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Collective memory in Poland 

In the turmoil after the plane crash of 10 April 2010 that killed president Lech Kaczyński 

and a number of Polish high rank state officials, it became evident that the Polish society 

was split in regard to the interpretation of the surrounding world and the future. A combi-

nation of this split and the dominating role of history in Polish political discourse provided 

me with a stimulus to analyse Polish collective memory, its evolution throughout the 

communist period and after the reintroduction of democracy, as well as the existing legacy 

of conflict between two major politicians of the interwar Poland: Józef Piłsudski and Ro-

man Dmowski. The aim of the thesis is to investigate what contemporary Polish collective 

memory is comprised of, and whether there exist one or multiple collective memories sim-

ultaneously. 

Collective memory is understood in this thesis in the view of the theories of M. 

Halbwachs, J. Assmann, P. Connerton, and P. Nora. Empirical data in the form of results 

of sociological surveys are based on the most recent works of two sociologists – B. Szacka 

and P. T. Kwiatkowski. Works of N. Davies served as the basis for description of the his-

torical background. Two specialists in Polish collective memory have been interviewed for 

the purpose of this thesis: B. Törnquist-Plewa from the University of Lund and B. Szacka, 

Polish professor in sociology. 

As the Polish nation has undergone a substantial change in its ethnic structure in the course 

of the 20
th

 century, some ethnic groups, especially Jews, Lithuanians and Germans, who 

previously had an impact on Polish national memory, are no longer a part of the Polish 

nation. As a consequence, the Polish nation is to a major extent ethnically homogenous. 

Polish collective memory has been formed as a result of influence of various factors: pri-

mary socialisation within the family on one hand, and external factors, such as school edu-

cation, tv, political discourse, institutions and the Catholic church on the other hand.  

Polish collective memory can be divided into two categories: events that have existed in 

the memory for a sufficiently long time and thus there is a consensus in the nation in re-

gard to their evaluation, and more recent events, the evaluation of which is still highly 

controversial. The former can be further categorised as myths and universal elements of the 

Polish memory. 
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Myths are described as past events that have functioned in national memory for a long 

time, whose details have been gradually forgotten. As a result, their memory has been 

highly distorted. Polish myths include the memory of Poland’s greatness, the myth of the 

“golden freedom” and the notion of Poland as “antemurale christanitatis”. The past events 

whose evaluation is no longer controversial include the period of partitions (1795-1918) 

and World War II. 

The recent events still causing controversy within the Polish society are related to the pe-

riod of communism. The communist regime sought to legitimate through its policy of col-

lective memory. As the official discourse provided a different version of the past that the 

one provided by the family memory, the national memory has split into two kinds: official 

and vernacular. The policy of collective memory realised by the opposition contributed to 

the increasingly negative evaluation of the communist period, which has continued to this 

day, especially among the well-educated and wealthy. 

In the political discourse, the cult of J. Piłsudski, a pre-war socialist and federalist, can be 

observed. However, his ideology has been replaced with that of his political opponent, R. 

Dmowski. Dmowski’s legacy is particularly noticeable in the discourse of the right-wing 

Law and Justice (PiS). 

Collective memory is linked with collective forgetting. The events that have been forgotten 

by the Polish nation include the Polish participation during Holocaust. Recent works on the 

subject by J. T. Gross have contributed to a public debate and opened a possibility of future 

inclusion of this issue in Polish memory. 

The conclusion of the thesis is that there exists only one Polish national memory, providing 

a picture of Poland as a once-great and free country that has been a victim of its neigh-

bours’ aggression and the motherland of great patriotic soldiers. Recent history contributes 

to a division that exists to a far lesser extent within the society than among the political 

elites, primarily between the extreme right wing, which is using the past to obtain political 

objectives, and the liberals, who avoid using history in their political programme.  
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1. Indledning 

Flere hundrede mennesker er forsamlet foran Præsidentpaladset i Warszawa. Polske flag 

vifter over deres hoveder. På et af bannerne kan man læse ”USA please help us!”, et andet 

viser et overstreget ansigt af den russiske regeringschef med underteksten ”We demand 

international investigation”, på endnu et kan man se ansigter af de to øverste polske stats-

ledere med teksten ”Traitors!”. Man skulle tro, at der er tale om en antikommunistisk de-

monstration i firsernes Polen – men kalenderen siger, at vi befinder os i år 2011, den over-

stregede russiske regeringschef er Vladimir Putin, og de to polske statsledere er præsiden-

ten Bronisław Komorowski
1
 og premierministeren Donald Tusk

2
. Årsagen til 

demonstrationen bliver klar, når man læser banneret ”Mord i Katyn 1940, mord i Smolensk 

2010”
3
, og når man lægger mærke til datoen – d. 10. april 2011. Præcist et år tidligere om-

kom den polske præsident Lech Kaczyński
4
 sammen med sin kone og 94 medlemmer af 

Parlamentet og regeringen, den militære ledelse, flyets besætning og andre i et flystyrt ved 

lufthavnen i den russiske by Smolensk. Tragedien skete på et meget uheldigt sted og tids-

punkt, da de ombordværende var på vej til mindehøjtideligheden for massakren i Katyn, 

hvor mellem 15.000 og 20.000 polske krigsfanger i 1940 blev henrettet af sovjetterne, og 

dette gav startskuddet til talrige spekulationer omkring årsagen til ulykken.  

Tragedien delte samfundet i to: den ene del, samlet omkring Lech Kaczyńskis overlevende 

tvillingebror Jarosław og partiet PiS, er overbeviste om, at flystyrtet var et attentat, foreta-

get af Tusk og Putin, for at likvidere præsident Kaczyński, der viede sit liv til at forsvare 

Polen mod trusler inde- og udefra og dermed hindrede Tusks og Putins planer om at 

svække Polen. Den anden del af samfundet blev i månederne efter flystyrtet træt af trage-

diens konstante tilstedeværelse i den offentlige debat og af, at der som følge af dette oftere 

blev kigget tilbage på historien frem for at kigge frem mod landets fremtidige udvikling. 

                                                 

1
 Polens præsident, tidligere medlem af partiet Borgerplatformen (Platforma Obywatelska – PO), 

meldt ud af partiet efter valgsejren. Født i 1952. 

2
 Polens statsminister, formand for Borgerplatformen. Født i 1957. 

3
 I originalen „Mord katyński 1940, mord smoleński 2010”. 

4
 Polens præsident 2005-2010, medstifter af partiet Lov og Retfærdighed (Prawo i Sprawiedliwość 

– PiS) sammen med sin tvillingebror Jarosław. Begge er født i 1949. 
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Opdelingen i samfundet er blevet tydeliggjort af tragedien i Smolensk, men var næppe 

skabt af den. Modsætninger i det polske samfund har derimod eksisteret i flere årtier, og 

især forholdet til landets fortid, som en betydelig del af samfundet interesserer sig for, har 

længe splittet nationen.  

At historien er i høj grad vigtig i Polen, kan man bl.a. se ved, at man i tv-reklamerne under 

præsidentvalgskampagnen i 2010 oftere nævnede kandidaternes fortid og rødder end deres 

politiske program. Historien udnyttes også til at begrunde visse udenrigspolitiske beslut-

ninger, for eksempel i tilfældet med aftalen med USA om oprettelse af missilskjoldet på 

det polske territorium, hvor det problematiske forhold til Rusland og det tidligere Sovjet-

unionen blev brugt som et af hovedargumenterne for ratificeringen af aftalen. Også på det 

personlige niveau er historien vigtig – møder man en polak i udlandet, så kommer diskus-

sionen før eller senere til at omhandle Anden Verdenskrig og Polens bidrag til den endelige 

sejr samt konsekvenserne af Jalta-konferencen. 

Den historiske erindrings tilstedeværelse i den offentlige debat i Polen virker så stor, at jeg 

synes det vil være både yderst relevant og samtidig spændende at analysere den. 

1.1. Mine egne forudsætninger 

Jeg er født og opvokset i Polen, i en familie, der aldrig har vist særlig politisk engagement. 

