enugu, składające się z 335 
delegatów wybieranych z 29 okręgów oraz przedstawicieli 
wybranych zawodów, po długiej i gorącej debacie zażądało 
od Ojukwu proklamacji suwerenności. Ten ostatni ogło-
sił suwerenność ojczyzny 30 maja 1967 roku, w rocznicę 
pogromów Ibów. Federalna Rada Wykonawcza decyzję 
o secesji nazwała „aktem rebelii”43.

Republika Biafrańska wzięła swoją nazwę od Zatoki 
Biafrańskiej, części Zatoki Gwinejskiej, rozciągającej się 
od delty Nigru po Przylądek Lopez w Gabonie. Republi-
ka miała powierzchnię około 75 tysiąca km2. Jej granice 
wyznaczały: od południa – Zatoka Gwinejska, od północy 
rzeka Benue, ze wschodu – rzeka Niger, z zachodu – Ka-
merun. Biafra złożona była z 20 regionów, których grani-
ce wyznaczały przynależność etniczna. „Jak na warunki 
Afryki miała bardzo rozwiniętą świadomość narodową. Jej 
granice były uzasadnione historycznie; północne zosta-
ły wyznaczone w 1900 roku, a zachodnie w 1939 roku”44. 
Republikę Biafrańską zamieszkiwało około 13 milionów 
ludzi, co oznaczało, że region ten należał do najgęściej 
zaludnionych obszarów Afryki Subsaharyjskiej. Ponad po-
łowę populacji stanowili Ibowie. Stolicą polityczną było 
Enugu, gospodarczą – Port Harcourt, zaś głównym ośrod-
kiem szkolnictwa – Nsukka, gdzie utworzono Uniwersy-

42 B. Odogwu, No Place to Hide. Crises and Conflicts Inside Biafra, Fourth 
Dimension Publishing, Enugu 1985, s. 255.

43 P. Schwab, op. cit., s. 9, 13.
44 M. Leśniewski, op. cit., s. 455.
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tet Biafrański. Na fladze nowo powstałego kraju widniały 
trzy pasy – czarny (znak żałoby po ofiarach masakr do-
konywanych przez Hausów), zielony (symbol dobrobytu 
czekającego Biafrę) i czerwony (krew bohaterów w wal-
ce o niepodległość) oraz wschodzące słońce (świetlana 
przyszłość narodu)45. Symbolika ta trafiła też na banknoty  

– funty biafrańskie. 
Nowy kraj Afryki uznały: Tanzania, Wybrzeże Kości Sło-

niowej, Gabon, Zambia, Haiti46. Rządy większości państw 
afrykańskich, pamiętające skutki secesji kongijskiej Katangi 
(1960-1963), zachowały neutralność. Nieoficjalne poparcie 
Biafrańczycy uzyskali ze strony Portugalii, Hiszpanii, Rode-
zji, RPA, Izraela, Chin, Francji i Watykanu47.

Władze w Enugu, dążąc do wzmocnienia legitymizacji, 
od początku podtrzymywały mit Biafry – „oblężonej twier-
dzy”, skrawka ojczyzny zagrożonego agresją sąsiadów i wid-
mem ludobójstwa. Według Mereditha, „aby przekonać lud-
ność do planowanej secesji, Ojukwu ciągle odwoływał się 
do groźby ludobójstwa. Radio i prasa wschodniego rządu 
służyły utrzymywaniu opinii publicznej w wysokim napię-
ciu, zalewając ją straszliwym strumieniem propagandy”48.  
Do podobnych wniosków doszła izraelska historycz-
ka Idith Zertal, pisząc: „istotnym etapem kształtowania 
wspólnoty narodowej jest samopostrzeganie narodu jako 
wspólnoty traumatycznej, »wspólnoty ofiar«, a także bu-
dowanie panteonu dla własnych męczenników, w których 
synowie i córy narodu mogliby zobaczyć wyidealizowa-
ny obraz samych siebie. Poprzez tworzenie własnej mar-

45 C.N. Adichie, op. cit., s. 341.
46 J. Stremlau, The International Politics of the Nigerian Civil War, 1967-

1970, Princeton University Press, Princeton 1977.
47 D. Williams, Nigeria: One or Many?, „African Affairs”, 68(272)/1969, s. 247.
48 M. Meredith, op. cit., s. 188.
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tyrologii wspólnota staje się zbiorowością pamięci, czyli 
zbiorowością jednoczącą się wokół pamięci klęsk, cierpień 
i wiktymizacji, zbiorowością narzucającą swoim człon-
kom poczucie wspólnej misji i wspólnego losu. Tak rodzi 
się wspólne poczucie narodowości i krystalizuje idea na-
rodu”49. Tezy Zertal dotyczą roli dyskursu o Shoah w poli-
tyce Izraela – odnieść je jednak można także do wykorzy-
stywania motywu ludobójstwa w budzeniu świadomości 
politycznej Biafrańczyków, zamiany motywu stygmatyza-
cji, parareligijnego statusu ofiary w mit o nacjonalistycznej 
chwale i odrodzeniu narodu.

W kampanii propagandowej – realizowanej z relatyw-
nie dużym rozmachem w Biafrze, ale, co należy podkre-
ślić, także i za granicą – wzięli udział specjaliści do spraw 
kreowania wizerunku. Ojukwu „jeszcze przed wybuchem 
wojny zaproponował Markpress – firmie zajmującej się 
public relations – reprezentowanie Biafry na scenie mię-
dzynarodowej. Chociaż pierwsza reakcja szefa koncernu 
brzmiała: »Biafra? To jakaś cholerna pasta do zębów?«”, 
specjaliści do spraw marketingu „podjęli się zadania”50.

Przekaz o ludobójstwie dokonywanym przez Nigeryj-
czyków w Biafrze zyskiwał wielu zwolenników. Informacje 
o genocydzie pojawiały się w licznych (nie tylko sponso-
rowanych) artykułach. Jednym z większym obrońców Bia-
fry zagrożonej eksterminacją był Forsyth. Także we wspo-
mnieniach Jana Zumbacha, polskiego pilota, który uczest-
niczył w bitwie o Anglię, a potem w konflikcie w Katandze 

49 I. Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, tłum. 
J.M. Kłoczowski, Universitas, Kraków 2010, s. 13.

50 M. Staniul, Milion osób zginęło przez jego chore ambicje, Wirtualna Polska 
- Konflikty, 29.10.2010, www.konflikty.wp.pl/kat,1020235,page,3,title,M-
ilion-osob-zginelo-przez-jego-chore-ambicje,wid,12214280,wiadomosc.
html (dostęp 13.07.2017). 
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i Biafrze, pojawiają się stwierdzenia takie jak: „Mały naród 
znalazł się w niebezpieczeństwie eksterminacji”51, „aby 
móc uchronić swój naród od ludobójstwa pozostawało 
Ojukwu tylko jedno: musiał utrzymać ropę”52. Z kolei 
wszelkie głosy sprzeciwu w Ibolandzie (zwykle o kolabo-
rację z Lagos oskarżano przedstawicieli mniejszych grup 
etnicznych) wychwytywane były aparat bezpieczeństwa. 

„Biafrańskie Ministerstwo Propagandy wywiązywało się 
ze swoich zadań z imponującymi rezultatami. Najzdol-
niejsi dziennikarze w regionie nieustannie przekonywali 
w swoich audycjach i artykułach o potwornych mękach, 
które czekają każdego, kto zostanie pojmany przez siły 
nigeryjskie. Ludobójstwo było jednym z najczęściej po-
wtarzanych słów”53. Prym w podsycaniu atmosfery rosną-
cego zagrożenia ludobójstwem wiedli dziennikarze gazet 

„Biafran Sun” oraz „Daily Flash” oraz Radia Biafra.

Wojna domoWa

Działania zbrojne rozpoczęły się 6 lipca 1967 roku od 
ostrzału artyleryjskiego miasta Ogoja oraz ataku wojsk 
nigeryjskich w kierunku Nsukki, Abakaliki i Enugu. Kilka 
dni wcześniej w Lagos doszło do serii zamachów terrory-
stycznych, o których sprawstwo władze oskarżyły Ibów. 
Po ataku wojsk nigeryjskich inicjatywę przejęli Biafrańczy-
cy, powoli zbliżając się w stronę stolicy Nigerii. Ich oddzia-

51 J. Zumbach, Ostatnia walka: Moje życie jako lotnika, przemytnika i po-
szukiwacza przygód, tłum. R. Witkowski, Oficyna Wydawnicza Echo – 
Espadon Publishing, Warszawa 2007, s. 11.

52 Ibid., s. 353.
53 M. Staniul, op. cit.
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ły nazywane były przez Ibów mieszkających w Regionie 
Środkowozachodnim „armią wyzwoleńczą”54.

Według władz w Lagos, Biafrańczycy dopuścili się „nie-
ludzkich zbrodni” na ludności cywilnej niepochodzącej 
z ludu Ibo55. Dopiero wsparcie udzielone przez Wielką 
Brytanię, Stany Zjednoczone i ZSRR oraz zdrada części 
oficerów wojsk biafrańskich pod dowództwem wywodzą-
cego się z Jorubów płk. Victora Banjo zadecydowały o ode-
pchnięciu powstańców od stolicy (historycy pochodzący 
z ludu Ibo konsekwentnie obarczają Wielką Brytanię winą 
za klęskę w wojnie i eksterminację setek tysięcy Ibów, do 
dzisiaj żądając od Londynu reparacji i postulując rozstrzy-
gnięcie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym56). 
Nie bez znaczenie pozostawał fakt umocnienia pozycji 
Gowona wśród Jorubów dzięki uwolnieniu z więzienia 
jednego z ich liderów – Obafemiego Awolowo57. Polityk 
ten przez Ibów uznawany jest za jednego z głównych ar-
chitektów ludobójstwa biafrańskiego oraz – po zakończe-
niu konfliktu – osobę odpowiedzialną za marginalizację 
ekonomiczną Biafrańczyków58.

Na przełomie sierpnia i września, gdy w Regionie Środ-
kowozachodnim dokonywały się odwetowe masakry na 
Ibach, władze w Lagos wypowiedziały Biafrze „wojnę to-
talną”. Gowon zakładał, że zdoła spacyfikować buntowni-
czy region w przeciągu kwartału. W prasie sprzyjającej 
Nigeryjczykom regularnie pojawiały się artykuły oskar-

54 P. Schwab, op. cit., s. 21.
55 Ibid., s. 22.
56 H. Ekwe-Ekwe, op. cit., s. 12, 15-16.
57 P. Badru, op. cit., s. 162; R. Kapuściński, op. cit., s. 306-314.
58 N. Ikpeze, Post-Biafran Marginalization of the Igbo in Nigeria, [w:]  

I. Amadiume, A. An-Na’im (red.), The politics of Memory: Truth, He-
aling and Social Justice, Zed Books, London – New York 2000, s. 106.
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żające secesjonistów o zbrodnie, których ofiarami padać 
miały osoby pochodzące z mniejszych grup etnicznych 
w Biafrze. Prominentnych stronników suwerenności Bia-
fry, m.in. Wole Soyinkę, przyszłego laureata Nagrody No-
bla w dziedzinie literatury, zatrzymano59.

W Ibolandzie trwały naloty. Część pilotów pochodziła 
z Egiptu. Bomby spadały nie tylko na cele wojskowe – z po-
wietrza atakowano kolumny uchodźców, bombardowano 
wioski, targowiska, szpitale (m.in. w miejscowościach Ihiala, 
Awgu, Aguleri, Umuohiagu oraz Urua Inyang). Pod koniec 
1967 roku zdobyto Enugu, a w 1968 roku zajęto Port Har-
court. Mimo kilku zaskakujących sukcesów (np. zasadzka 
przed Abagana 31 marca 1968 roku, w której zginęło prawie 
6 tysięcy żołnierzy nigeryjskich przy minimalnych stratach 
rebeliantów), pod koniec 1968 roku Biafrańczycy kontrolo-
wali już tylko obszar o powierzchni 10 tysięcy km2. Uchodź-
ców umieszczano w prowizorycznych obozach. Odcięcie 
secesjonistów od morza, kolaboracja części mniejszości et-
nicznych z władzami w Lagos oraz przygniatająca przewaga 
militarna wojsk nigeryjskich przesądziły o klęsce Biafry60.

Wraz z utratą kolejnych części terytorium Ojukwu co-
raz częściej oskarżał wojska nigeryjskie wspierane przez 

„doradców” z Wielkiej Brytanii i ZSRR o ludobójstwo. 
Zarzuty te podnoszono podczas spotkań mediacyjnych 
zorganizowanych w Kampali (maj 1968), Niamey (lipiec 
1968), Addis Abebie (sierpień 1968)61. Walki przeciągały 
się do początku 1970 roku. 11 stycznia Ojukwu udał się na 
emigrację do Wybrzeża Kości Słoniowej, a jego następca 
podpułkownik Philip Efiong ogłosił pełną kapitulację, któ-

59 P. Schwab, op. cit., s. 23-24. 
60 C. Uche, Oil, British Interests and the Nigerian Civil War, „Journal of 

African History” 2008, 49, s. 132-133.
61 P. Schwab, op. cit., s. 60-65. 
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rą podpisano w Lagos 15 stycznia. Tysiące Ibów zginęły 
już po zakończeniu walk, podczas krwawych pacyfikacji 
wiosek w Delcie Nigru dokonywanych przez wojska ni-
geryjskie62, kilka milionów określić można było mianem 
dipisów (displaced persons)63.

Wielki głód

Konflikt biafrański na kilkanaście miesięcy zagościł na czo-
łówkach gazet europejskich i amerykańskich. Zdjęcia ofiar 
starć w buszu, uchodźców, a zwłaszcza wygłodzonych dzie-
ci wywołały dyskusję, w której punktem centralnym stał się 
zarzut ludobójstwa dokonanego na Ibo64. Podczas konfliktu 
śmierć poniosło około 1-3 milionów Ibów. Większość ofiar 
stanowiła „uboczny skutek wojny”65 – zmarła na skutek klę-
ski głodu związanej z blokada ekonomiczną, zniszczeniami 
w sektorze agrarnym oraz rozkradaniem pomocy humani-
tarnej przez obie ze stron konfliktu. Pod koniec 1968 roku 
z głodu umierało 12 tysięcy Biafrańczyków dziennie66.

Podkreślić należy, że Ojukwu odrzucił ofertę pomocy 
Brytyjczyków, oskarżając ich o współsprawstwo ludobój-
stwa. Nie zgodził się też na utworzenie lądowego kory-
tarza z pomocą humanitarną, obawiając się ataku wojsk 

62 P. Badru, op. cit., s. 163.
63 A.O. Uzokwe, Surviving in Biafra: The Story of the Nigerian-Civil War. 

Over two million died, Writers Advantage, New York – Lincoln 2003, 
s. 57-64.

64 B. Akinyemi, The British Press and the Nigerian Civil War, „African 
Affairs”, 71(285)/1972, s. 408-426; A. Bamisaye, The Nigerian Civil War 
in the International Press, „Transition”, 44/1974, s. 30-35.

65 L. Nijakowski, op. cit., s. 80.
66 P. Schwab, op. cit., s. 54.
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nigeryjskich. Decyzje te przez wielu komentatorów in-
terpretowane były jako instrumentalne wykorzystywa-
nie klęski humanitarnej przez Ojukwu do przyciągnięcia 
uwagi świata67. Zdania w tej sprawie są podzielone. Lech 
Nijakowski sugeruje, że głód stanowił skutek wojny do-
mowej68. Z kolei część historyków i politologów uznała 
głód za instrument wojny (lub – jak podkreślają polity-
cy pochodzący z ludu Ibo – ludobójstwa), a nie za rezul-
tat konfliktu69. Krzysztof Trzciński pisał: „Ibowie stali się 
w trakcie wojny ofiarami celowego wyniszczania poprzez 
głodzenie, zaplanowanego i konsekwentnie przeprowa-
dzanego przez siły rządu centralnego kontrolowanego 
przez członków innych grup etnicznych”70. Interpretację 
taką podziela Chimamanda Ngozi Adichie, wspominając: 

„głód był nigeryjską bronią w wojnie. To głód złamał Biafrę 
i przyniósł Biafrze sławę, a także spowodował, że ludzie 
na świecie zwrócili uwagę na to, co tu się dzieje. (…) Głód 
spowodował, że rodzice na całym świecie kazali swoim 
dzieciom zjadać posiłki. (…) Głód pomógł w karierze foto-
grafom”71. Gorzko-ironiczne zdania pisarki dotyczą często 
reprodukowanych zdjęć dzieci chorych na kwashiorkor 
spowodowany niedoborem pożywienia. Kwashiorkor wie-
lu Biafrańczyków nazywało „syndromem Harolda Wilso-
na”, sugerując, że za głód w Biafrze odpowiada nie tylko 
Nigeria, ale przede wszystkim Wielka Brytania72.

67 Ibid., s. 40-50.
68 L. Nijakowski, op. cit., s. 80.
69 O. Oguibe, Lessons from the Killing Fields, „Transition”, 77/1998, s. 95.
70 K. Trzciński, Co łączy i dzieli …, s. 18.
71 C.N. Adichie, op. cit., s. 286-287.
72 Ibid., s. 407. James Harold Wilson – polityk brytyjskiej Partii Pracy, pre-

mier Wielkiej Brytanii w okresie od 16 października 1964 do 19 czerwca 
1970 i od 4 marca 1974 do 5 kwietnia 1976 roku.
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Warto jednak podkreślić, że Komisja Obserwatorów – 
zaproszona do Nigerii przez Gowona – złożona z przed-
stawicieli Szwecji, Polski, Wielkiej Brytanii i Kanady odda-
liła zarzuty ludobójstwa. Do podobnych wniosków doszli 
przedstawiciele ONZ – Goran Gussing oraz Said-Uddin 
Khan. Tezy te znalazły potwierdzenie w decyzjach władz 
w Lagos po zakończeniu konfliktu. Dawni urzędnicy Re-
gionu Wschodniego wrócili na swoje stanowiska. Żołnie-
rzy biafrańscy wcielono do armii nigeryjskiej73. Powojen-
na polityka pojednania klarownie pokazała, że – jak pisał 
Nijakowski – „mimo niechęci plemiennej i okrucieństwa 
intencją ludów walczących z Ibo nie była ani anihilacja 
czy częściowa eksterminacja”74. Według socjologa celem 
władz w Lagos było „przywrócenie kontroli nad teryto-
rium, a nie eksterminacja wyróżnionej grupy”75.

pamięć o konflikcie

Pamięć o wydarzeniach w Biafrze przetrwała i jest kul-
tywowana przez szereg instytucji lokalnych76. Większość 
z nich opiera się na aktywistach z ludu Ibo. Ruch etnote-
rytorialny tej grupy obejmuje działaczy umiarkowanych, 
dążących do uzyskania autonomii (separatyzm etniczny) 
oraz radykałów, dążących do oderwania Biafry od Nigerii 

73 O. Ojeleye, The Politics of Post-War Demobilization and Reintegration in 
Nigeria, Ashgate Publishing, Famham – Burlington 2010, s. 86-87, 100.

74 L. M. Nijakowski, op. cit., s. 79.
75 Ibid., s. 81.
76 B. Popławski, Gniew Biafry. Pół wieku po ludobójstwie, „Znak”, 5(744)/2017, 

s. 48-53.
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(secesja)77. Dyskurs o ludobójstwie pojawia się w hasłach 
obu odłamów ruchu, aczkolwiek wydaje się odgrywać 
większą rolę w środowisku bardziej radykalnym78.

W Biafrze działa m.in. Ruch na rzecz Urzeczywistnienia 
Suwerennego Państwa Biafry (Movement for the Actu-
alization of the Sovereign State of Biafra; MASSOB) oraz 
Syjonistyczna Federacja Biafry (Biafra Zionist Federation, 
BZN). Organizacje tego rodzaju – często skłócone ze sobą, 
cechujące się relatywnie niskim stopniem formalizacji – 
skupiają zwolenników secesji południowo-wschodniej 
części kraju, która miałaby się odbyć na drodze referen-
dum, a nawet zbrojnej irredenty79. MASSOB został zało-
żony w 1999 roku, BZN – kilka lat później. Przełom XX 
i XXI w. część analityków uznaje za szczególny moment 
w krystalizacji nowoczesnej sfery publicznej Nigerii – de-
mokratyzacji ustroju i polityzacji tożsamości etnicznych. 
Władzę oddali wojskowi, formowały się nowe ugrupowa-

77 M. Zarkovic Bookman, The Economics of Secession, St. Martin’s Press, 
New York 1993, s. 3-5.

78 R. Ajayi, M.M. Duruji The Management of Ethnonationalism in Nigeria: 
An Assessment of the Movement for the Actualization of the Sovereign 
State of Biafra, [w:], D.G, Omotor, V.T. Jike, A.I Ohwona (red.), Readings 
in Conflict Management and Peace Building in Africa, t. 2, Delta State 
University Press, Abraka 2008, s. 399-414. Podobny profil działalności 
ma Ruch na rzecz Przetrwania Ludu Ogoni (Movement for the Survival 
of Ogoni People, MASOP). Organizacja ta została utworzona w 1990 
roku przez Kena Saro-Wiwę. Celem MASOP jest przeciwdziałanie de-
wastacji Delty Nigru związanej z działalnością koncernów paliwowych 
oraz upodmiotowienie grupy etnicznej Ogoni. W połowie lat 90. ubie-
głego wieku doszło do serii brutalnych pacyfikacji manifestacji MASOP 
przez oddziały federalne. Liderów organizacji stracono. Do społeczno-
-ekologicznego dziedzictwa Saro-Wiwy nawiązuje także utworzony 
w 2004 roku Ruch na rzecz Wyzwolenia Delty Nigru (Movement for 
the Emancipation of the Niger Delta). A. Bartnicki, H. Dalewska-Greń, 
M. Dehnel-Szyc et al., Konflikty współczesnego świata…, s. 95-97.

79 N. Ikpeze, op. cit.
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nia. Z szansy tej skorzystali także działacze ludu Ibo, two-
rząc nowe narzędzia artykulacji interesów etnicznych80. 
Twórcą MASSOB jest Ralph Uwazuruike. To wykształ-
cony w Indiach prawnik i ekonomista, propagator – jak 
sam twierdzi – myśli Mahatmy Gandhiego i idei biernego 
oporu, walki politycznej, polegającej na odrzuceniu stoso-
wania przemocy oraz promocji edukacji społecznej. Uwa-
zuruike urodził się w 1958 roku – w swoich wystąpieniach 
na wiecach politycznych często wraca do wydarzeń wojny 
biafrańskiej, które zapamiętał z dzieciństwa. Nie stroni 
przy tym od oskarżania władz federalnych o ludobójcze 
intencje – tak w latach 60., jak i obecnie81.

Jego dyskurs polityczny łączy hasła o aktywizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego, patriotyzmie lokalnym, ko-
nieczności prowadzenia sui generis akcji afirmatywnej 
adresowanej do Ibów z plemiennym szowinizmem, bez-
pardonową krytyką rządów Kongresu Wszystkich Postę-
powców (All Progressives Congress, APC), sprzeciwem 
wobec polityczno-ekonomicznej marginalizacji Ibów, 
a także dewastacji ekologicznej Biafry82. W narracji tej 
pojawiają się także wątki quasi-mesjanistyczne, a nawet 
kreowania wizji wspólnoty między ludem Ibo a Żydami. 
Narody te łączyć ma: wysoki stopień kultury, błyskotliwa 
inteligencja, a także doświadczenie ludobójstwa oraz wal-

80 G. Onuoha, Challenging the State in Africa: MASSOB and the Crisis of 
Self-Determination in Nigeria, Lit Verlag, Wien – Berlin 2011, s. 89.

81 M.M. Duruji, Social inequity, democratic transition and the Igbo nation-
alism resurgence in Nigeria, „African Journal of Political Science and 
International Relations”, 3(1)/2009, s. 54-65.

82 G. Onu, Ethnicity and Conflict Management: A Case Study of MASSOB 
Movement in Nigeria, Africa at Crossroads, Complex Political Emergen-
cies in the 21st Century, UNESCO/ENA, 2001, www.ethnonet-africa.
org/pubs/crossroadsonu.htm (dostęp 03.10.2017).
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ki o suwerenny byt w obcym kulturowo-religijnie środo-
wisku politycznym83.

Podkreślić jednak należy, że z postulatami secesjoni-
stycznymi MASSOB nie zgadzają się wszyscy Ibowie 
z dawnej Biafry. Organizacje takie, jak Ohanaeze Ndi-Ig-
bo czy Aka Ikenga, utworzone w pierwszej dekadzie po 
zakończeniu wojny domowej, wybrały inne rozwiązanie. 
Skupiają się one na podtrzymywaniu świadomości etnicz-
nej i narodowej Ibów na drodze edukacji społecznej84. 
W skład MASSOB wchodzą zarówno ludzie młodzi, jak 
i weterani wojny domowej. Łączy ich odczucie wyklucze-
nia, martyrologiczna przeszłość oraz cel, jakim jest sece-
sja kraju (22 kwietnia 2000 roku Uwazuruike próbował 
proklamować suwerenność Biafry; tzw. deklaracja z Aby 
nie wzbudziła jednak szerszego odzewu – zarówno w kra-
ju, w Afryce, jak i wśród społeczności międzynarodowej). 
Według nielicznych badań poświęconych formowaniu 
się ideologii MASSOB, młodzi (zwłaszcza wchodzący 
w skład grupy Biafra Must Be Society – odłamu MASSOB) 
prezentują bardziej radykalne postawy, są gotowi chwycić 
za broń i dokonywać ataków na cele rządowe – starsi są 
bardziej zachowawczy, nastawieni na „pracę u podstaw” 
i edukację społeczną85.

Jedną z głównych siedzib MASSOB jest Okwe, rodzin-
ne miasto Uwazuruikego położone w stanie Imo, regionie 
zdominowanym przez Ibów. MASSOB próbuje oddzia-
ływać na opinię publiczną w Nigerii, stosując różnorakie 
środki. W przeciągu niespełna dwóch dekad działalności 
organizacja zasłynęła z przeprowadzenia demonstracji 

83 R. Simola Time and Identity: The Legacy of Biafra to the Igbo in Diaspora, 
„Nordic Journal of African Studies”, 9(1)/2000, s. 101-102.

84 G. Onuoha, op. cit., s. 104.
85 M.M. Duruji, op. cit., s. 61.
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i wieców upamiętniających tragedię Biafry oraz przepy-
chanek z policją. Tylko między 2001 a 2006 rokiem w star-
ciach ulicznych zginęło blisko 100 aktywistów MASSOB, 
drugie tyle trafiło do więzień86. Podobne środki stosuje 
BZN. Nacjonaliści z tej organizacji, kierowanej przez 
prawnika Benjamina Onwukę, w 2014 roku zdołali na kil-
ka godzin zająć gmachy administracji w Enugu. Wyrzucili 
z nich ochronę oraz wywiesili flagi biafrańskie. Manife-
stacje przez nich organizowane towarzyszą zawsze ob-
chodom Dnia Pamięci Biafry (Biafra Remembrance Day) 
przypadającego na 30 maja oraz rocznicy wybuchu wojny 

– 6 lipca (data końca konfliktu, 15 stycznia, nie jest obcho-
dzona87). Podczas pochodów tłumy gromadzą się wokół 
miejsc pamięci, kościołów88. W okolicach pierwszej stolicy 
samozwańczej republiki – Enugu, powstało kilka pomni-
ków upamiętniających wojnę i pogromy w latach 60. Na 
jednym z nich orzeł – symbol Biafry – trzyma w szponach 
węża (Nigerię). Na innym żołnierz o sylwetce nastolatka 
podnosi AK-47 w geście triumfu.

Z kolei w Umuahii, drugiej stolicy, do której przeniosły 
się władze Biafry po upadku Enugu, w 1985 roku otwar-
to Muzeum Wojny Narodowej (National War Museum). 
W pierwszej części muzeum zgromadzono broń z czasów 
regionalnej dominacji Królestwa Nri. Włócznie i tarcze 
przypominać mają o ciągłości państwowości biafrańskiej, 
której początek – według przewodników po wystawie – 

86 Ibid., s. 63; id., Resurgent ethno-nationalism and the renewed demand for 
Biafra in south-east Nigeria, „National Identities”, 14(4)/2012, s. 329-350.

87 R. Simola, op. cit., s. 98.
88 J. Bergman Biafra: gdzie jest społeczność międzynarodowa?, tłum. M. Ko-

raszewska, Gatestone Institute, 27.07.2016, www.pl.gatestoneinstitute.
org/8516/biafra-nigeria-konflikt (dostęp 03.10.2017).
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wyznacza IX w. n.e.89 Zaakcentowano jednocześnie przy-
wiązanie Ibów do wartości demokracji, opisując przedko-
lonialne społeczności republikańskie, które tworzyli. Dru-
ga część ekspozycji zawiera broń i mundury wojsk Nigerii 
oraz oddziałów secesjonistów (m.in. ogbunigwe – słynne 
bomby domowej produkcji). Trzecia część wystawy stałej 
umieszczona została w zniszczonym budynku Radia Bia-
fry. Zgromadzono w nim różnego rodzaju symbole Repu-
bliki Biafry i zdjęcia jej przywódców. 

Widz spędza w kompleksie muzealnych godzinę, góra 
dwie – jeśli zdecyduje się na zjedzenie skromnego posiłku 
w restauracji założonej na pokładzie statku patrolowego 
NNS Bonny, stanowiącego część ekspozycji historycznej. 
Podczas zwiedzania muzeum turysta styka się z narracją 
o heroizmie i cierpieniu ludu Ibo – potomków dawnych 
królestw, obrońców demokracji, prześladowanych przez 
władze federalne. Topos ludobójczy nie odgrywa głównej 
roli w muzealnej opowieści o dziejach Biafry90.

Wyjątkową okazją do demonstracji politycznej Bia-
frańczyków był pogrzeb Ojukwu. Wrócił on do Nigerii, 
za zgodą władz, dopiero po 12 latach od zakończenia 
konfliktu domowego. W Lagos witało go ćwierć miliona 
ludzi. Próbował zaangażować się w politykę – wystarto-
wał w wyborach do Senatu z list Narodowej Partii Nigerii, 
bezskutecznie ubiegał się także o urząd prezydencki (jako 
kandydat All Progressives Grand Alliance w 2003 roku 
zdobył 3,3% głosów). Zmarł w 2011 roku. Jak relacjono-

89 M.A. Onwuejeogwu, An Igbo Civilization: Nri Kingdom & Hegemony, 
Ethnographica – Ethiope Publishing Corporation, London 1981.

90 C.N. Onuora The National War Museum, Umuahia: Preservation of 
Civil War Memorials and Nigerian Military History, „Critical Interven-
tions: Journal of African Art History and Visual Culture”, 9(3)/2015,  
s. 204-218.
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wał reportażysta Wojciech Jagielski, „pogrzeb urządzono 
mu jednak dostojny i piękny. Do wioski Nnewi nad rze-
ką Anambra, tuż nad deltą Nigru, zjechały tysiące ludzi. 
Przybył sam prezydent Goodluck Jonathan, rodak z del-
ty Nigru, gubernator stanu i sławny pisarz Wole Soyinka, 
laureat literackiej Nagrody Nobla, stronnik Ojukwu i Bia-
fry. Wojskowa orkiestra grała żałobne marsze, a żołnierze 
w paradnych mundurach oddawali honory spoczywającej 
na lawecie trumnie przybranej w nigeryjską flagę, sztan-
dar państwa, któremu przed laty wydał wojnę na śmierć 
i życie”91. W okresie prezydentury Jonathana wydarzenia 
tego rodzaju, spektakle pamięci o bolesnej przeszłości, od-
bywały się dosyć często.

Działacze MASSOB sprzeciwiali się udziałowi miesz-
kańców regionu w spisach powszechnych. Nawoływali 
do zmiany nazwy University of Nigeria w miejscowo-
ści Nsukka na Christopher Okigbo University92. Władze 
traktowały aktywizację Ibów dość pobłażliwie. Zmiana 
władzy w Nigerii podczas wyborów w 2015 roku – objęcie 
urzędu przez przedstawiciela ludów Północy, a w okresie 
wojny domowej jednego z oficerów oddziałów pacyfi-
kujących Biafrę, Muhammadu Buhariego i klęska lidera 
południowców, Goodlacka Jonathana – zradykalizowała 
działaczy biafrańskich. Do starć z policją i walk na tle 
etnicznym dochodzi coraz częściej. Aktywiści MASSOB 
i BZN oskarżają obecne władze o dyskryminowanie Ibów. 
Przypominają o stosowaniu w pierwszej połowie lat 60. 

91 W. Jagielski Koniec mitu niewinnej Afryki, „Gazeta Wyborcza”, 20.04.2012, 
s. 28, www.wyborcza.pl/magazyn/1,124059,11579770,Koniec_mitu_nie-
winnej_Afryki.html (dostęp 13.10.2017).

92 H. Ekwe-Ekwe, op. cit., s. 142. Christopher Ifekandu Okigbo był poetą 
i nauczycielem, zwolennikiem secesji Biafry. Zginął w końcowym etapie 
wojny.
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zbliżonych praktyk, które to okazały się – zdaniem dzia-
łaczy – preludium do genocydu93.

Na wzrost napięcia na linii władze federalne – aktywi-
ści biafrańscy zwracają uwagę liczni analitycy zagraniczni. 
Judith Bergman stwierdza: „Biafrańczycy dzisiaj nie mają 
podstawowych praw – wolności zgromadzeń i wolności 
słowa – praw, które gwarantuje konstytucja nigeryjska. 
Rząd nigeryjski kontynuuje morderczy ucisk ludności 
oraz ruchu na rzecz niepodległości. Społeczność mię-
dzynarodowa, włącznie z ONZ, która głosi dobrą nowinę 
o prawach człowieka i samostanowieniu, całkowicie igno-
ruje ich aspiracje narodowe”94. Bergman zwraca uwagę, że 
Biafrańczycy – w przeciwieństwie choćby do Palestyńczy-
ków – skupili się na pokojowej kampanii na rzecz ustano-
wienia niepodległego państwa. Władze federalne reagują 
na to brutalnymi atakami, strzelaniem do manifestantów, 
atakowaniem kościołów95.

Śledząc dyskusje na forach internetowych, odnieść moż-
na wrażenie, że głównym odbiorcą komunikatu współ-
czesnych secesjonistów są przedstawiciele diaspory Ibów, 
zwłaszcza mieszkańców USA i Wielkiej Brytanii. Ich dat-
ki zasilają budżety separatystów. Nieprzypadkowo najczę-
ściej dyskutowane w mediach międzynarodowych akcje 
MASSOB są adresowane do emigrantów z ludu Ibo – np. 
stworzenie „paszportu” Biafran International Passport. Na 
obczyźnie funkcjonują także inne organizacje zrzeszające 
Ibów. Historia działania tych podmiotów jest pełna wzlo-
tów i upadków. Ich przywódcy często uciekają się do reto-

93 V. Ujumadu, No man can crush agitation for Biafra, MASSOB tells Bu-
hari, „Vanguard”, 07.07.2016, www.vanguardngr.com/2016/07/no-man-
can-crush-agitation-biafra-massob-tells-buhari/ (dostęp 13.10.2017).

94 J. Bergman, op. cit.
95 Ibid.
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ryki radykalnej. Manipulują pamięcią o konflikcie sprzed 
półwiecza. Celowo oddziałują na resentymenty etniczne, 
podsycając mowę nienawiści i krytykę władz federalnych96. 
Przykładem organizacji tego typu jest Rdzenna Ludność 
Biafry (Indigenous People of Biafra, IPOB) kierowana 
przez Nnamdiego Kanu. To urodzony w latach 70. dyrektor 
nadającego z Londynu – a zagłuszanego przez władze fe-
deralne – internetowego Radia Biafra. Abudża97 oskarżyła 
go o działalność wywrotową, terroryzm, fundamentalizm 
religijny, mając ku temu pewne przesłanki. Kanu podczas 
Światowego Kongresu Ibo w Los Angeles wezwał przywód-
ców diaspory w USA do zbierania pieniędzy na zakupy 
broni na nową wojnę biafrańską. Działacz został areszto-
wany w październiku 2015 roku. Jego zatrzymanie stało się 
przyczyną wybuchu fali protestów wśród Ibów. Domagali 
się oni uwolnienia lidera oraz przeprowadzenia plebiscytu 
niepodległościowego w Biafrze98. Kanu został zwolniony 
za kaucją po dwóch latach. Zaangażował się w obchody 
50. rocznicy proklamacji Biafry przypadającej w 2017 roku.

ludobójstWo a literatura

Działalność organizacji takich jak MASSOB i IPOB, 
wznoszenie kolejnych pomników, organizowanie wieców, 
prelekcji, kwest odgrywa istotną rolę w podtrzymywaniu 

96 D.B. Chambers, ‘My own nation’: Igbo Exiles in the Diaspora, „Slavery & 
Abolition. A Journal of Slave and Post-Slave Studies”, 18(1)/1997, s. 72-97.

97 Stolicą Nigerii od 1991 roku jest Abudża. Centrum gospodarczym kraju 
nadal jest jednak Lagos.

98 J. Buari, Human rights activist writes open letter to Nnamdi Kanu, NAIJ.
com Nigeria breaking news 2016, www.naij.com/788653-theres-no-
doubt-god-sent-read-open-letter-nnamdi-kanu.html (dostęp 13.10.2017).
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pamięci o ludobójstwie wśród młodych pokoleń Ibów 
żyjących w Nigerii oraz poza granicami kraju. Dotarcie 
do tych grup jest stosunkowo proste. Tradycyjne media 
papierowe, internetowe witryny, profile społecznościowe 
wydają się być adekwatnym do tego środkiem komuni-
kacyjnym. Trudno jednak uznać, że kampanie politycz-
ne i edukacyjne realizowane w Biafrze przyciągną uwagę 
osób niezainteresowanych Nigerią, tematyką afrykańską, 
czy – patrząc szerzej – globalnym Południem.

Wojna domowa w Biafrze skończyła się przed prawie 
półwiekiem. Informacje o konflikcie trafiły do podręcz-
ników stosunków międzynarodowych i historii. O Bia-
frze słyszeli dziennikarze, specjaliści zajmujący się Afry-
ką, tematyką wojen domowych i secesji. Jak jednak do-
trzeć z przekazem do innych – mniej eksperckich – grup? 
W kwestii tej w sukurs przychodzą twórcy kultury wyso-
kiej i popularnej, zwłaszcza pisarze pochodzący z ludu Ibo, 
którzy zyskali międzynarodową sławę.

Przyznać trzeba, że wśród pisarzy afrykańskich litera-
ci Ibo zajmują szczególne miejsce. Zaryzykować można 
tezę, że stanowią oni grupę najczęściej nagradzanych 
i najchętniej wydawanych w krajach globalnej Północy 
pisarzy z Afryki. Większość z nich została „skażona pięt-
nem Biafry”, a literackie opisy konfliktu i ludobójstwa ich 
autorstwa stają się poza Afryką głównymi nośnikami wie-
dzy o tych tragicznych wydarzeniach. Wśród pisarzy Ibo, 
poruszających tematykę wojny domowej, znajdowali się: 
Chinua Achebe, autor m.in. A Man of the People (1966), 
Civil Peace (1971), Beware, Soul-Brother, and Other Poems 
(1971), Girls at War and Other Stories (1973); Elechi Ama- 
di – Sunset in Biafra (1973); Cyprian Ekwensi – Divided 
We Stand: a Novel of the Nigerian Civil War (1980); Flora 
Nwapa – Never Again (1975). Prace poświęcone Biafrze, 
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których autorami byli Achebe, Amadi i Ekwesi, ukazywa-
ły się w trudnym czasie powojennej rekonstrukcji kraju. 
Mimo to weszły one do kanonu literackiego. Twórcy ci 
znaleźli godnych następców: Chimamandę Ngozi Adichie, 
autorkę m.in. For Love of Biafra (1998), Half of a Yellow 
Sun (2007), Chigozie Obiomę – The Fishermen (2015). Co 
ciekawe, popularność książek Adichie i Obiomy ogranicza 
się de facto do globalnej Północy – w samej Nigerii nie są 
oni tak rozpoznawalni.

Co łączy wymienionych autorów dwóch pokoleń lite-
ratów Igbo? Ich pisarstwo jest hybrydowe99, nieustannie 
oscyluje między fikcją a relacjonowaniem wspomnień 
najbliższych100. Pisarze koncentrują się na ukazaniu dra-
matu zwykłych mieszkańców Biafry, procesu niszczenia 
ich kultury, wynaradawiania, degenerowania życia do 
poziomu walki o przetrwanie, w którym to zatracane są 
wszelkie normy moralne101. Wielka polityka stanowi dla 
nich jedynie kontekst interpretacyjny102. Styl taki przycią-
ga filmowców. Powieść Half of a Yellow Sun w 2013 roku 
została zekranizowana przez Biyi Bandelego. Koprodukcja 
nigeryjsko-brytyjska zyskała uznanie krytyków.

99 J. Bryce, Conflict and Contradiction in Women's Writing on the Nigerian 
Civil War, „African Languages and Cultures”, 4(1)/1991, s. 29-42.

100 C. Nwahunanya, The Aesthetics of Nigerian War Fiction, „Modern Fic-
tion Studies”, 37(3)/1991, s. 427-443.

101 M. Szupejko, Chimamanda Ngozie Adichie – tożsamość i świat społeczny 
powieści, [w:] R. Díaz-Szmidt, M. Szupejko, (red.), Kalejdoskop afrykań-
ski. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX I XXI 
wieku, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, s. 158.

102 F. Ugochukwu, A lingering nightmare: Achebe, Ofoegbu and Adichie on 
Biafra, „Matatu. Journal for African Culture and Society”, 39(1)/2011, 
s. 256.
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podsumoWanie

Konflikt biafrański obnażył znaczenie podziałów etnicz-
no-religijnych w kontekście sztucznych granic państw 
narodowych i rywalizacji o zyski z eksportu surowców. 
Pokazał także różne skutki zjawiska tzw. kolonializmu 
wewnętrznego103 (niedorozwoju gospodarczego regio-
nów peryferyjnych, narodzin nacjonalizmu oraz tryba-
lizmu) oraz procesu polityzacji tożsamości plemiennych 
(zamachy stanu, elitobójstwo, czystki etniczne, wysiedle-
nia, a wreszcie wojnę totalną). Jak pisał Michał Leśniewski, 

„wojna biafrańska był testem na stabilność postkolonial-
nego systemu w Afryce. W tym względzie jej znaczenie 
wykraczało daleko poza granice Nigerii i odnosiło się nie 
tylko do kwestii czysto politycznych. Postawiła ona żywot-
ne pytanie o sens koncepcji samostanowienia w Afryce”104.

Skierowane przeciwko władzom federalnym zarzuty 
o popełnienie ludobójstwa, wysuwane przez mieszkań-
ców dawnej Biafry, dotyczą sześciu sytuacji: 1) pogromów 
w północnej i zachodniej części Nigerii w 1966 roku; 2) 
eksterminacji ludności cywilnej przez wojska nigeryjskie 
w trakcie wojny domowej; 3) masakr dokonanych w sku-
piskach ludności Ibo w Regionie Środkowo-Zachodnim 
po zakończeniu biafrańskiej ofensywy w pierwszej fa-
zie wojny; 4) nalotów na cele cywilne, szpitale, szkoły; 5) 
mordowania elity Ibo – wodzów, administratorów – po 
zajmowaniu kolejnych terenów Biafry; 6) doprowadzenia 
do klęski głodu105. Rząd federalny nie przeprowadził żad-
nych dochodzeń w tych sprawach. Tragiczne wydarzenia 

103 M. Hechter, Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National 
Development, 1536-1966, Routledge – Kegan Paul, London 1975.

104 M. Leśniewski, op. cit., s. 447.
105 F. Forsyth, op. cit., s. 284-285.
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sprzed półwiecza, co ukazano w artykule, trudno jednak 
określić mianem ludobójstwa. Władze w Lagos przerwały 
kampanię militarną po poddaniu się Biafrańczyków, nie 
dążyły do anihilacji rebeliantów, nie odcięły secesjonistom 
dróg ucieczki. Winę za gehennę ludności cywilnej pono-
szą zarówno Nigeryjczycy, jak i sami Biafrańczycy. Mimo 
to martyrologiczna wersja historii jest nadal kultywowana 
przez wielu Ibów.

Od początku XX w. pamięć o ludobójstwie zyskała 
nowe ramy instytucjonalne. Szereg organizacji takich jak 
MASSOB celowo podtrzymuje ludobójczy mit, starając 
się zyskać uznanie i fundusze dla działalności. Aktywność 
ta sprzyja krystalizacji tożsamości politycznej, ale budzi 
zarazem szowinizm plemienny. Jak pisała Idith Zertal, 

„w dialektycznym procesie oswajania i wykluczania, pa-
miętania i zapominania, społeczeństwo (…) nieustannie 
definiowało samo siebie w relacji do Zagłady, uważając się 
za dziedzica, a zarazem za prokuratora ofiar, żałując za ich 
winy i jednocześnie dokonując odkupienia ich śmierci”106. 
Doświadczenie hekatomby tworzy fundament współcze-
snych narodów, a rytualne wracanie do niej reinterpre-
tuje przeszłość, dostosowując ją do aktualnych potrzeb 
politycznych.

