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2 jAcquES KMiEciAK

„Kommunistátlanítás” és  
emlékezetpolitika lengyelországban

1989, a kapitalizmus Oderán túli restaurációja után a lengyel po-
litikai vezetés „kommunistátlanításnak” nevezett intézkedésekbe 
fogott, hogy fölülvizsgálja a népi Lengyelország 1944 és 1989 közötti 
történetét, s ezáltal tudatosan kiiktassa a kollektív emlékezetből 
mindazokat az elvitathatatlan társadalmi vívmányokat, amelyeket a 
szocialista rendszer elért.

A munkásmozgalomra és a haladó társadalmi mozgalmakra utaló 
utcák és terek elnevezéseinek megváltoztatása; az 1997-es és 2007-
es ún. lusztrációs törvények,1 amelyek célja, hogy a „letűnt rendszer 
kiszolgálóit” eltiltsák a közfunkciók gyakorlásától, vagy elérjék levál-
tásukat; a kommunista jelképek betiltására tett kísérlet 2009-ben…

2015, és Jaroslaw Kaczynski szélsőjobboldali Jog és Igazságosság 
Pártjának2 a hatalomba való visszatérése óta ez a hadjárat intenzíveb-
bé vált. Így 2016 szeptemberében hatályba lépett az a törvény, amely 
a közszférában megtilt bármilyen hivatkozást a „kommunizmusra”, 
amit a rendszer „totalitarizmus” gyanánt bélyegez meg.

A rendelkezés, Varsótól Walbrzychig, Gdansktól Toruńig, több száz 
olyan utcára és közintézményre terjed ki, amely az 1939 előtti dik-
tatórikus rezsimekkel szembenállók neveit viselik, a spanyolországi 
nemzetközi brigádok tagjaitól, a nemzeti felszabadító harc hősein 
keresztül a világ haladó értelmiségieiig és az antináci ellenállókig.

A pacifista író, Henri Barbusse éppúgy tiltólistára kerül, mint Sal-
vador Allende szocialista államférfi, Bolesław Bierut, a népi Lengyel-
ország alapítója vagy Jaroslaw Dombrowski, a Párizsi Kommün hőse. 
Helyüket egyházi vezetők: II. János-Pál és Stefan Wyszyński, Józef 
Piłsudski diktátor-marsall vagy az antiszemita politikus, Wladisław 
Anders, a szovjetellenesség keresztes lovagja foglalják el… A helyi 
önkormányzatok feladata, hogy érvényt szerezzenek a névváltozta-
tásoknak, s újabbakra tegyenek javaslatot.



Té
n

yr
ő

l 
Té

n
yr

e
21

3Le az antinácikkal!

Wałbrzychban például, ahol a felszabadulás utáni ipari föllendülés 
a Franciaországból hazatért lengyel bányászok munkájának volt 
köszönhető, az önkormányzatnak döntenie kell a Burczykowski utca 
sorsáról. Ennek névadója az a sallaumines-i (Pas-de-Calais megye) 
antifasiszta ellenálló család, amelyet a második világháború megtize-
delt. Joseph, az apa, az 1941. május-júniusi bányász-sztrájkot követő 
németországi deportálásba halt bele. Két fiát, Félixet és Grégoire-t 
az arras-i erődben lőtték agyon, a harmadikkal, Edwinnel pedig a 
rendőrség végzett.

Ezek a lelkükben internacionalista, kommunista ellenállók [a Fran-
cia Kommunista Párt által 1941-ben alapított – a ford.] Francs-tireurs 
et partisans (FTP)3 tagjaiként harcoltak „a ti szabadságotokért és a 
miénkért”. „Nekem mindegy, hogy kommunisták voltak-e vagy sem. 
A németek ellen harcoltak” – mondja Bogdan Krol, a wałbrzych-i 
frankofón közösség vezetője, aki megpróbálja meggyőzni az önkor-
mányzatot, hogy szálljon szembe a névváltoztatással.