Jeg kommer fra den Nedre Schlesien
5
, området, der før Anden Verdenskrig hørte til Tysk-

land, og hvor der ikke er mange meter mellem historiske mindesmærker. Hvis man kom-

mer derfra, er det derfor næsten en selvfølge, at man interesserer sig for historie. Diskussi-

oner om Polens fortid og dens indflydelse på nutiden har også været hyppige i min studie-

tid. Da jeg i 2006 flyttede til Danmark, blev jeg opmærksom på, at man på mit kollegium 

brugte meget færre kræfter på at diskutere historie ved middagsbordet, end jeg var vant til 

fra Polen. Desuden blev det tydeligt i mine diskussioner med min danske kæreste om histo-

rie, at vi ofte havde meget forskellige synspunkter på, hvordan historiske begivenheder 

egentlig var, og hvordan de skulle bedømmes. Forskellen kunne næppe udelukkende skyl-

des, at jeg kommer fra et tidligere kommunistisk land, da jeg først startede i skolen i 1989. 

Dette fik mig til at overveje, hvor min erindring stammer fra – om det er noget, jeg har lært 

                                                 

5
 Dolny Śląsk 
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i skolen eller i familien, eller noget, jeg selv er kommet frem til, og om jeg deler den med 

andre polakker. 

Min faglige baggrund er et afbrudt studie som cand.mag. i dansk og engelsk fra Poznań i 

Polen, min bachelor i international virksomhedskommunikation i engelsk og fransk fra 

Syddansk Universitet i Odense samt mit nuværende studie som cand.ling.merc. i europæi-

ske studier med fransk som hovedfag. Derudover støder jeg i mit studiejob som Global 

Mobility Assistant hos IBM jævnligt på interkulturelle forskelle. Endelig arbejdede jeg 

under mit studie i Poznań som rejseleder for danske turister i Polen, og i forbindelse med 

jobbet skulle jeg mange gange forklare, hvorfor Polen og polakker er som de er. 

1.2. Problemformulering 

Hvorfor er det vigtigt at undersøge en nations erindring? Først og fremmest fordi den ud-

gør en central del af ens identitet, såvel individuelt som kollektivt, ved at svare på spørgs-

mål om, hvor man som individ eller medlem af en gruppe kommer fra, hvad ens fortid er, 

og hvordan den skal relateres til nutiden. Endvidere har erindring en stor indflydelse på 

vores opfattelse af nutiden, idet vores oplevelse af nutiden er påvirket af den fortid, som vi 

kan relatere til (Connerton, 1989, s. 2). Det, der er husket af en nation, har også en betyd-

ning for magthierarkiet i landet, da kontrollen over nationens kollektive erindring giver 

magt over denne nation (ibid., s. 1). 

Når man diskuterer historie, tager man altid udgangspunkt i sin egen individuelle eller 

kollektive erindring, der ikke nødvendigvis stemmer overens med de historiske fakta. Hvis 

man ser erindring som en aktiv proces – som bearbejdningen af det man husker, samt det 

man glemmer – er det interessant at se på, hvordan sådan en erindring skabes, og hvordan 

den fungerer i den offentlige debat. Jeg vil forklare forskellen mellem erindring, historie og 

fakta i afsnittet 2.2. ”Begrebsdefinition”. 

I min opgave vil jeg derfor analysere, hvad den polske nationale erindring består af og 

hvilke begivenheder der er fraværende i den, samt hvordan den artikuleres. Jeg vil endvi-

dere undersøge, hvordan den skabes samt hvem der er de aktive aktører i erindringsproces-

sen. Jeg vil undersøge, om den skabes af selve samfundet – og hvis ja – hvilke dele af sam-

fundet der har mest indflydelse på denne proces, eller om der findes aktiv erindringspolitik, 

der styrer erindringens skabelse. Jeg vil identificere den nationale erindring i Polen, og 
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undersøge, om der er tale om en eller flere erindringer. Jeg vil også undersøge, om man 

kan sige, at Donald Tusk og Jarosław Kaczyński repræsenterer forskellige erindringer, og 

hvis dette er tilfældet – om der er sammenhæng mellem dem og erindringer før i tiden. 

1.3. Emneafgrænsning 

En undersøgelse af en national erindring kan hurtigt blive langt mere omfattende, end be-

grænsninger for denne opgaves omfang tillader. Det er nok at se på de syv bind af Pierre 

Noras ”Les lieux de mémoire”, der beskriver de franske erindringssteder, for at forstå stør-

relsen af feltet. For at prøve at undgå at falde i denne fælde vil jeg begrænse min undersø-

gelse til de dele af den nationale erindring, der har betydning for den polske indenrigs- og 

udenrigspolitik. Jeg er også klar over, at ved at undersøge, hvordan den polske erindring 

artikuleres, risikerer jeg, at min opgave bliver til en polsk udgave af Pierre Noras værk. 

Derfor finder jeg det nødvendigt at begrænse denne del til at nævne de former under hvilke 

erindringen artikuleres, uden at gå i dybden med hvert aspekt.  

Denne opgave vil kun omhandle den kollektive erindring i Polen i løbet af det seneste år-

hundrede. Jeg vil således ikke analysere indholdet af erindringen før Polens uafhængighed 

i 1918. Dog kan jeg ikke undlade at nævne de begivenheder, der fandt sted før 1918, og 

som har en stor betydning for den polske nationale erindring. 

Jeg synes desuden, at man skal nævne betydningen af den etniske homogenitet for den 

nationale erindring i Polen. Mens skandinaviske forskere understreger udfordringer for-

bundet med indvandring, der resulterer i, at en del af den skandinaviske befolkning har en 

anden kulturel og historisk baggrund, og dermed en anden fortolkning af nutiden end den, 

som den etnisk skandinaviske befolkning synes at have tilfælles, så findes problemet ikke i 

nær så stort omfang i Polen, der siden 1968 har stort set været etnisk homogen
6
. Dette var 

dog ikke tilfældet før 1968 og i endnu mindre grad før Anden Verdenskrig, da jøder ud-

                                                 

6
 Den etniske sammensætning af Polens befolkning blev væsentlig forandret som følge af Anden 

Verdenskrig, der medbragte en etnisk udrensning samt flytning af grænser og tvangsflytning 

(”repatriering”) af de etniske befolkningsgrupper i Østeuropa, og senere også som følge af den 

antisemitiske politik i 1968 og efterfølgende fraflytning af størstedelen af den resterende jødiske 

befolkning til udlandet. Dette resulterede i, at andelen af personer af ikke-polsk etnisk herkomst var 

i 2002 på 1,23 % (resultater af folketælling i 2002, GUS, 2002) mod 31,09 % i 1931 (resultater af 

folketælling i 1931 i GUS (1938) tabel 10 ”Befolkning efter religion, køn og modersmål”). 

http://statlibr.stat.gov.pl/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/VUNVGMLANSCQQFGYHCN3VDLK12A9U5.pdf
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gjorde en betydelig procentdel af det polske samfund
7
, og dermed var deres erindring en 

vigtig del af den fælles polske nationale erindring. Som følge af Holocaust og den efterføl-

gende jødiske eksodus er den jødiske del af Polens nationale erindring gået tabt. Den jødi-

ske erindring fortsætter i udlandet, primært i Israel. Det er dog udenfor denne opgaves om-

fang at inddrage den i min analyse. Jeg har ligeledes valgt ikke at gå i dybden med den 

jødiske erindring før og kort efter krigen, da den ikke længere har betydelig indflydelse på 

den polske nationale erindring. 

2. Metode 

For at besvare de spørgsmål, som jeg har stillet i problemstillingen, vil jeg analysere den 

polske nationale erindring ud fra mit kildemateriale, der består af følgende: artikler og bø-

ger, der er skrevet om emnet såvel i Polen som i udlandet; resultater af meningsundersø-

gelser foretaget af polske analyseinstitutter; mine samtaler med eksperterne inden for kol-

lektiv erindring Barbara Törnquist-Plewa og Barbara Szacka.  Jeg vil endvidere tage ud-

gangspunkt i polske avisartikler, der kommenterer den politiske situation i Polen. 

Jeg har valgt at interviewe Barbara Törnquist-Plewa, som er professor ved Öst- och Cen-

traleuropastudier ved Universitetet i Lund, da hun i mange år har forsket i den nationale 

erindring i Østeuropa med fokus på Polen. Hun er desuden leder af det nordiske forsk-

ningsnetværk i erindringsstudier og har en ph.d.-grad i slavistik. Hendes baggrund og per-

spektiv er derfor overvejende kulturel og historisk. Formålet med interviewet var primært 

at diskutere den polske erindring efter Anden Verdenskrig.  