106 I. Zertal, op. cit., s. 15.
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Abstrakt
Celem artykułu jest analiza percepcji wojny biafrańskiej 
wśród Ibo. We wstępie scharakteryzowano historyczny 
kontekst konfliktu – zamachy stanu w Nigerii oraz na-
rastanie szowinizmu antyibowskiego. Następnie omó-
wiono mechanizm secesji Biafry, odbiór tego wydarzenia 
w wieloetnicznym społeczeństwie nigeryjskim, przebieg 
wojny domowej oraz klęskę głodu. W dalszej części arty-
kułu przedstawiono działalność wybranych instytucji lo-
kalnych, artykułujących hasła separatystyczne oparte na 
pamięci o „ludobójstwie”: Ruchu na rzecz Urzeczywist-
nienia Suwerennego Państwa Biafry oraz Syjonistycznej 
Federacji Biafry. Na koniec scharakteryzowano twórczość 
pisarzy z grupy etnicznej Ibo, którzy w swoich książkach, 
opisując przemiany tożsamości społecznej Nigeryjczyków, 
skupiają się na znaczeniu wojny biafrańskiej.
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Abstract
The aim of the article is to analyse the perception of the 
Biafran war among the Igbo tribe. In the introduction, the 
historical context of the conflict (coup d’état in Nigeria 
and the increasing anti-Igbo chauvinism) is characterised. 
Next, the mechanism of the secession of Biafra, the per-
ception of this event among the multi-ethnic Nigerian so-
ciety, the course of the war and famine are discussed. Fur-
ther, the article presents the activity of selected local insti-
tutions expressing separatist views based on the memory 
of ”genocide”: The Movement for the Actualization of the 
Sovereign State Of Biafra and The Biafra Zionist Federa-
tion. Finally, the article reviews works of writers from the 
Igbo ethnic group, who focus on the significance of the 
Biafran war in their descriptions of the transformation of 
Nigerian social identity.
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Przełamać zmowę milczenia.
Analiza funkcjonowania instytucji 

zaangażowanych w upowszechnianie 
narracji o ludobójstwie  

w Papui Zachodniej 
Błażej Popławski i Damian Żuchowski

Celem artykułu jest przedstawienie głównych instytucji 
odpowiedzialnych za kształtowanie dyskursu o ludobój-
stwie dokonywanym przez Indonezyjczyków w zachod-
niej części Papui od inkorporacji tego terytorium w 1969 
roku do dzisiaj. Artykuł koncentruje się na 1) charakte-
rystyce negacjonistycznej strategii propagandowej władz 
w Dżakarcie, 2) analizie instytucjonalnej papuaskich 
organizacji społeczno-politycznych zaangażowanych 
w upowszechnianie narracji o ludobójstwie, 3) ukazaniu 
współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Kampania 
informacyjna prowadzona przez Papuasów łączy się silnie 
z postulowaniem przez nich zwiększenia autonomii lub 
otrzymania pełni suwerenności od Indonezji, a dyskurs 
o ludobójstwie odgrywa rolę ważnego czynnika legitymi-
zującego ich starania1.

1 Autorzy dziękują za cenne uwagi Rafałowi Szymborskiemu.
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kontekst historyczny

Od momentu uzyskania niepodległości w 1945 roku po-
litycy indonezyjscy naciskali na włączenie do państwa 
zachodniej części wyspy Nowa Gwinea – dawnej kolonii 
holenderskiej. W 1962 roku region ten znalazł się pod za-
rządem komisarycznym ONZ. 1 maja 1963 roku kontro-
lę nad jego terytorium przejęła administracja w Dżakar-
cie. W 1969 roku przeprowadzono plebiscyt. Tak zwany 
Akt Wolnego Wyboru z 1969 roku nie miał jednak wiele 
wspólnego z ideą głosowania ludowego. Wybrani elekto-
rzy zostali zastraszeni lub dokooptowani przez władze 
w Dżakarcie. Wkrótce potem Indonezyjczycy zmienili 
nazwę regionu na Irian Barat (Zachodni Irian), a następ-
nie na Irian Jaya (Zwycięski Irian). Rozpoczęła się koloni-
zacja wyspy2. 

W wyniku skoordynowanych i zaplanowanych działań 
Indonezyjczyków, w ciągu minionego półwiecza śmierć 
poniosło 100-300 tysięcy Papuasów. Katalog nadużyć ja-
kich dopuściło się indonezyjskie wojsko i służby bezpie-
czeństwa w tym czasie obejmuje: mordowanie ludności 
cywilnej, bombardowania, zrzucanie napalmu i palenie 
wiosek, aresztowania i przetrzymywanie w więzieniu bez 
wyroku sądu, tortury, bicie, kaleczenie, porwania, gwałty, 
ostrzeliwanie pokojowych demonstrantów, łamanie wol-
ności słowa, pozasądowe zabójstwa, dewastację miejsc 
sakralnych, niszczenie i kradzież pożywienia oraz źródeł 
utrzymania (m.in. zabór gigantycznych złóż złota i mie-
dzi), degradację środowiska, przymusowe przesiedlenia, 
a nawet stosowanie technik charakterystycznych dla woj-

2 D. Żuchowski, Zapomniany genocyd. Analiza praktyk ludobójczych In-
donezyjczyków wobec mieszkańców Papui Zachodniej, „Studia Socjolo-
giczno-Politologiczne. Seria Nowa”, 2(4)/2015, s. 92.
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ny biologicznej (zarażanie wągrzycą). Działania te uznać 
można za praktyki ludobójcze3.

propaganda indonezyjska

Przedstawiciele władz indonezyjskich dementują wszelkie 
doniesienia o genocydzie dokonywanym na terenie za-
chodniej części Nowej Gwinei. Dyskurs negacjonistyczny 
przez nich konstruowany – sankcjonujący obecność In-
donezyjczyków w Papui Zachodniej – opiera się na rein-
terpretacji: miejsc pamięci, ideologii wielokulturowości 
i wartości narodu, procesu dekolonizacji oraz moderni-
zacji społeczeństwa.

Polityka historyczna

Polityka historyczna władz w Dżakarcie zogniskowana zo-
stała wokół nadania nowych znaczeń trzem miejscom pa-
mięci, potwierdzających indonezyjskość Papui: królestwu 
Majapahit, Sułtanatowi Tidore oraz więzieniu w Boven 
Digel. Majapahit istniało od końca XIII do końca XV w. 
na obszarze dzisiejszej Indonezji i – częściowo – Malezji. 
Złoty wiek przeżywało w drugiej połowie XIV stulecia. Do 
dziejów Majapahit, legitymizujących inkorporację Papui 
do Indonezji, nawiązywał bezpośrednio poeta, prawnik 
i historyk Mohammad Yamin. Posiadając poparcie Sukar-
no, sugerował, że naród indonezyjski powinien zamiesz-
kiwać nie tylko Jawę, Bali i Sumatrę, lecz – jako spadko-

3 K. Andersoan, Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua, 
„Genocide Studies and Prevention: An International Journal”, 9(2)/2015, 
s. 9-25.
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bierca i kontynuator Majapahit – może spoglądać daleko 
na wschód poza granice malajskiego kręgu kulturowego4.

Inwazja Indonezyjczyków na Zachodnią Nową Gwineę 
– czyli, zgodnie z oficjalną wykładnią polityczną, jej „wy-
zwolenie” – uzasadniana była także w oparciu o przyna-
leżność tego regionu do Sułtanatu Tidore. Historyczne 
świadectwa sugerują, że handlowa ekspansja usadowio-
nego na Molukach islamskiego państwa nigdy nie sięgała 
jednak głębiej niż do wybrzeża wysp Biak-Numfor, Raja 
Ampat i Ptasiej Głowy. W 1660 roku sułtan Tidore ogłosił 
Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (Vereenig-
de Oostindische Compagnie, VOC), że posiada kontrolę 
nad Nową Gwineą – Holendrzy roszczeń tych nie potrak-
towali jednak poważnie5. Mimo to mit Tidore, którego 
częścią miałaby być Papua, przetrwał w świadomości czę-
ści elit indonezyjskich.

Trzecim ważnym miejscem na indonezyjskiej mapie pa-
mięci jest Boven Digel, dziś regencja w Papui Zachodniej, 
położona na północ od Merauke. W okresie międzywo-
jennym Holendrzy zesłali tam ponad tysiąc indonezyj-
skich działaczy politycznych. Amerykański socjolog Be-
nedict Anderson pisał: „Internowanie tam [na bagnach 
na północ od Merauke] męczenników narodowych stało 
się centralnym motywem legendy walki z kolonializmem 
i sprawiło, że wyobraźnia narodowa uświęciła to miejsce: 
Wolna Indonezja – od Sabangu (na północno-zachodnim 
krańcu kraju) aż po? Oczywiście – po Merauke. Nie miał 

4 T. Abdullah, Indonesia. Towards Democracy, ISEAS Publishing. Institute 
of Southeast Asian Studies, Singapore 2009, s. 3.

5 J. Rumbiak, Solving the Political Problem of West Papua by Peaceful 
Means, 2005, www.dfait.federalrepublicofwestpapua.org/document/
solving-the-political-problem-of-west-papua-by-peaceful-means/ (do-
stęp 01.11.2017).
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znaczenia fakt, że oprócz kilkuset internowanych żaden 
nacjonalista aż do lat 60. nigdy nie widział na własne oczy 
Nowej Gwinei”6.

Miraż wielokulturowości

Indonezyjska filozofia narodowa, zaprezentowana po raz 
pierwszy w 1945 roku przez Sukarno, składa się z tzw. 
pięciu zasad (Pancasila) odwołujących się do nacjonali-
zmu, humanitaryzmu i internacjonalizmu, sprawiedliwo-
ści społecznej, konsensusu demokratycznego oraz wiary 
w jednego boga. Wartości te miały być podzielane przez 
całą zróżnicowaną populację Indonezji, pomimo różnych 
tradycji i pochodzenia etnicznego7.

Od proklamacji Pancasila minęło ponad 70 lat. Ideolo-
gia ta nie zakorzeniła się w wyobraźni politycznej miesz-
kańców Papui Zachodniej. Wsłuchując się we współczesne 
dyskusje papuaskich działaczy społecznych, odnieść moż-
na wrażenie, że wśród Papuasów identyfikacja z Oceanią 

– mimo dekad polityki kulturowej władz w Dżakarcie – 
wzrosła, a z Azją zmalała. Politolog Camelia Webb-Gan-
non stwierdza: „najbardziej uderzającym podobieństwem 
pod względem przynależności kulturowej wśród różnych 
zachodniopapuaskich pokoleń, frakcji i diaspory była nie-

6 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprze-
strzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 1997, s. 172.

7 N. Laskowska, Indonezja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012, s. 68; 
A.W. Jelonek, W stronę nieliberalnej demokracji. Szkice z antropologii 
politycznej Azji Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Scho-
lar, Warszawa 2002, s. 88-89.
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mal powszechna identyfikacja z kulturą Melanezji i z tym, 
co opisywali jako melanezyjskie wartości”8.

Z tezami o aktywizacji tożsamości społecznej Papuasów 
w okresie postkolonialnym nie zgadzają się przedstawicie-
le władz w Indonezji. Ich zdaniem wartości, których rene-
sans wieści Webb-Gannon, nigdy się nie narodziły, a jeśli 
kiedykolwiek istniały, to obecnie obumarły. Wzory kultury 
papuaskiej, jak sugerują propagandziści z Jawy, stapiać się 
mają z indonezyjskimi. 

Iluzja dekolonizacji

Istotnym komponentem przekazu propagandowego władz 
w Dżakarcie, zwłaszcza w początkowym okresie przejmo-
wania kontroli nad zachodnią częścią Papui, był motyw 
oczyszczania kultur rdzennych z wpływu kolonializmu 
holenderskiego9. Wpływ holenderskiej administracji ko-
lonialnej na ruchy integrystyczne, jednoczące różne ludy 
Papui Zachodniej wokół idei narodu lub państwa, od sa-
mego początku był wykorzystywany przez indonezyjskich 
nacjonalistów do dezawuowania patriotyzmu papuaskiego.

Władze w Dżakarcie, realizując program inkorporacji 
ziem Papuasów, oficjalnie dokonywały ich dekolonizacji 

– w praktyce była to kolejna fala (neo)kolonizacji10. „De-
niderlandyzacja” Papuasów przyjmowała dramatyczne 
formy. Wkrótce po przejęciu kontroli nad ich ziemia-
8 C. Webb-Gannon, Culture as strategy: Being West Papuan ‘the Mela-

nesian way’, [w:] P. King, J. Elmslie, C. Webb-Gannon (red.), Compre-
hending West Papua, Centre for Peace and Conflict Studies, University 
of Sydney, Sydney 2011, s. 94.

9 Ł. Bonczol, Zrozumieć Indonezję. Nowy Ład generała Suharto, Wydaw-
nictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 83.

10 A. Muhammad, The Historical Origins of Secessionist Movement in West 
Papua, „Journal of Asia Pacific Studies”, 3(1)/2013, s. 3-4.
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mi Indonezyjczycy zorganizowali spektakle palenia tzw. 
„symboli tożsamości kolonialnej”. Mianem tym określono 
wszystkie artefakty kulturowe mające związek z holender-
ską obecnością w regionie (a także – na co należy zwrócić 
uwagę – z popieraną przez Holendrów ideą samostano-
wienia Papui). 1 maja 1963 roku na głównym placu Jay-
apury, głównego ośrodka miejskiego regionu, w obecności 
minister do spraw społecznych Indonezji Rusiah Sardjono, 
rozpalono wielkie ognisko. Wrzucono do niego symbole 
życia publicznego, obiekty dziedzictwa kulturowego, na-
dal używane podręczniki szkolne i papuaskie flagi. Oko-
ło 10 tysięcy Papuasów brutalnie zapędzono na plac, by 
z bliska przyjrzeli się uroczystemu paleniu tego, co zostało 
opisane przez Sardjono jako ich „tożsamość kolonialna”11.

Fetysz modernizacji

Pomimo górnolotnych haseł, promujących idee multi-
kulturalizmu, przywódcy państwa indonezyjskiego kon-
sekwentnie degradowali Papuasów z Zachodniej Nowej 
Gwinei – jak zauważyła Esther Heidbüchel – do „roli 
politycznych obiektów, nie aktorów”12. Sukarno i Mo-
hammad Yamin, zarysowując granice indonezyjskiego 
dominium na archipelagu, odnosili się do Zachodnich 
Papuasów jak do ludzi z epoki „kamienia łupanego”13. Po-
sługując się taką nomenklaturą, bardzo łatwo znajdywali 
11 C. Budiardjo, L. Soe Liong, West Papua: The Obliteration of a People, 

wyd. 3. Tapol, London 1988, s. 15.
12 E. Heidbüchel, The West Papua Conflict in Indonesia. Actors, Issues and 

Approaches, Johannes Herrmann Verlag, Wettenberg 2007, s. 36.
13 R. Chauvel, The Centrality of The Periphery: Australia, Indonesia and 

Papua, [w:] J. Monfries (red.), Different Societies, Shared Futures: Aus-
tralia, Indonesia and the Region, ISEAS Publishing. Institute of South-
east Asian Studies, Singapore 2006, s. 113. 



316

zrozumienie zachodnich dyplomatów, którzy dostrze-
gali paralelę między indonezyjskim projektem cywiliza-
cyjnym i kulturowym a podobnymi programami imple-
mentowanymi w koloniach14. Jak pisała reportażystka 
Elizabeth Pisani, „Dżakarta nawet nie udawała, że robi 
cokolwiek dla Papuasów. Byli ludźmi gorszej kategorii, 
(…) zdolnymi pracować w kopalniach i na plantacjach, 
ale nie do tego, by rządzić samymi sobą. (…) [Była to] 
replika sposobu w jaki Holendrzy przed kilkaset lat trak-
towali Jawajczyków”15.

Ukazywanie Papuasów jako ludzi nieokrzesanych i pry-
mitywnych, którzy – jak pisał francuski publicysta i foto-
graf Tony Saulnier – „nie uległszy ewolucji, nie uczyniw-
szy najdrobniejszego postępu, żyją zgodnie z niezmien-
nym prawem odwiecznych tabu”16, umacniało stereotyp 

„dobrego dzikusa”, którego losem należy odpowiednio 
pokierować. Perspektywę taką dostrzec można w wielu 
gestach społeczności międzynarodowej, jawnie popie-
rającej „misję cywilizacyjną”, którą w Papui nieść mieli 
Indonezyjczycy. Przykładowo, administracja amerykań-
ska za czasów prezydentury Johna Kennedy’ego przeka-
zanie Zachodniej Nowej Gwinei pod kontrolę Dżakarty 
uwiarygodniała opisem spornego terytorium jako „kilku 
tysięcy kilometrów kwadratowych zamieszkanych przez 

14 J. Stiefvater, Merdeka Papua: Integration, independence, or something 
else? The failure of the decolonization process in West Papua and how 
self-determination might eventually be realized in West New Guinea, 
Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2010, s. 21-22.

15 E. Pisani, Indonezja itd. Studium nieprawdopodobnego narodu, tłum.  
A. Pluszka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 269-270.

16 T. Saulnier, Papuasi. 167 dni w prehistorii, tłum. Z. Bieńkowski, Iskry, 
Warszawa 1967, s. 6.
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kanibali”17. W podobny sposób wypowiadał się także bry-
tyjski dyplomata Iain J.M. Sutherland, który jeszcze przed 
formalnym włączeniem Papui Zachodniej w skład pań-
stwa indonezyjskiego nie wyobrażał sobie, jak stwierdził 
w depeszy, aby „amerykański, japoński, niderlandzki lub 
australijski rząd narażał swoje ekonomiczne interesy i sto-
sunki polityczne z Indonezją dla stosunkowo niewielkiej 
liczby ludzi pierwotnych”18.

Działalność propagandowa mająca na celu anihilację 
tożsamości papuaskiej nie ograniczała się wyłącznie do 
usuwania kolonialnych instytucji. Technokratyczna poli-
tyka rozwojowa precyzyjnie określa „standardy życia po 
jawajsku”. Od dekad do Nowej Gwinei dostarczane są ma-
teriały budowlane, z których wznosi się domy nie różnią-
ce się niczym od dżakarckich. Zmieniany jest krajobraz 
miast i wsi. W lokalnej prasie rewolucję tą przedstawia się 
jako triumf modernizacyjny. W rzeczywistości jest jednak 
inaczej. Sztandarowym programem indonezyjskiej mo-
dernizacji postkolonialnej był tzw. transmigrasi. Projekt 
ten obejmował zakrojony na szeroką skalę transfer lud-
ności z Jawy, Madury czy Bali na pozostałe wyspy archi-
pelagu. Program, rozwinięty w pełni za czasów Suharto, 
w oficjalnej propagandzie przedstawiany był jako środek 
zapobiegający przeludnieniu tych wysp oraz instrument 
zrównoważenia rozwoju kraju. W praktyce służył on ja-
waizacji niewystarczająco zintegrowanych z centrum re-
gionów archipelagu, a także przeciwdziałaniu tendencjom 

17 J. Pilger, The Secret War Against the Defenceless People Of West Papua, 
09.03.2006, www.johnpilger.com/articles/secret-war-against-defence-
less-west-papua (dostęp 01.11.2017).

18 J. Saltford, UN Involvement with the Act of Self Determination in West 
Irian 1968 to 1969, UN Involvement with the Act of Self Determination 
in West Irian 1968 to 1969, „Indonesia”, 68/2000, s. 75.



318

odśrodkowym19. Jak zauważa politolog James Stiefvater, 
tylko między 1964 a 1999 rokiem do Papui Zachodniej 
przesiedlono około 250 tysięcy gospodarstw domowych, 
czyli blisko 500 tysięcy ludzi, osadzonych w około 200 
osadach lub wioskach wybudowanych przez rząd20. Jak 
twierdzi John Elmslie z Uniwersytetu w Sydney, Zachodni 
Papuasi, w roku 1971 stanowiący 96% populacji rodzime-
go terytorium, w roku 1990 stanowili już tylko 75% popu-
lacji obszaru. Według tego samego badacza, 20 lat później 
po raz pierwszy w historii populacja Melanezyjczyków 
i ludności napływowej w Papui Zachodniej zrównowa-
żyła się liczebnie. Z każdym kolejnym rokiem, zgodnie 
z przewidywalnym trendem, Papuasi będą stawali się co-
raz bardziej zmarginalizowaną populacyjnie i gospodar-
czo mniejszością21.

charakterystyka podmiotóW 
zaangażoWanych W popularyzację 

zagadnienia ludobójstWa papuasóW

Nowa Gwinea stanowi jedno z najbardziej zróżnicowa-
nych etnicznie i językowo miejsc na Ziemi: tylko w jej 
zachodniej części żyje 200-300 rdzennych nowogwinej-
skich plemion. Dziedzictwo to ma swoje konsekwencje 

19 J. Hardjono, The Indonesian transmigration program in historical per-
spective, „International Migration”, 26(4)/1989, s. 427-439.

20 J. Stiefvater, op. cit., s. 102. Z kolei działacz papuaski Neles Tebay dla 
tego samego okresu liczbę przesiedlonych określa na 550 tysięcy osób 
(N. Tebay, West Papua. The struggle for peace with justice, Catholic 
Institute for International Relations, London 2005, s. 14).

21 J. Elmslie, West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian 
Census: „Slow Motion Genocide” or not?, University of Sydney. Centre 
for Peace and Conflict Studies, Sydney 2010.
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w zakresie zasad i relacji w życiu społecznym oraz w spo-
sobie artykulacji przekazu politycznego i edukacyjnego. 
W odróżnieniu od jawajskiej tradycji zhierarchizowane-
go i scentralizowanego przywództwa, która rzutowała 
na pierwsze postkolonialne 50-lecie indonezyjskiej pań-
stwowości, tradycja, kultura i historyczne doświadczenia 
w Papui Zachodniej sprzyjają tworzeniu i podtrzymywa-
niu podmiotów o policentrycznym charakterze. Tradycyj-
ne klanowe i plemienne instytucje w praktyce codziennej 
nakładają się i dzielą przestrzeń z federacjami i reprezen-
tacjami międzyplemiennymi, a także z panpapuaskimi 
frakcjami politycznymi i organizacjami charakterystycz-
nymi dla definiowanego na sposób zachodnioeuropejski 
społeczeństwa obywatelskiego.

„Skutkiem indonezyjskiej okupacji okazało się pobudze-
nie do walki wszystkich komponentów społeczeństwa – 
kobiet, młodzieży, kościołów, rad plemiennych, organiza-
cji pozarządowych i agencji politycznych” – pisze zachod-
niopapuaski uchodźca i dyplomata Herman Wainggai22. 
Zróżnicowane i policentryczne struktury w ramach ruchu 
oporu (lawan) składają się z odrębnych skrzydeł (sayap). 
Politolog Jason MacLeod twierdzi, że partyzanci, aktywi-
ści miejscy i więźniowe polityczni w Papui Zachodniej 
dzielą się przede wszystkim na skrzydło wojskowe (sayap 
militer), skrzydło dyplomatyczne (sayap diplomatis), skła-
dające się z liderów papuaskich żyjących w diasporze oraz 
ruchy społeczne (sayap sipil), posiadające swoje struktury 
zarówno w miastach, miasteczkach i wsiach. Ruchy spo-
łeczne bywają dodatkowo klasyfikowane w dwóch pod-
grupach. Pierwszą stanowią działacze niepodległościowi, 

22 H. Wainggai, The resistance struggle of the West Papuan people organisa-
tionally requires Trias Politica, [w:] P. King, J. Elmslie, C. Webb-Gannon 
(red.), Comprehending West Papua…, s. 221-234.
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wśród których znaczny procent to młodzież i studenci. 
Druga natomiast to tzw. „moralne siły” reprezentowane 
przez szeroki wachlarz organizacji pozarządowych, grup 
kobiet, tradycyjnych przywódców i liderów religijnych23.

Wainggai uzupełnia klasyfikację australijskiego polito-
loga o tajne skrzydło, którego zadaniem jest konsolidacja 
i logistyka oporu oraz odrębną komórkę polityczną, obej-
mującą „przywódców gotowych zaryzykować własne ży-
cie w konfrontacji z kolonialnym rządem”24. Żadne z tych 
skrzydeł – jak twierdzi Wainggai – nie pozostaje mono-
litem, a grupuje osobne podmioty posiadające własne 
programy oraz cele społeczno-polityczne. Każde z nich 
uzewnętrznia problemy i dążenia zachodniopapuaskiego 
społeczeństwa oraz przeciwdziała praktykom ludobój-
czym stosowanym przez władze w Dżakarcie.

Rada Nowej Gwinei i Organizacja Wolnej Papui

Przed 1962 rokiem w ramach przygotowań do procesu 
dekolonizacji obszaru Holendrzy wspierali politykę „pa-
puanizacji” lokalnej administracji, m.in. organizując pro-
gramy edukacyjne, skierowane do rdzennych mieszkań-
ców Nowej Gwinei. W szczególności obejmowały one 
przybrzeżne obszary Biak, Manokwari, Sentani i Yapen. 
Nieliczni spośród Papuasów mieli możliwość kształcenia 
się w szkołach w Europie, a także w innych obszarach Pa-
cyfiku. Na początku 1960 roku około 10 tysięcy Papuasów, 

23 J. MacLeod, From the mountains and jungles to the villages and streets: 
Transition from violent to nonviolent resistance in West Papua, [w:] 
Véronique Dudouet (red.), Civil Resistance and Conflict Transformation: 
Transitions from armed to nonviolent struggle, Routledge, Abindgdon – 
New York 2015, s. 54.

24 H. Wainggai, op. cit., s. 221-234.



321

spośród blisko miliona rdzennych mieszkańców obszaru, 
było zatrudnionych w służbie rządowej25. To z nich wywo-
dził się trzon pierwszego pokolenia zachodniopapuaskich 
nacjonalistów. W latach 50. powstały też pierwsze zachod-
niopapuaskie partie polityczne. Najbardziej znamiennym 
aktem było powołanie Rady Nowej Gwinei (Nieuw-Gu-
inea Raad, NGR) – centralnego organu przedstawiciel-
skiego, którego ustanowienie zaktywizowało indonezyjską 
kontrakcję na polu dyplomatycznym, propagandowym 
i militarnym. Wybory do NGR odbyły się w lutym 1961 
roku. W bezpośrednim głosowaniu Zachodni Papuasi wy-
brali 16 spośród 28 członków rady, kolejnych 12 wyzna-
czył gubernator. NGR rozpoczęła swoje urzędowanie 5 
kwietnia tego samego roku26.

Kiedy do członków NGR w dniu 18 października 1961 
roku dotarła wiadomość o negocjacjach w Nowym Jorku, 
mających zadecydować o losie Papui bez jej przedstawi-
cieli – w tym o zabiegach amerykańskiego dyplomaty El-
lswortha Bunkera, optującego za scedowaniem praw do 
Papui z Holandii na Indonezję – zaalarmowani tym za-
chodniopapuascy politycy powołali Komitet Narodowy 
(Nationaal Comité). Dzień później ogłoszono dokument 
znany jako Manifest Pierwszego Kongresu Papuaskiego. 
Sygnatariusze aktu, powołując się na „żarliwe pragnienie” 
niepodległości, a także Rezolucję 1514 (XV) Zgromadze-
nia Ogólnego ONZ z 20 grudnia 1960 roku w sprawie de-
kolonizacji, oznajmili, że z dniem 1 grudnia 1961 roku 
flaga Papui Zachodniej zostanie podniesiona obok flagi 
holenderskiej. NGR przemianowano na Parlament. Pieśń 

25 R. Chauvel, Divide and who rules?, „Inside Indonesia”, 78/2004, www.
insideindonesia.org/divide-and-who-rules (dostęp 01.11.2017).

26 R.C. Bone, The Dynamics of the Western New Guinea Problem, Equinox 
Publishing, Singapore 2009, s. 78.
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Hai Tanahku Papua uznano za hymn narodowy, zazna-
czając, że będzie intonowana on obok hymnu narodo-
wego Holandii. Nowy kraj miał odtąd nosić nazwę Papui 
Zachodniej, a zamieszkujący go naród – Papuasów27. Po 
zawarciu 15 sierpnia 1962 roku Porozumienia w Nowym 
Jorku między Indonezją i Holandią, około 100 prominent-
nych Papuasów ze wszystkich części kraju zebrało się, by 
zaakceptować konsekwencje umowy i wyrazić wolę współ-
pracy z tymczasową administracją ONZ (United Nations 
Temporary Executive Authority, UNTEA) oraz władzami 
Indonezji. Wielu z nich, w tym niektórzy członkowie NGR, 
zakładało, że wkrótce w Papui zostanie przeprowadzony 
plebiscyt, którego wynik zadecyduje o statusie regionu28.

W tym samym czasie Indonezyjczycy rozpoczęli „czyst-
kę” w lokalnej administracji. Wielu Papuasów zostało 
zwolnionych lub zdegradowanych na niższe stanowiska. 
Dochodziło także do licznych aktów przemocy wymie-
rzonych w papuaskich polityków. Wkrótce po przejęciu 
kontroli nad Papuą z rąk UNTEA władze w Dżakarcie 
rozwiązały Radę Nowej Gwinei i powołały Zgromadze-
nie Regionalne, w którym nie znalazł się żaden Papuas 
zasiadający wcześniej w Radzie29. Kolejne dekrety roz-
wiązały wszystkie zachodniopapuaskie partie polityczne, 
zakazano wieców, spotkań, wydawania publikacji i wszel-
kich innych inicjatyw godzących w indonezyjską obecność 
w regionie. Pojawiły się pierwsze przypadki zbiorowych 
27 B. Singh, Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood, Transaction 

Publishers, New Brunswick – London 2008, s. 77.
28 P. Drooglever, The pro- and anti-plebiscite campaigns in West Papua: 

Before and after 1969, [w:] P. King, J. Elmslie. C. Webb-Gannon (red.), 
Comprehending…, s. 13.

29 Berita dari Papua. Western New Guinea, Papua Today, 2007, www.
papuatodays.blogspot.com/2007/10/western-new-guinea.html (dostęp 
01.11.2017).
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zatrzymań i tortur. Cudzoziemcom zabroniono wstępu na 
terytorium: informacje na temat tego, co działo się w Pa-
pui Zachodniej pozostawały odtąd reglamentowane przez 
indonezyjskich urzędników państwowych i rządową agen-
cję prasową Antara30.

Reakcje zachodniopapuaskich działaczy politycznych 
na decyzje Indonezyjczyków były różnorodne. Niektórzy, 
dostrzegając groźbę trwałej okupacji i kolonizacji, zaan-
gażowali się w zbrojny opór. Inni poszukiwali pokojowych 
dróg wyjścia z zaogniającej się sytuacji. Część liderów pa-
puaskich, m.in. Markus Kaisiepo i Nicolaas Jouve, zbiegła 
za granicę, aby kontynuować tam międzynarodową kam-
panię na rzecz samostanowienia i informować o zbrod-
niach dokonywanych przez Indonezyjczyków31.

Wraz z zaostrzającymi się represjami na tle działal-
ności politycznej, a także pod wpływem śmierci tysięcy 
Zachodnich Papuasów w wyniku operacji prowadzo-
nych przez indonezyjską armię w latach 1963-196932, byli 
członkowie NGR podejmowali różne inicjatywy służące 
nagłośnieniu aktów przemocy i przełamaniu cenzury in-
formacyjnej. Starali kontaktować się z przedstawicielami 
ONZ odwiedzającymi region, co z kolei utrudniali In-
donezyjczycy. Podsekretarz ONZ do specjalnych spraw 
politycznych José Rolz Bennet, który wizytował Papuę 
Zachodnią w 1965 roku i wypowiadał się entuzjastycznie 
o warunkach życia autochtonów, został odcięty od kon-
taktów z liderami lokalnych społeczności. Odmówił także 

30 P. Drooglever, op. cit., s. 18.
31 C. Budiardjo, L. Soei Liong, op. cit., s. 18.
32 Eliezer Bonay oceniał, że w latach 1963-1969 indonezyjskie służby 

bezpieczeństwa i wojsko zabiły łącznie 30 tysięcy Zachodnich Papuasów. 
J. Pilger, op. cit.
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przyjęcia raportu, jaki przygotował dla niego Baldus Mofu, 
były członek NGR33.

W obliczu braku zainteresowania losem Papuasów na 
forum ONZ, kolejna grupa lokalnych działaczy zdecydo-
wała się na emigrację i stworzenie alternatywnych plat-
form komunikacyjnych ze społecznością międzynarodo-
wą34. Eliezer Bonay, założyciel i przewodniczący Partii 
Narodowej (Partai Nasional, PARNA), po krótkim okresie 
pełnienia funkcji gubernatora Irianu Zachodniego, zbiegł 
do Papui Nowej Gwinei. Ostatecznie osiadł w Holandii, 
kontynuując działalność uświadamiającą społeczność 
międzynarodową o skutkach polityki Dżakarty w Papui 
Zachodniej. Konsekwentnie opisywał Indonezyjczyków 
jako amberi – wspólników holenderskiego rządu kolonial-
nego35. Twierdził, że traktowali oni Papuasów nieludzko 
jako „głupich, brudnych i z kręconymi włosami”. Bonay 
porównywał doświadczenia Papuasów z historycznym 
podbojem rdzennej ludności w Ameryce Północnej, Abo-
rygenów w Australii oraz Maorysów w Nowej Zelandii. 
Według Bonaya sytuacja Papuasów była jeszcze gorsza, 
ponieważ Bank Światowy wspierał finansowo program 
transmigrasi w Papui Zachodniej36. 

33 P. Drooglever, op. cit., s. 18.
34 D. Glazebrook, Permissive Residents. West Papuan Refugees Living in 

Papua New Guinea, ANU E Press. The Australian National University, 
Canberra 2008.

35 D. Rutherford, Raiding the Land of the Foreigners. The Limits of the 
Nation on an Indonesian Frontier, Princeton University Press, Princeton 
– Oxford 2003, s. 16. 

36 R. Chauvel, Refuge, Displacement, and Dispossession: Responses to 
Indonesian Rule and Conflict in Papua, [w:] E.L.E. Hedman (red.), 
Conflict, Violence, and Displacement in Indonesia, Cornell Southeast 
Asia Program Publications, Ithaka 2008, s. 147-172.
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Sygnatariusz Manifestu z 1961 roku Wim Zonggonau 
oraz Clemens Runawery przekroczyli granicę Indonezji 
i zbiegli na znajdującą się pod australijską administracją 
wyspę Manus. Przewieźli ze sobą dokumentację o łamaniu 
praw człowieka i eksterminowaniu Papuasów oraz petycję 
zachodniopapuaskich przywódców w sprawie niepodle-
głości. Zamierzali dotrzeć do Nowego Jorku, by zaprote-
stować na forum przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. 
Na wniosek Adama Malika, ówczesnego ministra spraw 
zagranicznych Indonezji, australijskie władze aresztowały 
dwójkę dysydentów37. 

Równolegle w stosunku do działań dyplomatycznych 
w Papui powstawały zalążki zbrojnego oporu. Organizacja 
Wolnej Papui (Organisasi Papua Merdeka, OPM) zrodziła 
się z dwóch frakcji. Na czele pierwszej, powstałej w 1963 
roku początkowo stał umiarkowany nacjonalistyczny dzia-
łacz Aser Demotekay, który ufał, że niezależność Papui 
można osiągnąć poprzez współpracę z Indonezją. Druga 
grupa, założona w Manokwari, a prowadzona przez Te-
rianusa Aronggeara, skupiała w dużej mierze weteranów 
papuaskiego batalionu utworzonego w lutym 1961 roku 
jeszcze przez administrację holenderską (Papoea Vrijwil-
ligers Korps, PVK), a rozwiązanego przez UNTEA38.

Pierwsze zbrojne wystąpienia OPM przeciwko indone-
zyjskiej dominacji wybuchły w lipcu 1965 roku. W marcu 
1967 roku indonezyjska armia rozpoczęła Operację Bra-
tayudha wymierzoną w 14 tysięcy Arfaków walczących 
pod wodzą Fritza Awoma. Oficjalnie dążono do wyeli-
minowania samych rebeliantów. Jeszcze przed 1969 roku, 
a zatem zanim status Papui Zachodniej został ostatecznie 

37 Ibid.
38 A. Muhammad, op. cit., s. 6.
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rozstrzygnięty, indonezyjskie wojsko zrównało z ziemią 
całe wioski, zabijając tysiące ludzi. Walcząc z buntowni-
kami, stosowano strategię odpowiedzialności zbiorowej 
wobec okolicznych mieszkańców. Jak pisał Stiefvater, „ko-
lejne pokolenia indonezyjskich administratorów i żołnie-
rzy przybywające do Jayapury uczyły się szybko, że każdy 
Papuas prawdopodobnie współpracuje z OPM”39.

Wdrożenie przez Indonezyjczyków brutalnej strategii 
walki z OPM odniosło odwrotny od zakładanego skutek. 
Popularność organizacji separatystycznej rosła zarówno 
wśród absolwentów poholenderskich szkół, jak i popula-
cji papuaskiej w głębi terytorium, posiadającej wcześniej 
nieznaczny kontakt z administracją Dżakarty. Doniesienia 
o aktach ludobójstwa popełnianych przez żołnierzy in-
donezyjskich jednoczyły Papuasów. Na szczególną uwa-
gę zasługuje w tym kontekście przypadek Setha Yafetha 
Rumkorema, syna Lukasa Rumkorema, znanego działacza 
proindonezyjskiego. Seth uczył się przez pewien czas na 
Jawie, a następnie służył w indonezyjskim wojsku. Jego 
niezadowolenie wzbudziły praktyki stosowane wobec 
Papuasów, a także relacje mieszkańców prowincji, którzy 
docierali do jego ojca, skarżąc się na brutalne tortury przy 
wykorzystaniu rozpalonych prętów i prądu elektrycznego. 
Rumkorem porzucił służbę, uciekając do lasu, gdzie obok 
Jacoba Praia, byłego studenta Uniwersytetu Cenderawasih, 
stał się liderem OPM40.

1 lipca 1971 roku grupa Rumkorema i Praia proklamo-
wała utworzenie Republiki Papui Zachodniej (Republik 
Papua Barat). Nawiązując do tradycji NGR, w dokumencie 
potwierdzono niepodległość Papui Zachodniej i obrane 

39 J. Stiefvater, op. cit., s. 84.
40 Ibid., s. 89.
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przed 10 laty symbole narodowe. Deklaracja została przy-
jęta przy szerokim poparciu zachodniopapuaskiego obozu 
niepodległościowego. W tekście proklamacji znalazło się 
narodowe motto „jeden naród, jedna dusza”, szczególnie 
ważne w kontekście międzyplemiennej rywalizacji obec-
nej w tradycji Papui.

Spór między Praiem i Rumkoremem doprowadził w 1976 
roku do rozłamu w ruchu. Rumkorem stanął wówczas na 
czele wojskowej frakcji OPM, założonej w 1973 roku, zna-
nej jako Armia Wyzwolenia Narodowego Papui Zachod-
niej (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPN-PB). 
Grupa Praia przyjęła nazwę Narodowych Sił Wyzwolenia 
(Pemulihan Keadilan, PEMKA)41. Spór między frakcjami 
ustał po 10 latach, gdy obaj liderzy, przebywający już na 
uchodźctwie, zawarli porozumienie. Zdecentralizowana 
struktura ruchu jednak przetrwała. 

Administracja Indonezji, nie mogąca przez dziesięcio-
lecia rozbić sieci ruchu OPM/TPN, w komunikatach pu-
blicznych opisywała organizację jako gangi, bandy lub gru-
py terrorystyczne zagrażające bezpieczeństwu publiczne-
mu. Z kolei w opinii Papuasów OPM stał się jedyną szansą 
na zatrzymanie ludobójstwa kierowanego przez Dżakartę. 
Działania prowadzone w latach 1965-1998 przez OPM/
TPN ograniczyły się do walki partyzanckiej. Bazy rebe-
liantów ulokowane były w interiorze wyspy, skąd regu-
larnie przeprowadzali ataki na cele wojskowe. Pomimo 
braków w wyszkoleniu i zaopatrzeniu OPM pozostawała 
jedną z najmniej znanych, lecz najbardziej wytrzymałych 
sił wyzwoleńczych na świecie42. W ramach struktur ruchu 
działały komórki dyplomatyczne, jak i sieci wsparcia i lo-

41 B. Singh, op. cit, s. 133-135.
42 J. Stiefvater, op. cit., s. 86-87.
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gistyki – znaczenie tych pierwszych w kolejnych dekadach 
znacznie wzrosło. OPM/TPN dopuszczało możliwość dia-
logu z Dżakartą – priorytetem było jednak samostano-
wienie Papui. Dlatego też różne komórki organizacji wie-
ściły prowadzenie otwartej wojny (perang), a inne walki 
przy użyciu przemocy (berjuang secara kekerasan)43. Opór 
zbrojny o niskiej częstotliwości kontynuują niektóre spo-
śród oddziałów partyzanckich.

Papuaska Wiosna i Prezydium Rady Papuaskiej

Upadek rządu Suharto w Indonezji na początku 1998 
roku doprowadził do szeregu pokojowych wystąpień 
niepodległościowych w Papui Zachodniej, a także zapo-
czątkował krótki okres „odwilży”, w którym mieszkańcy 
regionu mogli swobodniej artykułować swoje postulaty. 
Prezydent Jusuf Habibie zaprosił 26 lutego 1999 roku 
delegację z Irianu Zachodniego do Dżakarty. Tak zwa-
nemu „Zespołowi Stu” przewodził Thom Beanal z ludu 
Amungme, który przedstawił postulat samostanowienia 
Papui Zachodniej. Z kolei Herman Wayoi w swoim wy-
stąpieniu oświadczył, że indonezyjski rząd od początku 
planował eksterminację etnicznych Papuasów i zastąpie-
nie ich Malajami z Indonezji44.

Habibie był zaskoczony odwagą okazywaną przez 
członków delegacji papuaskiej. Prezydent wkrótce wydał 
dekret przewidujący podział Papui na odrębne prowincje. 
De iure zwiększając autonomię regionu, de facto zaś na-

43 J. MacLeod, Pathways to Dialogue in Papua: Diplomacy, Armed Struggle 
or Nonviolent Resistance?, [w:] P. King, J Elmslie. C. Webb-Gannon 
(red.), Comprehending…, s. 75.

44 R. Chauvel, Refuge, Displacement…
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dając przywileje wąskiej elicie papuaskiej, próbował w ten 
sposób rozbić ruch separatystyczny45.

Wyjątkowo otwarty na postulaty zgłaszane przez Za-
chodnich Papuasów okazał się kolejny prezydent Abdur-
rahman Wahid. Pod jego administracją zmieniono oficjal-
ną nazwę regionu z Irian Jaya na Papuę Zachodnią. Po-
zwolono tymczasowo na wywieszanie wraz z indonezyjską 
flagą także zachodniopapuaskiej46.

Podczas Drugiego Kongresu Papuaskiego (czerwiec 
2000), w którym uczestniczyło 501 zachodniopapuaskich 
delegatów reprezentujących społeczności ze wszystkich 
rejonów Papui Zachodniej i z zagranicy, potwierdzono, 
że Papua Zachodnia pozostawała niepodległa od 1 grud-
nia 1961 roku, a także ponownie odrzucono Porozumie-
nie z Nowego Jorku i Akt Wolnego Wyboru. Powołano 
Prezydium Rady Papuaskiej (Presidium Dewan Papua, 
PDP), które jako organ wykonawczy kongresu miało wal-
czyć o światowe uznanie suwerenności ludu papuaskie-
go, jak również zabiegać o osądzenie sprawców zbrodni 
przeciwko ludzkości w Papui Zachodniej. PDP otrzymało 
mandat do pokojowych negocjacji z Indonezją, Holandią 
i ONZ w sprawie referendum niepodległościowego w Pa-
pui Zachodniej. Deklaracjom tym towarzyszyły wystąpie-
nia przypominające skalę doznanych nadużyć, cierpień 
i wywłaszczeń47.