A helyi közösségek által megfogalmazott javaslatokról – Wałbrzych-
tól Varsóig és Katowicétől Gdańskig – a Nemzeti Emlékezet Intéze-
tének (Instytut Pamięci Narodowej, IPN) kell döntenie, legkésőbb 
2017 nyarán. Az állami propaganda eszközéül szolgáló IPN az 
orwelli világra hajazó „Emlékezet-minisztérium” gyanánt működik. 
Az IPN feladata Lengyelország történelmének újraírása, nacionalista 
és klerikális szellemben. Ez a fajta revizionista eljárás együtt jár, a 
Lengyelország és Oroszország között érvényben lévő egyezmények 
ellenére, a Lengyelországot a náci uralom alól felszabadító Vörös 
Hadsereg 600 000 katonája és tisztje dicsőségére emelt emlékművek 
lerombolásával… Vagy a Lengyel Kommunista Párt aktivistáinak 
kriminalizálásával.

Bruno Drewski történész, Kelet- és Közép-Európa-szakértő, a pá-
rizsi Institut des langues et civilisations orientales (INALCO) tanára, a 
„kommunistátlanításról” a következőket mondja:

A „kommunizmus” szót, a második világháborútól egészen az 
1980-as évekig, valójában nem használták Lengyelországban, 
mivel a rendszer „szocialista” volt. A fogalmat a főbb proliberális 
és nacionalista ellenzéki irányzatok ekkor vették elő a „rezsim” és 
annak híveinek jellemzésére, kifejezetten pejoratív hangsúllyal. 
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4 1989 után a „kommunizmus” fogalma a legitimáció és az ellen-
ségkeresés eszközévé vált az új rendszer legkülönbözőbb politikai 
irányzatai számára. A „mérsékeltebbek” az ország politikai és 
gazdasági szerkezetének kapitalista irányú megváltoztatására 
törekedtek, elhallgattatva az ezt ellenzőket. A „radikálisok” ezzel 
szemben meg akarták tisztítani a közigazgatást, sőt, eltávolítani 
belőle mindenkit, akikről úgy vélték, hogy az 1989 előtti rend-
szerhez kötődnek, s akiket saját híveikkel kívántak felváltani. 
Egyidejűleg megkezdődött a történelem újraírása, mindenekelőtt 
az iskolai tankönyvekben, illetve az ország szimbolikus átalakítása 
(emlékművek, helységnevek stb.).

Jacques Kmieciak

Mennyiben hasonlít e tekintetben Lengyelország a térség többi 
államához, illetve különbözik tőlük?

Bruno Drewski

Hasonló folyamat ment végbe a többi posztszovjet – közép-eu-
rópai, balkáni vagy balti – országban, illetve Szerbiában is, ám töb-
bé-kevésbé eltérő hangsúlyokkal. Lengyelországban kétségtelenül 
messzebb mentek el az 1944 után államosított városi javak reprivati-
zációjában (a mezőgazdasági vagyonok tekintetében azonban nem). 
Viszont adminisztratív jellegű tisztogatásokat jóval kevésbé hajtottak 
végre, mint például az NDK-ban. 

Jacques Kmieciak

Miben nyilvánult meg a „kommunistátlanítás” a kapitalizmus 1989-
es restaurációja után?

Bruno Drewski

A szokásos intézkedéseken fölül (privatizáció, az állam kivonulása 
a szociális szférából, közeledés a NATO-hoz és az Európai Unióhoz), 
elkezdték peremre szorítani a közéletben mindazokat, akik 1989 előtt 
kapcsolatban álltak a belbiztonsági szolgálatokkal. Ez ugyanakkor 
nem érintette azokat a privatizációból hasznot húzó egyéneket, akik 
az egykori Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP)4 gazdasági appará-
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5tusához tartoztak. Az újburzsoáziára tehát a tisztogatás nem terjedt 
ki – ellentétben az alattuk állókkal. A szovjet hadsereg vagy az 1945 
előtti kommunisták tiszteletére emelt emlékművek eltávolítása és 
áthelyezése, illetve a helységnevek megváltoztatása elég hamar ellen-
állást váltott ki. A problémát a helyi hatóságoknak kellett rendezniük 
esetről esetre, a helyi erőviszonyokhoz igazodva. Ezért aztán az ügy 
nemsokára nyugvópontra jutott.