Mit andet interview var med Barbara Szacka, anerkendt polsk professor i sociologi, der 

siden 1960’erne har forsket i kollektiv erindring, og er en af Polens ledende forskere på 

området. Hendes seneste værk er bogen ”Mellem hverdagen og den store historie. Anden 

Verdenskrig i den kollektive erindring af det polske samfund”
8
 i samarbejde med sociolo-

gerne Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski og Andrzej Szpociński og med kom-

mentar af historikere Marcin Kula og Paweł Machcewicz. Interviewet havde form af en 

                                                 

7
 9,76 % af den polske befolkning oplyste judaisme som religion i folketællingen i 1931. 

8
 Min egen oversættelse af titlen ”Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa 

w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego”. Se bibliografi. 
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konsultation for at få indblik i det sociologiske perspektiv i undersøgelsen af den kollektive 

erindring, og undersøge forskelle mellem det kulturelle og historiske perspektiv og det 

sociologiske perspektiv. Jeg er efterfølgende kommet til den konklusion, at de to perspek-

tiver er for forskellige til at jeg kunne inddrage dem begge i denne opgave pga. opgavens 

omfang. Derfor har jeg valgt kun at analysere den polske erindring ud fra det kulturelle og 

historiske perspektiv. Af samme grund har jeg besluttet mig kun for at bruge resultater af 

sociologiske undersøgelser til at få indblik i den polske erindring før i tiden, og i min ana-

lyse af den nuværende erindring bruger jeg udelukkende tal fra de nyeste meningsmålin-

ger, uden den sociologiske analyse af dem. 

Jeg vil indlede min opgave ved at præsentere de teorier, som jeg har brugt i min analyse af 

emnet. I min læsning har jeg opdaget, at stort set alle teoretikere inden for feltet bygger 

deres teorier på basis af Maurice Halbwachs’ teori om kollektiv erindring, og det lader til, 

at alle andre teorier udspringer fra resultater af hans arbejde. Derfor vil jeg også først og 

fremmest benytte mig af denne teori. Jeg har desuden tænkt mig at forstå problemet ud fra 

Jan Assmanns
9
 teori om kulturel hukommelse og Connertons teori om betydningen af 

ritualer for skabelsen af den kollektive erindring. Jeg vil også inddrage elementer af Pierre 

Noras definition af erindringssteder
10

. 

Dernæst vil jeg præsentere resultater af min analyse af, hvordan en kollektiv erindring ska-

bes – via egen dynamik (f.eks. familietradition) eller som resultat af bevidst politik (både 

som undervisningspolitik og som en del af politisk diskurs). Jeg vil basere min analyse på 

de tidligere nævnte teorier, og jeg vil bruge eksempler fra Polen for at belyse mine konklu-

sioner.  

Jeg vil efterfølgende definere den polske nation og undersøge, hvem den består af. Grun-

den til det er den store ændring i den etniske sammensætning af Polens befolkning i løbet 

af det 20. århundrede. 

                                                 

9
 Jeg bruger J. K. Olicks artikel ”The Ciphered Transits of Collective Memory: Neo-Freudian 

Impressions” publiceret i Social Research, 75 (1) som kilde til Assmanns teori formuleret i “Das 

kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identitäten in früheren Hochkulturen”, da 

dette værk ikke var tilgængeligt i Danmark mens jeg skrev denne afhandling. Jeg bruger desuden 

Assmanns ”Religion and Cultural Memory”. 

10
 De enkelte teorier er beskrevet i afsnittet 2.3. ”Teori”. 
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Hovedparten af opgaven består af min analyse af den nationale erindring i Polen. Jeg vil 

først undersøge, hvad den består af, og hvordan den artikuleres. I forbindelse med det vil 

jeg analysere, hvor mange erindringer der er tale om – det vil sige, om der kun eksisterer 

én fælles erindring i Polen, eller om der er tale om flere erindringer. Min hypotese er, at 

der er tale om mindst to erindringer, og at de repræsenteres af henholdsvis den nuværende 

polske statsminister Donald Tusk og formanden for partiet Ret og Retfærdighed Jarosław 

Kaczyński. 

For at analysere den polske erindring vil jeg undersøge, om den nationale erindring er æn-

dret siden kommunismens fald, og om den kommunistiske erindring stadigvæk eksisterer – 

for sig selv eller som et delelement af en anden erindring. Min antagelse er, at der er bety-

delig forskel mellem den erindring, der var promoveret af den kommunistiske regering, og 

den erindring (eller de erindringer), der eksisterer i det postkommunistiske Polen. Jeg vil 

analysere forskellen mellem de nævnte erindringer. 

Efterfølgende vil jeg undersøge, om der er tale om en fortsættelse af den todeling af den 

polske erindring, der herskede i Polen før Anden Verdenskrig
11

, det vil sige jeg vil analy-

sere, om de to erindringer – personificeret af mellemkrigstidens statsleder Józef Piłsudski
12

 

og oppositionslederen fra samme periode Roman Dmowski
13

 – stadigvæk eksisterer, eller 

om de er forsvundet, blevet til én samlet erindring, eller om kun en af dem fortsat eksiste-

rer.  

Jeg vil afslutte den del af opgaven ved at undersøge, hvad den polske nationale erindring 

består af, hvilke historiske begivenheder der er vigtige for den, og hvordan de fortolkes i 

nutiden. 

                                                 

11
 Som nævnt tidligere, vil jeg ikke beskæftige mig med den tredje del af den nationale erindring i 

Polen før anden verdenskrig, nemlig den jødiske erindring. Jeg vil ligeledes ikke analysere 

erindringen af de etniske grupper, der beboede Polen før Anden Verdenskrig, da de ifølge min 

definition af den moderne polske nation ikke er en del af denne nation, jf. kapitel ”4. Den polske 

nation”. 

12
 Polsk politiker (1867-1935), statsoverhoved 1918-1922, fra 1926 (hvor han overtog magten ved 

et militært kup) til sin død officielt forsvarsminister, i virkeligheden diktator. Hans styre blev kaldt 

for ”Sanacja” (hvilket betyder ”sanering”), da det skulle ”sanere moralen” i det politiske liv. Han 

var medstifter af Polsk Socialistisk Parti (Polska Partia Socjalistyczna – PPS). 

13
 Polsk politiker (1864-1939), politisk modstander af Józef Piłsudski, medstifter af det 

nationalistiske parti National Demokrati (Narodowa Demokracja – ND), populært kaldt ”Endecja” 

(fra partiets initialer). Betragtet som fader af den polske nationalisme. 
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Jeg vil løbende analysere betydningen af den polske nationale erindring for fortolkningen 

og forståelsen af nutidige begivenheder. 

Endelig vil jeg præsentere begivenheder, der er blevet glemt eller fortrængt, og derfor ikke 

er en del af erindringen. 

Jeg vil afslutte min opgave ved at præsentere min konklusion på den fremlagte problem-

stilling. 

2.1. Kildekritik 

En del af mine kilder er forholdsvis gamle, især teoribøger skrevet af Maurice Halbwachs. 

Dog, som tidligere nævnt, er Halbwachs’ teorier stadigvæk aktuelle og betragtes fortsat 

som basis for moderne erindringsundersøgelser. Det samme gælder for Pierre Noras ”Les 

lieux de mémoire”, der bruges som udgangspunkt i hovedparten af den litteratur, som jeg 

har indsamlet. Jeg har derfor besluttet mig for ikke at fravælge dem på grund af deres al-

der.  

Hvad angår de mange polske artikler, som jeg har benyttet i denne opgave, har jeg primært 

brugt dem som kilde til selve analysen af erindringen. Det tyder på, at polske forskere in-

den for feltet ikke har udviklet egne teorier, men baserer deres forskning på vestlige teo-

rier. Jeg har derfor kun brugt de teoretiske afsnit af de nævnte artikler i et begrænset om-

fang. Et andet potentielt problem kan være, at en del polske forfattere til mine kilder er 

uddannet under kommunismen, hvilket kunne føre til manglende objektivitet. Jeg synes 

dog, at der er to argumenter for deres troværdighed: for det første er alle artikler skrevet 

efter kommunismens fald, og alle forskere, som jeg henviser til, har fortsat været professi-

onelt aktive efter regimeskiftet. Det tyder på to ting: at deres ekspertise var værdifuld også 

for videnskaben i det postkommunistiske Polen, samt at de selv valgte ikke at afbryde de-

res karriere, da omstændighederne ændrede sig, og at de dermed kunne affinde sig med at 

fortsætte deres forskning i en ændret ideologisk virkelighed. For det andet beskæftigede 

alle de nævnte forskere sig med kollektiv hukommelse allerede før regimeskiftet, og man 

kan nok tillade sig at antage, at de næppe var naive nok til ikke at være klar over den erin-

dringspolitik, der blev ført af den kommunistiske regering. 