Na przywódcę pokojowego ruchu niepodległościowego 
w Papui Zachodniej wyrósł w tamtym czasie lider PDP 
Theys Eluay. Przed 1998 rokiem ten wódz plemion z regio-
nu Sentani uczestniczył w inkorporacji Papui Zachodniej 

45 E. Pisani, op. cit., s. 270-271.
46 E. Heidbüchel, op. cit., s. 46.
47 P. King, West Papua & Indonesia since Suharto. Independence, autonomy 

or chaos?, University of New South Wales Press, Sydney 2004, s. 10-13.
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jako jeden z 1025 głosujących w Akcie Wolnego Wybo-
ru. Począwszy od 1977 roku, z ramienia rządowej partii 
Golkar zasiadał przez następne 15 lat w Prowincjonalnej 
Radzie Ustawodawczej (Dewan Perwakilan Rakyat Papua, 
DPRD). Jego nagłe przejście do obozu niepodległościo-
wego, które odzwierciedlało wypowiedziane przez niego 
hasło „byłem Szawłem, jestem Pawłem”, wywołało kontr-
reakcję indonezyjskich sił bezpieczeństwa. 10 listopada 
2001 roku Theys Eluay został uprowadzony i zamordowa-
ny przez indonezyjskie siły specjalne Kopassus. Ryamizard 
Ryacudu, generał indonezyjskiej armii i późniejszy mini-
ster obrony w rządzie Jokowi Widodo, nazwał sprawców 
morderstwa „bohaterami”48 Po śmierci Theysa Eluaya jego 
stanowisko objął Thom Beanal, ale PDP nigdy już nie osią-
gnęło tego samego stopnia centralizacji49.

przegląd zachodniopapuaskich 
instytucji i organizacji  

non-violent movement

Instytucje plemienne

Organizacje plemienne i tradycyjni liderzy plemienni 
stanowią istotną część policentrycznego społeczeństwa 
Papui Zachodniej. Plemiona zamieszkujące określony re-
gion, chociaż lokalnie często konkurują ze sobą, przeja-
wiają tendencję do kooperacji na poziomie polityki pro-

48 J. Elmslie, C. Webb-Gannon, P. King, Anatomy of an Occupation: The 
Indonesian Military in West Papua, Centre for Peace and Conflict 
Studies, The University of Sydney, Sydney 2011.

49 E. Heidbüchel, op. cit., s. 46.
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wincjonalnej50. Zgromadzenie Plemienne Koteka (Dewan 
Musyawarah Masyarakat Koteka, DEMMAK) to konfe-
deracja plemion z górskich obszarów Papui Zachodniej 
reprezentująca ludy Lani, Mee, Amungme, Kamoro, 
Yali, Damal i Moni. Zadaniem organizacji jest ochrona 
i kultywacja norm, wartości i wierzeń ludów Koteka we 
współczesnym świecie. Konfederacja DEMMAK aktyw-
nie wspierała PDP, a jej liderzy sprzyjali postulatom nie-
podległościowym oraz nagłaśnianiu aktów ludobójstwa 
dokonywanego przez Indonezyjczyków. Rada Plemienna 
Mamberano-Tami (MAMTA) to organizacja analogiczna 
do DEMMAK, reprezentująca plemiona z obszarów rzek 
Mamberamo i Tami51. 

Tradycyjna Rada Papuaska (Dewan Adat Papua, DAP) 
to panpapuaska organizacja, która zapełniła próżnię poli-
tyczną po osłabionym PDP. W programie DAP działalność 
kulturalno-oświatowa jest równie ważna, jak aktywność 
na polu politycznym. Organizacja zabiega o przestrze-
ganie praw ludności tubylczej Papui. DAP podkreśla, że 
wszystkie zasoby naturalne w granicach Papui Zachodniej 
są własnością rdzennych Papuasów. Ich wykorzystanie 
musi służyć dobru indywidualnemu i zbiorowemu, w tym 
rozwojowi gospodarki ludów tubylczych Papui. Organiza-
cja z jednej strony jest gotowa współpracować z innymi 
podmiotami w celu uczynienia Papui „ziemią wolną od 
przemocy, chciwości i ucisku”, z drugiej zaś strony promu-
je kulturę szacunku do wszystkich osób zamieszkujących 
Papuę bez względu na „pochodzenie etniczne, religijne 

50 C.D. Blair, L.D. Phillips, Indonesia Commission: Peace and Progress in 
Papua, Council on Foreign Relations, New York 2003, s. 107.

51 Ibid., s. 106.



332

i rasę”52. W sierpniu 2005 roku DAP zorganizowała marsz 
będący wyrazem rozczarowania kompromisową wersją 
Specjalnej Autonomii z 2001 roku, ustanowioną przez 
rząd w Dżakarcie. Ulicami Jayapury przemaszerowało 
wówczas około 10 tysięcy ludzi, żądających przestrzega-
nia praw człowieka i ukarania sprawców prześladowań53. 

W 2009 roku przewodniczący DAP Forkorus Yaboisem-
but, odnosząc się do Konwencji ONZ w sprawie zapo-
biegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku, po-
wiedział, że „proces eliminacji melanezyjskiej rasy, który 
obecnie zmienia rdzenną ludność Papui w mniejszość 
w swoim kraju, jeszcze nie mieści się w definicji ludobój-
stwa”. Zaznaczył jednak, że „intencją indonezyjskiego pań-
stwa pozostaje przeniesienie jej na krawędź ludobójstwa”54.

Organizacje studenckie i młodzieżowe

Środowiska studenckie i młodzieżowe zawsze odgrywa-
ły istotną rolę w zachodniopapuaskim życiu politycznym. 
Na uczelniach i w szkołach misyjnych spotykali się przed-
stawiciele różnych grup etnicznych. Instytucje tego sekto-
ra pełniły zarówno funkcję koncyliacyjną jak i stanowiły 
miejsce formowania światopoglądu działaczy społecz-
nych. Organizowały spotkania, wykłady, kongresy i dni 
pamięci ofiar ludobójstwa. Młodzi ludzie doskonale przy 
tym poruszają się w sferze nowoczesnych technologii, za 
52 Manifesto Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Papua, 2015, www.dewa-

nadatpapua.or.id/wp-content/uploads/2015/11/Manifesto-Hak-Hak-
Dasar-Masyarakat-Adat-Papua.pdf (dostęp 01.11.2017).

53 K. Wiciarz, Decentralizacja i autonomia a mniejszości etniczne w Indo-
nezji, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 8(1)/2011, s. 162.

54 DAP: Papua on the brink of genocide, West Papua Media Alerts, 
04.03.2011, www.westpapuamedia.info/2011/03/11/dap-papua-on-the-
brink-of-genocide/ (dostęp 01.11.2017).
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pośrednictwem których zbierają i wysyłają wiadomości 
z najodleglejszych zakątków Papui Zachodniej. Przełamu-
ją tym sposobem ciszę medialną i blokadę informacyjną 
nakładaną przez Dżakartę.

Jedną spośród najważniejszych zachodniopapuaskich 
organizacji młodzieżowych jest Sojusz Studentów Papu-
askich (Aliansi Mahasiswa Papua, AMP). AMP powstał 30 
maja 1998 roku w Dżakarcie w reakcji na masakrę Papu-
asów na Wyspie Biak. AMP określa siebie jako „masowa 
organizacja szanująca rozmaite światopoglądy, pocho-
dzenie etniczne, religię i przynależność rasową”, a także 
wspierająca „walkę o demokratyczne prawa mieszkańców 
Papui Zachodniej” 55. 

Aktywność edukacyjno-oświatowa organizacji studenc-
ko-młodzieżowych oraz ich funkcja łącznika między róż-
nymi sektorami zachodniopapuaskiego społeczeństwa sta-
wiają je często w centrum zainteresowania indonezyjskich 
służb bezpieczeństwa. Rewizje w akademikach i przeszu-
kania, jak po zabójstwie Mako Tabuniego w czerwcu 2012 
roku, czy też zatrzymanie 300 osób podczas demonstracji 
w Dżakarcie, stanowią egzemplifikację tych praktyk56.

Kościoły i organizacje religijne

Jeszcze przed utratą kontroli nad Zachodnią Papuą przez 
Holendrów większość Papuasów przeszła na protestan-
tyzm lub katolicyzm. Niezależnie od tego procesu tra-

55 H.V. Tsenawatme, Trzeci Narodowy Kongres AMP, tłum. R. Szymborski, 
Papua Zachodnia – Polska, 22.01.2015, www.krewpapuasow.wordpress.
com/2015/01/22/trzeci-narodowy-kongres-amp/ (dostęp 01.11.2017).

56 A. Belau, 306 Papua Student Activists Detained at Jakarta Police, „West 
Papua Daily” 02.12.2015, www.tabloidjubi.com/eng/306-papua-student-
activists-detained-at-jakarta-police/ (dostęp 01.11.2017).
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dycyjne wierzenia wciąż zajmowały ważne miejsce w lo-
kalnych praktykach kulturowych. Z kolei Indonezyjczycy 
kolonizujący ten region są zazwyczaj muzułmanami. Po-
działy religijne z pewnością stanowiły dodatkowy aspekt 
sprzyjający polaryzacji obu stron konfliktu. Aczkolwiek, 
co należy podkreślić, piąta zasada Pancasila mówiąca 
o wierze w jednego boga, tworzyła sui generis pomost 
w dialogu międzyreligijnym. Władze w Dżakarcie wyko-
rzystały tę regułę do stworzenia tzw. „teologii rewolucji”.

W przeciwieństwie do latynoamerykańskiej teologii wy-
zwolenia, teologia rewolucji stanowiła ideologię konser-
watywną, która podkreślała rolę indonezyjskiego rządu 
jako „przedstawiciela Boga” w Papui. Kościołom umoż-
liwiano funkcjonowanie, ale w duchu przystosowania 
i współpracy. Władze próbowały oddziaływać na komen-
towanie aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych 
przez duchownych. Kapłani zareagowali na wzmożoną 
kontrolę i prześladowania w różny sposób. Jak stwierdził 
działacz papuaski Marthinus Mawene, „niektórych przy-
wódców kościelnych paraliżuje strach”57. O przypadkach 
odmawiania pomocy lekarskiej powstańcom ze strony 
misjonarzy z obawy o uznanie ich za wrogów indonezyj-
skiego rządu wspomina raport Azjatyckiej Komisji Praw 
Człowieka (Asian Human Rights Commission, AHCR) 
Neglected Genocide58.

Mimo presji Dżakarty większość wspólnot religijnych 
nieoficjalnie poparła ruch niepodległościowy Papuasów. 
Główną płaszczyzną współpracy pozostaje mediacja, 
opieka duszpasterska, edukacyjna i pomoc medyczna. Do 

57 J. MacLeod, From the Mountains…, s. 55.
58 The Neglected Genocide. Human rights abuses against Papuans in the 

Central Highlands, 1977-1978, Asian Human Rights Commission, 
Hongkong 2013, s. 12.
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tego wiele współczesnych organizacji pomocowych i fe-
deracji plemiennych swoją genezę zawdzięcza wcześniej-
szym działaniom integracyjnym i stowarzyszeniowym 
wspólnot religijnych59.

Organizacje i podmioty kościelne aktywnie uczestniczą 
również we wszystkich inicjatywach służących dialogo-
wi między indonezyjskim rządem a Papuasami. Przy tym 
niektórzy duchowni – obok działalności duszpasterskiej 

– otwarcie potępiają prześladowania kulturowe i operacje 
militarne indonezyjskiego wojska. Ksiądz katolicki Neles 
Tebay od lat krytykuje działania wynaradawiające, jakie 
przez dziesięciolecia prowadzono w indonezyjskich szko-
łach. Zabraniano w nich mówienia w rodzimych językach, 
a za odstępstwa od tej reguły wymierzano kary. Tebay jest 
również poważnie zaniepokojony skutkami polityki trans-
migrasi, która „stwarza zagrożenie ludobójstwa kulturo-
wego Zachodnich Papuasów”60.

W tym samym tonie wypowiada się Socratez Sofyan 
Yoman z Kościoła Baptystów, który w napływie migrantów 
dostrzega zapowiedź ludobójstwa. Yoman oskarża indo-
nezyjską armię o terroryzowanie i zabijanie ludzi. Według 
niego celem Indonezyjczyków jest „depopulacja” Papui 
Zachodniej. Mianem tym określa eksterminację fizyczną 
autochtonów oraz zagładę kultury. Występując w roli lide-
ra grup religijnych w dyskusji w sprawie podzielenia Papui 
Zachodniej na trzy osobne prowincje, ten sam duchow-
ny zarzucił rządowi w Dżakarcie, że za pośrednictwem 
administracyjnego fortelu chce doprowadzić do większej 
izolacji i podziałów wśród Papuasów, a ostatecznie ich 

59 J. Timmer, Erring decentralization and elite politics in Papua, [w:]  
H. Schulte Nordholt, G. van Klinken (red.), Renegotiating Boundaries. Lo-
cal Politics in Post-Suharto Indonesia, KILTV Press, Leiden 2007, s. 471.

60 Ibid., s. 88.
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eksterminacji w celu stworzenia przestrzeni dla kolejnych 
fal migracji Jawajczyków61.

Mimo ostrej momentami retoryki „liderzy wszystkich 
kościołów są przekonani, że przemoc nie rozwiąże sytu-
acji”62. Konsensus wobec tej tezy ze strony przywódców 
religijnych przyczynił się do powstania różnych inicjatyw 
dialogowych, wśród których wyróżniły się: Forum Pojed-
nawcze (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian, FORERI), Nowa 
Papua (Papua Baru), Papua – Strefa Pokoju (Papua Zona 
Damai), Papua – Ziemia Pokoju (Papua Tanah Damai)63 
oraz Papuaska Sieć Pokoju (Jaringai Damai Papua, JDP). 
JDP nie stanowi odrębnej grupy, ale instytucję reprezen-
tującą różne środowiska, które popierają dialog Papuasów 
z indonezyjską administracją. JDP zainicjowana została 
przez Nelesa Tebaya oraz poparta przez Muridana Wi-
djojo z Indonezyjskiego Instytutu Nauk (Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, LIPI)64.

Organizacje pozarządowe 

Mimo że Indonezja w ostatnich latach niewątpliwie podle-
gała procesom demokratyzacyjnym, to Papua Zachodnia 

61 S.S. Yoman, Strangers In Their Own Land, „Salient”, 04.09.2006, www.sa-„Salient”, 04.09.2006, www.sa-Salient”, 04.09.2006, www.sa-
lient.org.nz/2006/09/strangers-in-their-own-land/ (dostęp 30.10.2017).

62 N. Tebay, Dialogue between Jakarta and Papua. A Perspective from 
Papua, Missio, Aachen 2009, s. 15.

63 B. Hernawan, Terror, resistance and trauma in Papua (Indonesia), Centre 
for International Governance and Justice Issues Paper 14, December 
2009, Australian National University, Regulatory Institutions Network, 
Canberra 2009, s. 5, www.img.scoop.co.nz/media/pdfs/0912/Binder2.
pdf (dostęp 01.11.2017).

64 M.S. Widjojo, A.E. Amiruddin, C. Pamungkas, R. Dewi, Papua Road 
Map. Negotiating The Past, Improving the Present and Securing the 
Future, tłum. C. Budiardjo, The Indonesian Institute of Sciences (LIPI), 
Jakarta 2008.
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pozostaje enklawą zarządzaną półautorytarnie. Jednym 
z przejawów trwałej izolacji regionu jest zakaz działal-
ności w Papui zagranicznych dziennikarzy, dyplomatów 
i przedstawicieli międzynarodowych organizacji praw 
człowieka. Także funkcjonowanie lokalnych organizacji 
pozarządowych podlega ścisłej kontroli Dżakarty. Dopie-
ro po 1998 roku w Papui Zachodniej powstały pierwsze 
legalne organizacje „trzeciego sektora” zajmujące się pra-
wami człowieka, prawami kobiet lub ochroną środowiska.

Utworzona w 1993 roku Krajowa Komisja Praw Czło-
wieka (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas 
HAM) nie może bezpośrednio ścigać sprawców zbrodni 
dokonywanych przez Indonezyjczyków, a jedynie przed-
stawiać poszczególne przypadki adwokatom. Personel 
pracujący w Komnas HAM podlega dużej presji i boryka 
się z niedostatecznym poparciem ze strony politycznego 
establishmentu65.

Instytut Badań i Obrony Praw Człowieka (Lembaga Stu-
di dan Advokasi Hak Asasi Manusia, ELSHAM) powstał 
w 1998 roku jako fundacja z ramienia czterech kościołów. 
Organizacja z siedzibą w Jayapurze posiada kontakty oso-
bowe we wszystkich ważniejszych miastach prowincji Pa-
pua i Papua Zachodnia. ELSHAM koncentruje się na mo-
nitorowaniu sytuacji w regionie w zakresie poszanowania 
praw człowieka, w tym praw obywatelskich i politycznych, 
a zwłaszcza wolności słowa Papuasów. Instytut świadczy 
pomoc osobom, których prawa zostały naruszone przez 
państwo indonezyjskie. Członkowie ELSHAM zbierają 
świadectwa o przemocy wobec Papuasów. Organizacja 
skupia się na pracy u podstaw w monitorowaniu poszcze-

65 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM – Beranda, www.
komnasham.go.id/ (dostęp 01.11.2017).
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gólnych nadużyć i naruszeń praw człowieka. ELSHAM, co 
prawda, nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie 
o ludobójstwo w Papui Zachodniej, ale dane gromadzone 
przez organizację mogą przysłużyć się kierunkowym ba-
daniom. Jednym z takich projektów jest wspólny raport 
przygotowany przez ELSHAM i Międzynarodowe Cen-
trum Sprawiedliwości Tranzycyjnej (International Center 
for Transitional Justice, ICTJ) zatytułowany The Past That 
Has Not Passed66.

przegląd Wybranych  
organizacji politycznych

Koalicja Papui Zachodniej na rzecz 
Wyzwolenia Narodowego

Wraz z utratą roli politycznej przez Prezydium Rady Papu-
askiej na zachodniopapuaskiej scenie politycznej pojawiły 
się inne organizacje pretendujące do reprezentowania in-
teresów narodu i przeciwdziałania genocydowi. Jako taka 
wyłoniła się Koalicja Papui Zachodniej na rzecz Wyzwo-
lenia Narodowego (West Papua National Coalition for 
Liberation, WPNCL), która jest w rzeczywistości ośrod-
kiem jednoczącym różne autonomiczne grupy skupione 
wokół wspólnej wizji i celów politycznych. WPNCL po-
wstała w grudniu 2005 roku, włączając w swoje szeregi 29 
różnych organizacji i tak zasłużonych działaczy niepodle-
głościowych jak John Otto Ondawame czy Rex Rumakiek. 

66 The Past That Has Not Passed: Human Rights Violations in Papua 
Before and After Reformasi, ELSHAM Papua – International Center for 
Transitional Justice, June 2012, www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-
ELSHAM-Indonesia-Papua-2012-English.pdf (dostęp 30.10.2017).
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Głównym celem WPNCL stało się lobbowanie za mię-
dzynarodowym poparciem dla samostanowienia Papui Za-
chodniej, zwłaszcza poprzez inicjowanie współpracy z or-
ganizacjami politycznymi z Oceanii. Dążąc do tego celu, 
koalicja WPNCL starała się o członkostwo w Melanesian 
Spearhead Group (MSG) i popularyzację kwestii Papui Za-
chodniej na Forum Wysp Pacyfiku (Pacific Islands Forum, 
PIF). Stosując metody pokojowego działania, WPNCL 
opowiada się za odzyskaniem kontroli nad kulturą, życiem 
i zasobami Papui Zachodniej w obliczu „indonezyjskiej 
kolonizacji”67. Organizacja przyczyniła się do nawiązania 
i rozwoju współpracy z władzami i organizacjami pozarzą-
dowymi z Vanuatu, skąd od lat dociera najbardziej trwałe 
poparcie dla samostanowienia Papui Zachodniej.

Narodowa Republika Federalna Papui Zachodniej

Zignorowanie przez indonezyjskie władze wielotysięcz-
nych wystąpień przeciwko Specjalnej Autonomii w 2010 
roku wymusiło zmiany w zachodniopapuaskim ruchu nie-
podległościowym. Ich finałem stała się organizacja Trze-
ciego Kongresu Papuaskiego, który odbył się w dniach 
17-19 października 2011 roku w Abepurze. W ostatnim 
dniu spotkania zebrani ogłosili powstanie Federalnej Re-
publiki Papui Zachodniej (Federal Republic of West Pa-
pua, FRWP). Wybrali prezydenta, premiera i rzecznika 
państwa, odwołując się do deklaracji niepodległościowej 
z października 1961 roku. FRWP jako organizacja „para-

67 Election of Chairperson and Secretary General of the West Papua National 
Coalition for Liberation (WPNCL), Free West Papua News, 29.04.2008, 
www.freewestpapua.com.au/fwp-news/election-of-chairperson-and-
secretary-general-of-the-west-papua-national-coalition-for-liberation-
wp (dostęp 01.11.2017).
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solowa”, reprezentująca różne podmioty, poparta została 
przez skrzydła WPNA, DAP i PDP.

Proklamacja niepodległości FRWP w przeciwieństwie 
do negocjacyjnej strategii WPNCL czy postulatów refe-
rendalnych zgłaszanych przez KNPB, służyła podkreśle-
niu idei, że Papua Zachodnia jest już niepodległa, a rząd 
Indonezji powinien ten fakt zatwierdzić i zaprzestać krwa-
wej pacyfikacji regionu.

Jeszcze przed zamknięciem spotkania papuaskich lide-
rów politycznych Kongres rozbiły indonezyjskie służby 
bezpieczeństwa. W trakcie pacyfikacji zginęło co najmniej 
6 osób, a kilkadziesiąt odniosło rany. Wśród zatrzymanych 
znaleźli się prezydent FRWP Forkorus Yaboisembut i pre-
mier Edison Waromi, skazani następnie wraz z Selpiusem 
Bobiim, Dominikusem Sorabutem i Sananayem Kraarem 
na 3 lata więzienia68.

Narodowy Parlament Papui Zachodniej

Komitet Narodowy Papui Zachodniej (Komite Nasional 
Papua Barat, KNPB) to kolejna stosunkowo młoda orga-
nizacja, która powstała, by jednoczyć mieszkańców Papui 
Zachodniej w staraniach o niepodległość i położenie kresu 
ludobójstwa indonezyjskiego. Wielu działaczy KNPB nale-
ży do młodego pokolenia Zachodnich Papuasów – organi-
zacja posiada szerokie poparcie wśród studentów. Podczas 
pierwszego Kongresu KNPB (19-22 listopad 2010 roku) za 
cel przyjęto dążenie do niezależności regionu w drodze 
referendum oraz pracę u podstaw w społeczeństwie pa-

68 D. Żuchowski, Uwolniono zachodniopapuaskich więźniów politycznych, 
Papua Zachodnia – Polska, 24.07.2014, www.krewpapuasow.wordpress.
com/2014/07/24/uwolniono-zachodniopapuaskich-wiezniow-
politycznych/ (dostęp 01.11.2017).
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puaskim. Komitet zainicjował szereg dużych manifestacji 
i licznych pikiet. Naraziło to jego członków na fale represji 
ze strony indonezyjskich sił bezpieczeństwa. Tylko w 2012 
roku zamordowanych zostało 22 członków KNPB, w tym 
jej wiceprzewodniczący Mako Tabuni69.

Jednocześnie działacze KNPB zabiegali o ustanowienie 
organu regionalnego, który reprezentowałby wszystkie 
frakcje ruchu zachodniopapuaskiego. Konieczność wyło-
nienia nowego ciała przedstawicielskiego argumentowano 
tym, że narodowy ruch Papui Zachodniej osłabł i „ugrzązł 
w kulturze egoizmu i partykularnych interesów poszcze-
gólnych organizacji”70. Tak oto 5 kwietnia 2012 roku po-
wstał Narodowy Parlament Papui Zachodniej (Nomor Po-
kok Wajib Pajak, PNWP), który swoją legitymację opiera 
na regionalnych procedurach demokratycznych. 23 regio-
nalne parlamenty (Parlemen Rakyat Daerah, PRD) z całej 
Papui Zachodniej, spośród których w każdym zasiada od 
30 do 50 osób, mają prawo oddelegować swojego przedsta-
wiciela do PNWP. PNWP uznaje KNBP za politycznego 
wykonawcę swoich decyzji, natomiast Kampanię na rzecz 
Niepodległości Papui Zachodniej (Free West Papua Cam-
paign, FWPC) za centrum w poszukiwaniu międzynaro-
dowego poparcia dla samostanowienia Papui Zachodniej. 
PNWP ściśle współpracuje z inicjatywami w rodzaju Mię-
dzynarodowi Parlamentarzyści dla Papui Zachodniej (In-
ternational Parliamentarians for West Papua, IPWP) oraz 

69 J. MacLeod, What Kind of Solidarity for West Papua?, Papua Paper 5, 
The West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, Univer-
sity of Sydney, January 2013, s. 1-9, www.espace.library.uq.edu.au/view/
UQ:294874/UQ294874_fulltext.pdf (dostęp 01.11.2017).

70 West Papua National Parliament (PNWP), West Papua National Parlia-
ment, www.westpapuaparliament.org/about-us/ (dostęp 01.11.2017).
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Międzynarodowi Prawnicy dla Papui Zachodniej (Inter-
national Lawyers for West Papua, ILWP)71.

Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Papui Zachodniej

Wielość organizacji promujących ideę samostanowienia 
Zachodniej Papui oraz pełniących istotną rolę w uświa-
damianiu społeczności międzynarodowej o skali ludobój-
stwa dokonywanego przez Indonezyjczyków potwierdza 
aktywizację społeczeństwa obywatelskiego wśród Papu-
asów. Proces ten odbierany jest jednak ambiwalentnie 
na arenie międzynarodowej. Wniosek WPNCL o nada-
nie statusu obserwatora w Melanesian Spearhead Group 
(MSG) został odrzucony jako „niereprezentatywny dla Za-
chodnich Papuasów”. Szans powodzenia nie miała również 
samodzielna inicjatywa Forkorusa Yaboisembuta, który 
wysłał osobny wniosek o przystąpienie do MSG w imieniu 
NFRWP. Dodać można, że każdą z porażek polityków pa-
puaskich skrzętnie odnotowywała prasa jawajska72.

Z racji na częściową utratę wiarygodności przez kolejne 
inicjatywy w grudniu 2014 roku utworzono Zjednoczo-
ny Ruch Wyzwolenia Papui Zachodniej (United Libera-
tion Movement for West Papua, ULMWP). Nowe pan-
papuaskie przedstawicielstwo mogło powstać dzięki po-
rozumieniu między WPNCL, NFRWP i PNWP. Na czele 
ULMWP stanęli reprezentanci wszystkich trzech skrzy-

71 West Papua National Parliament (PNWP) – Relations, West Papua 
National Parliament, www.westpapuaparliament.org/relations/ (dostęp 
01.08.2016).

72 T. Salim, MSG rejects separatist bid, „The Jakarta Post”, 15.07.2016, www.
thejakartapost.com/news/2016/07/15/msg-rejects-separatist-bid.html 
(dostęp 01.11.2017).
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deł ruchu73. Koordynacja tych działań przyspieszyła kon-
solidację ruchu niepodległościowego Papui Zachodniej 
i zwiększenie środków jego wyrazu na arenie międzyna-
rodowej – mimo dyplomatycznych wysiłków rządu w Dża-
karcie zainteresowanego jego marginalizacją i izolacją. 27 
czerwca 2015 roku w Honiara ULMWP otrzymał status 
obserwatora przy MSG, kontynuując zabiegi w kierunku 
podniesienia swego statusu przy tej organizacji do rangi 
członka stowarzyszonego i szukając poparcia ze strony PIF. 

organizacje pozarządoWe  
i instytucje międzynarodoWe 

Przełamanie impasu informacyjnego w sprawie ludobój-
stwa w Papui Zachodniej okazało się możliwe dzięki wy-
korzystaniu przez zachodniopapuaskich aktywistów no-
woczesnych form komunikacji, prowadzenia przez nich 
permanentnej kampanii informacyjnej i rzeczniczej poza 
samą Papuą Zachodnią. 

Do najbardziej znanych organizacji pozarządowych 
działających w tym obszarze, zaliczyć należy FWPC, któ-
ra prowadzi kampanię na rzecz niepodległości Papui Za-
chodniej niemal na wszystkich kontynentach. FWPC po-
wstała w 2004 roku w Wielkiej Brytanii jako organizacja 
non-profit zrzeszająca wolontariuszy. Posiada stałe biura 
w Oxfordzie, Hadze, Port Moresby i Perth. Trzon człon-
ków organizacji stanowią zachodniopapuascy uchodźcy, 
członkowie ich rodzin mieszkający przede wszystkim 
w Holandii, Wielkiej Brytanii i Papui Nowej Gwinei. Kam-

73 About ULMWP, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), 
www.ulmwp.org/about-ulmwp (dostęp 01.11.2017).
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pania nie mogłaby jednak osiągnąć dotychczasowej skali 
bez rzeszy sympatyków, donatorów i aktywistów wspie-
rających ją informacyjnie.

FWPC wywodzi swoje przywództwo z papuaskiego 
przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii i w Papui Zachod-
niej. Na czele organizacji stoi przewodniczący Benny Wen-
da. FWPC przedstawia siebie jako „pokojową kampanię 
społeczną”, której celem jest „danie mieszkańcom Papui 
Zachodniej wolności wyboru własnego losu poprzez spra-
wiedliwe i przejrzyste referendum”74. FWPC w ramach 
swojej kampanii otwarcie głosi, że w Papui Zachodniej 
dokonało się ludobójstwo i trwa ono nadal.

Ważny element kampanii edukacyjnej prowadzonej 
przez FWPC stanowi popularyzacja rezultatów badań 
naukowych i raportów organizacji pozarządowych. Na 
stronie internetowej organizacji znajduje się repozyto-
rium artykułów, raportów i badań dotyczących łamania 
praw człowieka i ludobójstwa w Papui Zachodniej. Wśród 
nich znajdują się: A Slow-Motion Genocide: Indonesian 
Rule in West Papua Jima Elmsliego i Camelii Web-Gan-
non, The Neglected Genocide: Human Rights Abuses Aga-
inst Papuans in the Central Highlands, 1977-1978 Azja-
tyckiej Komisji Praw Człowieka, raport Yale Law School 
na temat Papui Zachodniej, artykuł Colonialism and Cold 
Genocide – The Case of West Papua autorstwa Kjella An-
dersona, raporty Amnesty International i Human Rights 
Watch, a także publikacje na temat zachodniopapuaskich 
więźniów politycznych. 

W ramach kampanii lub pod bezpośrednim wpływem 
FWPC powstały inicjatywy polityczne i prawnicze kon-

74 About the Campaign, Free West Papua, www.freewestpapua.org/back-
ground/ (dostęp 01.11.2017).
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centrujące się na międzynarodowym wsparciu dla Papui 
Zachodniej. IPWP zostali zainicjowani 15 października 
2008 roku przez Benny’ego Wendę przy udziale brytyj-
skich polityków Andrew Smitha i lorda Harriesa pod 
gmachem Pałacu Westminsterskiego. Zgodnie z przyjętą 
deklaracją: „Celem IPWP jest rozwój międzynarodowego, 
parlamentarnego poparcia, a także podniesienie świado-
mości na temat cywilnego ruchu oporu w Papui Zachod-
niej oraz nielegalności Aktu Wolnego Wyboru z 1969 
roku. Istotnym zadaniem grupy jest zwracanie uwagi na 
znaczenie niezbywalnego prawa narodu i ludu Papui Za-
chodniej do określenia jego własnej przyszłości poprzez 
wolne i sprawiedliwe referendum. IPWP bierze sobie za 
wzór podobne grupy, które pomogły doprowadzić Timor 
Wschodni do niepodległości”75. Jako ponadpartyjna grupa 
polityków z całego świata IPWP zrzesza obecnie ponad 
100 przedstawicieli z kilkunastu krajów, wśród których 
znajdują się zarówno członkowie partii lewicowych i li-
beralnych, jak i konserwatywnych i prawicowych. 

ILWP zostali powołani do życia w 2009 roku. To sieć 
zrzeszająca przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy 
uznają, że rdzenna ludność Papui Zachodniej posiada fun-
damentalne prawo do samostanowienia zgodnie z prawem 
międzynarodowym. ILWP obok wsparcia dla rozpisania 
referendum niepodległościowego w Papui Zachodniej 
odnosi się również bezpośrednio do kwestii ludobójstwa. 
Sieć odwołuje się w tym obszarze do Konwencji ONZ ds. 
zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku76.

75 Background, International Parliamentarians for West Papua (IPWP), 
www.ipwp.org/background/, (dostęp 01.11.2017).

76 Genocide, ILWP – International Lawyers for West Papua, www.ilwp.
org/about-ilwp/ (dostęp 01.08.2016).
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Wśród kilku ważniejszych inicjatyw kwestujących na 
rzecz Papui Zachodniej długim stażem legitymuje się 
Australia West Papua Association (AWPA). Organiza-
cja, której zalążki powstały w 1993 roku, koncentruje się 
na prawach człowieka w Papui Zachodniej, podkreślając 
związek między tym zagadnieniem a problematyką zdro-
wotną i ochroną środowiska. AWPA od dawna zwracała 
uwagę na niebezpieczeństwo depopulacji Papuasów ge-
nerowane przez program transmigrasi. Wśród założycieli 
i wieloletnich liderów organizacji znajdują się Joe i Anne 
Collins. Mający irlandzkie korzenie Joe Collins inspirację 
dla pochylenia się nad losem Papui Zachodniej znalazł 
w wieloletnim oporze Irlandczyków wobec brytyjskiego 
imperializmu, dostrzegając związki między losami Papui 
Zachodniej i Irlandii jako kolonii wewnętrznej. AWPA 

„koncentruje się na przekazywaniu pamięci cierpienia Pa-
puasów i czynieniu go zrozumiałym, tak by mogły być 
one podzielane przez szerszą publiczność”77. Działacze 
stowarzyszenia docierają z tym przesłaniem do różnych 
środowisk australijskiego społeczeństwa, w tym do par-
lamentarzystów, dziennikarzy, pracowników naukowych.

Obok szeregu instytucji i grup solidarnościowych bro-
niących praw człowieka i alarmujących o niebezpieczeń-
stwie ludobójstwa w Papui Zachodniej, ważną rolę od-
grywają organizacje zajmujące się statutowo prawami 
rdzennej ludności. Organizacja Survival International 
powstała w 1969 roku po doniesieniach o morderstwach 
Indian Yanomami (Janomamowie) w brazylijskiej części 

77 B. Hernawan, „They are Just Papuans” Portraying the Papuan conflict 
on Foreign Soil, Papua Paper 4, West Papua Project, Centre for Peace 
and Conflict Studies, University of Sydney, September 2012, s. 6, www.
sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/working_papers/Budi_AWPA_
public_lecture_100912_ed_Pk.pdf (dostęp 01.11.2017).
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Amazonii. Stała się ona forpocztą obrony praw rdzennej 
ludności na wszystkich kontynentach.

W kwestii Papui Survival International podkreśla, że 
indonezyjska armia „posiada długą historię łamania praw 
człowieka w stosunku do Papuasów, a rasistowscy indo-
nezyjscy żołnierze zazwyczaj postrzegają papuaskie ludy 
jako niewiele więcej niż zwierzęta”78. Ważną częścią pro-
gramu wsparcia dla Zachodnich Papuasów ze strony tej 
organizacji pozostaje opór wobec wszelkich szkodliwych 
projektów realizowanych na ziemiach rdzennej ludności. 
Survival International pomagał m.in. ludowi Amungme 
w jego walce przeciwko kopalni złota i miedzi należącej 
do firmy Freeport McMoRan, a obecnie zwraca uwagę 
na zagrożenia ze strony rozwoju plantacji palmy oleistej 
i innych przemysłowych upraw w całej Papui Zachodniej.

Inną międzynarodową organizacją tego sektora jest 
Cultural Survival, która wspiera rdzenną ludność w za-
kresie jej kulturowego przetrwania. W swej działalności 
Cultural Survival wielokrotnie publikowało wiadomości 
i przedruki artykułów poświęconych eksterminacji Pa-
puasów. W archiwum internetowym organizacji można 
przeczytać między innymi: West Papua: Forgotten War, 
Unwanted People, West Papuans Flee Violence, The 
Amungme, Kamoro & Freeport: How Indigenous Papuans 
Have Resisted the World’s Largest Gold and Copper Mine, 
How the West (Papua) Was Won oraz Anthropology and 
Colonial Violence in West Papua79 .

78 Papuan Tribes, Survival International, www.survivalinternational.org/
tribes/papuan (dostęp 01.11.2017).

79 Cultural Survival, www.culturalsurvival.org (dostęp 01.11.2017).
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uniWersyteckie studia nad genocydem

Dyskurs o ludobójstwie w Papui Zachodniej jest artyku-
łowany zarówno przez zachodniopapuaskich działaczy 
społecznych i politycznych, jak i przez – stosunkowo 
niewielu – badaczy akademickich. Prace tych ostat-
nich mają ważny walor syntetyzujący, pozwalający na 
umieszczenie genocydu w Papui w szerszym kontekście 
porównawczym. Przykładowo, dane z raportów Carmel 
Budiardjo, Liema Soeia Lionga oraz Robina Osborne’a80  
dostarczyły silnych podstaw do twierdzenia, że indone-
zyjska administracja w okresie Nowego Porządku po-
dejmowała skoordynowane działania i kampanie mają-
ce skutkować anihilacją zachodniopapuaskiego społe-
czeństwa. Prace te stały się później istotnym źródłem 
dla raportu Indonesian Human Rights Abuses in West 
Papua: Application of the Law of Genocide to the History 
of Indonesian Control, przygotowanego przez zespół 
badaczy z Allard K. Lowenstein International Human 
Rights Clinic przy Yale Law School81. Autorzy pracy 
w konkluzji podkreślili, że indonezyjskie wojsko i siły 
bezpieczeństwa są sprawcami powszechnej, zorganizo-
wanej przemocy, tortur, porwań, morderstw, gwałtów, 
rabunkowej gospodarki i zbiorowych wysiedleń.

Program Studiów nad Ludobójstwem rozpoczęty w stycz-
niu 1998 roku w MacMillan Center przy Uniwersytecie  

80 C. Budiardjo, L. Soei Liong, op. cit.
81 E. Brundige, W. King, P. Vahali, S. Vladeck, X. Yuan, Indonesian Human 

Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the 
History of Indonesian Control, Allard K. Lowenstein International Hu-
man Rights Clinic, Yale Law School, New Haven 2004, www.law.yale.
edu/system/files/documents/pdf/Intellectual_Life/West_Papua_final_
report.pdf (dostęp 01.11.2017).
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Yale także przywołuje kwestię Papui Zachodniej jako „przy-
padek objęty rekomendacją badania”82. Badacz ludobójstwa 
w Kambodży Ben Kiernan, odnosząc się do Papui Zachod-
niej, stwierdził, że stanowi ona „możliwy przypadek dla 
przyszłego genocydu”83. Do podobnych wniosków doszli 
naukowcy z Uniwersytetu w Sydney. Ich zaangażowaniu 
towarzyszyły zarówno motywy badawcze jak i imperatyw 
etyczny zakładający, że „Australijczycy mają moralny obo-
wiązek pokazania praktycznej troski o los ludów Papui 
Zachodniej”84.

Wstępna dyskusja w sprawie powstania „The West Pa-
pua Project” została przeprowadzona przez Petera Kinga 
i Jima Elmsliego z Uniwersytetu w Sydney, a także Stevena 
Felda z Uniwersytetu Nowojorskiego. Po konsultacji ze 
Stuartem Reesem z Centre for Peace and Conflict Studies 
przy Uniwersytecie w Sydney projekt zainaugurowano  
10 stycznia 2000 roku w Sydney. Od tamtego czasu pod 
szyldem przedsięwzięcia odbyło się wiele konferencji, 
warsztatów, dyskusji, opublikowano dziesiątki prac nauko-
wych i artykułów. Wśród nich znalazły się prace poświęco-
ne bezpośrednio problemowi łamania praw człowieka, lu-
dobójstwa i depopulacji w Papui Zachodniej: West Papuan 
Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: 

”Slow Motion Genocide” or not? Jima Elmsliego, Genocide 

82 Genocide Studies Program. Case Studies. Papua, Indonesia, Yale Uni-
versity, 2016, www.gsp.yale.edu/case-studies/papua-indonesia (dostep 
01.11.2017).

83 J. Elmslie, C. Webb-Gannon, P. King, op. cit., s. 15.
84 J. Ondawame, P. King, West Papua: Exploring the Prospects of Peace with 

Justice – Report on a Workshop and Future Plans, The West Papua Pro-
ject, Peace and Conflict Studies, The University of Sydney, Position Pa-
per 2, 01.09.2001, www.sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/wpp02.
pdf (dostęp 01.11.2017).
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in West Papua? Johna Winga i Petera Kinga czy też praca 
zbiorowa Comprehending West Papua85.

podsumoWanie

Analizując zachodniopapuaską strategię walki o samo-
stanowienie oraz kampanię informacyjną o ludobójstwie 
dokonywanym przez Indonezyjczyków, zauważyć nale-
ży, że policentryczna struktura lokalnego aktywizmu nie 
pozwala wyodrębnić jednolitego ruchu, a poszczególne 
segmenty społeczeństwa koncentrują się na osobnych 
kierunkowych celach, wśród których można wyróżnić: 1) 
polityczną walkę o niepodległość toczoną przeciwko pań-
stwu indonezyjskiemu, 2) przeciwdziałanie praktykom lu-
dobójczym, 3) walkę prowadzoną przeciwko przemysłowi 
wydobywczemu, np. kopalni Freeport McMoRan, kom-
paniom drwalskim i plantacjom palmy oleistej, 4) walkę 
w obronie kultury i promocji rdzennej tożsamości, 5) wal-
kę w obronie praw człowieka, 6) postulowanie demilita-
ryzacji Papui86.

Powstanie skoordynowanych sieci organizacji pozwoli-
ło na krystalizację zalążków społeczeństwa demokratycz-
nego z rozbudowanym programem aspiracji oraz celów 
politycznych i społecznych. Nadal mocno zdecentralizo-
wana struktura organizacji okazuje się nie tylko bardziej 
reprezentatywna dla zróżnicowanego zachodniopapu-

85 About the West Papua Project, The University of Sydney – Department 
of Peace and Conflict Studies, www.sydney.edu.au/arts/peace_conflict/
practice/west_papua_project.shtml (dostęp 01.11.2017).

86 J. MacLeod, Nonviolent Struggle in West Papua: ”We Have a Hope„, [w:] 
R.V. Summy (red.), Nonviolent Alternatives for Social Change, Eolss Pub-
lishers, Oxford 2009, s. 92.



askiego społeczeństwa, ale i bardziej skuteczna w wymia-
rze popularyzacji tematu ludobójstwa na arenie między-
narodowej oraz bardziej odporna na represje ze strony 
Dżakarty. W sytuacji, gdy jedna organizacja lub przywód-
ca stają się celem ataku (fizycznego lub propagandowego), 
to hierarchiczna i zbiurokratyzowana organizacja załamu-
je się – w zdecentralizowanej strukturze represjonowane 
ogniwo ruchu jest równoważone przez inne jego filary.

Zachodniopapuaskie organizacje i instytucje politycz-
ne w swoich programach skupiają się przede wszystkim 
na określaniu bieżących celów politycznych, społecz-
nych, gospodarczych i prawnych, a także na ich realiza-
cji w praktyce. W zakresie genocide studies poszczególne 
organizacje i sieci działaczy monitorują sytuację, zbiera-
ją dowody, publikują je w lokalnych mediach i portalach 
społecznościowych, a także starają rozpowszechniać je na 
arenie międzynarodowej, docierając do najważniejszych 
instytucji i środowisk politycznych.



przełamać zmoWę milczenia. 
analiza funkcjonoWania instytucji 
zaangażoWanych W upoWszechnianie 
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Słowa kluczowe
Ludobójstwo, Papua Zachodnia, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, Indonezja, kolonizacja.

Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie głównych instytucji od-
powiedzialnych za kształtowanie dyskursu o ludobójstwie 
w zachodniej części Papui. Po krótkiej charakterystyce kon-
tekstu historycznego, omówiono negacjonistyczną strategię 
propagandową władz w Dżakarcie, zwracając szczególną 
uwagę na znaczenie polityki historycznej oraz polityki wie-
lokulturowości. Następnie analizie instytucjonalnej podda-
no wybrane papuaskie organizacje społeczno-polityczne 
zaangażowane w upowszechnianie narracji o ludobójstwie: 
Radę Nowej Gwinei, Organizację Wolnej Papui, Prezydium 
Rady Papuaskiej, zgromadzenia i rady plemienne, stowa-
rzyszenia studenckie i młodzieżowe, kościoły, organizacje 
pozarządowe. Omówiono także działalność organizacji po-
litycznych, takich jak Koalicja Papui Zachodniej na rzecz 
Wyzwolenia Narodowego, Narodowa Republika Federalna 
Papui Zachodniej, Narodowy Parlament Papui Zachodniej, 
Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Papui Zachodniej. Na ko-
niec scharakteryzowano wybrane organizacje pozarządowe, 
instytucje międzynarodowe oraz akademickie (Kampanię 
na rzecz Niepodległości Papui Zachodniej, Międzynarodo-
wi Parlamentarzyści dla Papui Zachodniej).
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Abstract
The aim of the article is to present the main institutions 
responsible for shaping the discourse on genocide in West 
Papua. After a brief characterisation of historical context, 
the negationist propaganda strategy of the authorities in 
Jakarta is discussed, with particular focus on the signifi-
cance of historical policy and the policy of multicultural-
ism. Next, the authors conduct an institutional analysis 
of selected Papuan socio-political organisations involved 
in the dissemination of the narrative of the genocide: The 
Council of New Guinea, Free Papua Movement, The Papua 
Presidium Council, tribal assemblies and councils, student 
and youth associations, churches and non-governmental 
organisations. The activities of political organisations such 
as West Papua National Coalition for Liberation, Nation-
al Federal Republic of West Papua, West Papua National 
Parliament, United Liberation Movement for West Papua 
are also discussed. Finally, selected non-governmental or-
ganisations, international and academic institutions (Free 
West Papua Campaign, International Parliamentarians for 
West Papua) are characterised.
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Polskie nauczanie o Holokauście 
w wymiarze szkolnym 

Barbara Weigl i Robert Szuchta 

Trudno pisać o specyficznych obszarach edukacji szkolnej 
polskich uczniów w trakcie wprowadzania w naszym kra-
ju reformy edukacji, ocenianej przez nauczycieli, rodziców 
i ekspertów w sposób dalece niejednoznaczny. Po wdro-
żeniu reformy zmianie ulegną organizacja szkolnictwa 
publicznego i podstawy programowe dla poszczególnych 
przedmiotów, w jakiejś mierze także podręczniki i mate-
riały edukacyjne. Jak wynika z dokumentów Ministerstwa 
Edukacji Narodowej1, już od 1 września 2017 r. z nowej 
podstawy programowej będą korzystali uczniowie klas I, 
IV i VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas 
szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimna-
zjalnych będą jeszcze korzystać z dotychczasowej podsta-
wy programowej i dotychczas używanych podręczników. 
W przyszłych latach nowa podstawa programowa obejmie 
sukcesywnie kolejne roczniki uczniów, którzy będą po-
znawali historię ojczystą i powszechną według opracowa-
nego przez ekspertów MEN programu. 

Czy treści programowe i strategie nauczania zapropo-
nowane przez MEN w ramach najnowszej reformy będą 

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
Dz.U. 2017, poz. 356. 
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uwzględniały dorobek ostatnich kilkunastu lat nauczania 
o Holokauście? Można oczekiwać kilku rozwiązań. Po 
pierwsze, może nie być żadnych znaczących zmian, jak-
kolwiek 2-letnie wydłużenie nauki w szkole podstawowej 
powinno spowodować modyfikację programów naucza-
nia. Po drugie, ministerstwo może uznać, że Holokaust to 
temat marginalny w całokształcie wiedzy przekazywanej 
uczniom przez szkołę. Jest to mało prawdopodobne, ale 
możliwe. Efektem takiego podejścia będzie ogranicze-
nie tematów związanych z relacjami polsko-żydowskimi 
i z zagładą Żydów w czasie II wojny światowej. Po trzecie, 
ze względu na deklarowane przez resort oświaty uwypu-
klenie patriotyzmu i polskiej tradycji w zreformowanych 
programach szkolnych, zagadnienia zagłady Żydów mogą 
zostać podporządkowane historii Polski�. Takie rozwiąza-
nie skutkować będzie błędami merytorycznymi wynikają-
cymi z „naginania historii” i polonocentryzmu. Po czwar-
te, MEN może wykorzystać zapisy reformy, aby nadać 
nauczaniu o Holokauście status wyjątkowy i potraktować 
ten wątek jako bazę do rozważań o istotnych zagrożeniach 
współczesnego świata. 

Można pomyśleć, że w ramach wydłużonego do 8 lat po-
bytu ucznia w szkole podstawowej intensywności nabierze 
proces edukacji ku wartościom, kształtowania postaw pro-
społecznych, wychowania młodego człowieka przez pracę 
w grupie i na jej rzecz. Pytaniem, które pozostanie na razie 
bez odpowiedzi, jest to, jakie wartości i jakie postawy bę-
dzie promować jutrzejsza polska szkoła. Czy wśród zagad-
nień analizowanych przez uczniów znajdzie się problema-
tyka stosunku jednostki do innych ludzi, istota altruizmu 
i warunki pomocy udzielanej potrzebującym osobom i gru-
pom, procesy kształtowania się wrogości, agresji, uprze-
dzeń i stereotypów społecznych, relacje międzygrupowe 
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i międzykulturowe, widziane tak w perspektywie przeszło-
ści, jak i współcześnie?

nauczanie o holokauście  
jako problem ludzi dorosłych 

Nauczanie, pozyskiwanie i uwewnętrznianie wiedzy o za-
gładzie Żydów podczas II wojny światowej jest szczegól-
nym obszarem przeżyć dla nauczyciela i ucznia. Jeden 
i drugi napotykają często na bariery – zarówno poznaw-
cze, jak i emocjonalne. Nauczycielska opowieść o Zagładzie 
może być powierzchowna, banalna, zmitologizowana lub 
pełna fałszywych stereotypów, a nawet fałszywa. Chociaż 
w dobie swobodnego i szybkiego dostępu do informacji 
prawda historyczna powinna być łatwo osiągalna, my na-
uczyciele często na temat Zagłady mamy wiedzę niepełną, 
fragmentaryczną, wyrwaną z szerszego kontekstu. Nader 
często nie chcemy jej weryfikować i pogłębiać, bo wymaga 
to wysiłku i czasu. Poznawanie historii Zagłady napotyka 
także na bariery emocjonalne. Wiedza, którą przekazujemy 
w szkole, a którą nasi uczniowie muszą przyswoić, często 
koliduje z naszym indywidualnym wyobrażeniem na temat 
przeszłości, które ukształtowane zostało pod wpływem 
własnej edukacji, propagandy, nauczania Kościoła, prze-
kazu rodzinnego, wytworów kultury popularnej czy tzw. 
potocznego wyobrażenia o świecie. 

Istnieje kilka psychologicznych powodów, ważnych dla 
rozumienia wewnętrznych napięć odczuwanych (przeży-
wanych) przez nauczyciela podejmującego tematykę Ho-
lokaustu podczas pracy z uczniami. Wydaje się, że najważ-
niejsze z nich są następujące:
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— Zagłada miała miejsce głównie na ziemiach polskich. 
Nie była oczywiście dziełem Polaków, ale działa się w du-
żej mierze „u nas”, tu gdzie mieszkamy i mieszkali pod-
czas wojny nasi bliscy. Trudna jest próba głębokiego 
zrozumienia historii własnej rodziny, historii wypędzeń, 
przemieszczeń ludności, strat i ocaleń, lokalnego dzie-
dzictwa, „małych ojczyzn”. Trzeba pokonać „naturalny” 
opór, aby przyjąć i zaakceptować wiedzę o stosunkach 
polsko-żydowskich przed i podczas II wojny światowej 
jako część własnej tożsamości osobistej i narodowej.

— W wyniku Zagłady zniknęła znacząca część społe-
czeństwa polskiego – blisko 90% polskich Żydów, któ-
rzy stanowili prawie 10% obywateli II Rzeczypospo-
litej. Bardzo trudno jest wchłonąć wiedzę o tak maso-
wej eksterminacji. Wyrazistość śmierci powoduje lęk, 
boli, skłania do nieprzyjmowania, a nawet wypierania 
lub negacji faktów. Nauczyciel musi oprzeć się pokusie 
upraszczania, pomijania lub infantylizowania faktów hi-
storycznych. Mądry dorosły powinien zapoznać uczniów 
z wiedzą o Holokauście na takim poziomie, jaki jest im 
dostępny poznawczo i emocjonalnie. Powinien także 
świadomie przepracować wewnętrznie swój stosunek 
do traumatycznych wydarzeń, faktów, mitów, osobistych 
doświadczeń.

— Pokolenie współczesnych uczniów, a także nauczycie-
li nie zna polskich Żydów, nie miało szansy ich poznać, 

„nauczyć się” ich w sposób naturalny. Stereotypy społecz-
ne rodzą się w pustce poznawczej. Wypełniają luki spo-
łecznego poznania w najprostszy, uogólniony, podziela-
ny przez innych sposób. Chronią społeczne „JA” i „MY” 
przed niepewnością i napięciami. Doraźnie niwelują za-
męt poznawczy. Mają charakter samospełniającego się 
proroctwa. To dlatego wiedza o polskich Żydach, ich 
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kulturze, obyczajach i Zagładzie jest pełna mitów, prze-
kłamań, uproszczeń, stereotypów, półprawd czy wręcz 
informacji nieprawdziwych.

— Mimo iż zniknęły: kultura Żydów polskich, ich mate-
rialne pamiątki, miejsca kultu i budowle, istnieją przecież 
ślady ich obecności, dadzą się zidentyfikować i rozpo-
znać w postaci fragmentów murów, cmentarzy, kamienic. 
Zwracają uwagę miejsca upamiętnienia żydowskiego ży-
cia i śmierci, tablice, nazwy ulic, pomniki. Materialne śla-
dy pamięci i niedosyt pamięci symbolicznej budzą dyso-
nans poznawczy. Zredukować dysonans można poprzez 
zrozumienie lub też zakłamanie historii. To ostatnie nie 
jest w żadnej mierze zadaniem nauczycieli.

— Indywidualna narracja o polskich Żydach jest obec-
na w większości polskich rodzin. Czasem oparta jest 
na doświadczeniach rodzinnych poprzedniego pokole-
nia, częściej bywa wytworem przekazu „z drugiej ręki” 
lub „nastroju wiszącego w powietrzu”. Nastrój pochodzi 
z napisów na murach, mediów, wytworów kultury wy-
sokiej i popularnej, z języka, przekazu Kościoła katolic-
kiego i innych źródeł. Narracja domu rodzinnego może 
być inna niż wiedza przekazywana w szkole. To rodzi 
w oczach dziecka poważną sprzeczność. Ani szkoła, ani 
dom nie próbują tych przekazów uzgadniać. Byłoby to 
zadanie trudne, a być może nie zawsze możliwe – ale 
konsekwencje niespójnego obrazu świata, a zarazem 
ucieczka od analizowania go, skomentowania różnic 
w poglądach itp. mają katastrofalne skutki dla kształto-
wania samodzielnego myślenia uczniów.



360

zmiany polityczne i ich zWiązek 
z nauczaniem o holokauście  

W polskich szkołach

Tematyka Holokaustu była i jest nadal wykorzystywana 
przez różne grupy i wspólnoty pamięci. Kolejno zmienia-
jące się rządy po 1989 r. w mniej lub bardziej wyrazisty 
sposób, mniej lub bardziej bezpośrednio wykorzystywa-
ły tematykę Zagłady do kształtowania własnej wizji prze-
szłości, co miało służyć różnym, często doraźnym celom 
politycznym2.

Tematyka Holokaustu do kanonu nauczania w polskich 
szkołach weszła przy okazji wprowadzania reformy syste-
mu edukacji, w ramach przedmiotu Historia na poziomie 
szkół gimnazjalnych (1999) i ponadgimnazjalnych (2001). 
Kontekst dla wprowadzenia nauczania o Zagładzie sta-
nowiło przystąpienie Polski do międzynarodowej grupy 
Task Force oraz przyjęcie przez polski rząd tzw. Deklaracji 
Sztokholmskiej z 27 stycznia 2000 r., zobowiązującej rządy 
państw-sygnatariuszy do wspierania edukacji o Holokau-
ście we własnych społeczeństwach3. Konsekwencją tych 
decyzji było rekomendowanie nauczycielom przedmiotów 

2 Zob. m.in.: M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Za-
głady, tłum. A. Tomaszewska, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001; 
J.Y. Potel, Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości, 
tłum. J. Chimiak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010; P. Forecki, Od Shoah 
do Strachu. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach pu-
blicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010; R. Szuchta, Zagłada 
Żydów w edukacji szkolnej 1945-2000 na przykładzie analizy programów 
i podręczników szkolnych do nauczania historii, [w:] P. Trojański (red.), 
Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, Państwo-
we Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008, s. 109-128.

3 Task Force – Grupa robocza do Spraw Międzynarodowej Współpracy 
w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holocaustem, [w:] „Forum 
Europejskie”, 9/2005, zeszyt tematyczny „Edukacja Europejska”, s. 58-74. 
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humanistycznych – przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania – programu nauczania o historii 
i zagładzie Żydów4, uczniom zaś książki pomocniczej do 
nauczania historii w całości poświęconej genezie, prze-
biegowi i skutkom Holokaustu5. W następnych latach na-
uczyciele doskonalili swoje umiejętności i pogłębiali wie-
dzę historyczną o Holokauście w trakcie krajowych i za-
granicznych seminariów oraz warsztatów metodycznych.

Od 2006 r. polscy nauczyciele przedmiotów humani-
stycznych biorą udział w dziesięciodniowych semina-
riach organizowanych trzy razy w roku szkolnym przez 
Międzynarodową Szkołę Nauczania o Holokauście przy 
Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Polscy nauczyciele 
mają możliwość doskonalenia swych umiejętności meto-
dycznych w trakcie kilkudniowych seminariów organizo-
wanych przez Dom Konferencji w Wannsee pod Berlinem 
oraz Mémorial de la Shoah w Paryżu. Również krajowe 
seminaria, warsztaty i inne formy doskonalenia cieszą się 
niesłabnącą popularnością wśród nauczycieli. Wymienić 
tu wypada Szkołę Letnią Nauczania o Holokauście, orga-
nizowaną od 2007 r. przez Instytut Europeistyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studia Podyplomowe 

„Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust” prowadzone przez 

Zob. Treść Deklaracji Międzynarodowego Forum Sztokholmskiego na 
temat Holokaustu ze stycznia 2000 r., ibid., s. 73-74.

4 R. Szuchta, P. Trojański, Holocaust. Program nauczania o historii i za-
gładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach 
ponadpodstawowych, Warszawa 2000 (wyd. 2, 2001), nr dopuszczenia: 
DKW-4014-317/99.

5 R. Szuchta, P. Trojański, Holokaust. Zrozumieć dlaczego, Oficyna Wy-
dawnicza „Mówią wieki”, Warszawa 2003, (wyd. 2 poprawione 2006). 
W wielu szkołach używany jest równoległy podręcznik Pamięć. Historia 
Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie, pod red. F. Tycha, Fun-
dacja Shalom, Warszawa 2004.
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęci-
miu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie czy Akademię 
Letnią poświęconą problematyce nauczania o historii 
i kulturze Żydów polskich, prowadzoną przez Żydowski 
Instytut Historyczny w Warszawie. 

Tymczasem burzliwym zmianom politycznym i równie 
ożywionym przeobrażeniom w polskim szkolnictwie to-
warzyszyły nie mniej burzliwe przeobrażenia świadomo-
ści historycznej Polaków. W maju 2000 r. opublikowano 
książkę polskiego naukowca Jana Tomasza Grossa, pra-
cującego na uniwersytecie Princeton w USA, poświęconą 
mordowi dokonanemu przez Polaków w czasie wojny na 
żydowskich mieszkańcach miejscowości Jedwabne6. Dla 
polskiej opinii publicznej informacje zawarte w książce 
były szokiem. Przez całe dziesięciolecia polityka histo-
ryczna kształtowała obraz Polaków jako ofiar II wojny 
światowej z jednej strony, a z drugiej jako bohaterów – 
tych, którzy pierwsi, osamotnieni przez swych sprzymie-
rzeńców, przeciwstawili się we wrześniu 1939 r. Hitlerowi 
i Stalinowi oraz ich potężnym armiom. Publikacja Sąsia-
dów, a wkrótce i kolejnych książek J.T. Grossa7 zainicjo-
wała niezwykle doniosłą debatę Polaków o ich stosunku 
do ludności żydowskiej w czasie wojny. Towarzyszyły jej 
przewartościowania polskiej pamięci historycznej. Coraz 
wyraźniej dał się słyszeć postulat napisania zupełnie no-
wej historii II wojny światowej i powojennej historii Polski. 

6 J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Wydaw-
nictwo Pogranicze, Sejny 2000.

7 J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moral-
nej zapaści, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, J. T. Gross, współpraca I. 
Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach 
zagłady Żydów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
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Jednak „dyskusja jedwabieńska” w minimalnym tyl-
ko stopniu znalazła swe odbicie w edukacji szkolnej. Co 
prawda tematyka antyżydowskich pogromów dokonywa-
nych w czasie wojny przez ludność polską była porusza-
na w podręcznikach szkolnych, ale czyniono to nazbyt 
powierzchownie i w sposób nader uproszczony. Wzo-
rem lat wcześniejszych w narracji podręcznikowej kon-
centrowano się na polskiej pomocy świadczonej masowo 
prześladowanej i mordowanej ludności żydowskiej. Złe 
i haniebne czyny niektórych Polaków równoważono liczbą 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz eksponowa-
niem działalności Rady Pomocy Żydom „Żegota”, sugeru-
jąc fałszywy obraz symetrii pomiędzy dwoma, skrajnymi 
postawami Polaków – świadków Zagłady8.

W międzyczasie doszło w Polsce do ważnych zmian 
politycznych. W 2005 r. wybory parlamentarne wygrała 
prawicowa partia Prawo i Sprawiedliwość. Powstała ko-
alicja rządząca z nacjonalistycznymi i ksenofobicznymi 
partiami: Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Przewodni-
czący tej ostatniej Roman Giertych został wicepremierem 
i ministrem edukacji narodowej. Istniała obawa wstrzy-
mania nauczania o Holokauście w polskich szkołach, co 
zapowiadały działania ministra znanego z homofobicz-
nych i antysemickich poglądów oraz antytolerancyjnych 
działań9. Jednak nie udało się zatrzymać rozpoczętych 
już przez wiele szkół i nauczycieli prac ani ich ograniczyć. 

8 R. Szuchta, Edukacja o Holokauście AD 2013, czyli czego uczeń polskiej 
szkoły może się dowiedzieć o Holokauście na lekcjach historii w dziesięć 
lat po „dyskusji jedwabieńskiej”?, [w:] P. Trojański (red.), Auschwitz i Ho-
lokaust. Edukacja w szkole i w miejscu pamięci, Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau , Oświęcim 2014, s. 23-47. 

9 W czerwcu 2006 r. minister Roman Giertych odwołał Mirosława Siela-
tyckiego ze stanowiska dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli. Powodem dymisji było wydanie przez CODN rekomendo-
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Przy kolejnej zmianie rządów w 2007 r. Katarzyna Hall, 
minister edukacji narodowej z ramienia rządzącej partii 
Platforma Obywatelska, rozpoczęła wdrażanie kolejnej po 
1989 r. reformy systemu edukacji. Reforma objęła także 
nauczanie historii. Zasadnicza zmiana, wręcz rewolucyjna 
w stosunku do okresu wcześniejszego, dotyczyła przesu-
nięcia nauczania historii najnowszej z III klasy gimnazjum 
do I klasy liceum. 

Propozycja zmian spotkała się z krytycznym przyję-
ciem wielu środowisk. Wysuwano argumenty infantyli-
zacji historii najnowszej, braku korelacji z programem 
języka polskiego10, ograniczenia liczby godzin lekcyjnych 
na omawianie historii najnowszej, co miałoby w konse-
kwencji negatywny wpływ na świadomość polskiej mło-

wanego przez Radę Europy podręcznika do nauki o tolerancji, zawiera-
jącego scenariusze lekcji antydyskryminacyjnych Kompas – Edukacja 
o prawach człowieka w pracy z młodzieżą (Warszawa 2005). Według 
Giertycha poradnik ten dopuszczał tezę, iż zakaz małżeńskich związków 
homoseksualnych i adopcji dzieci przez pary homoseksualne może być 
przejawem dyskryminacji. Minister uznał, że jest to sprzeczne z podsta-
wami programowymi nauczania. Sprawa odwołania Sielatyckiego odbiła 
się szerokim echem w instytucjach Rady Europy. W tej sprawie zabrał 
głos m.in. sekretarz generalny Rady Europy Terry Davis. Sielatycki od-
wołał się do sądu pracy. Wygrał proces – sąd przychylił się do argu-
mentów pełnomocnika Sielatyckiego, że jego odwołanie ze stanowiska 
było nieuzasadnione w świetle prawa i że stanowiło przejaw dyskrymi-
nacji. Zob. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Biuletyn Informacyj-
ny, 6/2007, s. 1-2, www.prawaczlowieka.edu.pl/pliki/9109c85a45b703f-
87f1413a405549a2cea9ab556-p22.pdf (dostęp 23.07.2015). 

10 Program nauczania języka polskiego w gimnazjum przewiduje zapo-
znanie ucznia z literaturą dwudziestolecia międzywojennego i II wojny 
światowej, tymczasem na lekcjach historii w ostatniej klasie gimnazjum 
uczniowie nie uczą się o wydarzeniach z tego okresu. Nauka historii 
kończy się na 1918 r. Tak więc uczniowie w ostatniej klasie gimna-
zjum poznają teksty kultury polskiej, europejskiej i światowej powstałe 
w okresie 1918–1945bez kontekstu historycznego.
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dzieży o wydarzeniach II wojny światowej i Holokauście11. 
Zaniepokojenie planowanymi zmianami w nauczaniu hi-
storii najnowszej wyraziła Międzynarodowa Rada Oświę-
cimska przy Prezesie Rady Ministrów. Wyrażono obawę, 
czy ta radykalna zmiana nie wpłynie negatywnie na świa-
domość polskiej młodzieży12. Przestrzegano, że ucznio-
wie polskich szkół nie będą odpowiednio przygotowani 
do aktywnego udziału w życiu państwa, nie będą mieli 
świadomości debat o wydarzeniach z historii współcze-
snej, jakie toczą się w obrębie społeczeństwa polskiego, 
a także w wymiarze międzynarodowym. Reagując na te 
uwagi, Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało ko-
smetycznych zmian w podstawie programowej, określa-
jącej m.in. zakres materiału z danej dziedziny, jaki uczeń 
powinien przyswoić na każdym etapie edukacji, wpisując 
do przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie na poziomie 
gimnazjalnym tematykę Holokaustu. Zrobiono to jednak 
niezbyt fortunnie, wpisując to zagadnienie do działu „Pa-
triotyzm dzisiaj”13. 

Zapisy nowej podstawy programowej znalazły swe od-
zwierciedlenie w podręcznikach szkolnych dla uczniów 
gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011. Z przeprowadzo-

11 L. Gorycki, Wybrane problemy nauczania o Holokauście w perspektywie 
projektu nowej podstawy programowej, [w:] P. Trojański (red.), Auschwitz 
i Holokaust…, s. 93-99.

12 Protokół XVI posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej z dnia 
17 listopada 2008 r., www.pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_
content&task=view&id=808&Itemid=69 (dostęp 20.08.2013).

13 Odpowiedni zapis tego dokumentu brzmi: „9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń: 
[…] 4) wskazuje, odwołując się do Holokaustu oraz innych zbrodni 
przeciwko ludzkości, do jakich konsekwencji może doprowadzić skrajny 
nacjonalizm; […]”, zob.: Podstawa programowa przedmiotu Wiedza 
o Społeczeństwie, [w:] Podstawa programowa z komentarzami, t. 4: 
Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum 
i liceum, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2009, s. 88.



366

nej analizy wyłonił się trudny do zaakceptowania obraz 
Holokaustu14. Po pierwsze, większość autorów niemal 
całkowicie pomijała zagadnienia związane z Holokaustem. 
Pojęcie to, jeśli już się pojawiało w podręczniku, to niemal 
zawsze jako konsekwencja antysemityzmu, szowinizmu 
i rasizmu. Kontekst, w jakim mówiono o Holokauście, 
był niemal całkowicie pozbawiony treści historycznych. 
Uczeń mógł dowiedzieć się kiedy, gdzie i w jaki sposób 
dokonała się zagłada europejskich Żydów, co działo się 
wtedy na okupowanych ziemiach polskich, w Europie i na 
świecie. Po drugie, we wszystkich podręcznikach do na-
uczania WOS w gimnazjum treści związane z Holokau-
stem były obarczone licznymi błędami i nieścisłościami 
historycznymi. Po trzecie, sposób prowadzenia narracji 
o Holokauście w wielu miejscach był niedostosowany do 
podejmowanej tematyki, niejasny i nieprecyzyjny. Za-
mazywało to prawdziwy obraz wydarzenia, czasami fał-
szowało go, a przez to wprowadzało czytelnika w błąd. 
W żadnym z analizowanych podręczników do nauczania 
WOS na poziomie gimnazjum obowiązujących w roku 
szkolnym 2010/2011 nie omawiano zbrodni w Jedwabnem. 

Warto zaznaczyć, że w tym czasie wdrażanie wątków 
związanych z Zagładą w edukacji historycznej odbywa-
ło się w atmosferze burzliwej dyskusji społecznej, doty-
czącej modelu polskiej pamięci historycznej oraz polityki 
historycznej, jaką powinno prowadzić państwo polskie. 
W toku tej dyskusji wykrystalizowały się dwa poglądy na 
sposób uprawiania i popularyzacji (w tym edukacji) wie-
dzy o przeszłości, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak 
i zewnętrznym (polityka historyczna jako element polityki 

14 R. Szuchta, Tematyka Holokaustu w najnowszych gimnazjalnych pod-
ręcznikach do nauczania WOS, [w:] „Wiadomości Historyczne”, 4/2010, 
s. 34-38, 5/2010, s. 32-41.
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zagranicznej państwa). Historiografia krytyczna szuka no-
wych, niebadanych dotąd tematów, nie stroniąc od zagad-
nień trudnych, ukazujących negatywne postawy Polaków 
w przeszłości. Historiografia afirmatywna, stawiająca so-
bie za cel odbudowę rzekomo zniszczonej tożsamości na-
rodowej Polaków, odwołuje się do wzniosłych i chwaleb-
nych momentów z historii narodowej, podsycając dumę 
narodową Polaków. Jak wynika z analizy dokumentów 
programowych wdrażanej od 2017 r. kolejnej reformy 
szkolnictwa powszechnego, edukacja historyczna zosta-
nie podporządkowana historiografii afirmatywnej. Rzą-
dząca w Polsce od jesieni 2015 r. partia Prawo i Sprawie-
dliwość realizuje własną wizję edukacji historycznej, pod-
porządkowanej afirmacji polskich wątków narodowych. 

Właśnie dlatego w nowej podstawie programowej na-
uczania historii w szkole podstawowej na próżno szukać 
rekomendacji poruszania z uczniami wątków dotyczą-
cych mniejszości narodowych, w tym historii polskich 
Żydów i ich Zagłady. W porównaniu ze starą podstawą 
programową zrezygnowano z dość szerokiego kontekstu 
omawiania problematyki Holokaustu, ograniczając się do 
wymienienia hasła „zagłada Żydów” bez szerszego kon-
tekstu. Odpowiedniemu zapisowi podstawy programowej 
nadano brzmienie: „Uczeń: charakteryzuje politykę Nie-
miec na terenach okupowanej Europy: przedstawia zagła-
dę Żydów oraz Romów i eksterminację innych narodów; 
zna przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów 
z Holokaustu”15. Zapis powyższy zamieszczono w dziale 

„II wojna światowa i jej etapy”, uwzględniającym perspek-
tywę powszechną. W dziale „Polska pod okupacją nie-
miecką i sowiecką” nie wspomina się o zagładzie Żydów 

15 Podstawa programowa..., Dz. U., 2017, poz. 356, s. 100.
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polskich w ogóle. Nawet w uszczegółowieniu tego działu 
nie wymaga się od ucznia znajomości przykładu zbrodni 
niemieckiej na narodzie żydowskim. Odpowiedni zapis 
brzmi: „Uczeń: wymienia przykłady zbrodni niemieckich 
i sowieckich (Palmiry, Katyń, kaźń profesorów lwowskich, 
Zamojszczyzna)”16. 

Jak można sądzić, polityka edukacyjna Ministerstwa 
Edukacji Narodowej pod kierownictwem Anny Zalewskiej 
realizuje afirmatywny kierunek kształtowania świadomo-
ści historycznej uczniów polskich szkół. Jest to widocz-
ne nie tylko w wypowiedziach publicznych minister Za-
lewskiej, kwestionujących udział ludności polskiej w po-
gromie w Jedwabnem 10 lipca 1940 r. oraz w Kielcach  
4 czerwca 1946 r., ale także kierunkach kształtowania edu-
kacji historycznej w najbliższych latach. 

badania nad skutecznością nauczania 
o holokauście W polskich szkołach

Pierwszymi znanymi nam badaniami nad stosunkiem 
polskich uczniów do mniejszości narodowych, w tym do 
mniejszości żydowskiej, były badania Barbary Weigl i Wie-
sława Łukaszewskiego prowadzone w latach 90. XX wieku17. 
Badaniami tymi objęto uczniów publicznych i społecznych 

16 Podstawa programowa..., loc. cit.
17 B. Weigl, W. Łukaszewski, Modyfikacja stereotypów i uprzedzeń u dzie-

ci, [w:] Z. Chlewiński, I. Kurcz, Stereotypy i uprzedzenia, Wydawnic-
two Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1992, s. 105-120; B. Weigl, 
Indywiduacja a stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci, „Przegląd 
Psychologiczny”, 36(3)/1993, s. 317-330; ead., Uprzedzenia i stereotypy 
etniczne u dzieci. Diagnoza i modyfikacja, [w:] D. Doliński (red.), Orien-
tacje defensywne. Emocje – przekonania – zachowania, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, Opole, 1994, s. 85-114.
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szkół podstawowych, głównie z terenu Opolszczyzny. Te-
matem badań nie było nauczanie o Zagładzie, gdyż takie-
go nauczania w owym czasie w szkołach podstawowych 
nie było, lecz – oceniany w złożony sposób18 – stosunek 
dzieci do Żydów, Cyganów, Niemców, Ukraińców, Polaków 
i przedstawicieli innych narodowości.

Głównym wynikiem prowadzonych pomiarów była sil-
na faworyzacja własnej grupy narodowej. Faworyzacja ta 
odbywała się zazwyczaj „kosztem innych” (np. podczas po-
działu dóbr, preferencji wytworów, oznaczania dystansu). 
Wskaźniki niechęci dotyczyły szczególnie dwóch narodów: 
Cyganów (nie używano w badaniu oficjalnej nazwy „Romo-
wie”, bo dzieci jej nie znały) i Żydów. Niechęć była wyrażana 
już przez najmłodszych uczniów, rozpoczynających naukę 
w szkole. Uzyskane, systematyczne dane ukazały potrze-
bę i sens działań edukacyjnych zmierzających do zmiany 
stosunku uczniów do mniejszości. Wobec braku w litera-
turze przedmiotu sprawdzonych i skutecznych wzorców 
oddziaływań pedagogicznych zmieniających postawy spo-
łeczne, psychologowie wraz z zespołem nauczycieli podję-
li próbę stworzenia i zastosowania autorskiego programu 
edukacyjnego.

Program został opisany w publikacji dla nauczycieli19, 
a metodologia badań ewaluacyjnych w odrębnej mono-
grafii naukowej20. Program edukacyjny oparty był na kilku 
zasadniczych założeniach. Założono:
18 Stosowano wskaźniki: dystans społeczny, liczba zalet, liczba wad, pre-

ferencja wytworu, akceptacja, deklarowana dobroczynność
19 B. Weigl, B. Maliszkiewicz (red.), Inni to także my. Mniejszości naro-

dowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. 
Program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej, GWP, Gdańsk 
1998.

20 B. Weigl, Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży. Studium 
empiryczne, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1999.
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— dostarczanie wiedzy o mniejszościach;
— uwypuklanie podobieństwa interpersonalnego między 
ludźmi z różnych grup etnicznych; 

— uwypuklanie różnorodności wewnątrzgrupowej;
— kontakt z przedstawicielami wszystkich wyodrębnio-
nych mniejszości;

— omawianie i zarazem rozmywanie stereotypów etni- 
cznych. 

Program miał trwać przez cały rok szkolny (w efekcie 
trwał dłużej) i angażować całą społeczność szkolną. 

Wyniki oddziaływań nauczycielskich były zachęcające. 
Postawy uczniów wobec najbardziej dyskryminowanych 
grup (Cyganów i Żydów) zmieniły się na korzyść. Szcze-
gólnie istotna, pozytywna zmiana dotyczyła Żydów, co 
nie wydało się zaskoczeniem, gdyż pomiar ewaluacyjny 
miał miejsce w trzecim miesiącu projektu edukacyjnego, 
po zakończonym „etapie żydowskim”. Podczas tego etapu 
WSZYSCY nauczyciele, uczniowie, a także chętni rodzice, 
intensywnie – choć w uproszczony, dopasowany do wieku 
uczniów sposób – poznawali literaturę, historię, geogra-
fię, sztukę, kulturę, kuchnię narodu żydowskiego. Oprócz 
efektu specyficznego (modyfikacja postaw wobec Żydów 
po „etapie żydowskim”) odnotowano efekty niespecyficzne 
(osłabienie faworyzacji grupy własnej i polepszenie postaw 
wobec wszystkich narodowości po „etapie żydowskim”). 
Sygnalizowany program edukacyjny nie jest łatwy do po-
wtórzenia21. Odbywał się w małej szkole społecznej, był 
uzgadniany z rodzicami uczniów, odwoływał się do pracy 
całego grona nauczycieli, zawierał konsultacje psychologa, 

21 O ile nam wiadomo, nikt – mimo szkoleń i materiałów edukacyjnych – 
tego nie próbował (przypis autorów).
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konstruowany był w oparciu o wiedzę przedmiotową, pe-
dagogiczną i psychologiczną. 

W kolejnych latach wiele szkół wprowadzało autorskie 
programy wychowawcze i edukacyjne zawierające wiedzę 
o wybranych mniejszościach. Szczególne miejsce szkoły 
poświęcały mniejszości żydowskiej i Zagładzie. Znacznie 
mniej było badań spełniających standardy naukowe, doty-
czących postaw wobec mniejszości narodowych i etnicz-
nych uczniów i oceny skuteczności programów nauczania. 
Zasygnalizuję dwie prace prowadzone przez specjalistycz-
ne ośrodki uniwersyteckie, tzn. Centrum Badań Holokau-
stu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań nad 
Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego.

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs22 z zespołem zrealizowa-
ła w roku szkolnym 2008/2009 duże badania ankietowe 
z udziałem młodzieży w 95 szkołach ponadgimnazjalnych. 
Badania dotyczyły postaw wobec Żydów. Wyniki pokazały 
znaczące luki w wiedzy historycznej, stereotypowe wize-
runki „przedwojennego Żyda”, ale tylko w przypadku ry-
sunków, nie zaś w opisie werbalnym, jednocześnie zaś brak 
akceptacji dla postaw antysemickich. Szczególnie ciekawy 
wynik związany był z pytaniem: „Czy Żydzi w naszym kraju 
mają zbyt wielki wpływ na… politykę/życie gospodarcze/
prasę, radio i telewizję?”. Najczęściej wybieraną przez mło-
dzież odpowiedzią, we wszystkich trzech obszarach było: 

„nie wiem, nie interesuje mnie to”. Podobne merytorycznie 
odpowiedzi („trudno powiedzieć” oraz „jestem niezdecy-

22 J. Ambrosewicz-Jacobs, Świadomość Holokaustu wśród młodzieży pol-
skiej po zmianach systemowych 1989 roku, [w:] F. Tych, M. Adamczyk-
-Garbowska (red.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Żydowski Insty-
tut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Lublin – Warszawa 2011,  
s. 625-658.
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dowany”) angażowały znacznie mniejsze grono responden-
tów. Charakterystyczny dla badanej młodzieży był brak za-
interesowania, obojętność wobec przedmiotu pytania.

Badania warszawskie23 zrealizowane były w 20 stołecz-
nych szkołach średnich wśród 1250 uczniów. Pytania 
kwestionariusza dotyczyły kolejno: faktograficznej wiedzy 
związanej z historią Holokaustu, oceny historycznych po-
staw Polaków oraz własnych postaw wobec Żydów. Jednym 
z głównych celów badania było zrozumienie, w jaki sposób 
polska szkoła wpływa na wiedzę i postawy uczniów. Ana-
lizy korelacyjne pokazały, że wiedza historyczna o faktach 
była prawie niezależna od edukacji szkolnej. Czyli skutecz-
ność szkół w przekazywaniu rzetelnej wiedzy historycznej 
była niska. Autorzy raportu podkreślili dodatkowo pra-
widłowość poddającą w wątpliwość efektywność szkolnej 
nauki o Holokauście dla kształtowania się postaw wobec 
Żydów. Okazało się, że im więcej godzin szkolnych prze-
znaczali nauczyciele na edukację o Holokauście, tym wyżej 
uczniowie oceniali pomoc Polaków dla ludności żydowskiej 
w czasie II wojny światowej. Paradoksalnie, nasycenie tre-
ściami przeznaczonymi na naukę o Zagładzie stymulowało 
faworyzację własnej grupy narodowej, nie zaś chęć kontak-
tu z żydowskimi rówieśnikami. Działania szkoły na rzecz 
osłabiania uprzedzeń okazały się dalece niedostateczne.

Można jednak optymistycznie dodać, że wiele inicjatyw 
nieformalnych, dziejących się poza terenem szkoły lub 
w jej murach, ale poza czasem lekcji, przynosi oczekiwane 
rezultaty24.

23 M. Witkowska, A. Stefaniak, M. Bilewicz, Stracone szanse? Wpływ pol-
skiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów „Psychologia Wy-
chowawcza”, 5/2014, s. 147-159.

24 Patrz: Działalność i sylwetki nauczycieli nagradzanych rokrocznie w Kon-
kursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.
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refleksje psychologa zanurzonego 
W rzeczyWistości szkolnej25

Omawiane wcześniej wyniki badań i niepokoje dotyczące 
programów i podręczników do nauczania o Holokauście, 
każą z najwyższą starannością planować oddziaływania 
edukacyjne dotyczące tej tematyki. Oprócz profesjonalnej 
wiedzy historycznej ważne jest spełnienie wielu warun-
ków psychologicznych, które uprawdopodobnią sensow-
ność i efektywność nauczania. Sami nauczyciele – historycy 
i poloniści, a także pedagodzy wczesnoszkolni, muzealnicy 
i artyści pracujący z dziećmi formułują pytania odwołujące 
się do wiedzy psychologicznej. Najważniejsze wątpliwości 
dotyczą wieku dziecka, w jakim można wprowadzać wie-
dzę (informacje i obrazy) o Holokauście, metodyki wpro-
wadzania tej wiedzy, kompetencji osobowościowych i spo-
łecznych nauczyciela uczącego o Zagładzie, konieczności 
(lub nie?) uzgadniania przekazywanych treści z systemem 
wartości rodziny ucznia.

Kiedy (w jakim wieku) można zacząć przekazywać uczniom 
wiedzę o Zagładzie?

Z różnych istotnych względów nauczyciele szkoły pod-
stawowej obawiają się podejmowania na lekcjach proble-
matyki Holokaustu. Przeważają wątpliwości, czy młodsi 
uczniowie są w stanie zrozumieć istotę Zagłady, czy rodzice 
uczniów zaakceptują tak drastyczną problematykę. 

Nie ma określonej granicy wieku, od której można za-
cząć rozmawiać z dzieckiem o trudnych egzystencjalnych 
zdarzeniach. Warto rozmawiać wtedy, gdy dziecko rozumie 

25 Poniższa część tekstu była, w innym kontekście, publikowana w artykule 
B. Weigl, Nauczanie dzieci o Zagładzie. Recenzja pięciu książeczek dla 
młodszych uczniów. Rekomendacje psychologiczne „Psychologia Wycho-
wawcza”, 7/2015, s. 285-294.
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już po swojemu pojęcia „dobro” i „zło”, „życie” i „śmierć”. 
Psychologowie rozwojowi przyjmują, że czas ten następuje 
w wieku około 5-6 lat. Można już wtedy pokazywać dzie-
ciom wybrane miejsca związane z Zagładą, czytać krót-
kie książeczki, opowiadać fragmenty własnych historii ro-
dzinnych. Dobrze, gdy przekazywane narracje i symbole są 
powiązane z konkretnymi znanymi ludźmi, np. z rodziną, 
znajomymi, sąsiadami, osobami z bliskiego otoczenia. 

Czy podczas lekcji o Holokauście można wzbudzać emo-
cje u uczniów, czy raczej skupić się na obiektywnych faktach 
i racjonalnych argumentach?

Stereotypy społeczne rodzą się tam, gdzie wiedza o innych 
ludziach jest uboga, fragmentaryczna, niepełna. Uprzedze-
nia powstają, gdy stereotypy wiążą się z silnymi negatyw-
nymi emocjami. Wiedza jest warunkiem koniecznym coraz 
lepszego rozumienia świata współczesnego i historycznej 
przeszłości. Ale sama wiedza nie gwarantuje współodczu-
wania i empatii. Postawienie uczniów w sytuacji „wejścia 
w cudzą skórę”, zmiana perspektywy z „oni” na „my” ułatwia 
uczniom przeżycie i przyswojenie trudnych faktów. Wzbu-
dzając emocje, nauczyciel powinien być jednak pewien, że 
potrafi dać sobie radę z uczuciami uczniów oraz ze swoimi 
emocjami. Mądry dorosły wyjaśnia uczniom świat, interpre-
tuje i pyta o interpretacje, nadaje światu sens. Nie da się tego 
dobrze zrobić, będąc przytłoczonym własnymi przeżyciami.

Jak chronić uczniów przed traumą związaną z drastycz-
nymi treściami i obrazami eksponowanymi w filmach, opra-
cowaniach książkowych, muzeach?

Rolą nauczyciela jest uważne obserwowanie, jak uczeń 
(każdy uczeń w grupie!) reaguje na przekazywane informa-
cje czy obrazy. W sytuacji lekcyjnej (film, muzeum, spotka-
nie) byłoby dobrze, gdyby grupą uczniów zajmowały się co 
najmniej dwie osoby. Nauczyciel prowadzący powinien być 
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odpowiedzialny za całościowy, merytoryczny przebieg lek-
cji, inny dorosły powinien udzielić wsparcia konkretnemu 
uczniowi wtedy, gdy ten tego potrzebuje.

Jakiego języka – abstrakcyjnego czy konkretnego – należy 
używać, ukazując zbrodnie ludobójstwa?

Język przekazu powinien być połączony z możliwościami 
poznawczymi odbiorcy. Dla młodszych uczniów (7-11 lat) 
lepszy będzie język konkretny, dla starszej młodzieży abs-
trakcyjny, nieunikający jednak przykładów, które pozwalają 
zobaczyć pojedynczą konkretną ofiarę, kata czy obserwa-
tora. Nauczyciel musi umieć reagować na fakt, gdy tematy-
ka żydowska bądź cygańska wywoła niestosowne, a nawet 
wulgarne żarty uczniów. Trzeba pamiętać o szanowaniu 
różnicy poglądów, ale też o wyznaczaniu granic i przerywa-
niu mowy pogardy. Nauczyciel powinien umieć ocenić, na 
ile żarty są objawem nadmiernego napięcia wśród uczniów, 
na ile wrogich lub nacjonalistycznych postaw.

Czy uwypuklać masowy charakter zbrodni na wybranych 
narodach (Żydzi, Romowie), czy raczej pokazywać indywi-
dualne losy konkretnej osoby, dziecka, rodziny ? 

Pokazanie losów pojedynczej osoby, czy to dziecka – 
ofiary Holokaustu (np. poprzez czytanie jego pamiętnika), 
czy też osoby ratującej (np. słuchanie rozmowy ze Sprawie-
dliwym wśród Narodów Świata), pozwala na bliższą iden-
tyfikację, łatwiejsze utożsamienie się z bohaterami lekcji. 
Poprzez proces indywiduacji (przeciwieństwo anonimowo-
ści, rozproszenia) tworzy się symboliczne nawiązanie więzi 
pomiędzy dwiema lub więcej osobami. Nie rezygnując więc 
z przekazywania rzetelnej wiedzy w wymiarze historycz-
nym i globalnym, dobrze jest pokazać indywidualne losy 
konkretnego człowieka w całej ich złożoności, motywacji 
zachowań, przeżyć, bólu, nadziei.
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Czy przywoływać głównie fakty polskiej pomocy Żydom 
(tzn. uczyć o Sprawiedliwych), czy pokazywać też obojętność 
polskich świadków, a nawet fakty wrogości i zbrodni wobec 
żydowskim współmieszkańcom?

Akceptacja własnej indywidualnej i zbiorowej tożsamości 
jest bardzo ważnym elementem prawidłowego kształtowa-
nia osobowości. Znajomość i duma dotycząca „własnych 
korzeni” są podstawą rozwoju społecznego i pozwalają na 
stopniowe poszerzanie kręgu osób bliskich o innych ludzi 
z dalszego otoczenia, innych narodowości, religii i kultur. 
Ujmując rzecz skrótowo: należy akceptować siebie, aby 
umieć akceptować innych. Z drugiej strony wiadomo (takie 
są wyniki badań psychologicznych), że bardzo silne skupie-
nie się na własnej tożsamości narodowej uprawdopodabnia 
niechęć do narodów tradycyjnie traktowanych jako obce. 
Od mądrego nauczyciela zależy trafne wyważenie propor-
cji pomiędzy pokazywaniem sprawiedliwych i niesprawie-
dliwych Polaków. Decyzja nie powinna być przypadkowa, 
winna być owocem świadomej i poważnej refleksji.