Jacques Kmieciak

Az 1999-ben elfogadott, majd 2007-ben módosított lusztrációs 
törvény mennyiben hozott fordulatot? Miféle politikai erők álltak a 
háttérben?

Bruno Drewski

A lusztrációs törvényeket a jobboldal és a liberálisok kezdemé-
nyezték a szociálliberálissá átalakult Demokratikus Baloldali Szö-
vetség (Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD)5 „ex-kommunistáinak” 
hallgatólagos támogatásával, akik így akarták bizonyítani, hogy 
immár nincs közül a kommunizmushoz. Ezt annál is könnyebben 
megtehették, hogy a szóbanforgó törvények a politikai rendőrség 
ügynökeit célozták meg, nem pedig a LEMP régi vezető kádereit. 
Ez az eljárás meglehetősen képmutató volt, hiszen a LEMP egykori 
káderei úgy működtek együtt az állambiztonsággal, hogy nem kellett 
„ügynököknek” lenniük, míg másfelől a sima ügynökök, az egyszerű 
zsaruk nem voltak LEMP-tagok. A megtorlás mégis ez utóbbiakra 
összpontosult.

Egyébként az állambiztonság jó néhány magas rangú tisztségvise-
lője, akikre ezek a törvények irányultak, ahelyett, hogy továbbra is 
köztisztviselőkként dolgoztak volna, sokkal könnyebben megtalálták 
az érvényesülést különféle magántevékenységekben (biztonsági cégek 
vagy nyomozó ügynökségek alapítása stb.), amelyek jövedelmezősé-
ge jóval magasabb volt, s amelyek révén – a birtokukban lévő akták 
segítségével – lényegesen nagyobb befolyásra tehettek szert. A régi 
hatalom magas rangú káderei hagyták, hogy a represszió a kicsikre 
összpontosuljon, miközben ők mentesültek tőle… Amit a liberáli-
sok, illetve a nyugati országok és a NATO-körök is zokszó nélkül 
tudomásul vettek, és a maguk javára fordították az „ex-kommunisták 
kompetenciáit”, miközben a „többieket” magukra hagyták.
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6 Jacques Kmieciak

Az IPN létrehozásáról egy 1998. decemberi törvény döntött. Mik 
voltak a feladatai?

Bruno Drewski
 
Valójában ez az intézmény a Náci Bűnök Vizsgálóbizottságának 

(Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich) tevékenységét vitte tovább, 
amit 1989-ben Náci és Kommunista Bűnök Vizsgálóbizottságává bő-
vítettek ki. A bizottság az 1989 előtti kutatókból állt, akikhez ekkor 
a Szolidaritásból érkezett, jobbára liberális szemléletű kutatók csat-
lakoztak. 2005-ben, amikor a PiS először került hatalomra, a Nem-
zeti Emlékezet Intézetében előbb tisztogatásra, majd átszervezésre 
került sor, annak nyomán, hogy az intézet élére antikommunista és 
russzofób személyek kerültek.

Az IPN-nek elvben az a feladata, hogy elemezze a Lengyelor-
szágban 1939 és 1989 között elkövetett tömeges politikai bűncse-
lekményekre vonatkozó dokumentumokat és tanúvallomásokat. 
A valóságban viszont az intézet értelmezésekre, interpretációkra 
koncentrál, vagy fogalmaz meg ilyeneket (noha vannak megfelelő-
en képzett kutatói is, akik egy-egy kérdéskörben képesek minőségi 
munkát végezni). Általánosságban azonban, az IPN olyan ideológiai 
propagandaközponttá vált, amely a történelmet eszközként használja 
arra, hogy legitimálja a kormányzat nemzetközi politikai és ideológiai 
törekvéseit.