Polske forfattere, hvis værker jeg har benyttet mig af i min analyse, baserede deres under-

søgelser på resultater af meningsmålinger. Som sociologer accepterer de kun målbare em-
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piriske data i deres forskning. De meningsmålinger, der blev citeret i denne opgave, blev 

foretaget af anerkendte polske analyseinstitutter i samarbejde med polske sociologer. 

Jeg har også benyttet mig af Norman Davies’ ”God’s Playground” og ”Heart of Europe”, 

som primært er historiebøger og som sådan ikke har meget med erindring at gøre, selvom 

forfatteren flere steder understreger betydningen af historien i det moderne polske sam-

fund. Dog synes jeg, at de har været meget behjælpelige i forbindelse med identificeringen 

af de historiske begivenheder, der har haft den største betydning for den polske erindring, 

samt i forbindelse med analysen af den kommunistiske erindring. Derudover er ”God’s 

Playground” anerkendt i Polen som en af de bedste og mest objektive værker om polsk 

historie. ”Heart of Europe” gav mig til gengæld, ud over historiske oplysninger, også et nyt 

perspektiv på den polske historie. Da bogen er skrevet ”bagfra”, dvs. den starter i nutiden 

og gradvis rykker sig tilbage i tiden, snart opdager læseren, at historien ser anderledes ud, 

end når man læser den på en ”almindelig” måde, dvs. fra de ældste begivenheder til de 

seneste. 

Jeg baserer en del af de begrebsdefinitioner, som jeg præsenterer i afsnittet 2.2. ”Begrebs-

definition”, på ”Gads Historieleksikon”, da bogen, ud over at være et opslagsværk, præ-

senterer en grundig gennemgang af historieteori. Den er desuden forfattet af anerkendte 

danske forskere. 

Jeg har så vidt muligt stræbt efter at bruge dansk terminologi i forbindelse med polske hi-

storiske begreber (dvs. navne på begivenheder og historiske geografiske områder). Som 

kilde til dansk terminologi brugte jeg Jens Jørgen Nielsens ”Polen 1918 – 2010. Et land i 

forandring”
14

. De begreber, der ikke findes i Nielsens værk, har jeg selv oversat til dansk. I 

disse tilfælde nævner jeg også det originale polske navn. 

I min kildebrug tilslutter jeg mig det funktionelle kildebegreb. 

                                                 

14
 Jeg har kun brugt Jens Jørgen Nielsens værk som kilde til historisk terminologi, ikke som kilde 

til viden om historiske begivenheder. Grunden til det er, at sproget, som bogen er skrevet i, er 

meget følelsesbetonet, og udvalg af de præsenterede fakta skaber et indtryk af manglende 

objektivisme. Grunden til, at jeg har brugt bogen som kilde til dansk terminologi er, at det er en af 

de få danskskrevne historiebøger om Polens historie, og forfatteren er uddannet som cand.mag. i 

historie, hvilket giver mig anledning til at stole på, at hans valg af terminologi er korrekt. 
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2.2. Begrebsdefinition 

I denne opgave vil jeg bruge en række begreber, som jeg synes det er væsentligt at defi-

nere. For det første er det vigtigt at fastsætte, hvordan begrebet ”erindring” forstås i opga-

ven, og skelne mellem begreberne „historie” og „erindring”. De udgør to niveauer af en 

trikotomi, hvor alle niveauer beskæftiger sig med fortiden, men hver på sin måde. I triko-

tomiens bund finder vi fakta – det vil sige det, der objektivt set er sket i fortiden. Fakta 

fortolkes og sættes i lyset af andre fakta for at skabe historien, der udgør andet niveau. Hi-

storien er dermed et mere komplekst begreb end fakta, da den går ud fra en nutidsforstå-

else, der skaber et paradigme for fortolkning af fortiden. Historien har derfor ikke samme 

objektivitetsgrad som fakta, men er derimod en fortælling om, hvad der er sket i fortiden, 

og hvordan dette kan relateres til nutiden og fremtiden. 

Erindring er det tredje niveau i den nævnte trikotomi. Det er resultatet af en proces af ud-

vælgelse af de elementer af historien, der svarer på nutidige behov. Det er derfor et resultat 

af selektiv bearbejdning af den historie, som man kender, og som man gerne vil huske. 

Som redaktionen af ”Erindringens og glemslens politik” understreger i introduktionen til 

bogen: ”En fortolkning af fortiden vil aldrig kunne blive en afbildning af en forgangen 

virkelighed, men vil altid være et produkt af en mere eller mindre reflekteret erkendelses-

proces. Der vil desuden være tale om, at man løbende må tage stilling til, hvad der er værd 

at bevare i erindringen, og hvad der lige så godt kan gå i glemmebogen” (Jensen, Nielsen, 

& Weinreich, 1996, s. 12). Erindring er derfor per definition en meget subjektiv størrelse, 

og dermed kan den variere mellem forskellige grupper eller individer. 

En anden faktor, der adskiller historien fra erindringen er ifølge sociologen Barbara Szacka 

(Szacka, 2003, s. 11-12) sandhedskriteriet. Fra historiens synspunkt er sandheden den vi-

den, der er opnået som resultat af en videnskabelig undersøgelse. Erindring betragter der-

imod den viden, der passer sammen med ens nuværende følelser, værdisystem og verdens-

opfattelse som sandheden
15

. Det kan dog til tider være svært at skelne mellem 

historieformidling og formidling af en erindring, da formidling af historie ofte sker ud fra 

                                                 

15
 ”Dla historii prawdziwą jest wiedza osiągnięta zgodnie z regułami postępowania badawczego 

uznawanego za poprawne naukowo. W pamięci zbiorowej natomiast za prawdziwą uznawana jest 

wiedza zgodna z aktualnymi odczuciami, sposobem wartościowania i postrzegania otaczającego 

świata.” (Szacka, 2003, s. 12) 
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et erindringspolitisk formål, og med henblik på at fortolke fortiden i en nutidig sammen-

hæng. 

Der skelnes mellem individuel og kollektiv erindring. Selvom individuel erindring må have 

indflydelse på den kollektive erindring, siden et kollektiv består af individer, så har jeg 

valgt i denne opgave udelukkende at beskæftige mig med kollektiv erindring, også kaldt 

erindringsfællesskab (Jensen, 2009a, s. 140-141). Jeg har baseret mit valg på, at analysen 

af individuel erindring ville være for omfangsrig til denne opgave, og da jeg gerne vil fo-

kusere på den nationale erindring i Polen, så synes jeg, at analysen af den individuelle er-

indring ville ligge udenfor denne opgaves interesseområde. 

Jeg vil i min opgave skiftevis bruge begreberne ”kollektiv erindring” og ”kollektiv hu-

kommelse”, da de efter min mening betegner samme fænomen. 

Erindringsfællesskab betegner også en gruppe, der deler samme kollektive erindring. Som 

et erindringsfællesskab forstås ”et fællesskab, der er baseret på et sæt fælles erfaringer, 

historier og symboler” (Jensen, 2009b, s. 141). Lige som man kan høre til flere identitets-

fællesskaber samtidig, er mennesker ofte medlemmer af flere erindringsfællesskaber. Der 

findes forskellige slags erindringsfællesskaber, både med hensyn til størrelse og til det, der 

binder medlemmer af et fællesskab sammen – et erindringsfællesskab kan være knyttet til 

for eksempel familie, køn, tro, alder eller nation. Nogle af de fællesskaber er såkaldte ”fo-

restillede fællesskaber”, hvis medlemmer ikke kender hinanden personligt, men alligevel 

deler samme identitet. Begrebet ”forestillede fællesskaber” (”imagined communities”) blev 

formuleret af Benedict Anderson i 1983 (Anderson, 2003) for at beskrive en nation som et 

fællesskab. En nation som erindringsfællesskab er også et ”forestillet fællesskab”, da 

selvom de enkelte medlemmers personlige individuelle erindringer ikke er ens, så deler de 

mere eller mindre samme nationale erindring. 