Czy odwoływać się do współczucia, empatii z ofiarami, 
czy raczej uwypuklać rolę obserwującego, biernego świadka 
jako przyczyny nieudzielania pomocy?

 Niezwykle ważne w nauce o Zagładzie jest pokazanie 
i wyjaśnienie mechanizmu anonimowości i rozproszenia, 
często odpowiedzialnych za bierność społeczną (zwłaszcza 
w sytuacji zagrożenia). Pomocą dla nauczyciela może być 
wiedza z psychologii społecznej dotycząca skutków anoni-
mowości, rozproszenia odpowiedzialności, konformizmu 
i wpływu autorytetu na zachowanie jednostki26.

26 P. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, tłum. 
A. Cybulko et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;  
E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, tłum. L. Grzesiuk et al., Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
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Czy powinno się uzgadniać z rodzicami uczniów plany 
wprowadzenia cyklu lekcji o Zagładzie?

Dla małego dziecka niezwykle ważna jest spójność i kon-
sekwencja przekazu pomiędzy domem i szkołą, wspólny 
język nauczycieli i rodziców. Z tego powodu dobrze jest po-
informować rodziców o planowanej tematyce lekcji, prze-
dyskutować z nimi formy, jakie nauczyciel zamierza stoso-
wać, przekonać do potrzeby i sensowności takiej problema-
tyki, uzyskać akceptację. W przypadku sprzeciwu któregoś 
z rodziców (lub ich grupy) powinno się, szanując prawo 
rodziców do stanowienia o własnym dziecku, ograniczyć 
zakres proponowanych lekcji lub też zapewnić danemu 
dziecku możliwość nieuczestniczenia w konkretnej jedno-
stce lekcyjnej. Można też rozważyć zaproszenie rodziców 
do współtworzenia projektu danego modułu.

Czy każdy nauczyciel powinien umieć przekazywać wie-
dzę o Zagładzie, czy też potrzeba do tego specjalnych pre-
dyspozycji lub doświadczenia?

Każdy polski nauczyciel POWINIEN umieć przekazywać 
uczniom wiedzę o Zagładzie. Holokaust był wydarzeniem 
ekstremalnym i wyjątkowym. Odbywał się na naszych zie-
miach. Niezależnie od specjalności każdy nauczyciel może 
znaleźć się w sytuacji, w której powinien wyjaśnić lub sko-
mentować pytanie ucznia, niejasność, obecność miejsca pa-
mięci, napisy na murach, zaczepne zachowanie. W Polsce 
jest obecnie wielu wykształconych, mających specjalistycz-
ne przygotowanie nauczycieli uczących w szkołach o Za-
gładzie. Wszyscy inni dorośli mający kontakt z uczniami 

– nauczyciele, wychowawcy, duchowni, rodzice – powinni 
umieć im towarzyszyć.
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Edukacja i pamięć o Holokauście 
na przykładzie wizyt studyjnych 
młodzieży izraelskiej w Polsce27 

Katarzyna Suszkiewicz

Na przestrzeni lat sposób postrzegania Zagłady ewolu-
ował, a obecność tej problematyki w izraelskich progra-
mach szkolnych nie była od samego początku kwestią 
oczywistą. Charakteryzując ten proces zmian, można 
wyróżnić w nim co najmniej cztery wyraźne cezury. 

Lata 50. i 60. aż do procesu Eichmanna to okres, w któ-
rym w programach szkolnych dominowała tematyka pań-
stwowości, a decyzje o przekazywaniu wiedzy o Holokau-
ście zależały od danej placówki i konkretnego edukatora. 
Państwo pozwalało na nauczanie o Zagładzie, ale raczej 
nie ingerowało w sposób przekazywania wiedzy. Domino-
wał kult bohaterstwa, często eksponowany podczas szkol-
nych akademii i upamiętnień. Proces „architekta Holo-
kaustu” Adolfa Eichmanna, toczony w latach 1960–1962, 
otworzył nowy okres, w którym rządzący zaczęli zdawać 
sobie sprawę z faktu, że zakres tematyki o Shoah powinien 
zostać poszerzony. Z drugiej strony wielu nauczycieli po-

27 Artykuł ten stanowi fragment pracy doktorskiej autorki Problematyka 
Holokaustu w historii politycznej Izraela 1948-2012, przygotowanej 
pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kiwior-Filo i obronionej w dniu 28 
czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim (maszynopis z dnia 
11 lutego 2017 roku). 
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strzegało ten proces bardziej jako zagrożenie dla istnieją-
cej wówczas narracji niż wyzwanie. Po doświadczeniach 
wojny sześciodniowej i wojny Jom Kipur Holokaust stał 
się zagadnieniem obowiązkowym zarówno podczas lekcji, 
jak i egzaminów maturalnych. Od lat 80. postępowało sys-
tematyczne rozszerzanie nauczania tej problematyki, a jej 
zwieńczeniem były wyjazdy edukacyjne młodzieży izrael-
skiej do Polski. Obecnie jesteśmy świadkami krytycznych 
dyskusji na temat edukacji o Holokauście i dekonstrukcji 
istniejących założeń, choć proces ten jest dopiero w fazie 
inicjacyjnej.

Celem artykułu jest analiza wizyt studyjnych młodzieży 
izraelskiej w Polsce jako swoistej kulminacji izraelskiego 
procesu edukacyjnego. Zrozumienie znaczenia tych dele-
gacji nie jest możliwe bez przybliżenia zmian zachodzących 
w nauczaniu o Holokauście w Izraelu na przestrzeni lat. 
Dodatkowo autorka pokusiła się o przedstawienie proble-
matyki spotkań polsko-izraelskich będących szczególną od-
powiedzią na te wyjazdy. Artykuł został napisany w głów-
nej mierze w oparciu o analizę materiałów Ministerstwa 
Edukacji Izraela, literaturę przedmiotu odwołującą się do 
teoretyków i praktyków izraelskich pedagogów oraz izra-
elską prasę. 

nauczanie o holokauście na tle  
eWolucji systemu szkolnictWa

Edukacja o Holokauście w Izraelu w państwowych szko-
łach publicznych stanowi wykładnię państwowego po-
strzegania problematyki Zagłady w Izraelu. Erik H. Co-
hen, profesor Szkoły Pedagogicznej Uniwersytetu Bar-Ilan, 
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w swojej pionierskiej książce28 dzieli historię nauczania 
o Holokauście w Izraelu na cztery okresy. Pierwszy z nich 
obejmuje lata utworzenia i formowania państwowości 
1945-1961. Drugi okres, przypadający na lata 1961-1967, 
jest ściśle związany z procesem Adolfa Eichmanna i jego 
konsekwencjami. Trzecie stadium obejmuje okres woj-
ny sześciodniowej i wojny Jom Kipur aż do roku 1981. 
Ostatni okres wyróżniony przez Cohena przypada na 
lata 1980-2000, kiedy nauczanie o Holokauście zostało 
ujednolicone29.

Edukacja żydowska przed powstaniem izraelskiego pań-
stwa charakteryzowała się dużą różnorodnością. Przede 
wszystkim ruchy polityczne, a także różne odłamy we-
wnątrz każdego z nich, w tym syjonizmu, miały odmien-
ne pomysły na edukację Żydów. Nauczanie przed 1920 
rokiem nazwane jest w literaturze przedmiotu odrębnymi 
nurtami edukacyjnymi. Po ustanowieniu Mandatu Brytyj-
skiego w Palestynie szkolnictwo zostało podporządkowa-
ne najpierw Radzie Narodowej Jiszuwu, a potem Agencji 
Żydowskiej30. Znacznym osiągnięciem syjonistycznych 
pionierów jest to, że językiem wykładowym w szkołach od 
tamtego czasu aż do dnia dzisiejszego jest język hebrajski31.

W 1953 roku zostało ustanowione Państwowe Prawo 
Edukacyjne (State Educational Law), które ostatecznie 
uporządkowało kwestię odrębnych trendów edukacyj-
nych. Pierwszy, ogólny, syjonistyczny trend połączono 

28 E.H. Cohen, Identity and Pedagogy. Shoah Education in Israeli State 
Schools, Academic Studies Press, Brighton 2013. 

29 Ibid., s. 38-55.
30 D.J. Elazar, Education in a Society at the Crossroad: An Historical 

Perspective on Israeli Schooling, „Israel Studies”, 2(2)/1997, s. 43-44.
31 W.I. Ackerman, The Americanization of the Israeli Education, „Israel 

Studies”,5(1)/2000, s. 241.
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z wywodzącym się ze środowiska Mapai32, dając podwa-
liny pod państwowy system edukacji. Narodowo-religij-
ny nurt Mizrachi33 wyznaczył państwowo-religijny odłam 
w systemie edukacji zsekularyzowanej. Natomiast ostat-
ni z trendów, wykształcony przez społeczność ultra-or-
todoksyjnych Żydów, choć zyskał odrębność, nie został 
włączony w system edukacji państwowej. W marcu 1954 
roku została opublikowana pierwsza część państwowego 
programu nauczania dla klas I-IV, a w grudniu 1955 roku 

– dla klas V-VIII34. Osobą odpowiedzialną za te programy 
był Ben Zion Dinur, ówczesny minister edukacji w rządzie 
Dawida Ben Guriona35.

W pierwszych latach formowania się izraelskiej pań-
stwowości można zauważyć wyraźną dychotomię po-
między nowym państwem a diasporą. Negowanie tej 
ostatniej znalazło także swoje wyraźne miejsce w syjoni-
stycznej edukacji narodowej. Ten głęboki rozdźwięk przy-

32 Mapai (hebr. Partia Robotników Ziemi Izraela) – założona w latach 
30. XX wieku, powstała z połączenia Żydowskiej Socjaldemokratycznej 
Partii Socjalistycznej Poalej Syjon (hebr. Robotnicy Syjonu) oraz Ahdut 
Ha-Avoda (hebr. Jedność Pracy) kierowanej przez Dawida Ben Guriona. 
Zob. K. Chaczko, System partyjny Izraela w perspektywie struktury po-
działów socjopolitycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2011, s. 52.

33 Mizrachi (od hebr. merkaz ruchani – centrum duchowe; ale też wschod-
ni) - religijny ruch syjonistyczny, którego cele wyrażało sformułowane 
motto: „Ziemia Izraela dla ludu Izraela zgodnie z Torą Izraela” (hebr. 
„Erec Israel le-am Israel al-pi Torat Israel”). Ewolucja ideologiczna pro-
wadząca do powstania Mizrachi datuje się od początku XX wieku. N. 
Aleksiun, Mizrachi, [w:] Z. Borzymińska, R. Żebrowski (red.), Polski 
słownik judaistyczny. Dzieje – kultura – religia, t. 2, Wydawnictwo Pró-
szyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 169.

34 T. Tadmor-Shimony, Cultivating the Soil as an Educational Message in 
Israeli Schools during the 1950s and 1960s, „Journal of Modern Jewish 
Studies”, t. 10, nr 1, s. 24-25.

35 Ibid., s. 26. 
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czynił się również do umniejszania znaczenia ocalałych 
z Holokaustu36.

Wspomnianą dychotomię można łatwo wykazać na 
przykładzie wdrażania do systemu szkolnictwa treści 
związanych z wzorem „nowego Żyda”, silnego kibucni-
ka przejawiającego umiłowanie do ziemi Izraela w kon-
traście do figury słabego Żyda-ofiary z diaspory37. Tali 
Tadmor-Shimony, wykładowczyni Uniwersytetu Ben 
Guriona specjalizująca się w historii edukacji, analizuje 
zagadnienie w swoim studium dotyczącym żydowskich 
szkół funkcjonujących w nurcie nauczania państwowego38. 
Wskazuje na trzy formy implementacji tematu przywią-
zania do ziemi. Przede wszystkim zwraca uwagę na fakt, 
że w treści podręczników znajdowało się wiele odwołań 
do syjonistycznego etosu, zarówno w fabułach opowieści 
literackich, zadaniach matematycznych czy wykorzysty-
wanych w podręcznikach grafikach i mapach39. Drugą for-
mą wzmacniania relacji z ziemią Izraela było jej fizyczne 
uprawianie w przyszkolnych ogródkach i farmach. Pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży plonów przeznaczano w czę-
ści na potrzeby Żydowskiego Funduszu Narodowego40. 

36 W.I. Ackerman, op. cit., s. 4.
37 Zob. O. Almog, The Sabra. The Creation of the New Jew, tłum. H. Watz-

man, University of California Press, Berkeley 2000.
38 T. Tadmor-Shimony, Cultivating the Soil as an Educational Message in 

Israeli Schooling During the 1950s and 1960s, „Journal of Modern Jewish 
Studies”, 10(1)/2011, s. 23-42.

39 Ibid., s. 27-30.
40 Żydowski Fundusz Narodowy (hebr. Keren Kaj(j)emet le-Israel) został 

utworzony 29 grudnia 1901 roku na V Kongresie Syjonistycznym w celu 
nabywania ziemi w Palestynie i zagospodarowywania jej. Na ten cel 
zbierano datki podczas różnych uroczystości, jak również w synago-
gach. Prowadzono też specjalne akcje, których przykładem jest zbiórka 
funduszy na założenie w Palestynie lasu, który miał być poświęcony 
pamięci wymordowanych polskich Żydów (Jaar K(e)dosze(j) Polin, Las 
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W ten sposób uczniowie mogli mieć poczucie wykupy-
wania obiecanej im przez Boga ziemi41. Ostatnią formą 
było celebrowanie różnego rodzaju festynów związanych 
z kalendarzem rolniczym oraz syjonistyczna próba zastą-
pienia patrzenia na czas przez pryzmat świąt żydowskich 
patrzeniem w kategoriach rytmu pór roku42. 

Pierwszymi formalnymi decyzjami dotyczącymi naucza-
nia o Holokauście było ustanowienie w 1951 roku Dnia Pa-
mięci o Holokauście i Heroizmie43 oraz utworzenie w 1953 
roku Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holo-
kaustu Yad Vashem w Jerozolimie44. Jednocześnie, pod 
auspicjami Ministerstwa Edukacji oraz Kibucu Bojowni-
ków Getta, został opublikowany pierwszy podręcznik do 
nauczania o Szoa45. Ben Zion Dinur, opracował również 
dwugodzinną lekcję „Dojście nazistów do władzy i Szoa” 
dla klasy VIII46. Niemniej nauczanie to nie było zinstytu-
cjonalizowane i niewiele szkół de facto je wdrażało. Prowa-
dzono nieformalne ceremonie związane z rocznicą walki 
w getcie warszawskim bądź obchodami 10 dnia miesiąca 

Męczenników Polski). N. Aleksiun, Keren Kaj(j)emet le-Israel, [w:] Z. 
Borzymińska, R. Żebrowski (red.), op. cit., s. 770-771.

41 T. Tadmor-Shimony, op. cit., s. 31. Ten aspekt działań edukacyjnych 
wyjątkowo był podporządkowany Ministerstwu Rolnictwa, nie zaś 
Ministerstwu Edukacji.

42 Ibid., s. 32-35.
43 Zob. D. Handelman, Nationalism and the Israeli State. Bureaucratic 

Logic in Public Events, Berg, Oxford 2004.
44 Zob. R. Stauber, The Holocaust in Israeli Public Debate in the 1950s. 

Ideology and Memory, Vallentine Mitchell, London 2007.
45 Tytuł podręcznika brzmiał Shoah and the Rebellion, co już wskazuje na 

narrację syjonistyczno-bohaterską. Za: E.H. Cohen, op. cit., s. 45.
46 W wersji angielskiej: The Nazis’ Rise to Power and the Shoah. Za: E.H. 

Cohen, op. cit., s. 45.
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tewet47, ale były to inicjatywy sporadyczne, mające na celu 
utrwalenie narracji syjonistycznej48. Narrację tę wzmocniły 
w edukacji szkolnej również protesty związane z uzyska-
niem niemieckich odszkodowań49 oraz negatywna ocena 
postawy Rudolfa Kasztnera i przedstawianie go jako po-
plecznika nazistów50.

Pomimo licznej grupy ocalałych, żyjących w tym cza-
sie na terytorium Izraela i ich potrzeby swoistego kathar-
sis poprzez opowiedzenie swojej dramatycznej historii, 
w programach nauczania tego okresu trudno doszukać 
się informacji o Holokauście. Jak pisze Julia Resnik, wykła-
dowca na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, „naro-
dowa pamięć zbiorowa kierowała się inną logiką niż część 
społeczeństwa, jaką byli Ocaleni”51. Dychotomia między 

47 10 tewet – Asara be-Tewet, dzień upamiętniający rozpoczęcie oblężenia 
Jerozolimy przez babilońskiego króla Nabuchodonozora. Powyższe dni 
są w kalendarzu żydowskim dniami postu i umartwienia. Za: S.P. De 
Vries Mzn, Obrzędy i symbole Żydów, Kraków 2006, s. 201-213.

48 E.H. Cohen, op. cit., s. 45.
49 Proces negocjacji odszkodowań za Holokaust pomiędzy Izraelem 

a RFN w latach 50. Zob. N. Sagi, German Reparations. A History of 
Negotiations, St. Martin’s Press, New York 1986; M. Henry, Confronting 
the Perpetrators. A History of Claims Conference, przedm. M. Gilbert, 
Vallentine Mitchell, London 2007.

50 E.H. Cohen, op. cit., s. 47. Rudolf Kasztner był przewodniczącym Komi-
tetu Pomocy Żydom Węgierskim, który negocjował w sprawie ocalenia 
Żydów z Adolfem Eichmannem podczas pobytu tego ostatniego na Wę-
grzech w 1944 roku. W latach 1952-1955, już w Izraelu, odbył się proces 
o zniesławienie Rudolfa Kasztnera wytoczony przez państwo Izrael (i rzą-
dzącą w tym czasie Mapai) Malchielowi Grünwaldowi. Zob. A. Porter, Po-
ciąg Kasztnera. Prawdziwa historia Rezső Kasztnera, nieznanego bohatera 
Holokaustu, tłum. S. Musielak, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2009; 
Y. Weitz, The Man who Was Murdered Twice. The Life, Trial and Death 
of Israel Kasztner, tłum. C. Naor, Yad Vashem, Jerusalem 2011.

51 J. Resnik, ‘Sites of memory’ of the Holocaust: shaping national memory 
in the education system in Israel, „Nations and Nationalism”, 9(2)/2003, 
s. 305.
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nowym państwem a diasporą, widoczna w obszarze edu-
kacji ogólnej, funkcjonowała również na płaszczyźnie na-
uczania o Holokauście. Cenionymi wartościami w pań-
stwie były: odwaga, siła, zdolność do podjęcia walki w imię 
obrony kraju. Lata 50. stanowią w tym względzie znako-
mity przykład dowartościowania państwowości (hebr. 
mamlakhtijut, ang. statism) i postaw narodowej dumy 
i śmiałości52. W tym kontekście tematyka Holokaustu 
i przypominanie tragedii ofiar stanowiło zagrożenie dla 
forsowanej przez syjonistów narracji edukacyjnej53. 

W takim też syjonistycznym kluczu uczono o Holokau-
ście, ponadto w znikomym wymiarze. Zagłada była ele-
mentem szerszego zagadnienia – historii II wojny świato-
wej, nie zaś historii narodu żydowskiego. W świetle treści 
kształcenia Żydzi byli pokazywani jako ci, którzy przyłą-
czyli się do wojny z nazistami, a nie ci, którzy byli głów-
nym celem i ofiarami tej wojny. Dominowała pozbawiona 
indywidualizmu figura Żydów-ofiar. Podmiotowo przed-
stawiano tylko tych, którzy walczyli zbrojnie54. Według Da-
wida Ben Guriona, tylko w ten sposób Izrael mógł odnaleźć 
swoje sprawiedliwe miejsce na arenie międzynarodowej; 
nie jako ofiara, ale jako sprzymierzeniec w walce55. 

Proces Adolfa Eichmanna spowodował rozszerzenie za-
kresu działań edukacyjnych w latach 60. Ministerstwo Edu-
kacji utworzyło Komisję do Spraw Nauczania o Holokau-

52 D.A. Porat, From the Scandal to the Holocaust in Israeli Education, 
„Journal of Contemporary History”, 39(4)/2004, s. 622.

53 J. Resnik, op. cit., s. 305. Zob. List obiegowy Ministerstwa Edukacji 
z dnia 16 marca 1961 roku, który szczególnie podkreśla rolę bohater-
stwa w nauczaniu o Holokauście. Za: Israeli State Archive (dalej ISA), 
GL_3.1137 teczka Materiały edukacyjne o Holokauście i bohaterstwie 
1961-1966.

54 D.A. Porat, op. cit., s. 621.
55 Ibid., s. 623.
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ście w izraelskich szkołach, a Instytut Pamięci Yad Vashem 
zorganizował serię seminariów dla nauczycieli i studentów 
pedagogiki. Podczas jednego ze spotkań tej komisji w dniu 
15 stycznia 1961 roku odnotowano wypowiedź: „nasza mło-
dzież unika wszystkiego, co wygląda na słabość”56. W tym 
czasie nadal dominowała perspektywa podkreślająca boha-
terstwo Żydów walczących z nazistami, partyzantów oraz 
bojowników w gettach57. W zaleceniach do wykonania 
programu nauczania, opatrzonych datą 15 listopada 1962, 
możemy przeczytać, że osobą podejmującą ten temat jest 
wychowawca lub wybrany przez niego nauczyciel, który 

„ma wiedzę lub czuje się na siłach, żeby podjąć ten temat”58. 
W świetle dokumentu nauczania o Holokauście mają się 
także podejmować nauczyciele literatury. Najlepiej, gdyby 
wszystkie lekcje dotyczące tego tematu obywały się pomię-
dzy Świętem Pesach a 27 nisana59. 

Proces Eichmanna, pomimo deklaracji Dawida Ben 
Guriona, że ma się stać lekcją edukacyjną dla całego na-
rodu, stanowił w oczach nauczycieli poważne zagrożenie 
dla utrwalania obrazu nowego Żyda-kibucnika. Faktem 
jest, że nawet 10 lat po procesie informacje o nim nie zo-
stały zawarte w podstawie programowej60. Erik H. Cohen 
podkreśla, że w tym czasie wielu z uczniów i uczennic 

56 ISA, GL_3.1137 teczka Materiały edukacyjne o Holokauście i bohater-
stwie 1961-1966. 

57 E.H. Cohen, op. cit., s. 48-49.
58 ISA, GL_4782.2, teczka Zalecenia do wykonania program nauczania 

z 15 listopada 1962 r. 
59 Ibid. W liście obiegowym głównego kierownika Ministerstwa Edukacji 

do dyrektorów szkół z dnia 11 marca 1964 r. znajdujemy upomnienie, 
że „należy wznowić nauczanie czym jest Holokaust i jakie ma znaczenie 
dla naszego narodu”. Za: ISA, GL_3.1137, teczka Materiały edukacyjne 
o Holokauście i bohaterstwie 1961-1966.

60 D.A. Porat, op. cit., s. 624.
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w izraelskich szkołach było jednocześnie dziećmi Ocala-
łych, a mimo to nie miało dużej wiedzy na temat Holo-
kaustu, gdyż rodzice nadal nie dzielili się swoimi wojen-
nymi traumami61. 

Trzeci okres ewolucji w nauczaniu o Holokauście zna-
czą doświadczenia dwóch wojen: sześciodniowej, której 
wybuch wiązał się z uczuciem lęku o dalszą egzysten-
cję państwa, a zakończenie było kojarzone z poczuciem 
wielkiej dumy narodowej, po znacznych zdobyczach te-
rytorialnych, oraz wojny Jom Kipur. Ta ostatnia obnażyła 
zgubne zadufanie Izraelczyków i zrodziła przekonanie, że 
Holokaust może się jednak powtórzyć, mimo posiadania 
suwerennego państwa62. Wielu badaczy historii edukacji 
w Izraelu zgadza się co do tezy, że początki większego za-
interesowania Holokaustem można odnaleźć w doświad-
czeniu wojny Jom Kipur63. To właśnie doświadczenie za-
grożenia i pojmowania losu żydowskiego przez pryzmat 
nieustannego bycia ofiarą skonsolidował izraelskie społe-
czeństwo bardziej niż religia czy tradycja64.

 W latach 70. nastąpiły też kluczowe zmiany w progra-
mach nauczania o Holokauście. Tematyka Zagłady została 
wyłączona z działu związanego z II wojną światową i sta-
ła się częścią historii narodu żydowskiego. Osobiste do-
świadczenia wojenne młodzieży pozwoliły jej na swoiste 
utożsamienie z ofiarami Holokaustu. Te ostatnie nie były 
już postrzegane en masse, lecz zaczęły nabierać cech indy-
widualnych. Opór, rozumiany wcześniej jedynie jako wal-

61 E.H. Cohen, Identity and Pedagogy..., op. cit., s. 48-49. 
62 Ibid., s. 49-50.
63 J. Resnik, op. cit., s. 301; C. Schatzker, Teaching the Holocaust: Dilemmas 

and Considerations, „The Annals of the American Academy of Political 
and Social Science”, 450/1980, s. 219.

64 Ibid., s. 310.
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ka zbrojna, również uzyskał nowe znaczenie. Przez opór 
rozumiano każdy akt nieposłuszeństwa wobec nazistów65, 
co obrazowało różnicę między nową narracją i forsowaną 
w Izraelu w latach 50. i 60.

W 1979 roku do podstawy programowej wprowadzono 
obowiązkowo tematykę Holokaustu w ramach 30-godzin-
nego modułu historycznego66. Umieszczono ją w Obo-
wiązkowym Państwowym Prawie Edukacyjnym (Compul-
sory State Educational Law) z 1980 roku. Znalazła się też 
w wykazie zagadnień maturalnych (uczniowie mieli zda-
wać maturę z historii67) i w programach nauczania litera-
tury68. Wraz z powyższymi zmianami wprowadzono nową 
narrację. Nastąpiło odejście od demonizowania nazistów 
i podkreślania bohaterstwa Żydów na rzecz bardziej ana-
litycznego i psychologicznego rozumienia Holokaustu. Jak 
pisze Cohen, zmiana polegała na przejściu od „nauczania 
o Holokauście do rozumienia Holokaustu”69.

Dan A. Porat, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Je-
rozolimie specjalizujący się w nauczaniu historii i anali-
zach percepcji Holokaustu u młodzieży, podsumowując 
zmiany dokonane w latach 70. podkreśla, że ówczesny mi-
nister edukacji Zevulun Hammer do dwóch istniejących 

65 D.A. Porat, op. cit., s. 627.
66 ISA, GL_14.17940, list obiegowy z dnia 1 kwietnia 1979 r. W korespon-

dencji z ministerstwem można znaleźć listy gratulacyjne od wielu osób, 
w tym Ocalonych. W tych listach znajdują się również ostre słowa potę-
pienia wobec „cytatów pełnych pogardy i nienawiści w nowej literaturze 
izraelskiej jak: „Sabra nie rozumie, czemu Żydzi dali się nazistom zabić” 
i „wojownicy walki o niepodległość umierali dla Żydów z Diaspory”. Zob. 
ISA, GL_14.17940.

67 E.H. Cohen, op. cit., s. 49-50.
68 Z. Gross, Holocaust education in Jewish schools in Israel: Goals, dilem-

mas, challenges, „Prospects”, 40(1)/2010, s. 100.
69 Ibidem, s. 51.
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elementów tożsamości żydowskiej, jakimi były judaizm 
i syjonizm, dołożył trzeci – Holokaust. W postrzega-
niu Hammera naród izraelski był narodem skazanym na 
wieczną izolację i ataki ze strony innych, a w tej perspek-
tywie Holokaust znakomicie nadawał się do połączenia na 
gruncie edukacyjnym wydarzeń zaistniałych w przeszło-
ści i dziejących się na co dzień70. 

Jednocześnie był to również czas silnego zaangażowa-
nia (zwłaszcza „drugiego pokolenia” dzieci ocalonych 
z Holokaustu71) w kreowanie pamięci o Holokauście. Na 
bazie archiwów i danych zebranych przez Ocalałych jako 
na solidnym fundamencie nadbudowywano kolejne nar-
racje o największej tragedii narodu żydowskiego72. Wydaje 
się, że nie mogło stać się inaczej, gdyż dzieci Ocalałych 
albo były nieustannie poddawane traumatycznym wspo-
mnieniom Szoa, albo otaczała je przemożna cisza, która 
stanowiła jaskrawy kontrast wobec zmian, jakie dokony-
wały się w społeczeństwie izraelskim i powolnego, aczkol-
wiek systematycznego włączania tematyki Zagłady w dys-
kurs publiczny. Nadto dzieciom Ocalałych społeczeństwo 
przypisało rolę spadkobierców dziedzictwa Holokaustu 
przekazanego przez rodziców. Przedstawiciele „drugiego 
pokolenia” przyjęli na siebie tę rolę73. 

70 D.A. Porat, op. cit., s. 632-633.
71 Nazwa „drugie pokolenie” wywodzi się z zakresu dziedziny psychologii 

i odnosi się do PTSD, którego doświadczali Ocaleni i który to syndrom 
przekazywali swoim dzieciom. Iris Milner – znawczyni literatury dru-
giego pokolenia – wskazuje na to, że Holokaustu nie był dla nich wyda-
rzeniem historycznym, ale doświadczeniem traumatycznym, swoistym 
rytuałem przejścia. Za: D. Ofer, The Past That Has Not Pass: Israelis and 
Holocaust Memory, „Israel Studies”, 14(2)/2009, s. 10.

72 Ibid., s. 5-6.
73 Ibid., s. 11.
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W 1982 roku został wydany podręcznik do nauczania 
o Holokauście, napisany przez dwóch Ocalonych Israela 
Gutmana i Chaima Schatzkera, The Holocaust and its Me-
aning – podstawa w nauczaniu o Holokauście przez kolej-
ne 20 lat74. Autorzy podkreślali wyjątkowość Holokaustu 
także przez treści explicite potępiające np. innych badaczy 
(w tym wypadku niemieckiego historyka Ernsta Noltego), 
którzy porównali Holokaust do innych ludobójstw75.

Podkreślanie unikatowości Holokaustu nie oznaczało 
jednak, że był on, jak w latach wcześniejszych, ograniczo-
ny do historii i doświadczenia Żydów aszkenazyjskich. To 
właśnie w latach 80. dyskurs o Szoa przestał być jednostron-
ny, a zaczął w stopniu znacznie większym niż w latach po-
przednich włączać odmienne narracje, pochodzące od Ży-
dów sefardyjskich i Mizrachi76. O zintegrowaniu różnych 
grup społecznych właśnie poprzez płaszczyznę nauczania 
o Holokauście mogą ewidentnie świadczyć badania z roku 
1985, przywołane przez Dana A. Porata. Wynika z nich, że 
92% uczniów Mizrachi i 94% uczniów o korzeniach aszke-
nazyjskich utożsamiało się z ofiarami Holokaustu77. Zna-
mienne wydają się w tym kontekście słowa Raz-Krakotz-
kina, że „droga do integracji w społeczeństwie izraelskim 
biegnie przez Auschwitz, co pokazuje jak bardzo problema-
tyczny jest temat upamiętnienia Zagłady w Izraelu”78. 

74 Ibid., s. 8.
75 D.A. Porat, op. cit., s. 634.
76 D. Ofer, op. cit., s. 6.
77 D.A. Porat, op. cit., s. 635.
78 W tekście angielskim: The road to integration in Israeli society runs 

through Auschwitz, an illustration of how just problematic Holocaust 
memoralization is in Israel. Za: A. Raz-Krakotzkin, History textbooks 
and the limits of Israeli Consciousness, „Journal of Israeli History. Poli-
tics, Culture, Society”, 20(2–3)/2001, s. 168. 
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Interesująca wydaje się obserwacja Julii Resnik, która 
wskazuje, jak bardzo w latach 80. i 90. wzrasta pamięć o Ho-
lokauście, mimo zmniejszania się liczby świadków i tzw. 

„żywej pamięci”. Resnik określa tę sytuację jako odchodze-
nie w niepamięć „środowiska pamięci” (environment of me-
mory) na rzecz kreowania „miejsc pamięci” (sites of memo-
ry)79. Aspekt ten podkreśla również Dalia Ofer, twierdząc, 
że obecnie dla większości Izraelczyków Holokaust nie jest 

„żywą pamięcią” (living memory), gdyż wiedzę o nim zdo-
bywają przez edukację, czytanie tekstów kultury, uczestni-
czenie w ceremoniach państwowych, obcowanie ze sztuką 
czy uczestniczenie w codziennym życiu państwa80.

Czwarty z wyróżnionych przez Cohena okresów w na-
uczaniu o Holokauście wiąże się nierozerwalnie ze zmia-
ną pokoleniową. W tym okresie do szkół uczęszczają już 
przedstawiciele tak zwanego trzeciego pokolenia, czyli 
wnuki Ocalałych81. Od lat 80., w obliczu nieudanych prób 
rozwiązania kryzysu izraelsko-palestyńskiego, ma miej-
sce izraelska debata nad postsyjonizmem i nowym syjo-
nizmem, a sposób nauczania o Holokauście staje się jej 
częścią. Jest to również czas instytucjonalizacji i unifikacji 
edukacji o Szoa zarówno w szkołach, jak też poprzez na-
rodowe ceremonie i przekazy medialne. Cohen zaznacza 
także, że obecnie mamy do czynienia z procesami dekon-
strukcji oryginalnych narracji nauczania o Zagładzie i do 
głosu dochodzą narracje bardziej uniwersalistyczne i pod-

79 J. Resnik, op. cit., s. 297-298, 301.
80 D. Ofer, op. cit., s. 3. 
81 Na temat teorii postpamięci: M. Hirsch, The Generation of Postmemory. 

Writing and Visual Culture After the Holocaust, Columbia University 
Press, New York 2012.
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kreślające znaczenie praw człowieka, a nie tylko uwypu-
klające unikatowość Szoa, jak to miało miejsce wcześniej82. 

Do terminu dekonstrukcji odnosi się także Zehavit 
Gross, wykładowca i koordynator programu Management 
and Development of Informal Educational Systems83. We-
dług niej, lata po roku 2000 są naznaczone krytycznym 
podejściem do przeszłości, zdecydowanym zdekonstru-
owaniem syjonistycznych działań i wykazywaniem, jak 
bardzo Holokaust był używany instrumentalnie.

W 1999 roku w wyniku reformy edukacji nastąpiło po-
łączenie nauczania historii narodu żydowskiego z historią 
świata. Ministerstwo Edukacji zaleciło, żeby 45 (prawie 
50%!) godzin z 85 przeznaczonych na historię w klasach XI 
i XII było związanych z nauczaniem o Holokauście84. Od 
roku 2000 w oficjalnych programach nauczania Holokau-
stu treści dzielą się zazwyczaj na trzy części tematyczne: 
działania nazistów wobec niemieckich Żydów (1933-1939), 
deportacje i getta w Europie Wschodniej (1939-1942) oraz 
systematyczna Zagłada, prowadząca do ostatecznego roz-
wiązania kwestii żydowskiej (1942-1945)85.

Pomimo znaczących zmian w podręcznikach i deklara-
cji Ministerstwa Edukacji wynikających z założenia, że na-
uczanie o Holokauście powinno mieć wymiar informacyjny,  
a nie edukacyjny, syjonistyczny czy socjalny, w praktyce 
cele te zostały jedynie połowicznie osiągnięte, gdyż nowe 
treści nie miały przełożenia ani na lekcje w praktyce, ani 
na treści zagadnień egzaminów maturalnych86. 

82 E.H. Cohen, op. cit., s. 51-56.
83 Z. Gross, op. cit., s. 101.
84 I. Gil, Teaching the Shoah in History Classes in Israeli High Schools, 

„Israel Studies”, 14(2)/2009, s. 4.
85 Ibid., s. 18.
86 Ibid., s. 19.
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W swojej analizie Cohen wskazuje na problematyczne 
kwestie, które immanentnie związane są z nauczaniem 
o Holokauście. Pierwszą z nich jest relacja pomiędzy Ho-
lokaustem a powstaniem państwa Izrael. Chodzi o podsta-
wową kwestię: czy powstanie państwa było swoistą odpo-
wiedzią na Zagładę Żydów w Europie, czy było zjawiskiem 
od Holokaustu niezależnym. Kolejna problematyczna 
kwestia wskazana przez Cohena to dychotomia pomiędzy 
uniwersalnym i unikatowym charakterem Zagłady. Zwra-
ca on również uwagę na aspekty psychologiczne, do któ-
rych należy kwestia tego, czy izraelska młodzież powinna 
się identyfikować z ofiarami i teologiczne zagadnienia (jak 
Bóg mógł pozwolić, żeby Holokaust się wydarzył)87. Po-
szukiwanie rozwiązania tego rodzaju dylematów stanowi 
fundament całego nauczania o Holokauście w Izraelu.

Należy zauważyć, że de facto kwestie te pozostają pro-
blematyczne od 30 lat, bowiem już Chaim Schatzker 
w 1980 roku pisał, że konieczność nauczania o Holokau-
ście, a tym samym uczynienie go zrozumiałym dla ludzkiej 
percepcji, może łatwo odebrać wydarzeniu wyjątkowość88. 
Wskazywał także na konieczność nauczania tego zagad-
nienia bez niepotrzebnego traumatyzowania uczniów, 
co do dzisiaj jest wyzwaniem dla edukatorów, nie tylko 
w Izraelu, ale i na całym świecie89.

Podsumowując, w systemie edukacji i nauczaniu o Ho-
lokauście w Izraelu można zauważyć trzy zasadnicze ten-
dencje. Pierwsza z nich polega na przejściu od narracji 
zbiorowej (syjonistyczna wspólnota) do indywidualnej. 
Druga – na przejściu od forsowania narracji korzystnej 

87 E.H. Cohen, op. cit., s. 26-32.
88 C. Schatzker, op. cit., s. 220.
89 Ibid., s. 222.
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dla jednej grupy (syjonistów) do swoistego pluralizmu 
i uniwersalizmu. Trzecia zmiana dotyczy przejścia od 
nauczania ustrukturyzowanej wiedzy do możliwości bar-
dziej indywidualnego doboru materiałów dydaktycznych90.

Podczas obchodów 13. rocznicy wybuchu powstania 
w getcie warszawskim Aba Kowner, legendarny działacz 
żydowskiego ruchu oporu z czasów II wojny światowej, 
mówił że „pamiętanie wszystkiego jest szaleństwem, ale 
zapomnienie wszystkiego staje się zdradą”91. W kontek-
ście nauczania o Holokauście, które w krótkiej historii 
istnienia państwa Izrael uległo tak znaczącym zmianom 

– od symbolicznej pamięci do dominacji tematyki Holo-
kaustu w szkołach – słowa Kownera stają się najlepszym 
podsumowaniem. 

Wizyty edukacyjne młodzieży  
izraelskiej W polsce – koncepcja  

jackiego feldmana92

Termin lieux de memoire (franc. miejsca pamięci) został 
stworzony przez francuskiego historyka, Pierre’a Norę 
i w jego rozumieniu dotyczy on zinstytucjonalizowanej 
formy zbiorowych przedstawień. Nora pisze: „Szłoby tu 
o miejsce w dosłownym znaczeniu tego słowa, w którym 
pewne społeczności, jakie by one nie były – naród, grupa 
90 Z. Gross, op. cit., s. 110.
91 D.A. Porat, op. cit., s. 636.
92 Część teoretyczna dotycząca wizyt w miejscu pamięci została oparta 

w znacznej większości na literaturze o charakterze metodycznym i pe-
dagogicznym, dotyczącej przyjazdów młodzieży polskiej do tych miejsc, 
niemniej jednak autorka uważa, że można z niej wysnuć uniwersalne 
wnioski, które równie dobrze mogą posłużyć jako odniesienie dla przy-
jazdów młodzieży izraelskiej.
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etniczna, partia – składają swoje wspomnienia lub uwa-
żają je za nieodłączną część swojej osobowości: miejsca 
topograficzne, jak na przykład archiwa, biblioteki czy mu-
zea; miejsca monumenty – pomniki, cmentarze, architek-
tura; miejsca symboliczne, takie jak rocznice, pielgrzym-
ki, upamiętnienia; miejsca funkcjonalne – stowarzyszenia, 
autobiografie, podręczniki”93.

W procesie edukacji o Holokauście ogromną rolę od-
grywają muzea in situ, zakładane po wojnie na terenach 
byłych obozów nazistowskich, zatem funkcjonujące w au-
tentycznej przestrzeni, w której naziści dokonali Holokau-
stu. Pisząc o różnych ekspozycjach muzealnych Holokau-
stu, Anna Ziębińska-Witek, historyk-metodolog zajmują-
ca się problematyką reprezentacji Zagłady w werbalnych 
i wizualnych dyskursach kultury współczesnej, wyróżnia 
takie właśnie przestrzenie, obok ekspozycji narracyjnych, 
prezentowanych w miejscach, gdzie Holokaust się nie wy-
darzył, np. w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie lub 
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Oddział Fa-
bryka Schindlera94. Czym zatem różni się edukacja o Ho-
lokauście w przestrzeni klasy szkolnej, muzeum narracyj-
nym oraz w muzeum in situ? 

Przede wszystkim wizyta w miejscu pamięci nie może 
zastępować edukacji formalnej o Holokauście, wyzna-
czonej ramami programów nauczania na różnych szcze-
blach, ma jedynie stanowić jej wartościowe uzupełnie-

93 Pierre Nora nigdy nie podał dokładnej definicji miejsc pamięci explicite. 
Cyt. za: A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de memoire), „Borussia. 
Kultura – historia – literatura”, 29/2003, s. 21. Zob. K. Kowalski, O isto-
cie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum 
Kultury, Kraków 2013, s. 47-76.

94 A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
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nie95. Edukacja formalna opiera się zazwyczaj na meto-
dach podawczych – wykładzie bądź dyskusji na wybrane 
tematy. Natomiast wizyta w miejscu pamięci to przede 
wszystkim zetknięcie z przestrzenią, w której historia się 
wydarzyła, architekturą, która stanowi autentyczny relikt 
przeszłości. To właśnie dzięki aspektowi autentyczności 
możliwe jest osiągnięcie dodatkowych korzyści eduka-
cyjnych, gdyż uczniowie mogą podczas pobytu „dotknąć 
przeszłości” i w ten sposób nawiązać wyjątkową więź 
z dawnymi dziejami. 

W wielu materiałach metodycznych pojawia się zróż-
nicowanie celów bądź też wymiarów. Najczęściej wska-
zuje się wymiar poznawczy (kognitywny) – przekazanie 
uczestnikom rzetelnej wiedzy faktograficzno-historycznej 
i wymiar emocjonalny (refleksyjny) – uwrażliwienie mło-
dzieży na problemy współczesności (antysemityzm, ra-
sizm, nietolerancja, dyskryminacja). Trzeci wymiar obej-
muje empatię, więź z postaciami sprawców, ofiar i świad-
ków Holokaustu96 oraz upamiętnienie – oddanie hołdu 
pomordowanym ofiarom, które może odbyć się w formie 
ceremonii bądź modlitwy97. Pomimo tego, iż „miejsce hi-
storyczne stanowi doskonałą przestrzeń do treningu ak-

95 P. Trojański, wystąpienie podczas Experts Meeting: Organizing Study 
Trips to Auschwitz: Contemporary Challenges, Mémorial de la Shoah, 
Paryż, 24-25 marca 2011. Notatki własne.

96 Michał Bilewicz podkreślił, jakim wielkim wyzwaniem jest nauczanie 
o Holokauście jako doświadczeniu uniwersalnym, a co za tym idzie – 
nie tylko pozwolenie na utożsamienie się uczniów z ofiarami, ale także 
pokazanie, że w danych warunkach mogliby się stać sprawcami. Wy-
powiedź podczas Międzynarodowej Konferencji Edukacja w miejscach 
pamięci w Polsce i na Węgrzech, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 
Warszawa, 9 czerwca 2014, www.youtube.com/watch?v=2N0XW5KR-
pIw&feature=youtu.be&noredirect=1 (dostęp 6.01.2017).

97 R. Szuchta, P. Trojański, Jak uczyć o Holokauście. Poradnik metodyczny 
do nauczania o Holokauście w ramach przedmiotów humanistycznych 
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sjologicznego”98, należy pamiętać, że nauczyciele czy też 
osoby towarzyszące młodzieży nie powinni mieć zbyt wy-
górowanych oczekiwań co do tej formy edukacji. Z drugiej 
strony edukatorzy powinni pamiętać, że pobyt w miejscu 
pamięci jest sprawą indywidualną. Nie wolno zatem na-
rzucać gotowych rozwiązań i refleksji. Uczestnicy wyjazdu 
powinni mieć poczucie, że uczą się od siebie i dla siebie, 
a nie dla edukatora99. 