A PiS újbóli kormányra jutása, 2015 ősze óta, úgy tűnik, hogy a 
kommunizmus diabolizálása fölerősödik: 2016. április 1-jén a Szejm 
megszavazta azt a törvényt, amely a közszférában megtilt mindenféle 
utalást a kommunizmusra. A törvény szeptemberi hatályba lépése óta 
ez az utcák és terek átnevezésében fejeződik ki… Amiről immár nem 
a helyi hatalom dönt. A helyhatóságok dolga, hogy érvényt szerezze-
nek a Varsóban elfogadhatatlanoknak ítélt nevek megváltoztatásának. 
Ez már csak amiatt is fölvet problémákat, hogy – túl a rendszeres 
ideológiai interpretációkon – a sokszor műveletlen funkcionáriusok 
nem egyszer olyan személyeket is „kommunistáknak” nyilvánítanak, 
akiknek semmi közük sincs ehhez az eszméhez, mint, mondjuk, az 
1917 előtti vagy utáni szocialistáknak. Gyakori, hogy egyes hely-
ségneveket összekevernek hasonló hangzású személynevekkel stb. 
Egyszóval, a tudatlanság irányít…
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7Jacques Kmieciak

Ugyanebbe a logikába illeszkedik a Vörös Hadsereg katonáinak 
tiszteletére emelt emlékművek lerombolása is?

Bruno Drewski

Természetesen. A rombolások 1989-ben kezdődtek el, majd az e 
kérdésről szóló lengyel–orosz egyezmény megkötése után megszűn-
tek. Most azonban a dolog újra indult…

Jacques Kmieciak

Tapasztalható-e ezzel szemben ellenállás? Esetleg tudna mondani 
konkrét eseteket is?

Bruno Drewski

Több kritikai hangvételű cikk is olvasható a médiában, ám valódi, 
szervezett, országos mozgalomról nem beszélhetünk. Léteznek vi-
szont helyi, egy-egy helység vagy utca lakosai által kezdeményezett 
megmozdulások, amelyek elutasítják a névváltoztatást, s e megfon-
tolásból mozgósítanak.

Ilyen volt például Varsóban az Ifjú harcosok uniójáról6 elnevezett 
utca esete, amelynek lakói politikai nézeteiktől függetlenül fogtak 
össze. Volt egy még nevezetesebb eset is, mindjárt 1989 után, egy 
emléktáblával kapcsolatban, amelyet Krakkóban az óvárosi piac egyik 
házának bejáratánál helyeztek el. A háború alatt itt tartották a Lengyel 
Munkáspárt (Polska Partia Robotnicza, PRP)7 helyi szervezetének 
illegális alakuló ülését. A municipalitás úgy határozott, hogy eltá-
volítja az emléktáblát. A ház tulajdonosa azonban (egy Ausztráliába 
emigrált lengyel, akinek semmi köze sem volt a kommunistákhoz) 
éppen akkor kapta vissza az épület tulajdonjogát, a reprivatizációs 
törvényeknek köszönhetőn. Ő szembeszállt a döntéssel, mondván, 
hogy mint az épület tulajdonosa, neki van joga dönteni arról, hogy 
eltávolítja vagy sem a táblát „saját” házának faláról. Márpedig a törté-
nelem iránti tiszteletből úgy döntött, hogy az emléktábla maradjon a 
helyén. Tiltakozása ellenére azonban az önkormányzat keresztülvitte 
a tábla eltüntetését, s ezzel egyszerre ment szembe a kommunista és 
a kapitalista elvekkel…
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8 Jacques Kmieciak

Milyen emlékezetpolitikai megfontolások állnak az efféle praktikák 
mögött? Vajon újfajta legitimitás megteremtése a cél, amelyet, para-
dox módon, a hagyományra kívánnak alapozni? Vagy új, szimbolikus 
kultúra kialakításáról lenne szó?