Beslægtet med begrebet erindringsfællesskab er historiebevidsthed, det vil sige en be-

vidsthed omkring fortiden i samspil med en forståelse af nutiden og forventninger til frem-

tiden, der udgør et vigtigt element i menneskets beslutningsproces. Historiebevidsthed er 

en slags bevidsthed, som alle mennesker har, og den indebærer, at erindring om fortiden og 

forventninger til fremtiden hele tiden er til stede i nutiden. (Jensen, 2009c, s. 240; Jensen, 

Nielsen, Schou, & Richard, 1997, s. 15) 
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Erindring forankres i forskellige erindringsssteder. Begrebet er udviklet af Pierre Nora 

(beskrevet i afsnittet 2.3. ”Teori”), og det betegner de begivenheder, symboler, 

monumenter o.l., der er med til at skabe en nations erindring. Steder er derfor ikke 

betragtet her i en geografisk, men i en abstrakt forstand. 

Endelig vil jeg i denne opgave benytte begrebet erindringspolitik, der betegner en samling 

bevidste handlinger med det formål at skabe en konkret erindring hos et fællesskab. Erin-

dringspolitik er et element af en identitetspolitik, og er med til at forme fællesskabets iden-

titet bl.a. ved at introducere nye ritualer og skabe nye erindringssteder. Historieskrivning, 

der kan være et element af en nations erindringspolitik, kan endvidere være brugt som na-

tion branding. 

Et fænomen forbundet med erindringspolitikken er Vergangenheitsbewältigung, som er et 

tysk begreb for opgørelse med fortiden
16

. Begrebet bruges i forbindelse med en politik, der 

har til formål at give samfundet en fornemmelse af en afslutning efter en traumatisk peri-

ode ved at „gøre op med og bearbejde erfaringerne fra historiske traumatiske begivenheder 

og forhold” (Sørensen, 2009, s. 644). Selvom det er skabt i forbindelse med opgøret med 

nazismen i efterkrigstidens Tyskland, kan begrebet også anvendes i forbindelse med f.eks. 

opgøret med Polens kommunistiske fortid. Vergangenheitsbewältigung i Polen efter 1989 

var hovedemnet i min tidligere eksamensopgave ”Opgør med fortiden i Polen efter 1989”, 

som er vedlagt denne afhandling som bilag 1
17

. 

2.3. Teori 

Erindring har været et videnskabeligt interessefelt siden perioden efter Første Verdenskrig, 

selvom anvendelsen af erindringspolitik har fundet sted allerede i antikken i form af prak-

                                                 

16
 Nils Arne Sørensen foreslår i Gads Historieleksikon en anden oversættelse af begrebet, navnlig 

”overvindelse af fortiden”. Jeg synes dog, at ordet ”overvindelse” fokuserer udelukkende på 

bearbejdning af fortiden, og det indebærer ikke nødvendigvis det andet aspekt ved 

Vergangenheitsbewältigung, som er det at gøre op med den traumatiske fortid. 

17
 I min eksamensopgave har jeg analyseret opgøret med dem, der under kommunismen 

samarbejdede med regimet. Jeg har undersøgt årsagerne til, at opgøret fandt sted så sent (den første 

lustrationslov blev vedtaget i 1997), samt følger af lustrationslove fra 1997 og 2007. Jeg 

konkluderede, at der i samfundet fortsat observeres utilfredshed med resultatet af lustrationen, 

hvilket i høj grad skyldes de urealistiske forventninger, der stilledes i forhold til udfaldet. Samtidig 

bruges lustrationen som en del af den politiske magtkamp (Zych, 2010). 
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tikken ”damnatio memoriae”
18

. Maurice Halbwachs, en fransk videnskabsmand, betragtes, 

som tidligere nævnt, som fader af den kollektive erindring. Halbwachs’ erindringsteori er 

den grundlæggende teori inden for området, og så vidt jeg ved, tager alle efterfølgende 

teoretikere inden for kollektiv erindring udgangspunkt for deres overvejelser i Halbwachs’ 

værker. 

2.3.1. Maurice Halbwachs og hans teori om kollektiv erindring 

Maurice Halbwachs (1877 – 1945) var en fransk filosof og sociolog, der skabte begrebet 

”kollektiv hukommelse”. Halbwachs var i sin ungdom påvirket af filosoffen Henri Berg-

son, men afviste dog Bergsons individualistiske filosofi efter mødet med Émile Durkheim i 

1905. Durkheim beskæftigede sig med begrebet ”kollektiv bevidsthed”, hvilket lagde 

grund til Halbwachs’ egen teori om kollektiv hukommelse. I sit arbejde fokuserede Durk-

heim på betydningen af følelsen af en historisk kontinuitet for vedligeholdelsen af en kol-

lektiv identitet og af et tilhørsforhold til et fællesskab (Misztal, 2003, s. 124-125). Hans 

påstand var, at åndelige ritualer er et middel til at viderebringe hukommelsen om fælles 

fortid, hvilket han så som en ”grundlæggende betingelse til at bevare kontinuiteten af den 

kollektive identitet og det sociale liv” (ibid., s. 125).  

Maurice Halbwachs har videreudviklet Durkheims teori ved at fokusere på den betydning, 

som sociale referencerammer har for ens erindring. Han understreger, at individets hu-

kommelse er afhængig af omverdenen, da det først og fremmest er andre mennesker, der 

fortæller os om det, vi husker. Han bruger eksemplet af minder fra ens barndom, som man 

ikke selv kan huske at have oplevet, men som man alligevel kender og betragter som en del 

af sin historie, fordi man fik dem fortalt af andre, oftest forældre. På samme måde husker 

mennesker det, der er sket før de blev født, og – det er min tilføjelse, da Halbwachs ikke 

beskæftigede sig med national hukommelse som sådan – på samme måde husker nationer 

det, der er sket i tidligere generationers livstid. Halbwachs understreger dermed betydnin-

gen af ens omverden for den erindring, man har. ”[C]’est dans la société que, normalement, 

l’homme acquiert ses souvenirs, qu’il se les rappelle, et, commme on dit, qu’il les recon-

naît et localise. (...) C’est en ce sens qu’il existerait une mémoire collective et des cadres 

                                                 

18 
Damnatio memoriae var en form for straf i den antikke Rom, der benyttedes over for dem, der 

var anklaget for statsforræderi eller faldt i unåde. De blev idømt fjernelse fra hukommelsen på den 

måde, at deres navn og billeder af dem blev fjernet fra de offentlige skrifter. 
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sociaux de la mémoire, et c’est dans la mesure où notre pensée individuelle se replace dans 

ces cadres et participe à cette mémoire qu’elle serait capable de se souvenir” (Halbwachs, 

1935, s. VIII-IX). 

Hukommelse er derfor et fænomen skabt i fællesskab, og som sådan har den en kollektiv 

karakter. På den måde tegner Halbwachs ingen streger mellem den individuelle og den 

kollektive erindring, da de begge er afhængige af et fællesskab. Ifølge Halbwachs er den 

kollektive erindring baseret på en gruppe mennesker, men det er ikke gruppen som en 

helhed, men derimod enkelte individer som medlemmer af gruppen, der viderebringer 

deres fælles erindring (Halbwachs, 1992, s. 22). Halbwachs benægter individets evne til at 

huske uden for gruppens rammer, således at selv den individuelle erindring skabes som 

følge af andre menneskers påvirkning. ”[N]os souvenirs demeurent collectifs, et ils nous 

sont rappelés par les autres, alors même qu’il s’agit d’événements auxquels nous seuls 

avons été mêlés, et d’objets que nous seuls avons vus. C’est qu’en réalité nous ne sommes 

jamais seuls.” (Halbwachs, 1968, s. 2) Halbwachs ser den individuelle erindring som en 

mere fleksibel størrelse, der kan påvirkes af den kollektive hukommelse. Det er dog kun en 

envejs indflydelse, da den kollektive erindring ifølge ham ikke påvirkes af den individuelle 

(Halbwachs, 1968, s. 36). Halbwachs tager dog ikke den mere eller mindre formelle 

autoritet i betragtning, som nogle individer har i en gruppe – påpeger sociologerne Maria 

Hirszowicz og Elżbieta Neyman (Hirszowicz & Neyman, 2001, s. 27). Derfor tyder det på, 

at Halbwachs har overset et potentielt manipulerende element i skabelsen af en kollektiv 

erindring. 

I ”La mémoire collective” undersøger Halbwachs sammenhængen mellem kollektiv 

hukommelse, tid, rum og symbol. Han understreger betydningen af rum og objekter for den 

kollektive erindring. Hans påstand er, at rum påvirker grupper, og omvendt. Hver detalje af 

rummet har en betydning for gruppen, og hvis der sker ændringer i rummet, så vil hverken 

gruppen eller dens erindring aldrig være den samme igen (Halbwachs, 1968, s. 133). På 

den måde lægger han grund til Pierre Noras teori om erindringssteder. 