Wizyty w miejscu historycznym to nie tylko niepowta-
rzalna forma „przeżycia” historii, ale także możliwość re-
fleksji nad własnymi postawami100. Ten aspekt podkreśla 
także Thomas Lutz, dyrektor Muzeum „Topografia Terro-
ru” w Berlinie, twierdząc, że „autentyczne miejsce pamię-
ci wywołuje u zwiedzających motywację do zmagania się 
z historią”101 i tym różni się od wizyty w innych muzeach 
i ośrodkach badawczych, że „wywołuje w dużo większej 
mierze pytania dotyczące własnego sposobu zachowania 
i dzisiejszych uwarunkowań społecznych”102. 

Wszystkie powyższe opinie wskazują na konieczność 
zmiany akcentów, przejścia od nauczania o faktach, da-
tach, wydarzeniach do kształtowania postaw i oddziały-
wania wizyt w miejscach pamięci na sferę emocjonalną 

w zreformowanej szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, 
s. 55.

98 Wypowiedź Wiesława Wysoka podczas Międzynarodowej Konferencji 
pt. Edukacja w miejscach pamięci w Polsce i na Węgrzech...

99 Ibid.
100 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, 

wyd. 2 zmien., Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2009, s. 11.
101 T. Lutz, Muzea upamiętniające ofiary nazizmu. Rozważania o roz-

woju i aktualnych zagadnieniach w Polsce i Niemczech, [w:] T. Kranz 
(red.) Zbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historycznej w Polsce 
i Niemczech, , Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 1998, s. 155.

102 Ibid., s. 159.
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uczestników. Jest to możliwe, jeśli Holokaust zostanie 
pokazany przez pryzmat indywidualnych biografii, losów 
konkretnych jednostek, z którymi uczniowie będą mogli 
się utożsamić.

Podsumowując, należy podkreślić, że wizyta w miejscu 
historycznym, muzeum-miejscu pamięci może stanowić 
(w zależności od stopnia jej przygotowania i innych wy-
mienionych powyżej czynników) wyjątkową sytuację edu-
kacyjną. Możliwość takiej wizyty została wkomponowana 
w izraelski system edukacyjny i choć stanowi tylko jeden 
z jej aspektów, jest on wyjątkowo istotny. 

Yair Auron, izraelski historyk specjalizujący się w pro-
blematyce Holokaustu, ludobójstwa i współczesnej histo-
rii żydowskiej, w eseju poświęconym związkom tematyki 
Holokaustu z żydowską tożsamością i pamięcią podaje 
wyniki swoich badań z lat 90., z których wynika, że więk-
szość młodzieży wskazuje na Holokaust jako wydarzenie 
historyczne o dużym znaczeniu i dużym wpływie zarówno 
na los (destiny) państwa Izrael, jak i na ich prywatne życie. 
W szkołach zsekularyzowanych uważa tak odpowiednio 
90,7% i 63,6%, religijnych – 82,1% i 51,1%, a w ultraorto-
doksyjnych – 65,2% i 72,4%. Auron porównuje własne wy-
niki z innymi, pochodzącymi z roku 1985, kiedy tylko 44% 
badanych wskazywało na wpływ Holokaustu na ich wła-
sne życie i z lat 60. i 70., kiedy to po utworzeniu państwa 
i wojnach Izraela, Holokaust zajmował trzecie miejsce103. 
Historyk podkreśla, że takie wyniki są skutkiem szcze-
gólnej edukacji w szkołach oraz faktu, że Holokaust stał 
się jednym z głównych elementów religii świeckiej (civil 

103 Y. Auron, The Role of the Holocaust in Jewish Identity and Memory, [w:] 
N. Davidovich, D. Soen D. (red.), The Holocaust Ethos in 21st Century. 
Dilemmas and Challenges, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2012,  
s. 26-27.
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religion)104. Podkreśla on, że znaczący wpływ na kształto-
wanie tożsamości młodych Izraelczyków mają ich przy-
jazdy do Polski105.

Geneza wizyt studyjnych tkwi w spontanicznych wy-
jazdach w latach 60., które były inicjowane przez rodzi-
ców, edukatorów oraz przedstawicieli organizacji kibuco-
wych106. Niemniej, ze względu na uwarunkowania poli-
tyczne i zerwanie przez Polskę stosunków dyplomatycz-
nych z Izraelem (jako konsekwencja wybuchu wojny sze-
ściodniowej i faktu, że blok komunistyczny wyraził swoje 
poparcie dla przedstawicieli państw arabskich), wyjazdy 
te nie były kontynuowane. Pierwszą delegacją w latach 80. 
był przyjazd reprezentantów ruchu kibucowego Hakib-
butz Ha-Artzi i ruchu młodzieżowego Hashomer Hacair 
(1983) oraz ich udział w 40. rocznicy powstania w getcie 
warszawskim. 

W tym czasie wyjazdy zostały wprowadzone przez Mi-
nisterstwo Edukacji Izraela do systemu oświaty. Zauwa-
żono bowiem, jak duży potencjał drzemie w nauczaniu 
Holokaustu w miejscu, gdzie faktycznie się wydarzył oraz 
jakie korzyści dla integracji społeczeństwa i postaw pa-

104 Ibid., s. 26-27. Więcej na temat konceptu świeckiej religii w Izraelu zob. 
C.S. Liebman, E. Don-Yehiya, Civil Religion in Israel: Traditional Juda-
ism and Political Culture in Jewish State, University of California Press, 
Berkeley 1983. 

105 Ibid., s. 30.
106 J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normaliza-

cji do strategicznego partnerstwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, 
s. 289. Jackie Feldman podaje, że pierwsze wyjazdy odbyły się w latach 
1966–1967 i były związane z programami wymian młodzieżowych. Za: 
J. Feldman, Above the death pits, beneath the flag. Young voyages to Po-
land and the performance of Israeli national identity, Berghahn Books, 
New York 2010, s. 57.
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triotycznych mogą przynieść takie wyjazdy107. Z drugiej 
strony były to lata, kiedy pokolenie wnuków zaczynało in-
teresować się losem swoich zmarłych dziadków. Pierwszy 
wyjazd miał miejsce na przełomie października i listopada 
1988 roku, a wzięło w nim udział 190 osób108. Obecnie 
wśród młodzieży jest to coraz bardziej popularna metoda 
zdobywania wiedzy o Holokauście.

Istnieją różne rodzaje wizyt studyjnych. Ich podział 
wynika z udziału podmiotu organizującego, np. wyjaz-
dy szkolne, wyjazdy oficerów i osób służących w armii 
oraz wyjazdy organizowane przez ruchy młodzieżowe109. 
Wśród wyjazdów nieorganizowanych przez Ministerstwo 
Edukacji istnieją dwa zupełnie oddzielne typy wizyt stu-
dyjnych z kibuców, które różni sposób przygotowania do 

107 Bezpośrednim impulsem do podjęcia decyzji o wprowadzeniu do pro-
gramu szkolnego delegacji był udział ówczesnego ministra edukacji 
Icchaka Navona w Marszu Żywych w 1988 r. Za: J. Dyduch, op. cit.,  
s. 289. W korespondencji z Ministerstwem Edukacji można znaleźć list, 
w którym wspomniane są wizyty studyjne Polaków w byłych obozach 
koncentracyjnych i śmierci oraz sugestia, by Izrael również skorzystał 
z tego schematu dydaktycznego. Za: ISA, GL_2.18174, teczka pt. Edu-
kacja…, list A. Avni z 15 października 1984 roku.

108 J. Feldman, op. cit., s. 58. Feldman przytacza interesującą rozmowę 
inicjatora wyjazdów Odeda Cohena z Ministerstwa Edukacji z prze-
wodnikami wycieczek do Polski: „Pokazali nam program: tu spotkanie 
z Komsomołem, tam spotkanie z Komsomołem, mieliśmy też jechać do 
Czarnobyla, ale (…) tego dnia nastąpił wybuch i na szczęście nie musie-
liśmy tam jechać. Więc mówię [do polskiego urzędnika], że w szabat my 
Żydzi czytamy ‘braci moich szukam’. Wasz program nas nie interesuje, 
ja szukam braci. Takiego programu mi trzeba!”. Za: J. Feldman, Podróż 
pielgrzyma: Polska oczami izraelskiej młodzieży, tłum. B. Kopeć-Umia-
stowska, S. Kowalski,, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 24.05-2010, s. 25.

109 Wypowiedź Nitzy Davidovitch podczas Experts Meeting: Organizing 
Study Trips to Auschwitz: Contemporary Challenges, op. cit. Poniżej 
opisane zostaną jedynie wyjazdy koordynowane przez szkoły, natomiast 
wyjazdy związane z armią zostaną zanalizowane w następnym podroz-
dziale. Por. J. Dyduch, op. cit., s. 289-292.
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wyjazdu, niemniej sama podróż przebiega w sposób po-
dobny do delegacji pod auspicjami ministerialnymi. Do 
Polski nie jeżdżą natomiast uczniowie i uczennice szkół 
ultraortodoksyjnych. Jeśli przyjeżdżają do Polski, to z całą 
rodziną, a wyjazdy te mają charakter pielgrzymki do gro-
bów cadyków110.

Z czasem Ministerstwo Edukacji ograniczyło swoją rolę 
w koordynowaniu wyjazdów oraz sprawowaniu kontroli 
nad procesem edukacji przewodników towarzyszących 
młodzieży, który to został przekazany pod jurysdykcję 
Instytutu Pamięci Yad Vashem. Wypracowana została 
także cała koncepcja pedagogiczna, zawierająca zarów-
no przygotowanie do delegacji, podróż, jak i spotkania 
ewaluacyjne po powrocie do Izraela. Wszystkie powyż-
sze informacje w sposób ogromnie szczegółowy zosta-
ły przedstawione w zestawach zaleceń opublikowanych 
przez ministerstwo. 

Analizę wyjazdów studyjnych należy rozpocząć od ich 
nazwy. W języku hebrajskim istnieją dwa słowa na okre-
ślenie tych programów masa i mishlachot. Pierwszy z nich 
można przetłumaczyć jako podróż ale bez pozytywnych 
konotacji, drugi jako delegację, sugerując, że uczestnicy są 
zarówno uczniami poszerzającymi swoją wiedzę, jak i re-
prezentantami111, w tym wypadku swojej rodziny, szkoły 
i Izraela. W polskich doniesieniach prasowych wyjazdy 
te są często określane mianem wycieczek, co jest błędem 
zarówno w sferze językowej, jak i znaczeniowej. 

 Przygotowanie delegacji trwa pół roku. Już na 6 mie-
sięcy przed wyjazdem należy złożyć wniosek do okręgo-
wego departamentu edukacyjnego. Jest to również czas 
110 J. Feldman, Above the death pits, beneath the flag..., s. 75.
111 E.H. Cohen, op. cit., s. 193. Por. J. Feldman, Above the death pits, beneath 

the flag..., s. 62.
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na powołanie przewodników delegacji, wybór młodzie-
ży, złożenie prośby o wyznaczenie terminu podróży oraz 
wybór (ze ściśle określonej i zatwierdzonej listy) firmy 
przewozowej. Wszystkie zmiany muszą być akceptowane 
przez stronę polską. Na 60 dni przed wyjazdem ustalany 
jest ostateczny termin podróży. Na 45 dni przed podróżą 
jej plan, włącznie z wszystkimi odwiedzanymi miejscami, 
wybranymi hotelami (również ze ściśle określonej puli) 
i harmonogramem, muszą zostać zgłoszone i zatwierdzo-
ne przez dział bezpieczeństwa Ministerstwa Edukacji. Na 
2 tygodnie przed podróżą delegacja otrzymuje od urzędu 
Krajowego Oficera Bezpieczeństwa pisemne zezwolenie 
na wyjazd, a terminarz, który musi być zatwierdzony, jest 
wysyłany do Polski112. 

Według okólnika dyrektora generalnego z 2004 roku, 
wyjazdu nie można łączyć z wizytą w innym państwie, nie 
można również dołączać do delegacji uczestników z in-
nych państw. Ponadto w każdej delegacji może uczestni-
czyć od 2 do 4 autokarów, czyli od 80 do 200 uczniów, 
a na każdych 20 uczniów przypada jeden nauczyciel113. 
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa są również niezwy-
kle szczegółowo określone. Od kategorycznych zakazów 
samodzielnego odłączania się od delegacji oraz dzielenia 
delegacji na mniejsze grupy bez zgody oficera bezpieczeń-
stwa, do sugestii unikania zwiedzania dzielnic mieszka-
niowych w niedziele do 11 rano i okolic cmentarzy chrze-
ścijańskich, a także przemieszczania się po zmroku114. 

112 Na podstawie materiałów ze strony Ministerstwa Edukacji www.cms.
education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/MinhelethPolin/ (data po-
brania 08.10.2014). 

113 Ibid. 
114 Ibid. Temat ochrony izraelskiej pojawia się w polskiej prasie zazwy-

czaj w kontekście przekraczania przez ochroniarzy ich uprawnień. Zob. 



406

W delegacji młodzieży uczestniczą zawsze kierownik 
delegacji, nauczyciel towarzyszący, ochroniarz, lekarz, 
polski pilot, kierowca, a nierzadko także Ocalały z Zagła-
dy. Każda z tych postaci ma pełnić ściśle określone role 
według wytycznych ministerstwa. Kierownik delegacji po-
winien być osobą przeszkoloną (przynajmniej 8 godzin 
szkolenia), mającą zdolności przywódcze, a jego zada-
niem jest kierowanie zespołem, pilnowanie rozkładu dnia 
i wykonywanie procedur zleconych przez oficera bezpie-
czeństwa. Nauczyciel towarzyszący to wychowawca kla-
sy bądź doradca metodyczny, który zna danych uczniów, 
brał udział w kursach (przynajmniej 28 godzin szkolenia) 
i merytorycznie odpowiada za wszystkie elementy progra-
mu edukacyjnego, włącznie z ceremoniami i spotkaniem 
ewaluacyjnym po powrocie. Przewodnik to osoba, która 
skończyła kurs przewodników młodzieżowych do Polski, 
otrzymała certyfikat Dyrektoriatu Społeczeństwa i Mło-
dzieży (jednostki podległej Ministerstwu Edukacji) i ma za 
zadanie wspierać nauczyciela towarzyszącego. Ochronia-
rzem delegacji może zostać izraelski lub polski pracownik 
bezpieczeństwa. Zazwyczaj jednak przyjazdom towarzy-
szą ochroniarze obu narodowości. Ministerstwo zaleca 
również dołączenie do delegacji świadka – Ocalałego, 
który jest w na tyle dobrej kondycji, by sprostać trudom 
podróży, a jednocześnie ma dobry kontakt z młodzieżą115.

Ł. Grzymalski, Ochrona wycieczki nie jest policją, „Dziennik Polski”, 
20.07.2012, www.dziennikpolski24.pl/artykul/3163692,ochrona-wy-
cieczki-nie-jest-policja,id,t.html; Izraelscy ochroniarze dbając o bez-
pieczeństwo swoich obywateli atakują mieszkańców Polski, Tur-info.
pl Serwis informacyjny branży turystycznej, 21.03.2007, www.tur-info.
pl/p/ak_id,21009,,izrael,ochroniarze,izraelscy_ochroniarze,krakow,ka-
zimierz,mike_urbaniak,atak.html (dostęp 10.01.2017). 

115 J. Feldman, Above the death pits, beneath the flag..., s. 64-71. 
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Jak pisze Jackie Feldman, socjolog i antropolog pracu-
jący w Uniwersytecie Ben Guriona na Negewie: „Świadek 
jest wcieleniem wszystkich umarłych i najwyższym mo-
ralnym autorytetem wyprawy. Jego świadectwa nie da się 
oddzielić od wyglądu, ważne jest również miejsce opo-
wieści. Największe wrażenie robi relacja prezentowana 
w Auschwitz. Uczniowie ściśnięci w drewnianym, wyzię-
bionym baraku, między zbutwiałymi pryczami, odcięci od 
zewnętrznego świata, dzięki obecności świadka uświada-
miają sobie, że oni także mogliby być więźniami”116. Feld-
man porównuje uczestników wyjazdu do swoistego mo-
delu rodziny. Ocalały reprezentuje pokolenie dziadków, 
które przekazuje istotne wspomnienia z przeszłości, or-
ganizatorzy (koordynator, nauczyciel, ochrona, lekarz itd.) 
są jak rodzice, którzy zajmują się sprawami doraźnymi (lo-
gistyką, realizacją harmonogramu itp.), a uczestnik-uczeń 
jest jak dziecko, które gwarantuje ciągłość przekazywanej 
tradycji117. Powyższy koncept jest interesujący, zwłaszcza 
jeśli weźmiemy pod uwagę, jakim szacunkiem otaczana 
jest w tradycji judaizmu rodzina.

Dla większości delegacji program trwa zazwyczaj 8 dni. 
Pobyt w Polsce obejmuje w głównej mierze wizyty w mu-
zeach utworzonych na terenie byłych obozów koncentra-
cyjnych i obozów śmierci, takich jak Auschwitz-Birke-
nau, Majdanek, Treblinka. Uczestnicy odwiedzają miasta, 
które były kiedyś centrami żydowskiego życia (Warszawa, 
Lublin, Kraków) oraz miejsca masowych mordów, jak np. 
Zbylitowska Góra pod Tarnowem. Celem tak ułożonego 
programu jest podkreślenie, że bogatego życia żydowskie-
go w Polsce już nie ma, a Polska jest krajem cmentarzy. 

116 J. Feldman, Podróż pielgrzyma…, s. 26.
117 Ibid., s. 61.
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Dopiero wieczorem uczestnicy mają możliwość odpo-
czynku. Czas wolny, a przynajmniej jego część, jest po-
święcany grupowej refleksji na temat minionego dnia118.

Dla Żydów, choć nie tylko dla nich, symbolem Zagłady 
stał się były nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 
Auschwitz-Birkenau. Ten fakt nie dziwi, ponieważ w tym 
miejscu 90% ofiar stanowili Żydzi. Obóz był jednocze-
śnie miejscem koncentracji ludności żydowskiej i często 
natychmiastowej śmierci119. W programie delegacji mło-
dzieży izraelskiej odwiedzenie tego miejsca stanowi kul-
minację całej wizyty i jest punktem programu, który nie 
podlega żadnym negocjacjom.

Przygotowanie młodzieży do wyjazdu odbywa się na 
kilku poziomach. Przede wszystkim należy obalić poja-
wiające się czasami w polskich mediach przekonanie, że 
wyjazdy są dla wszystkich Izraelczyków obowiązkowe120. 
Delegacja jest autonomicznym wyborem każdego ucznia. 
Owszem, uczniowie (z klas XI i XII) są zachęcani do 
udziału w wizycie studyjnej, ale nie są do niej zmuszani. 
Jednocześnie muszą spełnić kryteria wyboru – wykazy-

118 E.H. Cohen, op. cit., s. 199. Por. J. Feldman, Above the death pits, beneath 
the flag..., s. 81, 84-86.

119 A. Białecka, K. Oleksy, F. Regard, P. Trojański (red.), Przygotowanie do 
wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Pakiet euro-
pejski – wskazówki dla nauczycieli i edukatorów, Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2013, s. 16.

120 Wyjazdy te nie mogą być obowiązkowe z bardzo prostej przyczyny – są 
za drogie i budżet ministerstwa nie wytrzymałby takiego obciążenia. 
W samym ministerstwie departament ds. wyjazdów funkcjonuje poza 
działem formalnej edukacji. Wykład Alexa Dancyga Filozofia wyjaz-
dów młodzieży izraelskiej do Polski. Fakty i mity podczas Szkoły Letniej 
dla Nauczycieli „Nauczanie o Holokauście” z 5 lipca 2014. Materiały 
niepublikowane. Zob. ISA, GL_2.181174, teczka Programy Nauczania 
o Zagładzie z lat 80., zwłaszcza dokument Ministerstwa Edukacji dot. 
nauczania o Zagładzie z 8 września 1989 roku.
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wać zainteresowanie historią żydowską i Holokaustem 
oraz przygotowanie emocjonalne. W wytycznych jest ja-
sny zapis o niedopuszczaniu do wyjazdu uczniów, których 
zachowanie mogłoby być nieodpowiednie121. O udziale 
decydują także wyniki w nauce czy możliwość pokrycia, 
choćby częściowo, kosztów122, gdyż ministerstwo jedynie 
subsydiuje wyjazd (te informacje również często są błęd-
nie podawane w prasie). Sposób organizacji przygotowa-
nia do wyjazdu jest różny w poszczególnych placówkach. 
W niektórych szkołach biorą w nich udział uczniowie, 
którzy jeszcze nie zadeklarowali chęci wyjazdu. Wówczas 
przygotowania ułatwiają podjęcie decyzji. Z kolei nauczy-
ciel może ocenić dojrzałość młodzieży i dostosować do 
niej przygotowania123.

Wyjazd, jak zostanie to później wykazane, jest wyda-
rzeniem kształtującym tożsamość i silnie łączącym grupę, 
dlatego decyzja o pozostaniu w Izraelu na czas delegacji 
może wiązać się z późniejszym swoistym (symbolicznym 
bądź rzeczywistym) wykluczeniem z grupy.

Przygotowanie odbywa się również na poziomie teore-
tyczno-merytorycznym. Przez kilka miesięcy uczniowie 
spotykają się z osobami koordynującymi wycieczkę. Pod-
czas tych spotkań przez 40 godzin realizowany jest dodat-
kowo program nauczania o Holokauście. Jest on jednak 
bardziej skoncentrowany na tematach poruszanych pod-
czas podróży i odwiedzanych miejscach, by nie dublować 
treści historycznych, nauczanych w klasach XI i XII w re-
gularnym trybie lekcyjnym. Uczniowie i uczennice dowia-

121 Na podstawie materiałów ze strony Ministerstwa Edukacji www.cms.
education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/MinhelethPolin/ (data po-
brania 8.10.2014). 

122 J. Dyduch, op. cit., s. 291.
123 E.H. Cohen, op. cit., s. 196-197.
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dują się, dlaczego Holokaust jest (powinien być) dla nich 
wyjątkowy, poznają losy Żydów przed II wojną światową 
i otrzymują informacje o współczesnej Polsce124. 

Uczniowie i uczennice przygotowują także programy 
ceremonii upamiętniających, które później odbędą się 
na terenie byłych obozów, spotkań z polską młodzieżą 
(jeśli dotyczy) i modlitw na cmentarzach żydowskich125. 
Często uczestnicy wyjazdu są dzieleni na grupy i każda 
z nich ma oddzielne zadanie, które realizuje np. zespół 
dokumentujący wyjazd czy zespół logistyczny. Podczas 
przygotowania stosowane są różne metody: wykłady, 
warsztaty, lektura wybranych materiałów źródłowych, 
oglądanie filmów czy wizyty w sugerowanych muzeach 
w Izraelu. Zalecane jest włączenie w proces przygotowa-
nia do delegacji rodziców, gdyż to właśnie we wspólnocie 
rodzinnej uczestnicy będą po powrocie dzielić się swo-
imi „przeżyciami z innego świata”126.

Ministerstwo Edukacji zaleca, by po powrocie do Izraela 
odbyło się przynajmniej kilka spotkań, podczas których or-
ganizatorzy będą mogą upewnić się, że uczestnicy otrzyma-
ją wystarczające wsparcie w zrozumieniu odbytej właśnie 
delegacji i nadaniu jej odpowiedniego znaczenia. Zajęcia 

124 Na podstawie materiałów ze strony Ministerstwa Edukacji www.cms.
education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/MinhelethPolin/ (data po-
brania 8.10.2014).

125 „W ramach ściśle zrytualizowanej wyprawy zbiorowe uroczystości 
stanowią momenty szczytowe, podczas których jej przesłanie zysku-
je intensywny wymiar cielesny. Celem tych spektakli, polegającym na 
wielokrotnym powtarzaniu pieśni i symboli, jest umocnienie poczucia 
wspólnoty, swego rodzaju demonstracja siły. Psychika uczniów zwiedza-
jących obozy śmierci wypełniona jest symbolami, które wskutek doznań 
czysto zmysłowych – tego, co uczestnicy widza i słyszą – przetwarzane 
są w emocje odczuwane jako zupełnie naturalne, o wielkiej, »pozornie« 
obiektywnej mocy”. Cyt za: J. Feldman, Podróż pielgrzyma..., s. 26.

126 Ibid.
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ewaluacyjne po przyjeździe traktowane są jako integral-
na część wyjazdu, zaś uczestnicy mają w zamierzeniu stać 
się swego rodzaju „ambasadorami, świadkami” dla swoich 
kolegów i koleżanek, którzy nie brali udziału w delegacji. 
Mogą to zrobić poprzez przygotowanie prezentacji, wysta-
wy bądź ceremonii na Dzień Pamięci o Holokauście127.

W 2012 roku Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 
odwiedziło 1 430 000 zwiedzających, w tym 44 812 z Izra-
ela128. Liczba ta uplasowała Izrael na 6. pozycji listy odwie-
dzających, po osobach z Polski, Wielkiej Brytanii, USA, 
Włoch i Niemiec. Wśród ogólnej liczby zwiedzających 
1 039 000 osób stanowiła młodzież129. Wśród odwiedza-
jących z Izraela było to 38 725 osób130. Na pytanie o mo-
tywacje odwiedzenia Auschwitz-Birkenau 33,2% respon-
dentów wskazało chęć poznania obozu, a 19,6% upamięt-
nienie ofiar131. Państwowe Muzeum na Majdanku w 2012 
roku odwiedziło 101 320 zwiedzających – 59 339 osób 
z zagranicy, w tym 36 123 Izraelczyków, co plasowało ich 
na pierwszym miejscu listy zwiedzających obcokrajow-
ców132. Ogółem w latach 2003-2010 w delegacjach wzięło 

127 E.H. Cohen, op. cit., s. 202.
128 Dane uzyskane dzięki uprzejmości Magdaleny Urbaniak, pracownicy 

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
129 Raport roczny 2012, Państwowe Muzeum na Majdanku, s. 21-23, www.

majdanek.eu/media/files/pages/168/pmm-raport-roczny2012.pdf 
(dostęp 07.01.2017). 

130 Dane uzyskane dzięki uprzejmości Magdaleny Urbaniak z Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau.

131 Raport roczny 2012…, s. 23. Dla porównania w 2015 roku wszystkich 
zwiedzających było 1 725 700 w tym z Izraela 61 200, z czego 30 600 
było reprezentantami młodzieży. Dane uzyskane dzięki uprzejmości 
Magdaleny Urbaniak z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

132 Ibid., s. 34. Dla porównania w 2015 roku było to 149 146 zwiedzają-
cych, w tym 56 385 z Izraela. Izraelczycy dominowali wśród odwiedza-
jących z zagranicy, których było 78 741 osób. Za: Raport roczny 2015, 
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udział około 195 900 uczniów i uczennic, co w rzeczywi-
stości oznaczało około 22-25 000 Izraelczyków rocznie133.

Na temat delegacji napisano w ciągu ostatnich 30 lat wie-
le opracowań. Pionierską koncepcją – w latach 90., kiedy 
była tworzona – oraz przywoływaną w większości dyskusji 
na temat delegacji jest idea interpretowania ich jako swo-
istych pielgrzymek. Twórcą tej koncepcji jest cytowany już 
Jackie Feldman. Feldman oparł swoje rozważania na kon-
cepcie enklawy antropolożki Mary Douglas i przez pry-
zmat jej teorii starał się wytłumaczyć fenomen wyjazdów 
Izraelczyków do Polski. Twierdził, co już zostało wcześniej 
wspomniane, że celem przyjazdów jest kształtowanie izra-
elskiej tożsamości. Nieprzypadkowo są one organizowane 
przed rozpoczęciem przez młodzież obowiązkowej służ-
by wojskowej134. Delegacje do Polski, swoiste pielgrzymki, 
mają utwierdzić Izraelczyków w przekonaniu, że to Izrael 
jest lub powinien być centrum ich tożsamości. Do takiego 
wniosku mają dochodzić poprzez dychotomiczne zesta-
wienia (Polska-Izrael, my-oni, przeszłość-teraźniejszość, 
życie-śmierć) i doświadczenie wszystkiego, co nie jest 
izraelskie podczas pobytu w Polsce135. 

Podczas pielgrzymki do cmentarzy przodków, jakimi 
są byłe obozy koncentracyjne i śmierci, Izraelczycy cały 
czas funkcjonują w dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich 

Państwowe Muzeum na Majdanku, s. 38-39, www.majdanek.eu/media/
files/pages/168/pmm-raport-roczny2015.pdf (dostęp 07.01.2017), Dane 
dotyczące Izraelczyków dzięki uprzejmości Beaty Jabłońskiej z Centrum 
Obsługi Zwiedzających.

133 E.H. Cohen, op. cit., s. 207.
134 Utwierdzanie młodych Izraelczyków w poczuciu zagrożenia i wpajanie 

im konieczności budowy silnej armii są również celami tych edukacyj-
nych wyjazdów. Za: T. Kranz, op. cit., s. 97.

135 J. Feldman, Above the death pits, beneath the flag..., s. 78-79. 
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to obszar enklawy: autobus136 i hotele jako substytuty oj-
czyzny i domu, gdzie Izraelczycy śpiewają, gdzie mogą 
zachowywać się jak nastolatkowe (którymi są) i które 
zapewniają im bezpieczeństwo. Druga przestrzeń – ze-
wnętrzna – jest wroga, zaczynając od nieprzyjaznej po-
gody (delegacje odbywają się zazwyczaj na jesieni i wio-
sną), poprzez odmienne polskie jedzenie, poczucie alie-
nacji i niebezpieczeństwa, aż do doświadczenia przeszło-
ści i konieczności zachowywania się w roli reprezentanta 
Izraela. Te dwie odrębne przestrzenie kształtują podczas 
delegacji doświadczenie Polski młodego Izraelczyka137. 
Klarowna jest również dychotomia my–oni. My, czyli 
przedstawiciele Izraela, ci, którzy przetrwali Holokaust, 
dumni, reprezentujący życie i żydowską siłę. Oni, czyli 
Polacy, to albo oprawcy, albo pomocnicy zbrodni, anty-
semici, reprezentujący groźbę śmierci. Granic enklawy,  
a jednocześnie zachowania tych wszystkich dychotomii 
i uniemożliwienia spotkania z Polakami, pilnuje personel 
ochrony138.

136 O zachowaniu Izraelczyków w autokarze opowiada Jacek Olejnik – psy-
cholog towarzyszący jednej z delegacji: „obserwowałem, jak ci nasto-
latkowie zachowują się, np. jadąc autokarem z Treblinki do Warszawy. 
Wydawałoby się, że będą siedzieć cicho, pogrążeni w smutku. Nic z tego. 
Czasami rzucają się przez dwie godziny chrupkami, czasami wszczynają 
bójki, opowiadają sobie holocaustowe dowcipy. Tak rozładowują emo-
cje, próbują nabrać dystansu”. Za: A. Kowalska, Jaką Warszawę widzi 
wycieczka z Izraela? Z Jackiem Olejnikiem rozmawiała Agnieszka Ko-
walska, „Gazeta Wyborcza”, 16.04.2009, www.warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/1,34889,6503133,Jaka_Warszawe_widzi_wycieczka_z_Izra-
ela_.html (dostęp 10.01.2017).

137 Zob. J. Dyduch, op. cit., s. 314-315.
138 J. Feldman, Above the death pits, beneath the flag…, s. 77-81. Zob.  

J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009, op. cit., s. 315; 
Zniesławienie, czyli prawda o tzw. antysemityzmie, reż. Y. Shamir, 2009.
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Niemniej mogą zaistnieć sytuacje, w których przeła-
mane zostają granice tej enklawy. Feldman wyróżnił tutaj 
kilka możliwości. Wszystkie one mają związek z rozmi-
nięciem się wyobrażeń wykreowanych podczas przygo-
towania do wyjazdu z aktualnymi wydarzeniami podczas 
delegacji. Polska może okazać się mniej „szara, nieprzyja-
zna i antysemicka” niż ta pokazywana w trakcie oglądania 
filmu edukacyjnego dotyczącego Szoa, a Izraelczycy mogą 
miło spędzić czas w trakcie delegacji, np. zwiedzając Sta-
rówkę w Warszawie czy będąc na zakupach podczas cza-
su wolnego. Kolejnym niebezpieczeństwem związanym 
z przełamaniem granic enklawy mogą stać się spotkania 
z Polakami czy spotkania grupy z osobą odznaczoną za 
ratowanie Żydów medalem Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata. Inną anomalią jest uświadomienie sobie, że współ-
cześnie istnieje w Polsce życie żydowskie –gminy żydow-
skie i gromadzące się wokół nich społeczności młodych 
Żydów139. Każda z wymienionych wyżej sytuacji może stać 
się niebezpieczna dla utrzymania sztywnych granic enkla-
wy i forsowania jednostronnego przekazu delegacji. 

Feldman dostrzega w swoich pracach potrzebę organi-
zowania wyjazdów edukacyjnych do Polski, jednak bardzo 
krytycznie odnosi się do sposobu, w jaki są organizowane, 
a co za tym idzie – do jednostronnej narracji, jaką narzuca 
się młodzieży. Jego zdaniem wyjazdy te wypierają uniwer-
salne przesłanie i wzmacniają uproszczone postrzeganie 
świata poprzez kreowanie w uczestnikach nacjonalistycz-
nej świadomości140. 

W roku 2011 Ministerstwo Edukacji wśród celów wy-
jazdów edukacyjnych wymieniało:

139 Zob. J. Dyduch, op. cit., s. 315.
140 Ibid., s. 316. 
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a. wzmocnienie poczucia łączności z narodem żydow-
skim i państwem Izrael;
b. zdobycie wiedzy o powodach łączących Holokaust 
i żydowską tożsamość narodową; 
c. zdobycie wiedzy o historii żydowskich wspólnot; 
d. zdobycie wiedzy o uniwersalnych wartościach w kon-
tekście Holokaustu;
e. zdobycie wiedzy o narodzie polskim i współczesnej 
Polsce141. 

O ile trzy pierwsze cele nie zaskakują i doskonale wpisują 
się w narrację przedstawioną przez Feldmana, to dwa ostat-
nie, dotyczące uniwersalnych treści płynących z nauczania 
o Holokauście oraz dołączenia komponentu polskiego, wy-
raźnie wskazują, jak duże zmiany nastąpiły od wprowadze-
nia delegacji do izraelskiego systemu oświatowego.

Analizując przyjazdy Izraelczyków, należy również od-
dać głos samym zainteresowanym, przedstawiającym mo-
tywy, które skłoniły ich do wzięcia udziału w delegacji. 
Przytłaczająca większość uczniów, podając motywację 
wyjazdu, mówiła o konieczności „zobaczenia na własne 
oczy tego, o czym uczyli się podczas zajęć”142 bądź podkre-
ślała rodzinne związki z Holokaustem, wynikające z posia-
dania w rodzinie Ocalałych. Na trzecim miejscu pojawiła 
się odpowiedź dotycząca chęci pogłębienia wiedzy o Ho-
lokauście143. Wyniki te potwierdzają słuszność założenia 
omawianego na wstępie do tego podrozdziału, dotyczące-
go autentyczności miejsca pamięci jako głównego czyn-
nika stanowiącego o wartości edukacji w takim miejscu. 

141 E.H. Cohen, op. cit., s. 203.
142 Ibid., s. 204-205.
143 Ibid., s. 204-205.



416

Jednocześnie żadna z głównych motywacji uczniów nie 
jest bezpośrednio zbieżna z celami delegacji wyznaczo-
nymi przez Ministerstwo Edukacji. 

Z drugiej strony dominującym powodem, dla które-
go młodzież nie uczestniczy w delegacjach, są wysokie 
koszty wyjazdu144. Każdy z nich kosztuje około 1-2 tysią-
ce dolarów na osobę145. Cohen stwierdza, że biorąc pod 
uwagę wiele czynników (pochodzenie, płeć, rodzaj szkoły 
i jej poziom socjoekonomiczny oraz historię Holokaustu 
w rodzinie), w delegacjach uczestniczą przeważnie osoby 
pochodzenia aszkenazyjskiego z rodzin Ocalałych. Prze-
ciwieństwem są osoby pochodzenia sefardyjskiego czy Mi-
zrachi, bez rodzinnych związków z Szoa146. 

Okazuje się więc, że próby integracji społeczeństwa 
podjęte w latach 80. nadal są w fazie rozwoju – zarówno 
warunku społeczne, jak i pochodzenie mają wpływ na to, 
czy dany uczeń bądź uczennica będą mogli wziąć udział 
w tym swoistym rytuale przejścia, jakim jest delegacja. 
W celu wyrównania szans na wyjazd wprowadzono licz-
ne stypendia, zarówno w ramach samego Ministerstwa 
Edukacji, jak i prywatnych fundacji i innych organizacji 
społecznych (np. Claims Conference)147.

Przyjazdy Izraelczyków do Polski w ramach wizyt stu-
dyjnych są niezwykle ciekawym fenomenem socjologicz-
no-edukacyjnym. Przede wszystkim na nowy schemat 
dydaktyczny, jakim jest wizyta w autentycznym miejscu 
pamięci, została nałożona ideologiczna siatka pojęć i in-

144 Ibid., s. 205-206.
145 J. Dyduch, op. cit., s. 290. Dyduch podaje przedziały 1-1,5 tysiąca 

dolarów amerykańskich, Cohen – 1,4-2 tysiące dolarów amerykańskich. 
Za: E.H. Cohen, op. cit., s. 211

146 E.H. Cohen, op. cit., s. 209-210.
147 Ibid., s. 211-212.
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terpretacji, mająca w efekcie doprowadzić do wzmocnie-
nia izraelskiego nacjonalizmu, przywiązania do ojczyzny 
i chęci umierania za nią, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jed-
nak rzeczywistość z czasem zaczęła się wymykać temu 
uproszczonemu zamysłowi chociażby przez wzrost liczby 
spotkań polsko-izraelskich. Zmiana ta, jak każda zmiana 
w sferze społeczno-kulturowej, przebiega powoli, ale nie 
można negować jej istnienia.

przełamyWanie Wzajemnych  
stereotypóW. polsko-izraelskie 

spotkania młodzieży 

W literaturze dotyczącej edukacji międzykulturowej i pe-
dagogiki można się spotkać z zamiennym używaniem ter-
minów „wymiana” i „spotkanie”. Małgorzata Kuleta-Hul-
boj, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, wskazuje, że 
termin „spotkanie” może być rozumiany jako niepełna wy-
miana, czyli taka, której nie towarzyszy rewizyta148. Autor-
ka nie zalicza do kategorii „wymiany” delegacji izraelskich 
uczniów do Polski oraz wizyt młodzieży podczas Marszu 
Żywych149. Charakteryzuje kontakt między Izraelczyka-

148 M. Kuleta-Hulboj, Pamięć – edukacja – dialog. Studium przypadku 
polsko-izraelskiej wymiany młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2009, s. 67.

149 Marsz Żywych to program przyjazdów młodych Żydów do Polski w celu 
umocnienia ich żydowskiej tożsamości, skonfrontowania jej z tragedią 
Auschwitz i działań podejmowanych po przyjeździe do Izraela, gdzie 
młodzi ludzie świętują odrodzenie się narodu żydowskiego. Celem tego 
procesu edukacyjnego jest uformowanie konkretnych postaw, czemu 
służy przekaz skierowany do młodych ludzi, że tylko w Izraelu mogą 
czuć się naprawdę bezpiecznie. Od czasu pierwszych przyjazdów marsz 
ulegał ewolucji, np. obecnie możliwe jest dołączenie się Polaków do 
uczestników marszu, co wcześniej było zabronione, gdyż ich obecność 
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mi a Polakami podczas krótkotrwałych spotkań jako „po-
wierzchowny, krótkotrwały, nierzadko dość przypadkowy” 
oraz wskazuje, że brak w nim „wzajemności, podobnej 
liczebności grup, szansy na kontakt prawdziwie interper-
sonalny”150. Wiele z tych uwag jest prawdziwych, jednak 
można jednocześnie zauważyć ewolucję w relacjach mło-
dzieży od lat 90., kiedy takie spotkania były rzadkością, 
do chwili obecnej, kiedy są one coraz lepiej przemyślane 
i przygotowane. 

Analizując obecne kontakty między młodymi Polakami 
a Izraelczykami, możemy wyróżnić trzy formy interakcji: 
wymianę pełną151, wymianę niepełną (bez rewizyty) dłuż-
szą (trwająca kilka godzin lub nawet jeden dzień) oraz 
wymianę niepełną krótką (do 2-3 godzin)152. 

W obszarze edukacji relacje polsko-izraelskie regulują 
dwie umowy bilateralne oraz programy wykonawcze, spo-
rządzane co kilka lat do każdej z nich. Pierwsza z umów to 
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Pań-
stwem Izrael o współpracy w dziedzinie kultury, nauki 
i edukacji z 22 maja 1991 roku153. Drugim dokumentem 
jest Umowa o Wymianie Młodzieży między Rządem Rze-

doprowadzała do zaburzenia pożądanego przekazu edukacyjnego. Za: 
J. Dyduch, op. cit., s. 292 i nn. 

150 Ibid., s. 80.
151 Przykładem takiej wymiany może być program Polish Israeli Youth En-

counters (PIYE) organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich 
Polin, www.polin.pl/pl/PIYE (dostęp 10.01.2017).

152 Przykładami wymian niepełnych może być program Haverim organi-
zowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, www.fodz.
pl/?d=5&id=94&l=pl (dostęp 10.01.2017).

153 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa 
Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisana w Je-
rozolimie dnia 22 maja 1991 r. (Dz.U.z 22.02.1992, poz.60). 
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czypospolitej Polskiej a Państwem Izrael zawarta 29 sierp-
nia 1991 roku154.

W 2006 roku w trakcie wizyty prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Izraelu prowadzone 
były rozmowy155, których wynikiem stało się podpisanie 
Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael 
w sprawie przyjazdów edukacyjnych izraelskiej młodzie-
ży do Polski. Deklaracja ta odwoływała się do artykułu 9 
z umowy z maja 1991 roku i szczegółowo określała warun-
ki między innymi realizacji spotkań polsko-izraelskich156. 
Na mocy tego dokumentu oba państwa zobowiązały się 
do zorganizowania programu pilotażowego dla 2,5 tysiąca 
Izraelczyków przyjeżdżających do Polski, który zakładałby 
wspólne spotkania oraz współpracę w zakresie szkolenia 
izraelskich przewodników157. W programie wykonawczym 
na lata 2011-2014 do umowy z maja 1991 roku podkreślo-
na została pozytywna rola spotkań młodzieży, zwłaszcza 
organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich 
Polin158. Reprezentanci obu stron wyrazili także nadzieję 
na głębszy dialog pomiędzy młodymi ludźmi159.

154 Wspólna Deklaracja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael w sprawie przyjazdów eduka-
cyjnych izraelskiej młodzieży do Polski z dnia 29 sierpnia 1991 r. Tekst 
uzyskany dzięki uprzejmości Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

155 J. Dyduch, op. cit., s. 342.
156 Joint Declaration between The Ministry of Foreign Affairs of the Repu-

blic of Poland and the Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel on 
Israeli Youth Educational Delegations to Poland. Tekst uzyskany dzięki 
uprzejmości Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

157 J. Dyduch, op. cit., s. 342.
158 Por. ibidem, s. 343.
159 Program wykonawczy na lata 2011-2014 do umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kul-
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Joanna Dyduch, charakteryzując czynniki wpływające 
na polsko-izraelskie relacje dzieli je na: zależne i nieza-
leżne od Polaków. Do czynników niezależnych zaliczyła: 
czynniki ideologiczne – syjonistyczną narrację w Izraelu, 
izraelski system oświaty, a w szczególności program na-
uczania o Holokauście, obraz Polski wykreowany przez 
Izraelczyków urodzonych w Polsce (w zależności od mo-
mentu, w którym dane osoby emigrowały, taki obraz Pol-
ski ze sobą do Izraela przywiozły) i stereotypowy obraz ży-
dostwa polskiego (np. stereotyp nadgorliwej matki z Polski 

– jidysze mame). Natomiast czynnikami zależnymi od Po-
laków są: poziom antysemityzmu, zmiany na arenie mię-
dzynarodowej kreujące nowy wizerunek Polski oraz kon-
takty osobiste jako sposób przełamywania stereotypów160.

Koncentrując się na ostatnim z wymienionych czynni-
ków, należy wspomnieć, że powodem, dla którego spotka-
nia młodzieży polskiej i izraelskiej nie są łatwe, może być 
fakt, że obie grupy funkcjonują w różnych wspólnotach 
pamięci161. Jak pisze Kuleta-Hulboj: „Spotkania polsko-

-izraelskie, do jakich dochodzi podczas wymiany mło-
dzieży, nie są jedynie spotkaniami międzykulturowymi. 
Są obarczone dodatkowo dziedzictwem przeszłości, długą 
listą wzajemnych oskarżeń i pretensji, spuścizną Zagłady. 

turalnej, naukowej i oświatowej. Tekst uzyskany dzięki uprzejmości Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych RP.

160 J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie. Próba analizy czynników kształ-
tujących, [w:] Waszkiewicz E., Współcześni Żydzi – Polska i diaspora. 
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2007, s. 166-167.