Bruno Drewski

A valódi cél az antikommunizmus prolongálása, bármilyen esz-
közzel, mivel a lengyel állampolgárok többsége továbbra is azt vallja, 
hogy a népi Lengyelország teljesítményének mérlege pozitív. De 
szó van új szimbolikus kultúrának a társadalomra erőltetéséről is, az 
1939 előtti hagyományok rehabilitálásával, anélkül, hogy a kérdést 
érdemben napirendre tűznék. Mert ha mindazt rehabilitálják, aminek 
szovjetellenes és russzofób jelentése van, teljes mértékben figyelmen 
kívül hagyják az 1939 előtti korszak tradíciójában a németellenes 
vagy egyszerűen csupán szocialista összetevőket (beleértve az an-
tikommunista elemeket is), nem is szólva a szintén feledésre ítélt 
keresztényszociális hagyományról. Egy szó, mint száz: mindez a tör-
ténelem ideologikus újraírása, amely a valóban „kemény” időszakra 
hivatkozva (ami a lengyelek estében az 1949 és 1956 közötti éveket 
jelentette), antikommunista paravánként szolgál ahhoz, hogy kiiktas-
sa a lengyel történelemből mindennemű haladó mozzanat emlékét. 
Mindezt akkor, amikor a társadalom a gazdasági és szociális válságot 
egyre nehezebben viseli…

Jegyzetek

1  Az ókorban ezzel a fogalommal személyek vagy helyek megtisztítását, bűnösségtől 
vagy tisztátalanságtól való megszabadítását jelölték. 

2 A Jog és Igazságosság Pártját (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) 2001-ben alapította 
Jaroslaw és Lech Kaczynski. A PiS ultranacionalista, klerikális és euroszkeptikus 
párt, amely 2005-től 2007-ig volt kormányon, és Lech Kaczynski 2005 és 2010 
között töltötte be a köztársasági elnöki tisztséget. A párt 2015-ben tért vissza a 
hatalomba. Miután Andrzej Dudát májusban államfővé választották, a PiS ősszel 
megnyerhte a törvényhozási választásokat. 

3 Az FTP-t a Szovjetunió elleni német támadást követőn, a Kommunista Interna-
cionálé döntése nyomán, a földalatti FKP Jacques Duclos-féle vezetése hozta 
létre, Charles Tillon parancsnokságával. Lásd: Roger Bourderon: Franc-tireurs et 
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9partisans français, in Dictionnaire historique de la Résistance, Párizs, Robert Laffont, 
2006, 188. (A ford.)

4 A Lengyel Egyesült Munkáspárt (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) 1948-ban 
jött létre a Lengyel Munkáspárt (Polska Partia Robotnicza, PRP) és a Lengyel Szo-
cialista Párt (Polska Partia Socjalistyczna, PPS) egyesülésével. 1990-ben föloszlatta 
magát.

5 Az SLD a LEMP tagjaiból, szociáldemokratává átváltozott egykori kommunis-
tákból alakult meg az 1990-es években, s előbb 1993 és 1997, majd 2001 és 2005 
között volt hatalmon. Vezetője, Aleksander Kwiasniewski, 1995 és 2005 között 
köztársasági elnök volt.

6 A földalatti kommunista ifjúsági mozgalom szervezetének elnevezése 1942–44-
ben. 

7 A PRP-t 1942-ben lengyel kommunista politikai aktivisták alapították.

(Fordította: Lugosi Győző)

Eredeti megjelenés:  INVESTIG’ACTION, 2017. január 27.
http://www.investigaction.net/fr/pologne-les-enjeux-memoriels-
de-la-decommunisation/ 
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Kérjük, hogy megrendelését az előfizetési csekkszámlaszámon fizesse be, a kért példányok 
sorszámának megjelölésével.
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