2.3.2. Jan Assmanns kritik af Halbwachs’ teori 

Den tyske egyptolog Jan Assmann (f. 1938) er en af hovedkritikerne af Halbwachs’ teori 

om kollektiv hukommelse. Efter hans mening er Halbwachs primært fokuseret på det soci-

ologiske perspektiv ved den kollektive hukommelse. Assmann introducerer skellet mellem 
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den ”kommunikative” og den ”kulturelle” hukommelse. Han kalder Halbwachs’ kollektive 

hukommelse for „kommunikativ hukommelse”, og argumenterer, at Halbwachs i sin foku-

sering på de sociale referencerammers indflydelse på hukommelsen glemmer den skrevne 

tradition, der modvirker „flydenheden af gruppers kommunikative hukommelse” (Olick, 

2008, s. 15). Derudover fokuserer Halbwachs ifølge Assmann for meget på det sociologi-

ske perspektiv, og kigger kun på de sociale rammer som kilde til en kollektiv erindring. 

Dermed ændres erindringen konstant samtidig med, at generationer svinder bort (Assmann, 

2006, s. 24). Assmann foreslår sit eget begreb, „kulturel hukommelse”, der, i modsætning 

til Halbwachs’ kollektive hukommelse, fokuserer på hukommelsens kulturelle grundlag 

(ibid., s. 8). Assmann betragter kulturen som et „arkiv af tabte minder” (Olick, 2008, s. 

16), som ligger til grund for skabelsen af en erindring. Han påpeger, at erindring er mere 

afhængig af traditionen end af nutidige omstændigheder. Ifølge Assmann ligger kilden til 

en kollektiv – eller, for at bruge hans eget begreb, kulturel hukommelse i den kollektive 

identitet. „Cultural memory is born of collective identity, constitutes it in time, and in turn 

serves it, though usually not in straightforwardly instrumentalist ways” (Olick, 2008, s. 5). 

Jeg er kun delvis enig med Assmann. Efter min mening findes der ikke så stor en 

modsætning mellem hans teori om den kulturelle hukommelse og Halbwachs’ teori om den 

kollektive hukommelse, eller som Assmann vil kalde den – den kommunikative 

hukommelse. Jeg synes helt klart, at betydningen af den skrevne kommunikation er blevet 

uberettiget udeladt af Halbwachs, men jeg har svært ved at acceptere Assmanns påstand 

om, at hans kulturelle hukommelse ikke bruges instrumentalt, og at den kun i mindre grad 

er påvirket af de nutidige omstændigheder. Jeg synes, at sandheden ligger i midten, og at 

man med fordel kan forene de to slags hukommelser – den ”kommunikative” og den 

”kulturelle”- i én kollektiv hukommelse, der er afhængig af den kollektive identitet og af 

det nutidige verdenssyn. Hvad angår forholdet mellem den kollektive og individuelle 

erindring og den kollektive identitet, finder jeg Assmanns forklaring mere plausibel. 

2.3.3. Paul Connerton og hans tre slags hukommelse 

Jeg synes, at det er relevant også at nævne den britiske sociolog Paul Connerton, der i sin 

bog „How societies remember” foreslår en opdeling af hukommelsen i tre kategorier: den 

personlige hukommelse, der handler om ens personlige historie og de minder, der er for-

bundet med det, man selv har oplevet; den kognitive hukommelse, der består af det, som 

man husker, fordi man på et tidspunkt har fået det fortalt – altså ikke noget, man selv har 
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oplevet; og en endelig ny kategori: vane-hukommelse, der inkluderer de vaner og ritualer, 

som man har lært på et tidspunkt i sit liv, og som man kan gentage, hvis der skulle være 

behov for det. (Connerton, 1989, s. 22-23) Connerton skelner dermed mellem det at huske 

og det at handle (ibid., s. 25). Han bygger videre på Halbwachs’ teori ved at undersøge, 

hvordan fællesskabers hukommelse opstår, og hans konklusion er, at erindring er et 

produkt af mere eller mindre rituelle handlinger (ibid., s. 40). Gennem sin repetitive 

karakter forbinder ritualer os med fortiden (ibid., s. 45), og dermed kan de bruges af den 

politiske magt til igennem ritualets symbolik at minde samfundet om de værdier, der 

forbindes med det, som ritualet omhandler (ibid., s. 51). Som ritualer forstås her gentagne 

handlinger, som for eksempel fejring af en national helligdag. 

Jeg synes ikke, at man kan sige, at ritualer og vaner udgør den eneste måde, hvorpå 

nationer kan huske deres fortid. Jeg er dog enig med Connerton i, at kontrollen over 

nationale ritualer giver en form for kontrol over indholdet af den nationale erindring. Også 

andre aktører end regeringen kan påvirke den nationale erindring gennem indførelsen af et 

nyt ritual. For eksempel skabte mindehøjtidelighederne i forbindelse med årsdagen for 

flystyrtet i Smolensk megen debat i samfundet, der påvirkede ikke kun dem, der deltog i 

højtidelighederne, men også fik dem, der ikke ville deltage i de forskellige arrangementer, 

til at tænke på det. 

2.3.4. Pierre Nora og erindringssteder 

Endelig synes jeg det er værd at nævne den franske historiker Pierre Nora (1931 – ), der 

har skabt begrebet ”erindringssteder”. I indledningen til sit monumentale værk ”Les lieux 

de mémoire” beskriver han de steder, der danner basis for den franske nationale erindring, 

og sidenhen har inspireret talrige historikere til at overføre teorien om erindringssteder til 

deres egen kultur. 

Noras påstand er, at erindringssteder skabes der, hvor der ikke længere findes noget erin-

dringsmiljø (Nora, 1984, s. XVII), fordi processen af videreførelsen af fælles værdier ikke 

længere fungerer korrekt (Nora, 1984, s. XXIII). Hvis vi kunne ”leve i hukommelsen”, 

ville der ikke være behov for erindringssteder (Nora, 1984, s. XIX). Men fordi der ikke 

findes en naturlig, spontan hukommelse, skal der skabes erindringssteder og ritualer 

forbundet med dem for at holde fast ved de minder, der skal bevares (Nora, 1984, s. 
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XXIV). Han opdeler de franske erindringssteder i tre niveauer: det politiske, det nationale 

og hverdagsniveauet. 

I min opgave vil jeg lade mig inspirere af Noras fortolkning af, hvad erindringssteder er, 

og hvilken betydning de har for den polske nationale erindring. 

3. Hvordan skabes en national erindring? 

For at kunne analysere den polske nationale erindring, er det vigtigt at finde ud af, hvordan 

en erindring bliver til – det vil sige, om den skabes af sin egen dynamik, uden bevidst 

handling udefra, eller om den påvirkes af en bevidst og målrettet politik, og om der dermed 

findes nogle beslutningstagende personer eller institutioner, der styrer, i hvilken retning 

erindringen udvikles. Med andre ord – er der nogen, der beslutter, hvordan erindringen er, 

og hvis ja, har vedkommende så en reel indflydelse på erindringens form? 

Halbwachs påstår, at erindring ikke kan eksistere uden en gruppe (en social ramme), der vil 

fortælle én om ens fortid – så i hans øjne kan der ikke være tale om en erindring, der er et 

resultat af menneskets psykologiske evne til at huske fortiden. Den kan kun skabes som 

følge af interaktion med andre. Der kan derfor ifølge Halbwachs ikke tales om skabelsen af 

erindring igennem dens egen dynamik. Jeg synes dog, at hans påstand kun kan anvendes på 

individuel, ikke på kollektiv erindring. En gruppe, der deles om en erindring, interagerer 

med hinanden internt, og udvikler dermed sin erindring i fællesskab. Jeg vil derfor forstå 

skabelsen af erindring gennem egen dynamik som en situation, hvor erindringen skabes 

som følge af interaktion med andre inden for en gruppe (for eksempel i en familie eller en 

samfundsgruppe), i modsætning til en situation, hvor det er få udvalgte medlemmer af 

gruppen eller personer udenfor gruppen, der igennem målrettet aktivitet søger at påvirke 

gruppens erindring. De to niveauer, navnlig skabelsen af Polens nationale erindring igen-

nem egen dynamik (det vil sige inden for familien) og igennem bevidst erindringspolitik, 

vil jeg undersøge i dette kapitel. 