161 Pojęcie to zostało ukute przez Michaela R. Marrusa, kanadyjskiego hi-
storyka Holokaustu. Autor twierdził, że każda grupa funkcjonuje w ob-
szarze swojej własnej wspólnoty pamięci i właśnie przez to nie jest w sta-
nie zrozumieć cierpienia osób należących do innych wspólnot pamięci.
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Pamięć społeczna obu grup odgrywa w tych spotkaniach 
znaczącą rolę, decydując o tym, że są one tak trudne”162.

Młodzi Izraelczycy przed wzięciem udziału w delega-
cjach mogą mieć pewne wyrobione stereotypy i wyobraże-
nia na temat Polski i Polaków. Nie pozostają one bez zna-
czenia, jeśli przypomnimy sobie o dwóch przestrzeniach, 
w jakich Izraelczycy funkcjonują podczas delegacji. Ta 
dychotomia zdaje się jedynie wzmacniać ich uprzedzenia.

Problematyką tą zajmowała się Joanna Dyduch, pro-
wadząc badanie pośród studentów studiów humani-
stycznych, zróżnicowanych pod względem religijnym 
i politycznym163. Respondenci odnosili się w swoich wspo-
mnieniach do doświadczenia delegacji. Około 79% ankie-
towanych miało negatywne skojarzenia z Polską, a aż 71% 
z nich wskazywało na konotacje z Holokaustem i anty-
semityzmem. Pozostali wymieniali: nieatrakcyjny klimat 
oraz obawy i strach. Ponad 53% ankietowanych nigdy nie 
było w Polsce, ale w żadnym stopniu nie przeszkadzało to 
im formować na jej temat negatywnych opinii164. 

Funkcjonowanie w innej wspólnocie pamięci, własne 
sądy i opinie, relacje i przekazy rodzinne, jakość przygo-
towania do wyjazdu edukacyjnego – te wszystkie elementy 
kształtują młodego człowieka biorącego udział w delegacji 
do Polski. Natomiast zachowanie i działania grupy, z któ-
rą wyjeżdżają do Polski, przebieg delegacji, w tym także 
jakość spotkania z młodymi Polakami, to elementy wpły-
wające na obraz Polski, jaki młody Izraelczyk zabiera ze 
sobą w drodze powrotnej do Erec Israel. 

162 M. Kuleta-Hulboj, op. cit., s. 93.
163 J. Dyduch, Percepcja Polski i Polaków przez Izraelczyków…, s. 366.
164 Ibid., s. 369.
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Pisząc o spotkaniach młodzieży, nie można pominąć 
odwołania do teorii hipotezy kontaktu, która stanowi je-
den z podstawowych obszarów badań psychologii spo-
łecznej. Hipotezę tę sformułował w latach 50. XX wieku 
amerykański psycholog Gordon W. Allport. Twierdził on, 
że uprzedzenia i niechęć wobec danej grupy mają swoje 
źródło w niewiedzy i braku kontaktu. W celu zmiany tej 
sytuacji potrzebna jest płaszczyzna spotkania obu grup. 
Spotkanie owo musi być jednak dobrze przygotowane. Al-
lport wyróżnia cztery czynniki, które decydują o tym, czy 
spotkanie doprowadzi do redukcji wzajemnych stereoty-
pów, czy tylko je utrwali. Wspomnianymi czynnikami są: 
równy status grup podczas kontaktu, wspólne cele, współ-
praca grupowa oraz wsparcie autorytetów165.

Podczas większości spotkań nie jest zachowany równy 
status grup, chociażby ze względu na liczbę osób biorą-
cych udział. Dysproporcje te są ewidentne, gdyż – jak już 
zostało wspomniane – Izraelczycy podróżują do Polski 
dużymi grupami. Nie zawsze w polskiej szkole uda się 
zorganizować tylu chętnych uczniów i uczennic. Różnice 
w liczbie uczestników wpływają na fakt, że Polacy zdają się 
być czasami zdominowani przez grupę izraelską. Równy 
status nie jest zachowany również na płaszczyźnie komu-
nikacyjnej. Obie strony mają trudności w posługiwaniu się 
językiem angielskim, a co za tym idzie – chętnie wracają 
do rozmów w ojczystym języku, co powoduje dezorgani-
zację grupy i opóźnienia w realizacji programu. 

W dokumentach Ministerstwa Edukacji Izraela znajdu-
jemy zapis celów spotkań młodzieży. Spotkania te mają 
przede wszystkim doprowadzić do wzajemnego poznania, 
zmierzenia się ze stereotypami, nawiązania osobistych 

165 M. Kuleta-Hulboj, op. cit., s. 68.
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kontaktów oraz współpracy między szkołami, a także 
wspólnego uczenia się o stosunkach polsko-izraelskich166. 
Nie można jednak zapominać, że dla Izraelczyków spo-
tkanie z polską młodzieżą nie jest priorytetowym celem 
podróży do Polski. Dla młodych Polaków, którzy przygo-
towują się do spotkania, przeciwnie – stanowi ono cel sam 
w sobie, zatem cele te nie są w pełni tożsame.

Gdy dominującym tematem jest rozmowa bądź warsz-
taty na temat Holokaustu, spotkanie młodzieży może stać 
się trudne do poprowadzenia. Konieczność mówienia 
o traumie II wojny światowej jest dla Izraelczyków będą-
cych „w trasie” i zaznajomionych z tematem czymś natu-
ralnym, natomiast dla Polaków, którzy czasami są przed 
omówieniem tematyki wojennej w szkole, rozmawianie 
o obozach staje się frustrujące167.

Grzegorz Siwior, nauczyciel w XVI LO w Krakowie 
i wielokrotny organizator spotkań w ramach programu 

„Bliżej siebie”168, wskazuje trudność, jaką jest brak wypra-
cowanego jednego modelu spotkania. Podkreśla rolę or-
ganizacji pozarządowych, które często pomagają w orga-
nizacji spotkań młodzieży, ale konkludując, że spotkania 
powinny głównie organizować szkoły, gdyż osoby z ze-
wnątrz nie mają codziennego kontaktu z daną młodzieżą 
i „przyjeżdżają jedynie na chwilę”. Dodatkowo podkreśla, 
że „wypychanie edukacji tego typu poza granice swo-
ich kompetencji”169 przez państwo jest bardzo negatyw-

166 List Dyrektoriatu Społeczeństwa i Młodzieży do dyrektorów szkół  
z 2 maja 2009 r. 

167 Z. Radzik, Debata Cmentarz czy życie. Młodzi Izraelczycy o Polsce,  
6 lipca 2013 r., Centrum Społeczności Żydowskiej. Notatki własne.

168 Program spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej Bliżej siebie, www.
polska-izrael.edu.pl/ (dostęp 10.01.2017).

169 G. Siwior, Debata pt. Cmentarz czy życie. Młodzi Izraelczycy o Polsce….
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ne, gdyż to właśnie państwo ma najlepsze ze wszystkich 
podmiotów warunki i możliwości do poprawienia stanu 
spotkań młodzieżowych. Siwior podkreśla, że każde ta-
kie spotkanie powinno być kompleksowo przygotowane. 
Dopiero wówczas może być ono skuteczne, np. poprzez 
zainteresowanie młodzieży polskiej tematyką żydowską, 
wzbudzenie refleksji nad tożsamością czy nawet wpływem 
na wybory życiowe młodych ludzi (np. poprzez wybór stu-
diów judaistycznych)170.

Dużym problemem podczas organizacji spotkania jest 
także kwestia bezpieczeństwa. Pomimo tego, iż każda wy-
cieczka izraelska (niekoniecznie delegacja udająca się do 
Polski) zobowiązana jest do zatrudnienia oficerów bez-
pieczeństwa, także i w tym przypadku jest to problem, 
z którym należy się zmierzyć. Atmosfera zagrożenia, kre-
owana przez „grupę agentów ochrony, w ciemnych okula-
rach z bronią”171, może utwierdzić młodych Izraelczyków 
w mniemaniu, że wszyscy Polacy są antysemitami. Nato-
miast młodzi Polacy postrzegają działania ochrony jako 
tragiczny kabaret w stylu Monty Pythona, gdyż żadnego 
realnego zagrożenia w Polsce nie ma172. 

Trudno naprawdę rzetelnie określić wskazany przez Al-
lporta czynnik związany ze wsparciem autorytetów. Wy-
daje się, że czynione są starania mające na celu zintensy-
fikowanie spotkań między młodzieżą polską a izraelską. 
Do takich starań z pewnością można zaliczyć powstanie 
seminarium kontaktowego między nauczycielami oraz 
programu spotkań młodzieży „Bliżej siebie”. Inicjatywy 
te są dziełem współpracy podjętej w 2002 roku między 

170 Ibid.
171 A. Kowalska, op. cit.
172 Ibid. Monthy Pyton – brytyjska grupa kabaretowa znana z czarnego 

humoru.
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resortami edukacji obu krajów, Ośrodkiem Rozwoju Edu-
kacji, Instytutem Polskim w Tel Awiwie oraz Instytutem 
Pamięci Yad Vashem. Celem seminarium jest wzajemne 
spotkanie polskich i izraelskich nauczycieli, stworzenie 
sieci kontaktów na przyszłość oraz zaplanowanie wspól-
nego spotkania młodzieży. Do 2011 roku w seminariach 
kontaktowych wzięło udział 209 nauczycieli173.

Delegacje młodzieży izraelskiej do Polski organizowane 
są nieprzerwanie i nadal ich nadrzędnym celem jest na-
uczanie o Holokauście, niemniej zarówno sposób eduka-
cji (przygotowanie nauczycieli, przewodników), jak i sam 
proces poznawczy podczas delegacji ewoluują. Dawniej 
w programie delegacji nie było możliwości spotkania z Po-
lakami, a jakiekolwiek kontakty naruszałyby granice en-
klawy według konceptu Feldmana. Dzisiaj, po prawie 30 
latach, spotkania są legalne i wpisane w program wielu 
delegacji. Według raportu wykonanego na zlecenie Mini-
sterstwa Edukacji i opublikowanego w 2011 roku już 49% 
szkół uczestniczących udział w delegacjach bierze także 
udział w spotkaniach z polską młodzieżą174. Jakość spo-
tkań również systematycznie się poprawia. Jest to spowo-
dowane nieustannymi wysiłkami pracowników Ośrodka 
Rozwoju Edukacji przy polskim Ministerstwie Edukacji 
Narodowej i Instytucie Pamięci Yad Vashem. W 2008 roku 
została wydana w języku polskim i hebrajskim publika-
cja zawierająca wytyczne i dobre praktyki w organizacji 

173 Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów – Bliżej siebie, 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, 28.01.2011, www.ore.edu.pl/programy-i-
-projekty-77777/zachowa-pami-historia-i-kultura-dwoch-narodow/
seminarium-kontaktowe-blizej-siebie (dostęp 10.01.2017).

174 Raport Ministerstwa Edukacji Izraela Ocena wycieczek do Polski w roku 
2009. Efekty poznawcze, emocjonalne i wartościowe, wrzesień 2009. Ma-
teriały z archiwum autorki, uzyskane dzięki uprzejmości Orit Margaliot.
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spotkań polsko-izraelskich175. Wydaje się, że zarówno kry-
tyka delegacji pojawiająca się w izraelskich debatach, jak 
i doskonalenie programu spotkań młodzieży mogą powoli 
prowadzić i de facto prowadzą do powolnego przełamy-
wania schematu dydaktycznego, jakim są wyjazdy eduka-
cyjne do Polski. 

175 Program wykonawczy na lata 2011–2014 do umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kul-
turalnej, naukowej i oświatowej. Materiał z archiwum autorki.



edukacja i pamięć o holokauście  
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Abstrakt
Zagłada Żydów stanowi jeden z elementów izraelskiej toż-
samości. Od momentu, kiedy się wydarzyła i później od 
powstania państwa Izrael w 1948 roku stanowiła istotny 
punkt odniesienia dla elit rządzących, ale także dla edu-
katorów. W latach 50. i 60. XX wieku podkreślano bo-
haterstwo walczących i tylko ten wymiar Holokaustu był 
obecny w dyskursie publicznym. Sytuacja zmieniła się po 
procesie „architekta Holokaustu” Adolfa Eichmanna, poj-
manego przez izraelskie służby wywiadowcze w Argen-
tynie i sprowadzonego przed sąd w Jerozolimie. Dopiero 
po procesie, pełnym nie tylko prawniczych paradoksów, 
wreszcie usłyszano głos tych Ocalonych, którzy przeży-
li, ale nie z bronią w ręku. Od lat 80. tematyka Zagłady 
obowiązuje w powszechnym systemie oświaty w Izraelu. 
Jednym z aspektów nauczania o Holokauście jest wizyta 
studyjna młodzieży izraelskiej w Polsce, zwana delegacją. 
Analizy delegacji dokonał w latach 90. XX wieku socjo-
log Jackie Feldman, który określił je mianem pielgrzymek 
i skrytykował ich nacjonalistyczny charakter. W ciągu 
ostatnich lat, również dzięki spotkaniom młodzieży izra-
elskiej z polskimi rówieśnikami, model wykreowany przez 
Feldmana podlega znacznym przekształceniom.

Artykuł stanowi analizę wizyt studyjnych Izraelczyków, 
z uwzględnieniem historycznego tła nauczania o Holo-
kauście w Izraelu, a także rozwieje narosłe wokół tego 



tematu mity. Analiza została przeprowadzona w oparciu 
o dokumenty źródłowe z Państwowego Archiwum Izra-
ela oraz literaturę przedmiotu i dostępną prasę, zarówno 
polską, jak i izraelską.

the education on and memory  
of the holocaust. israeli youth 
delegations in poland – a case study

Keywords
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Abstract
The Holocaust is one of key elements of Israeli identity. 
Since its inception and later, after the foundation of the 
State of Israel in 1948, it has been a major point of refer-
ence for both governing elites and educators. In the 1950s 
and 1960s, the only dimension of the Holocaust narra-
tive present in public discourse was the heroism of those 
who resisted. The situation changed after Adolf Eichmann, 
chief architect of the Holocaust, had been captured in Ar-
gentina by the Israeli intelligence and prosecuted in Jeru-
salem. It was only after the trial, marked by legal paradox-
es, that the voices of unarmed survivors were heard. Since 
the 1980s, the Holocaust has been present as an obligatory 
element of the Israeli school curriculum. Study visits of 
Israeli youth in Poland, known as delegations, serve as an 
aspect of this education. The phenomenon of delegations 
was analysed in the 1990s by Jackie Feldman. The soci-
ologist defined them as pilgrimages and criticised their 
nationalistic character. In recent years, the Polish-Israeli 



youth meetings have contributed to significant transfor-
mations in the model developed by Feldman. The article 
provides an analysis of the study visits, taking into consid-
eration the historical background to Holocaust education 
in Israel. It will also attempt to debunk myths that arose 
around the subject. The analysis will be based on source 
documents from Israeli State Archives as well as literature 
on the subject and available press materials, both Polish 
and Israeli.
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Od międzynarodowego prawa 
humanitarnego do działań na 

rzecz ochrony ludności cywilnej 
– stanowisko Międzynarodowego 

Komitetu Czerwonego Krzyża 
dotyczące zbrodni ludobójstwa 

Magdalena Stefańska

WproWadzenie

W dzisiejszych czasach najbardziej prawdopodobnym za-
grożeniem są wojny domowe i konflikty regionalne. Zde-
cydowana większość konfliktów zbrojnych ma charakter 
wewnętrzny. Wielkie mocarstwa, wielostronne organi-
zacje bezpieczeństwa oraz rządy państw tracą kontrolę 
nad rozwojem wypadków na swoim terenie. Państwa po-
grążają się w anarchii, a zarządzanie nimi staje się coraz 
trudniejsze. Z kolei główne dziedziny ludzkiej działalności, 
takie jak komunikacja, handel, kultura, finanse oraz zja-
wiska społeczne typu narkomania, przestępczość, terro-
ryzm, różnego rodzaju choroby przekraczają granice na-
rodowe i narodową suwerenność. Paradoksalnie, w życiu 
politycznym nacjonalizm i etnonacjonalizm pojawiły się 
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ponownie jako potężne i bezwzględne siły1. Ten swoisty 
„ład” międzynarodowy trudno jest postrzegać w katego-
riach porządku – bliższy jest on raczej swoistemu chaoso-
wi pełnemu niepewności i zmian. W takich warunkach 
kształtuje się kultura przemocy oparta na braku zaufania, 
nienawiści, podejrzliwości, nietolerancji i nieumiejętności 
konstruktywnej współpracy. Jednym z najbrutalniejszych 
jej przejawów jest akt ludobójstwa2.

Artykuł ten nie pretenduje do dokonania wyczerpującej 
analizy tematu, lecz jedynie przeprowadzenia poglądo-
wego badania. Jako cel stawiam sobie próbę odpowiedzi 
na pytanie, jak międzynarodowa organizacja humanitarna 
może przeciwdziałać masowym eksterminacjom i jakie 
kroki podjąć, aby uwrażliwić społeczność na tak bestial-
skie czyny. 

Pierwszy podrozdział pokazuje, jakie miejsce zbrodnia 
ta zajmuje w międzynarodowym prawie humanitarnym 
konfliktów zbrojnych3. Drugi poświęcony został odpo-

1 Zapobieganie konfliktom. SIPRI-UNESCO Handbook, tłum. T. Prohenko, 
Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, s. 14. Tytuł oryginału: 
Peace, Security and Conflict Prevention.

2 D. Dróżdż, Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 17-37.

3 Międzynarodowe prawo humanitarne (MPH), definicja za Międzyna-
rodowym Komitetem Czerwonego Krzyża i Ministerstwem Spraw Za-
granicznych RP, źródło internetowe: www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagra-
niczna /prawo_miedzynarodowe/ (dostęp 02.10.2017). Prawo to, zwane 
także prawem konfliktów zbrojnych (dawniej prawem wojennym – łac. 
ius in bello), jest częścią prawa międzynarodowego publicznego, która 
służy rozwiązywaniu problemów humanitarnych wynikających z kon-
fliktów zbrojnych, w szczególności poprzez normy prawne zawierające: 
ograniczenia w metodach i środkach prowadzenia działań zbrojnych 
oraz zasady ochrony mienia i ludności niezaangażowanej w działania 
zbrojne przed skutkami tych działań. Nowożytne prawo konfliktów 
zbrojnych rozwinęło się XIX wieku. Fundamentalnymi umowami mię-
dzynarodowymi z tego zakresu są przede wszystkim tzw. konwencje 
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wiedzi Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża4, 
w tym zwłaszcza Międzynarodowego Komitetu Czerwo-
nego Krzyża, na wyzwania związane z tą formą zagroże-
nia. W sposób szczególny koncentruje się na działaniach 
organizacji w krajach objętych wojną na rzecz ochrony 
ludności cywilnej5, czyli nienależącej do sił zbrojnych 
i niebiorącej aktywnego udziału w konflikcie. Podrozdział 
trzeci odnosi się do prawnej koncepcji odpowiedzialności 
za ochronę. Choć obejmuje ona działalność państw, to 
angażuje także Ruch poprzez tzw. dyplomację humani-
tarną6 – mechanizm implementacji wartości humanitar-
nych w polityce, biznesie oraz życiu społecznym obywateli. 

haskie z 29 lipca 1899 r. i 18 października 1907 r. oraz tzw. konwencje 
genewskie z 12 sierpnia 1949 r., wraz z dwoma protokołami dodatko-
wymi z 1977 r. Ważnym źródłem norm MPH jest zwyczaj międzynaro-
dowy. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża prowadzi prace 
nad identyfikowaniem i opisywaniem praktyki państw w zakresie MPH 
oraz określaniem norm o charakterze zwyczaju międzynarodowego. 

4 Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
to organizacja sieciowa składająca się z następujących komponentów: 
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Międzynarodowej 
Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
oraz 190 stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca. Funkcjonuje na mocy konwencji genewskich oraz w opar-
ciu o wewnętrzny statut Ruchu. Więcej na temat podstaw prawnych 
i zadań celowych Ruchu w: Discover the ICRC, International Committee 
of the Red Cross, Geneva, April 2016, s. 10, www.blogs.icrc.org/soma-
lia/wp-content/uploads/sites/99/2016/12/Discover-the-ICRC_EN.pdf 
(dostęp 02.10.2017) oraz Statutes of the International Red Cross and 
Red Crescent Movement (adopted by the 25th International Conference 
of the Red Cross at Geneva in 1986, amended in 1995 and 2006), www.
icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf (dostęp 20.10.2017). 

5 Definicję i zakres ochrony ludności cywilnej obejmuje Konwencja ge-
newska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencja ge-
newska), Genewa, 12 sierpnia 1949 r., DzU z 1956r., nr 38, poz. 171, 
załącznik.

6 Termin „dyplomacja humanitarna” wyjaśniony został szerzej w podroz-
dziale Odpowiedzialność za ochronę a dyplomacja humanitarna.
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W czwartym podrozdziale ukazano wyzwania w zakresie 
zapobiegania zbrodni ludobójstwa zdefiniowane przez 
Komitet, zaś w kolejnym propozycje konkretnych dzia-
łań i środków zaradczych przezeń realizowanych. W tym 
aspekcie najwięcej uwagi poświęcam edukacji humani-
tarnej7, która – w mojej ocenie – pozostaje najbardziej 
skutecznym sposobem szerzenia empatycznej otwarto-
ści na różnorodność otaczającego świata. Wreszcie na ko-
niec przytoczone zostały przykłady aktywności Polskiego 
Czerwonego Krzyża w zakresie upowszechniania między-
narodowego prawa humanitarnego na gruncie polskim. 
Artykuł wieńczą ogólne konkluzje oraz propozycje wyni-
kające wprost ze stanowiska Międzynarodowego Komite-
tu Czerwonego Krzyża. Obok nich pojawiają się autorskie 
zalecenia w zakresie praktyki.

7 Edukacja humanitarna, opracowanie własne na podstawie: What is hu-
manitarian education?, International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies, Geneva 2015. Jest to kształtowanie i wyzwalanie 
w wychowankach postawy wrażliwości i otwartości na różnorodność 
oraz na innych, czego konsekwencją jest gotowość do niesienia im po-
mocy. To forma wychowania zmierzająca do pełnego zrozumienia po-
trzeb drugiego człowieka. To także droga do umocnienia i umożliwienia 
dzieciom i młodym ludziom poznania rozwiązań dla indywidualnych, 
wspólnotowych, lokalnych, ogólnokrajowych i regionalnych globalnych 
wyzwań, które mogą prowadzić do pełnego, bezpiecznego i szczęśliwego 
życia dla wszystkich. Urzeczywistnieniem tej idei jest stworzenie spo-
łeczeństwa wolnego od nietolerancji, ksenofobii, rasizmu i uprzedzeń, 
a cechującego się aktywnością, postawą otwartości i dialogu na pozio-
mie ponad stereotypami.
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zbrodnia ludobójstWa 
z międzynarodoWym praWie 

humanitarnym

Pokój determinowany jest trzema podstawowymi czyn-
nikami: bezpieczeństwem, dobrobytem ekonomicznym 
i społecznym, poszanowaniem praw człowieka, sprawie-
dliwością i organizacją społeczeństwa opartą na rządach 
prawa8. Historia pokazuje, że nie jest on stanem statycz-
nym, lecz raczej pojmowanym dynamicznie celem spo-
łeczności narodowych i międzynarodowych. Można za-
ryzykować stwierdzenie, że pokój zakłada nie tylko brak 
wojny, ale również brak narzędzi i instytucji do prowadze-
nia konfliktu, co we współczesnym świecie wydawać się 
może wręcz niemożliwe.

Naprzeciw tak postawionemu oczekiwaniu próbuje 
wyjść międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów 
zbrojnych, które potępia uciekanie się do wojny celem za-
łatwiania sporów i w wyraźny sposób próbuje ograniczyć 
środki i metody jej prowadzenia. Wiele norm tego syste-
mu przenika do międzynarodowej ochrony praw człowie-
ka i odwrotnie z racji faktu, iż do użycia siły i przemocy 
dochodzi zarówno w klasycznych konfliktach zbrojnych 
toczonych między państwami, w konfliktach niemiędzy-
narodowych na terytorium jednego państwa, jak i pod-
czas zamieszek oraz napięć wewnętrznych, rozruchów, 
izolowanych i sporadycznych aktów gwałtu i innych po-
dobnych. Warto przywołać kilka umów międzynarodo-
wych, jak np.: Deklarację o zakazie używania pocisków 
gazowych z 29 lipca 1899 r., Konwencję o pokojowym za-
łatwianiu sporów międzynarodowych z 18 października 

8 Zapobieganie konfliktom…., s. 17.
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1907 r., Protokół dotyczący zakazu używania na wojnie 
gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków 
bakteriologicznych z  17 czerwca 1925 r., Traktat prze-
ciwwojenny z 27 sierpnia 1928 r., Układ o zakazie prób 
broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej 
i pod wodą z 5 lipca 1963 r., Konwencję o niestosowa-
niu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni 
przeciw ludzkości z 26 listopada 1968 r., Międzynarodową 
konwencję o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu z 30 
listopada 1973 r., Konwencję o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być 
uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające 
niekontrolowane skutki z 10 grudnia 1980 r., Konwencję 
o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywa-
nia min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu z 3-4 
grudnia 1997 r.9 Z punktu widzenia ofiar kwalifikacja 
prawna działań jest irrelewantna, bowiem liczy się kwe-
stia przysługujących im minimalnych standardów huma-
nitarnego traktowania10.

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni 
ludobójstwa, uchwalona w 1948 roku, implementowana 
została niemal do wszystkich systemów prawnych. Swe-
go rodzaju zdobyczą tego aktu, poza samym określeniem, 
czym jest ludobójstwo, stało się również przyjęcie, że 
może ono zostać popełnione zarówno w czasie wojny, 
jak i pokoju. Nie jest zatem zależne od istnienia konfliktu 

9 Treści dokumentów dostępne w: M. Flemming, Międzynarodowe prawo 
humanitarne konfliktów zbrojnych, Zbiór dokumentów, uzup. i red. M. 
Gąska, E. Mikos-Skuza, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003, 
s. 587. 

10 B. Janusz-Pawletta (red.), Walczyć po ludzku czyli ochrona praw 
człowieka w działaniach zbrojnych, Wybrane zagadnienia, Akademia 
Obrony Narodowej, Warszawa 2011, s. 22.
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zbrojnego. Na przepisy gwarantujące minimalny standard 
humanitarnego traktowania składają się zasady ogólne, 
jak i normy wywodzone stricte z prawa humanitarnego 
i praw człowieka. Ich najbardziej podstawowy katalog 
zawiera art. 3 wspólny dla wszystkich czterech konwen-
cji genewskich z 1949 roku11. Prawa podmiotowe osób 
niebiorących bezpośrednio udziału w działaniach wojen-
nych przysługują w drodze analogii każdemu, kto znajdzie 
się w sytuacji użycia siły zbrojnej, również wykraczającej 
poza sytuacje konfliktu zbrojnego, jak wewnętrzne napię-
cia i niepokoje.

Wspomniana wyżej Konwencja definiuje zbrodnię ludo-
bójstwa w artykule II, mówiąc, iż jest nim „którykolwiek 
z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszcze-
nia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, ra-
sowych lub religijnych jako takich: a) zabójstwo członków 
grupy, b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, c) roz-
myślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, 
obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub czę-
ściowego zniszczenia fizycznego, d) stosowanie środków, 
które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, 
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do 
innej grupy”12. Zarzuca się, że prawne ujęcie problemu 
jest zbyt wąskie, bo ochronie podlega jedynie zamknięty 
katalog grup chronionych, różnie rozumieć można czy-
ny zasadnicze, dostrzegalny jest w nich brak stosunkowo 
nowego fenomenu – czystek etnicznych, jak również nie 
obejmuje aspektu zbiorowego charakteru zbrodni ludo-
bójstwa. Jednak sam formalny wyraz tego terminu wywo-
11 M. Flemming, op. cit., s. 241-361.
12 Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa a dnia 

9 grudnia 1948 r., Dz. U. z 1952 r., Nr 2, poz. 9.
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dzi się z istniejących wcześniej norm prawa humanitarne-
go i praw człowieka, tak skodyfikowanych, jak i zwyczajo-
wych. Warto wymienić tu chociażby: zakaz dyskryminacji, 
zakaz zamachów na życie, a w szczególności zabójstw we 
wszelkiej postaci, zakaz zamachów na nietykalność cie-
lesną i godność osobistą czy zakaz skazywania i wyko-
nywania egzekucji bez uprzedniego wyroku, wydanego 
przez sąd należycie ukonstytuowany i dający odpowiednie 
gwarancje procesowe13. Stanowi tym samym przedmiot 
zainteresowania Międzynarodowego Ruchu Czerwone-
go Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który stoi na straży 
humanitarnych wartości i upowszechnia przepisy prawa 
je chroniące.

rola międzynarodoWego komitetu 
czerWonego krzyża W kontekście 

zbrodni ludobójstWa

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – MKCK 
(International Committee of the Red Cross – ICRC) to 
organizacja wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju, dzia-
łająca nieprzerwanie od 1863 roku. Z jednej strony jest 
prywatną, apolityczną i niezależną instytucją szwajcarską, 
która działa w oparciu o prawo swojego kraju i swój we-
wnętrzny statut14; z drugiej zaś, posiada unikatowy status 
organizacji międzynarodowej. Podczas konfliktu zbrojne-

13 Analiza własna na podstawie: B. Janusz-Pawletta (red.), op. cit., s. 33-
-42; W. Wacławczyk, K. Żarna (red.), Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – 
zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2011, s. 91-104.

14 Statutes of the International Committee of the Red Cross, International 
Committee of the Red Cross, Geneva 2003.
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go działa na podstawie konwencji genewskich z 1948 roku 
i ich protokołach dodatkowych z 1977 roku, w charakterze 
neutralnego pośrednika pomiędzy stronami walczącymi 
na rzecz ofiar konfliktu, oferuje swoje usługi humanitar-
ne w ramach uznanego przez państwa prawa inicjatywy, 
a w sytuacjach, które nie są objęte międzynarodowym pra-
wem humanitarnym konfliktów zbrojnych – statutowego 
prawa inicjatywy15. Zgodnie z zasadą niezależności, jedną 
z siedmiu Zasad Podstawowych16, nie podlega woli władz 
państw, w których działa, choć sposób jej finansowania 
(obok składek stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzy-
ża i Czerwonego Półksiężyca, wpłat dokonywanych przez 
osoby prywatne, różnego rodzaju darów i zapisów, a tak-
że zbiórek w odpowiedzi na apele międzynarodowe) zde-
terminowany jest przez składki państw stron konwencji 
genewskich. 

Od 1990 roku MKCK posiada status obserwatora nada-
ny mu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych17, regularnie korzysta także ze statusu 
konsultacyjnego w  organizacjach wyspecjalizowanych 
oraz agendach ONZ zajmujących się pomocą humanitar-
ną i prawami człowieka. W codziennej pracy utrzymuje 
trwały dialog z  wieloma organizacjami międzynarodo-

15 Discover the ICRC..., s. 4-6.
16 The Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Cres-

cent Movement, Ethics and tools for humanitarian action, International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, November 
2015, s. 22-89. Wśród Zasad Podstawowych znajdują się: humanitaryzm, 
bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, 
powszechność.

17 Observer status for the International Committee of the Red Cross, in 
consideration of the special role and mandates conferred upon it by 
the Geneva Conventions of 12 August 1949, consensus resolution 45/6, 
UN General Assembly, New York 1990.
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wymi, w tym Radą Europy, Organizacją Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie, Ligą Państw Arabskich, Unią 
Międzyparlamentarną18.

Komitet ma siedzibę w Genewie oraz ponad 80 dele-
gatur terenowych19 na całym świecie. Jego wyspecjalizo-
wana kadra pracowników i wolontariuszy niesie pomoc 
ofiarom konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych, 
odwiedza miejsca internowania, wizytuje jeńców wojen-
nych oraz więźniów politycznych, inicjuje procesy łącze-
nia rozdzielonych przez wojnę rodzin poprzez działalność 
Centralnej Agencji Poszukiwań20. Ponadto prowadzi sze-
reg programów w obszarze zdrowia: profilaktycznych, 
medycznych i rehabilitacyjnych, projektów związanych 
z uzdatnianiem wody, bezpieczeństwem żywieniowym, 
organizacją schronienia, czy rozwojem gospodarczym re-
gionów dotkniętych kryzysem.

Jako twórca i promotor konwencji genewskich oraz in-
nych dokumentów stanowiących znaczący wkład w rozwój 
międzynarodowego prawa humanitarnego, MKCK popie-
ra trwały pokój, który traktuje nie tylko jako brak wojny, 
ale i dynamiczny proces współpracy między wszystkimi 
państwami i narodami oparty na poszanowaniu wolno-
ści, narodowej suwerenności, niepodległości, równości, 
praw człowieka, a także uczciwym i sprawiedliwym po-
dziale dóbr służących do zaspokajania potrzeb ludzkich21. 
Poprzez stowarzyszenia krajowe, które są w swoich pań-

18 The ICRC’s identity, [w:] The ICRC – its mission and work, International 
Committee of the Red Cross, Geneva 2009, s. 5.

19 Discover the ICRC..., s. 12.
20 History of the Central Tracing Agency of the ICRC, International Com-

mittee of the Red Cross, Geneva, 2002, www.icrc.org/eng/resources/
documents/misc/57jqrj.htm (dostęp: 27.09.2017). 

21 The ICRC’s mission, [w:] The ICRC – its mission and work…, s. 3-4.
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stwach depozytariuszami humanitarnych zasad i ideałów, 
Komitet motywuje władze publiczne do postępowania 
zgodnego z prawem humanitarnym, oferując wsparcie 
przy ustanawianiu lub uzupełnianiu ustawodawstwa we-
wnętrznego przez wprowadzenie norm prawnych zgod-
nych z konwencjami genewskimi i protokołami dodatko-
wymi. Dodatkowo dokumentuje wszelkie formy narusze-
nia prawa humanitarnego w miejscach, w których działa 
i informuje o tym odpowiednie władze, aby te mogły pod-
jąć odpowiednie środki zaradcze.

W celu skutecznej realizacji swojej misji, jaką jest ochro-
na życia i godności ludzkiej w czasie wojny i w innych sytu-
acjach przemocy, Międzynarodowy Komitet Czerwonego 
Krzyża posługuje się zasadą poufności dialogu z partnerami 
w postaci rządów państw lub innych podmiotów pozapań-
stwowych22. Choć budzi ona wątpliwości co do niezależ-
ności i transparentności działania organizacji, to jednak 
w wielu przypadkach jest podstawą uzyskania dostępu 
do ludności cywilnej przebywającej na terenach objętych 
krwawymi konfliktami zbrojnymi i dostarczenia jej pomo-
cy. Podejście to zakłada budowanie przestrzeni dla poko-
jowego rozstrzygania sporów lub co najmniej zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom cywilnym i wyłączonym z działań 
wojennych, przedstawienia przepisów prawa humanitarne-
go w odniesieniu do doboru takich metod i środków walki, 
które nie będą powodowały nadmiernego cierpienia. Po-
maga wzmocnić bezpieczeństwo pracownikom humanitar-
nym w terenie, którzy dokonują rozpoznania potrzeb, po to 
by następnie zapewnić niezbędny ratunek potrzebującym.

22 The International Committee of the Red Cross’s (ICRC’s) confidential 
approach. Specific means employed by the ICRC to ensure respect for 
the law by State and non-State authorities Policy document. December 
2012, „International Review of the Red Cross”, 94(887)/2012, s. 1135.
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Poufny dialog umożliwił Komitetowi podjęcie działań 
pomocowych w krajach, w których odnotowano przypad-
ki ludobójstwa, m.in.: 

Podczas II wojny światowej skanalizował transpor-
ty z pomocą humanitarną do Polski. Dzięki współpracy 
z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem przetransporto-
wano ze Stanów Zjednoczonych ponad 200 tysięcy ton 
darów szacowanych na kwotę około 168 milionów USD. 
Część tych produktów została rozdystrybuowana przez 
Centralną Agencję Poszukiwań wśród jeńców wojennych. 
Z kolei dzięki prawu inicjatywy, MKCK został włączony 
w prace Komisji Wspólnej ds. Ocalenia powołanej przez 
ówczesną Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (obec-
ną Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwone-
go Krzyża i Czerwonego Półksiężyca), jak również Radę 
Uchodźców Wojennych założoną przez prezydenta Ro-
osevelta, której celem było objęcie programem ochron-
nym Żydów i członków innych mniejszości narodowych 
prześladowanych przez nazistów23.

W Rwandzie obecny jest od 1964 roku, a stałą delega-
turę utworzył w 1990 roku. Po tragedii, do której doszło 
w 1994 roku, MKCK rozesłał ponad 2 miliony tzw. mesa-
ży, czyli wiadomości w sprawie zaginionych członków ro-
dzin, dając wielu nadzieję na przywrócenie więzi rodzin-
nych24. Masowe przemieszczenia ludności obawiających 
się o swoje życie spowodowały konieczność rozciągnięcia 

23 S. Farré, The ICRC and the detainees in Nazi concentration camps 
(1942-1945), „International Review of the Red Cross”, 94(888)/2012,  
s. 1386-1389.

24 Rwanda: two million Red Cross messages distributed to Rwandan fam-
ilies, Communication to the press, Nairobi, International Commit-
tee of the Red Cross, News Release 30.05.1996, www.icrc.org/ eng/re-
sources/documents/news-release/2009-and-earlier/57jmxk.htm (dostęp 
27.09.2017).
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akcji na teren Burundi, Kenii i Tanzanii25. Była to pierw-
sza w historii organizacji tak duża akcja poszukiwawcza 
prowadzona w Afryce.

Darfur jest miejscem wzmożonej aktywności Komitetu 
w zakresie organizacji schronienia z dostępem do urzą-
dzeń sanitarnych oraz opieki medycznej. Fala masowych 
przesiedleń ludności po pierwszych atakach ludobójczych 
w 2003 roku spotęgowana została powracającym proble-
mem suszy w kraju. W samym tylko 2004 roku MKCK 
wsparł zespołami chirurgów, sprzętem i lekami 4 lokalne 
szpitale, założył 3 obozy dla osób wewnętrznie przesiedlo-
nych, jak również zapewnił żywność, wodę, podstawowe 
środki higieny i koce dla około 40 tysięcy ludzi26.

Tzw. konieczność wojskowa27 rzuca nowe światło na 
ochronę osób cywilnych podczas konfliktu w Syrii. Mię-
dzynarodowy Komitet towarzyszy Syryjskiemu Arabskie-
mu Czerwonemu Półksiężycowi od pierwszych dni wojny, 
starając się jak najlepiej chronić życie i zdrowie lokalnej 
ludności. Regularne negocjacje ze stronami walczącymi 
skutkują tymczasowym uruchamianiem korytarzy huma-
nitarnych, którymi dostarczana jest pomoc do potrzebu-
jących. Do tej pory udało się zapewnić wodę i żywność 
dla 7 milionów osób, jednak potrzeby stale rosną. Głów-

25 Obecnie działania poszukiwawcze będące skutkiem zbrodni ludobójstwa 
w Rwandzie w 1994 roku prowadzone są nawet w odległych Chinach, 
Rosji, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

26 Sudan: ICRC continues to bring assistance to Darfur, Operational Up-
date, 18.06.2004, International Committee of the Red Cross, www.icrc.
org/eng/resources/documents/update/623ccv.htm (dostęp 28.09.2017). 

27 M. Gąska, Zagadnienie konieczności wojskowej, [w:] D. Bugajski (red.), 
Międzynarodowe Prawo Humanitarne, t. II: Konflikt rosyjsko-gruziński 
w 2008 roku, Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia 
i Operacji Morskich, Gdynia 2011, s. 159–184.
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nym celem rozmów jest także utworzenie stałych stref 
zdemilitaryzowanych28.

Każdorazowo stanowisko Międzynarodowego Komite-
tu Czerwonego Krzyża wyrażane jest nie tylko poprzez 
apel do stron konfliktu o poszanowanie zasad między-
narodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, ale 
jednocześnie poprzez podejmowanie konkretnych działań 
pomocowych na rzecz osób dotkniętych kryzysem wojny 
lub innymi formami przemocy. Kontrowersyjną kwestią 
pozostaje jego niechęć do wyrażania publicznych osądów, 
ferowania wyroków wskazujących na odpowiedzialność 
zbrodniarzy czy przekazywania opinii publicznej informa-
cji mogących kształtować stronnicze spojrzenie na daną 
sytuację. Milczenie to wywodzi się z przytoczonej wcze-
śniej zasady poufności dialogu. Każde publiczne wystąpie-
nie MKCK mogłoby zniweczyć efekty wielomiesięcznych 
często rozmów, zapewniających organizacjom czerwono-
krzyskim podjęcie działań ratowniczych i pomocowych29.

odpoWiedzialność za ochronę  
a dyplomacja humanitarna

Jak pisze Remigiusz Bierzanek, opinia publiczna oczeku-
je, że „postęp techniczny i naukowy, a także znaczenie, 
jakie na całym świecie przywiązuje się do ochrony praw 

28 M. Peter, The four things we must do to reduce suffering in Syria, Statement, 
International Committee of the Red Cross, Geneva, 04.04.2017, www.icrc.
org/en/document/brussels-conference-syria (dostęp 28.09.2017).

29 Więcej na temat statusu i działalności Międzynarodowego Komitetu 
Czerwonego Krzyża na stronie internetowej www.icrc.org oraz w mate-
riałach i publikacjach źródłowych dostępnych w Bibliotece Międzynaro-
dowego Prawa Humanitarnego im. Mariana Flemminga działającej przy 
Biurze Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie.
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człowieka, pozwolą na bardziej skuteczne zabezpieczenie 
praw ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami, jakie 
stwarza ten sam postęp naukowy i techniczny zastosowa-
ny dla celów szkodzenia nieprzyjacielowi”30. Rozwój pra-
wa humanitarnego jest świadectwem stopniowej huma-
nizacji regulacji konfliktów zbrojnych, która dokonuje się 
pod wpływem rozwoju systemu ochrony praw człowieka. 
Komplementarna wobec tych nurtów jest niewątpliwie 
koncepcja tzw. odpowiedzialności za ochronę.

Pojęcie to rozumieć należy jako odpowiedzialność pań-
stwa za ochronę swojej populacji przed najpoważniejszy-
mi zbrodniami międzynarodowymi: ludobójstwem, czyst-
kami etnicznymi, zbrodniami przeciwko ludzkości oraz 
zbrodniami wojennymi. Tym samym jest ono zobowią-
zane do użycia wszelkich właściwych dyplomatycznych 
i humanitarnych środków pokojowych, by zapobiec wy-
stąpieniu takich bestialstw. Jeśli państwo nie jest w stanie 
wypełnić swojej roli w tym zakresie, dopuszczalna jest 
wówczas interwencja militarna, jednak podstawowym 
założeniem jest przekonanie, iż obowiązek poszanowania 
praw człowieka wynika przede wszystkim z jego suweren-
ności31. Sama specyfika tego podejścia dowodzi, że nie jest 
ono normą prawa międzynarodowego, a raczej koncepcją 
polityczną obejmującą swoim zasięgiem szereg istnieją-
cych norm prawnych. To swoiste zobowiązanie moralne, 
które potwierdza istniejące już zasady wiążące państwa.

30 R. Bierzanek, Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, Wydawnictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1972, s. 200.

31 The Responsibility to Protect, Report of The International Commis-
sion on Intervention and State Sovereignty, Ottawa, December 2001,  
s. 11-32, www.responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (dostęp 
28.10.2017).
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Praktyka odpowiedzialności za ochronę wydaje się 
prowadzić do wzmocnienia ogólnego obowiązku podej-
mowania działań zapobiegawczych przed wystąpieniem 
najpoważniejszych zbrodni prawa międzynarodowego, 
zaś w przypadku ich wystąpienia podkreśla konieczność 
współpracy państw w doprowadzeniu do ich zakończenia. 
Choć nie została jak dotąd zastosowana wobec zbrodni 
ludobójstwa, uwypukla solidarny charakter zobowiązań 
prawnomiędzynarodowych dotyczących zapobiegania 
ludobójstwu, zbrodniom przeciwko ludzkości, czystkom 
etnicznym i zbrodniom wojennym32.

Wokół tejże koncepcji powstało kilka ośrodków skupia-
jących organizacje pozarządowe zajmujące się jej promo-
waniem. Wśród nich znajduje się Międzynarodowy Ruch 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który do-
strzega wyraźne przesunięcie odpowiedzialności z pań-
stwa na społeczność międzynarodową. Lokowanie kom-
petencji do działania w tych podmiotach, które są w stanie 
je efektywnie realizować traktuje jako proces wielopozio-
mowego zarządzania w tzw. dyplomacji humanitarnej33. 
Ruch definiuje ten termin jako przekonywanie decyden-
tów i liderów opinii publicznej do działania, w każdym 
czasie, w interesie osób słabszych i przy pełnym posza-
nowaniu podstawowych zasad humanitarnych. Służy też 
zapewnieniu, że proces podejmowania decyzji na szcze-
blu międzynarodowym, krajowym i lokalnym uwzględnia 
priorytety humanitarne. Zgodnie z założeniem organiza-

32 D. Bugajski (red.), Międzynarodowe Prawo Humanitarne, t. V: Ludobój-
stwo jako zbrodnia międzynarodowa, Akademia Marynarki Wojennej, 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Gdynia 2014, s. 123.