3.1. Familiens rolle i erindringsskabelse 

Jeg er enig med Halbwachs i, at erindring skabes som følge af interaktion mellem med-

lemmer af samme sociale gruppe. Jeg synes yderligere, at medlemmernes enighed om en 

version af et minde er resultatet af en diskussion på baggrund af de individuelle medlem-
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mers personlige erindringer (individuel hukommelse). De personlige erindringer kan have 

forskellige oprindelser: de udgør en sammensmeltning af individets personlige historie 

med det, som individet har tilegnet sig af elementer af en bevidst erindringspolitik; men de 

kan også være opbygget i modstand til den officielle nationale erindring, hvis individet 

ikke føler sig som en del af samfundet, eller hvis det ikke har tillid til dem, der bestemmer 

den officielle erindringspolitik. 

Da opgavens formål er at analysere den polske nations erindring, finder jeg det naturligt at 

kigge på erindringsskabelsen inden for en familie. Grunden til det er, som påpeget af soci-

ologen Joanna Kurczewska, at familien i Polen i mange årtier har haft en særlig betydning 

for bevarelsen af den nationale identitet
19

. I de perioder, hvor den polske stat ikke eksiste-

rede, fungerede familien som en erstatning for det nationale samfund, og den blev bæreren 

af den nationale erindring (Kurczewska, 2006, s. 67-68). Den polske sociolog Stefan 

Nowak undersøgte polakkernes tilhørsforhold i slutning af 1970’erne, og hans konklusion 

var, at størstedelen af det polske samfund på det tidspunkt ikke følte noget tilhørsforhold til 

andre sociale enheder end familien og nationen, først og fremmest grundet statens 

ideologiske monopol (Nowak, 1989, s. 442-452). Kurczewska citerer desuden sociologen 

Hanna Bojar, der understreger, at familien fortsat er et mellemled mellem den private og 

den offentlige sfære i nutidens Polen (Kurczewska, 2006, s. 68). 

Derudover har familien meget stor betydning i opbygningen af individets identitet. Szacka 

nævner, at mange undersøgelser af påvirkningen af massemedier peger på familien som en 

af de vigtigste små samfundsgrupper, der formidler budskabet udsendt af massemedier til 

individet. Derudover spiller familien en grundlæggende rolle i individets primærsocialise-

ring ”(…) ved at udstyre individet i et sæt af værdier internaliseret af den selv, og som der-

efter spiller en vigtig rolle i skabelsen af en mekanisme til at sortere indhold af budskaber, 

der effektivt når frem til individet
20

” (Kwiatkowski et al., 2010, s. 85). Det betyder, at 

                                                 

19
 Siden 1795 har Polen kun i korte perioder været selvstændigt. I perioden 1795 – 1918 var landet 

delt mellem Rusland, Østrig (senere Østrig-Ungarn) og Preussen. Staten var selvstændig i perioden 

1918 – 1939. I årene 1939 – 1945 var Polen besat af Tyskland, og efter krigen hørte det under det 

sovjetiske indflydelsesområde frem til 1989. I de perioder, hvor Polen ikke var uafhængig, var den 

polske identitet ofte undertrykt, hvilket især var tilfældet i perioder 1795-1918 og 1939-1945. 

20
 Min egen oversættelse af: ”(…) [socjalizacji pierwotnej] wyposażającej jednostki w zespół 

internalizowanych przez nią wartości, odgrywających następnie znaczącą rolę w tworzeniu 

mechanizmu selekcjonującego treści przekazów, skutecznie docierających do jednostki.” 
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opdragelsen i en familie udgør en del af ens liv fra en tidlig alder, mens man typisk først 

bliver udsat for erindringspolitisk aktivitet i skolen eller i massemedier, hvilket sker på et 

senere tidspunkt i livet, hvor det input, den leverer, ofte bliver fortolket på grundlag af det 

fundament, der allerede er blevet lagt af familien.  

Den erindring, der skabes inden for en familie, har to niveauer: i samtaler med ældre fami-

liemedlemmer fortælles der om familiens historie (dvs. familiemedlemmers egen fortid), 

men også om landets historie – enten som uddybning af de emner, der bliver diskuteret 

andetsteds (f.eks. i skole, massemedier eller det politiske liv), eller som en fortælling af 

”den sande historie”, der ikke er i overensstemmelse med den officielle erindring (Szacka, 

2006, s. 62). Der vil derfor være en stor forskel mellem erindringen hos nogen, der var 

opvokset i en familie engageret i oppositionens kamp mod kommunismen, og hos nogen, 

hvis familie har draget fordel af det kommunistiske system. Der skal desuden nævnes, at en 

del familier under kommunismen (især i perioden før 1956
21

) ikke diskuterede historien 

(inklusive familiens historie) af frygt for, at børn ville fortælle det videre, forsætligt eller 

ej, og at dette ville have alvorlige konsekvenser for hele familien. 

På trods af, at der siden 1989 har eksisteret et nationalt samfund i Polen, og der dermed 

ikke længere har været samme behov for familien som bæreren af den polske identitet, 

viser undersøgelser, at familien stadigvæk har en rolle i skabelsen af erindring. Den polske 

sociolog Piotr T. Kwiatkowski citerer to undersøgelser af polakkernes forhold til fortiden 

på baggrund af samtaler om historien inden for familien, foretaget af polske analyseinsti-

tutter i henholdsvis 1987 og 2003 (Kwiatkowski, 2008, s.186-219). Han påpeger, at sam-

                                                 

21
 Den politiske stemning blev lettere efter 1956, og repressioner mod ikke-kommunister blev 

mindre (Davies 1991 [1981], s. 586) 

Tabel 1 Samtaler med familier om fortiden (%) 

Taler/diskuterer du med familien om fortiden? 1987 2003 

Ja, ofte 11 
44 

12 
41 

Ja, indimellem 33 29 

Ja, men sjældent 30 
52 

31 
57 

Nej, aldrig 22 26 

Svært at sige / Har ingen familie 4 3 

Kilde: Kwiatkowski (2008, s. 187) 
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taler i familien om fortiden holder sig på et stabilt niveau på trods af et lille fald fra 1987 til 

2003 (se tabel 1). 

I de undersøgelser, som Kwiatkowski citerer, er det iøjenfaldende, at der i 2003 var langt 

flere svarpersoner end i 1987, der havde viden om familiemedlemmer, der deltog i Anden 

Verdenskrig og i begivenheder efter krigen (henholdsvis 86 og 13 i 2003 mod 81 og 4 i 

1987) (Kwiatkowski, 2008, s. 189). Jeg finder stigningen tankevækkende, og jeg ser tre 

årsager til det. For det første kan det forestilles, at der i 1987 stadigvæk fandtes 

svarpersoner, der ikke turde at indrømme over for fremmede, at deres familie havde 

deltaget i begivenheder, der ikke var velanset af det kommunistiske regime (for eksempel 

deltagelse i krigen på den ikke-kommunistiske side, eller deltagelse i oppositionen efter 

krigen). For det andet anses antikommunistisk fortid nutildags som glorificerende, hvilket 

kan medføre, at nogle respondenter i meningsundersøgelsen fra 2003 kunne få lyst til at få 

deres familiemedlemmers handlinger til at fremstå som mere betydelige end de var i 

virkeligheden. Og endelig for det tredje kan det tænkes, at der er svarpersoner, der i 1987 

ikke ville indrømme deres families indblanding i begivenheder, der var velanset af det 

kommunistiske regime, men som ikke skammer sig over den længere, fordi der er gået 

længere tid siden det skete. 

Det, jeg gerne vil sætte i fokus her er, at der er sket en betydelig ændring i forholdet til 

fortiden siden kommunismens fald. Emner, der var tabubelagt før 1989, er igen blevet 

tilladt i det offentlige rum, men omstændighederne (f.eks. glorificering af 

antikommunistiske holdninger og viljen til at få sin familie til at se bedre ud) samt den tid, 

der er gået siden begivenhederne fandt sted, kan forvrænge minderne, og skabe en 

erindring, der i højere grad forfalsker fortiden. 

3.2. Skabelse af erindring igennem bevidst erindringspolitik 

Erindring skabes ligeledes igennem en aktiv erindringspolitik, der har til formål at udvælge 

de elementer, der indgår i den, samt dem, der skal slettes fra den kollektive hukommelse. 

Erindringspolitikken føres som et led af landets identitetspolitik, og den bestemmes af 

dem, der på det pågældende tidspunkt har magten i landet. 