33 Humanitarian Diplomacy Policy, International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies, Geneva, www.ifrc.org/what-we-do/humani-
tarian-diplomacy/humanitarian-diplomacy-policy/ (dostęp 03.10.2017).
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cji, chodzi nie tyle o dokonanie wyboru podjęcia ochrony 
lub nie, co uświadomienie odpowiedzialności za społe-
czeństwo podatne na kryzysy humanitarne34. 

W praktyce dyplomacja humanitarna to coś znacznie 
więcej niż sam wyraz poparcia dla celów humanitarnych. 
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i wiele sto-
warzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca w swojej codziennej pracy podejmują różne 
techniki negocjacji i formy komunikacji z partnerami oraz 
państwami, na terenie których działają, by wypracować 
dżentelmeńskie i formalne porozumienia zgodne z najle-
piej pojętym interesem potrzebujących. Dodatkowo raz na 
4 lata w Genewie zwoływana jest Międzynarodowa Kon-
ferencja Czerwonego Krzyża, w której uczestniczą nie tyl-
ko komponenty Ruchu, lecz także reprezentacje rządów 
państw będących stronami konwencji genewskich i inni 
zaproszeni goście (w tym delegaci z Organizacji Narodów 
Zjednoczonych), by uzgodnić wspólne zobowiązania hu-
manitarne przyjmowane w formie rezolucji35. Każdora-
zowo akcentowana jest pomocnicza rola Ruchu w zakre-
sie reagowania na skutki kryzysów humanitarnych, klęsk 
żywiołowych, katastrof i konfliktów zbrojnych, ochrony 
zdrowia, upowszechniania wartości humanitarnych i pra-
wa humanitarnego. Ten  szczególny związek pomiędzy 
rządami a stowarzyszeniami krajowymi znajduje umoco-
wanie w prawie międzynarodowym (konwencjach genew-
skich) oraz przepisach prawa krajowego. Jego implikacje 
przejawiają się w różnych formach aktywności zależnych 
od kultury, tradycji, obyczajów, ustroju i uwarunkowań 

34 Ibid.
35 A Guide For Parliamentarians To The International Red Cross And Red 

Crescent Movement, International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies, Geneva 2017, s. 4.
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każdego kraju, niemniej uwidaczniają potrzebę stałego 
dialogu, który pozwala zrozumieć wzajemne możliwości 
i ograniczenia.

Ostatnia Międzynarodowa Konferencja odbyła się jesie-
nią 2015 roku. W toku obrad przyjęto 11 rezolucji, pośród 
których znajdują się m.in. zobowiązanie do zbiorowych 
działań na rzecz ochrony migrantów i zaopatrzenia ich 
potrzeb, przyjęcie ramowej strategii integracji osób nie-
pełnosprawnych, uzgodnienie zasad koordynacji i współ-
pracy w ramach Ruchu na rzecz optymalizacji reakcji na 
kryzysy humanitarne, stanowisko na Światowy Szczyt 
Humanitarny36. W odniesieniu do zbrodni ludobójstwa 
szczególne zastosowanie będzie miała Rezolucja 437 da-
jąca wyraźne wskazania dla koordynacji i współpracy 
w sytuacji klęsk, katastrof, konfliktów i innych kryzysów 
dużej skali. Koncentruje się ona na wzmocnieniu roli ko-
ordynatora pomocy humanitarnej, zwiększeniu poziomu 
przygotowania, reagowania oraz odbudowy przy użyciu 
odpowiednich narzędzi i mechanizmów, promowaniu 
zgodnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, jak rów-
nież pogłębianiu nowych form mobilizowania zasobów. 
Wszelkie wysiłki zainwestowane w budowanie wzajem-
nego zaufania i zrozumienia skutkować będą efektywną 
prewencją na poziomie indywidualnym i instytucjonal-
nym. Co więcej, rezolucja ta gwarantuje opiekę ofiarom 
kryzysów poprzez stałą obecność komponentów Ruchu 

36 32nd International Conference: Resolution, bulletins and reports, Ge-
neva, January 2016, teksty rezolucji dostępne pod linkiem: www.icrc.
org/en/document/outcomes-32nd-international-conference-red-cross-
and-red-crescent (dostęp 04.10.2017)

37 Strengthening Movement Coordination and Cooperation (SMCC): op-
timizing the Movement’s humanitarian response, Council of Delegates 
of the International Red Cross and Red Crescent Movement, Geneva, 
Switzerland, 7 December 2015, s. 41.
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i konstytuowanie partnerstw z lokalnymi władzami i inny-
mi aktorami funkcjonującymi w miejscach występowania 
destabilizacji. Stwarza to nadzieję na możliwość prowa-
dzenia stałego monitoringu sytuacji humanitarnej na te-
renach potencjalnie zagrożonych, co wpisuje się w kon-
cepcję odpowiedzialności za ochronę.

WyzWania W zakresie zapobiegania 
zbrodni ludobójstWa

W styczniu 2004 roku rząd Szwecji zorganizował Szwedz-
kie Forum Międzynarodowe, podczas którego 55 delegacji 
rządowych z całego świata oraz reprezentacje 14. organi-
zacji międzynarodowych dyskutowały na temat humani-
tarnych, politycznych i moralnych skutków ludobójstwa38. 
Rozpatrywano głównie przypadki Holokaustu i Rwandy. 
Konferencja skupiała się nad strategią zapobiegania tej 
zbrodni, próbując znaleźć odpowiedź na pytania: Jak wy-
kryć zagrożenie zbliżającego się aktu ludobójstwa? Czy 
istnieje potrzeba rozwinięcia istniejących instytucjonal-
nych ram interwencji międzynarodowych? W jaki sposób 
wypełnić lukę pomiędzy dostępem do informacji publicz-
nej a podjęciem działania politycznego? Jak wzmocnić in-
strumenty dyplomatyczne, humanitarne, ekonomiczne 
i wojskowe do lepszego zapobiegania eksterminacji? Była 
to pierwsza debata na szczeblu rządowym od czasu przy-
jęcia Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni 
ludobójstwa w 1948 roku.

38 Swedish Government Offices, Yearbook 2004, Government Offices of 
Sweden, May 2005, s. 59-60.
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Godnymi uwagi efektami forum było powołanie w Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych stanowiska Specjalne-
go Doradcy ONZ ds. Zapobiegania Zbrodni Ludobójstwa, 
uruchomienie w Szwedzkiej Akademii im. Folkego Berna-
dotte wspólnego międzynarodowego programu szkoleń 
dla wybranych grup pracowników, jak również zobowią-
zanie uczestniczących w nim organizacji do włączenia po-
ruszanej tematyki do agendy działania39.

Szczególne miejsce w tym dyskursie zajął Międzynaro-
dowy Komitet Czerwonego Krzyża reprezentowany przez 
jego ówczesnego prezesa Jakoba Kellenbergera. Podkreślił 
on wagę lekcji wyciągniętych z przeszłych zdarzeń, akcen-
tując przy tym fakt, że zjawisko ludobójstwa nigdy nie po-
jawia się nagle, a zawsze jest efektem długotrwałego bra-
ku dialogu, porozumienia, deficytu tych samych wartości. 
Trudno przewidzieć moment krytyczny, w którym zbrod-
nia ta się zadzieje i w jakim zakresie będzie dokonywana, 
dlatego należy podjąć wszelkie wysiłki w celu skutecznego 
zidentyfikowania sygnałów ostrzegawczych. Ludobójstwo 
niemal nigdy nie jest aktem spontanicznym, lecz ma swo-
ich organizatorów. W tym kontekście ogromną rolę od-
grywa zarządzanie informacjami. Rodzi się przy tym pyta-
nie, czy w społeczności międzynarodowej istnieje wola do 
wymiany informacji, dzielenia się spostrzeżeniami, poczu-
ciem ryzyka, czy jednak dużo ważniejszym jest poczucie 
autonomii i ochrona własnych interesów. Zauważył także, 
że dystans geograficzny oznacza często dystans moralny, 
stąd szalenie istotnym jest pielęgnowanie pamięci o ofia-
rach ludobójstwa, stałe przypominanie opinii publicz-
nej na całym świecie o zdarzeniach z czasu Holokaustu, 
z Rwandy, Kambodży, Darfuru czy Syrii. Utrzymywanie 

39 Ibid., s. 60.
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żywej pamięci o przeszłych aktach eksterminacji powinno 
usztywnić determinację w ich zapobieganiu40.

Stanowisko MKCK wyrażało przekonanie, że nie ma 
alternatywy dla wzmocnienia poszanowania godności 
ludzkiej, jeśli jest wspólna intencja przeciwdziałania jej 
zagrożeniom. Niezbędne jest podjęcie zestawu różnych 
środków zaradczych – od krótkoterminowych interwencji 
w sytuacjach nadzwyczajnych do długoterminowej edu-
kacji. Wśród nich dostrzega m.in. promowanie poszano-
wania godności każdego człowieka poprzez zwalczanie 
wszelkich form nietolerancji, dyskryminacji, rasizmu 
i wykluczenia; propagowanie kultury pełnego przestrze-
gania prawa, w szczególności organów prawa mających na 
celu ochronę godności jednostki; walkę z bezkarnością; 
monitorowanie decyzji politycznych w celu zapewnienia 
uwzględnienia potrzeby ochrony indywidualnych i zbio-
rowych wolności w całkowicie bezstronny sposób, któ-
ry pozwala wszystkim grupom społecznym wziąć udział 
w określaniu celów swojej społeczności lub narodu41. Nie 
wolno także pominąć zapobiegania marginalizacji poli-
tycznej, społecznej i gospodarczej oraz dyskryminacji na-
rodowych, etnicznych, religijnych lub rasowych. 

Najtrudniejsze wydaje się być budowanie dialogu po-
między reprezentantami odmiennych kultur i cywilizacji. 
Kellenberger wyraził przekonanie, że nie zawsze musi ono 
prowadzić do porozumienia, gdyż samo okazanie szacun-
ku drugiej stronie może zostać odczytane jako gest dobrej 
woli. Jednocześnie zaoferował wsparcie tego procesu przez 

40 Preventing Genocide: threats and responsibilities, Statement, 20.01.2004, 
International Committee of the Red Cross, treść wygłoszonego stanow-
iska: www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/5vpeb7.htm 
(dostęp 29.09.2017).

41 Ibid.
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wszystkie komponenty Międzynarodowego Ruchu Czer-
wonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, tj. Międzyna-
rodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodową 
Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwone-
go Półksiężyca oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które w swoim działaniu 
posługują się zasadami bezstronności, neutralności i hu-
manitaryzmu, zaś każda osoba traktowana jest równo bez 
czynienia jakichkolwiek różnic ze względu na wiek, płeć, 
kolor skóry czy wyznanie.

Osobną kwestią pozostaje przełożenie wartości humani-
tarnych na praktykę. W dobie coraz częstszych konfliktów 
wewnętrznych, toczonych na bazie różnic etnicznych, wy-
daje się to być dużym wyzwaniem. Przykładowo podczas 
wojny w Republice Demokratycznej Konga MKCK przyszło 
podjąć interakcję z blisko 40 różnymi grupami zbrojnymi. 
Z kolei po 11 września 2001 r. nieustająco rośnie napięcie 
pomiędzy aktorami państwowymi i niepaństwowymi, dra-
matycznie zmieniając oblicze dotychczasowego rozumie-
nia pojęcia „wojna” („terroryzm” i walka z nim). Państwa 
decydują się częściej na niekonwencjonalne metody walki, 
w tym ataki celowe na ludność cywilną i tzw. miękkie cele42. 
Niestety, zdarza się, że operacje wojskowe uzasadniane są 
względami humanitarnymi, a wysiłki organizacji humani-
tarnych, w tym Komitetu, wykorzystywane są jako część 
strategii wojskowych i politycznych. Co więcej, rośnie licz-
ba organizacji pomocowych, które co prawda mają wspólny 
cel, ale sposoby dochodzenia do niego są różne, zależnie od 
interpretacji zasad humanitarnych. W obliczu takich zja-
wisk ciężko budować konstruktywny dialog oparty na zasa-

42 The Fundamental Principles of the International Red Cross and Red 
Crescent Movement..., s. 16�17.
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dzie wzajemnego zaufania. Pod dużym znakiem zapytania 
stoi niezależność, a w konsekwencji neutralność działania, 
którą firmuje się Czerwony Krzyż.

edukacja humanitarna 
W międzynarodoWym ruchu czerWonego 

krzyża i czerWonego półksiężyca

Odpowiedzią na przedstawione wyżej dylematy jest kon-
sekwentna edukacja humanitarna prowadzona przez po-
szczególne komponenty Międzynarodowego Ruchu Czer-
wonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jego global-
na struktura i uniwersalne modele działania umożliwiły 
zaangażowanie zainteresowanych podmiotów w dążenie 
do podjęcia szerokiego spektrum rozmów – od poufne-
go, dwustronnego dialogu do wielostronnych inicjatyw 
publicznych i międzynarodowych kampanii społecznych 
opartych na autentycznych doświadczeniach operacyj-
nych. Niejednokrotnie odnotowywano niepowodzenia, 
lecz z każdej porażki wyciągana była lekcja, która pozwa-
lała lepiej poznać głębię problemu i poszukiwać coraz bar-
dziej efektywnych rozwiązań.

W ramach misji ochrony i pomocy ofiarom wojen i in-
nych form przemocy MKCK dąży do zapewnienia posza-
nowania ich praw. Obejmuje to przypominanie władzom 
państw ich prawnych obowiązków wynikających z mię-
dzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodo-
wego prawa praw człowieka. W tym zakresie prowadzone 
są działania czworakiego rodzaju43:

43 Building respect for the law, International Committee of the Red Cross, 
www.icrc. org/en/what-we-do/building-respect-ihl (dostęp 04.10.2017).
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— publikowanie aktualnych komentarzy do I Konwencji 
genewskiej, które mają ułatwić interpretowanie przepi-
sów prawa humanitarnego i przekładanie ich na współ-
czesne konflikty zbrojne, zwłaszcza że ma mieć ono cha-
rakter uniwersalny, aplikowany do różnych konfliktów 
prowadzonych w różnych kontekstach kulturowych, 
a ponieważ prawo humanitarne nie jest samowystar-
czalne, komentarze zawierają także odniesienia do in-
nych regulacji prawnych, takich jak prawa człowieka, 
prawa uchodźców, prawo karne, prawo traktatów, pra-
wo odpowiedzialności państwa. Komentarze tłumaczo-
ne są na 5 oficjalnych języków urzędowych ONZ i prze-
kazywane do państw będących stronami konwencji ge-
newskich, bądź to podczas Międzynarodowej Konfe-
rencji, bądź kanałem stowarzyszeń krajowych. Mają one 
szczególne znaczenie dla wojska, dlatego ich treści włą-
czane są w system szkoleń dla służ mundurowych (np. 
w Polsce są przedmiotem w ramach kursów i studiów 
podyplomowych prowadzonych przez Wojskowe Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej i Akademię Sztuki Wo-
jennej we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem);

— przeprowadzenie blisko 30, od 1989 roku, edycji 
Konkursu im. Jeana Picteta, którego podstawowym 
przesłaniem jest hasło „wyciągnij prawo ponad książki”, 
a studenci prawa rozwiązują kazusy, wcielając się w role 
różnych aktorów biorących udział w potencjalnym kon-
flikcie. Konkurs jest nie tylko okazją do upamiętnienia 
Jeana Picteta i jego roli w opracowaniu oraz przyjęciu 
przez Ruch 7 Zasad Podstawowych, lecz także swoistym 
sprawdzianem przydatności i łatwości adaptacji prawa 
w praktyce. Użycie fikcyjnych studiów przypadku w celu 
rozwiązania rzeczywistych problemów humanitarnych, 
daje możliwość uchwycenia luk lub niedoskonałości 
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w istniejących przepisach. W ciągu 30 lat konkurs zgro-
madził ponad 2,7 tysięcy studentów z około 90 krajów;

—promowanie filmu instruktażowego Zasady prawa 
w pigułce (Rules of law in a nutshell) z prostym prze-
kazem podstawowych norm prawa humanitarnego dla 
władz administracji publicznej, wojsk, służb zaangażo-
wanych w działania na wypadek zagrożenia wojną oraz 
zwykłych obywateli mogących stać się potencjalnymi 
ofiarami kryzysu. Choć film powstał na potrzeby kam-
panii 150-lecia konwencji genewskich, to wykorzysty-
wany jest do dziś jako narzędzie edukacyjne. Zawiera 
zestaw zasad obowiązujących w trakcie wojny i chronią-
cych ludność cywilną przed różnymi formami przemo-
cy. Dostępny jest zarówno na platformie MKCK (wersja 
anglojęzyczna dostępna pod linkiem: www.icrc.org/en/
document/rules-war-nutshell), jak i na nośnikach DVD 
dystrybuowanych przez stowarzyszenia krajowe;

— udostępnianie platformy on-line do edukacji z zakresu 
prawa humanitarnego w ramach programu „Jak prawo 
chroni w czasie wojny?” (How does law protect in war?), 
autorstwa Anne Quintin, Antoine’a A. Bouviera i Marca 
Sassòlego, zapewniając naukowcom, badaczom i stu-
dentom mnóstwo zaktualizowanych zasobów, spraw 
i odniesień, w przyjaznym dla użytkownika formacie. 
Platforma dostępna jest w języku angielskim i francu-
skim, pokazuje aktualne znaczenie prawa humanitar-
nego we współczesnej praktyce, poszukując jednocze-
śnie odpowiedzi na wyzwania wynikające z konfliktów 
zbrojnych. Poszczególne jej części zawierają: przegląd 
aktualnych przepisów prawa humanitarnego, wybór bli-
sko 300 studiów przypadku ilustrujących fundamental-
ne kwestie prawne powstałe w konfliktach i odniesienia 
do konkretnych norm, jak również przydatną bibliogra-
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fię. Co więcej, dostarcza porady i zalecenia dla kadry 
akademickiej względem tworzenia szkoleń i spójnego 
systemu nauczania w tym zakresie. Ze wskazówek tych 
korzysta wielu ekspertów MKCK i współpracujących 
z nimi naukowców z całego świata.

Na uwagę zasługują także dwie odrębne inicjatywy re-
alizowane w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami kra-
jowymi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – 
program edukacyjny „Odkrywamy Prawo Humanitarne” 
(Exploring Humanitarian Law)44 oraz kampania społeczna 

„Opieka zdrowotna w zagrożeniu” (Health Care in Danger)45.  
Pierwsza z nich to międzynarodowy program edukacyjny 
stworzony dla nastolatków pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. 
Opiera się na pakiecie materiałów dla nauczyciela do prze-
prowadzenia samodzielnych zajęć w ramach lekcji obrony 
cywilnej (zgodnie z polską podstawą programową – edu-
kacji dla bezpieczeństwa), godzin wychowawczych, czy 
wiedzy o społeczeństwie. Materiały skonstruowane są na 
bazie współczesnych oraz historycznych wydarzeń uka-
zujących, w jaki sposób prawo humanitarne chroni ludzi 
i ludzką godność podczas konfliktów zbrojnych oraz za-
pobiega cierpieniom wynikającym z wojny. Wśród 5 mo-
dułów tematycznych znajdują się zagadnienia dotyczące: 
zbrodni ludobójstwa w kontekście ograniczeń środków 
i metod prowadzenia konfliktów, odpowiedzialności za 
łamanie prawa, dochodzenia do sprawiedliwości i odpo-

44 Exploring Humanitarian Law (EHL), International Committee of the 
Red Cross, Geneva, Switzerland, 15 May 2017, s. 3-6, www.icrc.org/en/
document/exploring-humanitarian-law (dostęp 04.10.2017).

45 Health Care in Danger, Making the Case, International Committee of 
the Red Cross, Geneva, Switzerland, August 2011, s. 24, www.icrc.org/
eng/assets/files/publications/icrc-002-4072.pdf (dostęp 04.10.2017).
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wiedzi na skutki wojny. Z kolei wspomniana wyżej kam-
pania społeczna ma na celu uwrażliwienie społeczności 
międzynarodowej na problem przemocy wobec pracow-
ników humanitarnych: pielęgniarek, lekarzy, sanitariuszy, 
osób zajmujących się dystrybucją, łącznością, odbudową 
itd., ataków na obiekty, pojazdy i sprzęt służący udziela-
niu pomocy humanitarnej. Głównym przesłaniem jest po-
wstrzymanie fali bezprawia, która uniemożliwia skutecz-
ne wsparcie ludzi w potrzebie. Organizacje międzynaro-
dowe, rządy państw, środowisko medyczne, przewoźnicy 
i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
badania, debaty, seminaria, warsztaty i konsultacje eks-
perckie zidentyfikowały szereg zaleceń i praktyk, które 
mogą zabezpieczyć usługi opieki medycznej w stanach 
najwyższego zagrożenia, w tym także zbrodni ludobójstwa.

praWo humanitarne W działaniach 
polskiego czerWonego krzyża

Polski Czerwony Krzyż46 jako jeden z komponentów 
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czer-
wonego Półksiężyca zobligowany jest do realizacji swoich 

46 Polski Czerwony Krzyż (PCK) to stowarzyszenie krajowe Czerwonego 
Krzyża Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu konwencji genewskich 
z 1949 roku oraz protokołów dodatkowych do tych konwencji z 8 czerw-
ca 1977 r. Obecnie działa na podstawie ustawy o Polskim Czerwonym 
Krzyżu z dnia 16 listopada 1964 r. i wydanego na jej podstawie statutu 
zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 
2011 r. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, zaś jego wewnętrz-
ne zasady funkcjonowania, jak również kompetencje poszczególnych 
organów określone są w szeregu regulaminów zatwierdzanych przez 
Krajowy Zjazd. Podobnie jak w przypadku całego Ruchu, misją PCK jest 
zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochro-
na ludzkiej godności, w każdym czasie i we wszelkich okolicznościach, 
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działań statutowych, w tym do upowszechniania między-
narodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych 
oraz zasad i wartości humanitarnych47. Dodatkowo, wraz 
z rządem RP, podejmuje zobowiązania przyjęte podczas 
Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża. Ak-
tualne pochodzą z grudnia 2015 roku i obejmują: współ-
pracę zmierzającą do jak najszerszego upowszechniania 
oraz skutecznego wdrażania norm prawa humanitarnego, 
dążenie do opracowania sprawozdania dla nowego me-
chanizmu przestrzegania prawa humanitarnego (poprze-
dzone m.in. przeglądem ustawodawstwa implementują-
cego MPH, zwłaszcza legislacji karnej, oraz przekazanie 
takiej aktualizacji na serwery Advisory Services MKCK), 
wzmocnienie mechanizmów prawnych oraz podjęcie 
działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie ochro-
ny znaku czerwonego krzyża. Dodatkowo odnoszą się do 
połączenia wysiłków na rzecz ochrony uchodźców, jak 
również kontynuowania konstruktywnego dialogu w celu 
wzmocnienia potencjału organizacyjnego oraz zapewnie-
nia skutecznego działania na rzecz potrzebujących48.

Koordynacją zadań podejmowanych w tym obszarze 
zajmuje się Ośrodek Upowszechniania Międzynarodo-
wego Prawa Humanitarnego działający w biurze Zarządu 

przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
wobec narodowości, płci, rasy, przekonań politycznych czy religijnych.

47 Patrz: § 9, Rozdział 2, Cel i Zadania, [w:] Statut Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Dz. U. poz. 1284. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Warszawa, dnia 12 października 2011 r., Nr 217.

48 Zobowiązania Humanitarne na lata 2016-2019 dla Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Hu-
manitarnego, Polski Czerwony Krzyż, Warszawa 2015.
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Głównego od 1977 roku49. Stanowi on swojego rodzaju 
centrum strategiczno-operacyjne, za  pomocą którego, 
obok autorskich inicjatyw, wdrażane są koncepcje MKCK 
na gruncie polskim. Zagadnienie zbrodni ludobójstwa jest 
przedmiotem dyskursu pośród takich obszarów tema-
tycznych jak m.in. prawa człowieka, środki walki, metody 
prowadzenia konfliktów zbrojnych, ochrona dóbr kultury, 
status jeńców wojennych, ochrona kobiet i dzieci w czasie 
wojny, regulacje prawne dotyczące przyjmowania i wysy-
łania międzynarodowej pomocy humanitarnej w sytuacji 
klęsk żywiołowy i katastrof itp. Do najbardziej prestiżo-
wych, z uwagi na poziom ekspercki, form aktywności za-
liczyć należy50: 

— organizację konferencji naukowych, wykładów tema-
tycznych, warsztatów i szkoleń; 

— prowadzenie rzecznictwa i kampanii społecznych (np. 
wzywających strony walczące w Syrii do przestrzegania 
norm prawa humanitarnego czy dotyczących ratyfiko-
wania przez Polskę Konwencji ottawskiej o zakazie uży-
wania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu);

— prowadzenie specjalistycznej, jedynej w kraju biblio-
teki Międzynarodowego Prawa Humanitarnego im. Ma-
riana Flemminga (w jej zasobach znajdują się publikacje 
poświęcone tematyce ludobójstwa); 

49 O Ośrodku MPH, Polski Czerwony Krzyż, www.pck.pl/pages,16_92.
html (dostęp 06.10.2017).

50 Opracowanie własne na podstawie wewnętrznych sprawozdań rocznych 
Działu Współpracy z Zagranicą Polskiego Czerwonego Krzyża, pod który 
strukturalnie podlega Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego 
Prawa Humanitarnego oraz obserwacji uczestniczącej jako kierownika 
tegoż działu.
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— realizację programu edukacyjnego „Odkrywamy Pra-
wo Humanitarne” pod patronatem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej; 

— organizację ponad 20 edycji Polskiej Szkoły Upo-
wszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitar-
nego Konfliktów Zbrojnych;

— organizację 30 edycji Warszawskiej Szkoły Letniej 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego;

— organizację 20 edycji Konkursu im. prof. Remigiusza 
Bierzanka na najlepsze prace licencjackie, magisterskie 
i doktorskie poświęcone tematyce prawa humanitarne-
go, praw człowieka i działalności humanitarnej (często 
pojawiającymi się w pracach konkursowych tematami 
są: ochrona osób cywilnych w konfliktach zbrojnych, 
status jeńców wojennych, sposób ich traktowania i wa-
runki przetrzymywania, odpowiedzialność karna za 
zbrodnie wojenne, działalność Międzynarodowych 
Trybunałów Karnych, prawa człowieka w konfliktach 
zbrojnych);

— przeprowadzenie polskiej edycji kampanii „Opieka 
zdrowotna w zagrożeniu”;

— konsultację umów międzynarodowych dotyczących 
rozbrojenia oraz ograniczenia środków i  metod pro-
wadzenia konfliktów zbrojnych, np. Traktatu o handlu 
bronią (Arms Trade Treaty); 

— koordynowanie prac dwóch grup eksperckich złożo-
nych z przedstawicieli środowisk naukowych, rządo-
wych i pozarządowych, tj. Komisji ds. Upowszechniania 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz Komi-
sji ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża.
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Warto podkreślić także rolę Polskiego Czerwonego Krzy-
ża w ujawnieniu zbrodni katyńskiej51. W 1943 roku 12-oso-
bowa Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża 
brała udział w ekshumacji polskich oficerów zamordo-
wanych i pochowanych w masowych grobach w Katyniu. 
Powstały dzięki Komisji PCK wykaz obejmujący 2 805 na-
zwisk oficerów przez długi czas był jedyną podstawą do 
wystawiania zaświadczeń rodzinom pomordowanych. Sta-
nowił też materiał wyjściowy do opracowania pełnej listy 
osób zamordowanych w lesie katyńskim. W latach 90. PCK, 
poprzez Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań, uczest-
niczył także w ekshumacjach dołów śmierci w Charkowie 
i Miednoje, dzięki czemu udało się udzielić informacji o lo-
sach zaginionych ich rodzinom, a także doprowadzić do 
utworzenia oficjalnych cmentarzy w tych miejscowościach, 
które otwarto w 2000 roku. 

Polski Czerwony Krzyż ze wszech miar potępia zbrod-
nię ludobójstwa i dokłada wszelkich starań, by prawa 
człowieka w czasie wojny i pokoju były znane, rozumiane 
oraz w pełni przestrzegane. Jako organizacja pomocni-
cza wobec rządu RP prowadzi z nim stały dialog mający 
na celu pełną inkorporację prawa międzynarodowego na 
gruncie krajowym, jak również podnoszenie świadomo-
ści społecznej i uwrażliwianie na priorytety humanitarne 
w procesach podejmowania decyzji na gruncie politycz-
nym, gospodarczym i społecznym, zaś Biuro Informacji 
i Poszukiwań PCK do dziś przywraca więzi rodzinne, łą-
cząc ze sobą zaginionych bliskich lub wskazując miejsca 
pochówku poległych.

51 Sprawozdanie poufne Polskiego Czerwonego Krzyża, Raport z Katynia, 
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa 1995, s. 4-56.
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podsumoWanie

Celem niniejszego artykułu była próba odpowiedzi na py-
tanie, w jaki sposób organizacja humanitarna może zapo-
biegać zbrodni ludobójstwa i jak podnosić świadomość 
społeczną w zakresie zagrożeń wynikających bezpośred-
nio z konfliktów zbrojnych. W tym aspekcie przestudio-
wano przypadek działalności Międzynarodowego Ruchu 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w tym 
zwłaszcza jego macierzystego komponentu, jakim jest 
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Analiza przedstawionych w artykule tez i faktów wie-
dzie do kilku ogólnych konkluzji. Po pierwsze, nie ulega 
wątpliwości fakt, iż zarzewiem każdego konfliktu jest sy-
tuacja, w której gwałcone są podstawowe prawa i wolno-
ści jednostek i grup. Jedną z najbardziej okrutnych form 
przemocy jest ludobójstwo. To zbrodnia wynikająca czę-
sto z eskalacji konfliktu, braku perspektyw pokojowego 
rozstrzygnięcia sporu, możliwości porozumienia się i zbu-
dowania konstruktywnego dialogu opartego na wzajem-
nym szacunku. W tym kontekście głęboka przebudowa 
świadomości społeczności międzynarodowej prowadząca 
do eliminacji przyczyn konfliktów i przemocy wymaga 
uruchomienia wielu narzędzi długofalowego oddziaływa-
nia, które przenikać będą do wszelkich sfer życia: społecz-
nego, politycznego, gospodarczego, religijnego.

Po drugie, chociaż prawne ujęcie zjawiska ludobójstwa 
krytykowane jest za zbyt ograniczone i nieodpowiadające 
jego pierwotnemu rozumieniu, to przeniknęło do między-
narodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych 
i jako takie, wraz z szerszą interpretacją nauk społecznych, 
napiętnowane jest przez komponenty Międzynarodowego 
Ruchu, w tym w sposób szczególny przez MKCK. Uznane 
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za zbrodnię w prawie międzynarodowym i prawie zwy-
czajowym, posiadające status normy ius cogens i obligatio 
erga omnes, podlegające reżimowi jurysdykcji uniwersal-
nej, nie znajduje uzasadnienia w życiu społecznym.

Na podstawie przytoczonych przykładów działań i pre-
zentowanego przez władze ruchu stanowiska skłaniam się 
ku wnioskowi, iż edukacja humanitarna jest sednem każ-
dej strategii zmierzającej do zbudowania kultury poko-
ju. To dzięki niej możliwe jest jak najszersze przybliżenie 
wartości, wiedzy i umiejętności, które uczą szacunku dla 
pokoju oraz praw człowieka.

W obliczu współczesnych wyzwań związanych z budo-
waniem pokoju na świecie, a co się z tym także wiąże – za-
pobiegania zbrodni ludobójstwa, stanowisko MKCK spro-
wadza się do kilku wskazań pod adresem praktyki. Przede 
wszystkim należy promować kulturę wzajemnego zrozu-
mienia, szacunku dla odmienności, dialogu pomiędzy kul-
turami i cywilizacjami, aby niwelować wszelkie napięcia 
mogące prowadzić do wzajemnej wrogości i konfliktu. 
Trzeba także kontynuować prace na rzecz kodyfikowania, 
upowszechniania i przestrzegania praw człowieka i mię-
dzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbroj-
nych, dzięki którym wzmacniana jest ochrona ludności 
w czasie wojny i pokoju. Koniecznym jest przy tym stałe 
prowadzenie dyskursu publicznego i edukacji humanitar-
nej o wartościach wynikających z idei człowieczeństwa. 
Komitet ma na swoim koncie kilka opisanych wyżej kam-
panii społecznych i programów, które spotykają się z sze-
rokim odzewem społeczności międzynarodowej zainte-
resowanej aktywnym udziałem w ich przedsięwzięciach.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wraz 
z wieloma stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w tym także Polskim 



Czerwonym Krzyżem, wyraża gotowość do nieustannego 
wspierania społeczności lokalnej, narodowej i międzyna-
rodowej w zakresie wzajemnej, bezstronnej i neutralnej 
pomocy, pokojowego funkcjonowania różnych kultur i cy-
wilizacji z dala od wszelkich form dyskryminacji, margi-
nalizacji, wrogości czy agresji. Ich misja pozostanie nie-
zmienna, choć ewoluować będą środki i metody osiągania 
humanitarnych celów. Pomocna w tym aspekcie wydaje 
się być dyplomacja humanitarna, która w wielu przypad-
kach pozwala na podniesienie do rangi instytucji działań 
związanych z budowaniem mostu pomiędzy celami poli-
tycznymi i gospodarczymi a społecznymi i humanitarny-
mi. Powstałe w ten sposób strategie uwzględniają konkret-
ne narzędzia ochrony zdrowia, życia i godności człowieka. 

Konkludując, uważam iż najbardziej skuteczną bronią, 
jaką mogą posłużyć się organizacje humanitarne w walce 
z ludobójstwem jest szeroko rozumiana edukacja. Obej-
muje ona zarówno rozwój prawa wywodzony z praktyki, 
upowszechnianie jego norm, szkolenie decydentów i lud-
ności mogącej pełnić różne role w konfliktach, jak również 
wdrażanie priorytetów humanitarnych w kluczowe dzie-
dziny życia obywateli. Jej brak lub niedostatek prowadzi 
do pogłębiania rozłamu pomiędzy odmiennymi kulturami, 
który skutkować może skrajnymi przejawami agresji.



od międzynarodoWego praWa 
humanitarnego do działań na rzecz 
ochrony ludności cyWilnej  
– stanoWisko międzynarodoWego 
komitetu czerWonego krzyża dotyczące 
zbrodni ludobójstWa
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Czerwony Krzyż, ludobójstwo, karanie zbrodni ludobój-
stwa, zapobieganie zbrodni ludobójstwa, ochrona ludno-
ści cywilnej, prawa człowieka, międzynarodowe prawo hu-
manitarne konfliktów zbrojnych, edukacja humanitarna. 

Abstrakt
Ludobójstwo zdefiniowane zostało w Konwencji w spra-
wie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwa-
lonej w 1948 roku. Akt ten implementowano niemal do 
wszystkich systemów prawnych, w tym do międzynaro-
dowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, na 
straży którego stoi Międzynarodowy Komitet Czerwone-
go Krzyża (MKCK). Choć w przeciwieństwie do zbrodni 
wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości nie jest ono za-
leżne od istnienia konfliktu zbrojnego i zakres tego poję-
cia wykracza poza prawo humanitarne, to samo zjawisko 
jest przedmiotem zainteresowania Komitetu w kontekście 
jego zapobiegania, karania i zwiększania ochrony ludności 
cywilnej. Zdarza się, że MKCK jest jedyną lub jedną z nie-
licznych organizacji docierających i działających w miej-
scach, gdzie dochodzi do eksterminacji, jak w przypadku 
Rwandy w 1994 r. i Syrii w 2013 r.



Zapobieganie ludobójstwu, podobnie jak zapobieganie 
konfliktom zbrojnym, wymaga w różnych kontekstach 
całego zestawu działań politycznych, społecznych, praw-
nych oraz gospodarczych, i pociąga za sobą odpowiedzial-
ność różnych podmiotów. Celem artykułu jest ukazanie 
działań Czerwonego Krzyża w obszarze zapewnienia bez-
pieczeństwa ludności, promowania poszanowania godno-
ści ludzkiej, budowania dialogu na rzecz wzajemnego zro-
zumienia i zaufania, tworzenia kultury przestrzegania pra-
wa oraz przeciwdziałania bezkarności. W zestawie tych 
działań szczególną rolę odgrywa edukacja humanitarna 
prowadzona na całym świecie poprzez poszczególne sto-
warzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca, w tym Polski Czerwony Krzyż.



from international humanitarian laW  
to actions for the protection 
of civilians – the position of the 
international committee of the red 
cross on the crime of genocide

Keywords
International Committee of the Red Cross, Polish Red 
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Abstract
Genocide was defined in the Convention on the Preven-
tion and Punishment of the Crime of Genocide, adopted 
in 1948. This act has been implemented in nearly all legal 
systems, including international humanitarian law of ar-
med conflicts, guarded by the International Committee 
of the Red Cross (ICRC). Despite the fact that, unlike war 
crimes and crimes against humanity, it is not dependent 
on the actual presence of armed conflict and the scope of 
this concept goes beyond humanitarian law, this pheno-
menon is of interest to the Committee in the context of its 
prevention, punishment and increasing the protection of 
civilians. It is not without precedent that the ICRC is the 
only or one of very few organisations that reach and act in 
places where extermination is taking place, as in the case 
of Rwanda in 1994 and Syria in 2013.

The prevention of genocide, like the prevention of 
armed conflict, requires a range of political, social, legal 
and economic activities in various contexts, and entails 



the responsibility of various actors. The aim of the article 
is to present the activities of the Red Cross in the area 
of ensuring safety of the local population, promoting re-
spect for human dignity, building a dialogue for mutual 
understanding and trust, creating a culture of compliance 
with the law and preventing impunity. Among these ac-
tivities, a special role is played by humanitarian education 
conducted throughout the world by particular Red Cross 
and Red Crescent National Societies, including the Pol-
ish Red Cross.
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że umiędzynarodowione konflikty zbrojne, ludobójstwo, 
zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, wojna 
domowa, czystki etniczne, zarządzanie projektami zbio-
rowej przemocy. 

Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska – doktor nauk huma-
nistycznych w zakresie antropologii kulturowej. Adiunkt 
w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Współpracuje z Polskim Uniwersytetem 
na Obczyźnie w Londynie oraz Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Uczestniczka Leadership Academy 
for Poland (2016). Stypendystka: Fulbright (2015/2016), 
Tom Lantos Institute (2017), International Leadership 
Visitor Program (Women Leadership) oraz Marie Curie 
Conferences and Training Courses – „Multi-Disciplinary 
and Cross-National Approaches to Romany Studies – 
A Model for Europe”. Autorka, współautorka i redaktor-Autorka, współautorka i redaktor-
ka licznych publikacji poświęconych tematyce romskiej, 
np.: Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas 
II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień (2007), 
Tożsamość Romów w procesach globalizacji (2008), Głosy 
Pamięci (2011), Wpływ aktywności finansowej Unii Eu-
ropejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce (2013), 
Kierunek przyszłość. 25 lat wolności i Romowie (2015), 
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Transgresja w kulturze (2017), Romowie w KL Auschwitz. 
Prezeska Fundacji Dialog-Pheniben. 

Dr Karolina Bieniek – doktor nauk społecznych, specja-
listka w zakresie polityki zagranicznej, w tym polityki kul-
turalnej, animatorka kultury, trenerka w obszarze edukacji 
rozwojowej i działań antydyskryminacyjnych. Naukowo 
zajmuje się badaniami nad pokojem i ludobójstwem. Au-
torka publikacji z dziedziny stosunków międzynarodo-
wych, szczególnie poświęconych rekonstrukcji pokon-
fliktowej Rwandy oraz stosunkom afrykańsko-chińskim. 
Ekspertka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kom-
ponencie Polska Pomoc. Posiada umiejętności z zakresu 
organizacji pracy i zarządzania w projektach o wartości 
100 000 Euro+. Członkini Zarządu Fundacji Art Transpa-
rent. Podróżniczka i mama.

Dr Błażej Popławski – doktor nauk humanistycznych 
w dziedzinie historii, socjolog, członek Polskiego Towa-
rzystwa Afrykanistycznego. Pracownik administracji pań-
stwowej. Naukowo zajmuje się badaniami nad transforma-
cją kulturowo-ekonomiczną oraz architekturą ustrojową 
państw Afryki Subsaharyjskiej, m.in. przełożył z języka 
angielskiego Konstytucję Kenii (2017). Recenzent literatur 
orientalnych. Uczestnik i koordynator projektów edukacyj-
nych realizowanych w Afryce Wschodniej i Zachodniej. Ko-
mentator przemian polityczno-gospodarczych Globalnego 
Południa – prowadzi na temat blog www.afrykanista.pl.

Damian Żuchowski – publicysta, aktywista i wolonta-
riusz społeczny. Pracował jako opiekun dzieci i młodzie-
ży. Obszar jego działań i dociekań dotyczy m.in. historii, 
filozofii, przyrody, etnologii, socjologii, politologii, etyki 
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i nauk przyrodniczych, z których formułuje interdyscy-
plinarne wnioski. W latach 2007–2017 opublikował około 
250 artykułów, esejów i not prasowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki praw człowieka i praw lud-
ności tubylczej. Prowadzi dwie autorskie strony interne-
towe dotyczące praw Rdzennych Mieszkańców Ameryki, 
a także łamania praw człowieka i ruchu niepodległościo-
wego w Papui Zachodniej. Jego rubryka publicystyczna 
znajduje się także na portalu Wolne Media. Od 2015 roku 
wraz z Rafałem Szymborskim reprezentuje polską filię or-
ganizacji Free West Papua Campaign.

Robert Szuchta – nauczyciel historii; główny specjalista 
do spraw Metodyki Nauczania w Muzeum Historii Ży-
dów Polskich Polin. Członek Rady Programowej Stowa-
rzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta 
Rzeczpospolita. Autor książki 1000 lat historii Żydów pol-
skich (2015) oraz współautor (wraz z Piotrem Trojańskim) 
podręcznika szkolnego do nauczania o Holokauście Holo-
caust (2000) oraz publikacji Holokaust. Zrozumieć dlacze-
go (2007). Pierwszy polski laureat nagrody imienia Ireny 
Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Dr hab. Barbara Weigl, prof. APS – nauczyciel akademicki, 
dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej w Akademii 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zainteresowania ba-
dawcze to m.in.: psychologiczne aspekty marginalizacji 
społecznej, postawy etniczne u dzieci i młodzieży oraz 
psychologią relacji międzykulturowych. Autorka serii 
publikacji na temat stereotypów i uprzedzeń etnicznych 
u dzieci oraz możliwości modyfikacji uprzedzeń. Redak-
tor naczelna czasopisma „Psychologia Wychowawcza”. 
Członkini Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw 
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Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. 
Laureatka australijskiej Fundacji Polcul „Za wdrażanie idei 
tolerancji w szkołach Opolszczyzny”; otrzymała też medal 
Ekumenicznej Fundacji „Tolerancja”.

Dr Katarzyna Suszkiewicz – doktor nauk społecznych 
w zakresie nauk o polityce, absolwentka europeistyki 
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Stypendystka programu 
wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich (2009/2010), uczestniczka semina-
rium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad 
Vashem w Jerozolimie (2010), finalistka Konkursu im. Ma-
jera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktor-
skie o Żydach i Izraelu (2009). Współpracuje z Centrum 
Badań Holokaustu UJ, m.in. w zakresie dwóch progra-
mów międzynarodowych: Fellowships at Auschwitz for 
the Study of Professional Ethics (FASPE) oraz Miami Dade 
College Summer Institute. Zainteresowania badawcze to: 
Holokaust, relacje polsko-żydowskie i polsko-izraelskie, 
zagadnienia dziedzictwa, pamięci i wykorzystania prze-
strzeni kulturowej.

Dr Magdalena Stefańska – doktor nauk ekonomicznych, 
absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest 
kierownikiem Działu Współpracy z Zagranicą w Polskim 
Czerwonym Krzyżu z 10-letnim doświadczeniem zawo-
dowym w stosunkach międzynarodowych. Specjalizuje się 
w planowaniu strategicznym. Ponadto jest członkiem Ko-
misji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Komisji 
Programowej ds. Pierwszej Pomocy i przewodniczącą Ko-
misji ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża – wszyst-
kich powołanych przez Polski Czerwony Krzyż. Jest także 



wykładowcą dla oficerów w ramach kursów organizowa-
nych przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Regularnie wygłasza prelekcje dotyczące: Międzynaro-
dowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Pół-
księżyca, podstawowych zasad i wartości humanitarnych, 
ochrony znaku czerwonego krzyża, skuteczności pomocy 
humanitarnej, rozwoju organizacyjnego, polityki pomocy 
humanitarnej. 

 