En fælles identitet er det, der samler mennesker i grupper. Følelsen af at tilhøre en gruppe 

er jf. Maslows behovspyramide et af menneskets mest basale behov, og de fleste af os til-
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hører flere forskellige fællesskaber samtidig. En nation er et af de fællesskaber, og en fæl-

les national identitet er det, der binder samfundet sammen, og samtidig adskiller forskellige 

nationer fra hinanden. Ifølge Jensen har den nationale identitet udgjort den overordnede 

identitet (”master identity”) de sidste to århundreder (Jensen, 2009d, s. 267).  

Bevidstheden om ens nations historie er et af leddene i dannelsen af en national identitet. 

Viden om fortiden er med til at kaste lys over nationens oprindelse, og identificere de op-

levelser, som der skal drages erfaring fra. Således er erindringspolitik et led i en bredere 

identitetspolitik, der føres af staten for at skabe sammenhold i samfundet. 

Erindringspolitik har mange aspekter: en erindring kan påvirkes igennem undervisning, 

politisk diskurs, institutioner, massemedier m.m. I dette kapitel vil jeg uddybe udvalgte 

elementer af erindringspolitikken, som jeg finder mest relevante i polsk kontekst. 

3.2.1. Undervisning 

Skolen har en betydelig rolle i identitetsskabelsen (Jensen, 2009e, s. 268).  Skoleundervis-

ning udgør anden fase i individets socialisering, såkaldt sekundærsocialisering, og for de 

fleste er det den første form for erindringspolitik, som et ungt menneske møder i sit liv. 

Erindring skabes hos elever igennem et udvalg af det materiale og de værdier, der undervi-

ses i. Selvom erindring hovedsageligt fokuserer på historie, er det ikke udelukkende i hi-

storieundervisning, at en erindringspolitik spiller en rolle, men derimod også i andre fag, 

især litteraturundervisning (som i Polen er en del af polskundervisning). 

Undervisning i polske skoler er tilrettelagt på en måde, der minder om måden hvorpå 

Danmark etablerede sin identitet i anden halvdel af 1800-tallet. Som følge af kommunis-

mens fald har der siden 1989 været behov for at lave om på den polske erindringspolitik, 

for at rense den for efterladenskaber fra det tidligere regimes propaganda, samt for at gøre 

op med den kommunistiske fortid. Undervisningsprogrammet for fag som polsk og historie 

bestemmes i høj grad af undervisningsministeren, og kan dermed være afhængigt af rege-

ringen og dennes politiske overbevisning
22

. 

                                                 

22
 Det er min konklusion på baggrund af undervisningsprogrammer, der er citeret længere nede, 

men det understøttes også af Szacka, der skriver, at staten kontrollerer undervisningssystemet 

(Szacka, 2006, s. 28). 
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Historieundervisning påvirkes ved en udvælgelse af de historiske begivenheder, der under-

vises om, samt ved den fortolkning, som læreren præsenterer for eleverne. Fortiden præ-

senteres ikke som en række begivenheder, som eleverne selv skal bedømme og tage lære 

af, men derimod som en samlet pakke af begivenheder fortolket fra det nutidige perspektiv 

og farvet af den nutidige verdensopfattelse
23

. Derfor er der ikke tale om historie, men der-

imod erindring, der er genstand for undervisning i historietimer. 

Et andet eksempel på erindringspolitikkens tilstedeværelse i skoleundervisningen er litte-

raturundervisning. Mange børn læser aldrig andre bøger end dem, der skal læses i skolen
24

. 

I det polske undervisningssystem deles ansvaret for udvælgelsen af litteraturkanon mellem 

undervisningsministeriet og den enkelte lærer. I de polske undervisningsprogrammer
25

 er 

der af ministeriet fastsat rammer for, hvilke slags værker og inden for hvilke emner eleven 

skal stifte bekendtskab med, og det er i mange tilfælde underviseren selv, der tager en be-

slutning om, hvilke bøger der konkret skal undervises i. I andre tilfælde har læreren en 

mulighed for at vælge én ud af to-tre foreslåede bøger
26

. Læreren får mest indflydelse på, 

                                                 

23
 Dette var meget tydeligt under kommunismen. Davies nævner for eksempel, at der i historiske 

undervisningspublikationer udgivet af Forsvarsministeriet ikke var nævnt begivenheder som f.eks. 

polsk sejr over Sovjetunionen i 1919-1920 eller de første to år af Anden Verdenskrig (Davies, 

2001, s. 322). 

24
 En undersøgelse foretaget af det polske Nationalbibliotek i 2008 viste, at 25 % polakker i alderen 

15-19 år overhovedet ikke læser bøger (Bendyk, 2011). I undersøgelsen deltog ikke læsere under 

15 år, hvilket ikke har den store betydning her, da man godt kan forestille sig, at man i så ung en 

alder som regel ikke er i stand til selv at danne sig en mening om sit lands historie på basis af et 

læsestof. 

25
 Det fulde undervisningsprogram for polskundervisning for klasser fra 4. klasse grundskole til og 

med sidste klasse gymnasium kan findes i Undervisningsministerens Forordning af 23.12.2008 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół, 2008) 

26
 For eksempel, i undervisningsprogrammet for polskundervisning i den polske ”gimnazjum” 

svarende til klasserne 7-9 i dansk folkeskole, kan der vælges mellem 3 forskellige historiske 

romaner af Henryk Sienkiewicz, men der er ikke foreslået historiske romaner skrevet af andre 

forfattere. Valget af netop Sienkiewicz kan være begrundet med, at han er en af de få polske 

vindere af nobelprisen i litteratur, og elever forventes allerede at have stiftet bekendtskab med hans 

værker i grundskolen, hvor hans anden historiske roman ”Gennem Ørkenen” (”W pustyni i w 

puszczy”) er obligatorisk læsning. Samtidig er Sienkiewicz kendt for at have skrevet på en måde, 

der glorificerer fortiden og polakkernes dyd. Derudover findes der en række andre anerkendte 

polske forfattere af historiske romaner (f.eks. Zofia Kossak-Szczucka eller Bogusław 

Wołoszański), der ikke findes i undervisningsprogrammet. Derfor kan det diskuteres, om 

udelukkelsen af andre forfattere af historiske romaner er en bevidst handling fra 

undervisningsministeriets side. 
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hvilke udenlandske værker og polske viser, eventyr og poesi, der skal gennemgås i under-

visningen, mens valget er meget begrænset i tilfælde af polsk prosa. Undervisningspro-

grammet udgør en slags kanon for polsk litteratur, og det er interessant at bemærke, at den 

litteratur, der er udvalgt som essentiel for skoleelever at læse, viser et ret ensidigt billede af 

Polens fortid: der undervises i de heltemodige bedrifter af polske piloter fra Eskadrille 

303
27

 (den polske enhed inden for den engelske RAF under Anden Verdenskrig), heroiske 

ofre af polske spejdere i det tyskbesatte Warszawa 
28

 og en romantiseret fortælling om den 

polsk-svenske krig i 1650-1655
29

, mens man i undervisningsprogrammet ikke vil kunne 

finde værker af Jan Tomasz Gross, der siden 1990’erne har skabt skandale med sine bøger 

om polakkernes deltagelse i jødeforfølgelsen og udryddelsen under og umiddelbart efter 

Anden Verdenskrig
30

, eller Jacek Kaczmarskis ”Selvportræt med en kanalje”
31

, der tegner 

et meget kritisk billede af den tidligere antikommunistiske bevægelse. 

3.2.2. Politisk diskurs 

Den politiske diskurs har ikke nogen uddannelsesmæssig funktion i skabelsen af erindring, 

den har dog en stor meningsdannende virkning på samfundet. Som Kurczewska påpeger, er 

forholdet til fortiden en af de afgørende faktorer i skabelsen af det politiske livs identitet 

(Kurczewska, 1995, s. 5). Især siden 1989 har fortiden spillet en vigtig rolle i politikken, da 

den politiske sfære skulle genopbygges efter regimeskiftet. Forholdet til det tidligere re-

gime var helt grundlæggende for skabelsen af værdibaseret politik, og udgjorde i årene 

umiddelbart efter 1989 en af de vigtigste forskelle mellem venstre- og højrefløjen. Ifølge 

Kurczewska var der før 1989 to hovedparter i kampen om erindringen i Polen: den offici-

elle og den uofficielle oppositionsorienterede elite. Siden er erindringskampen flyttet til 

mellem de enkelte partier og især de mere karismatiske hovedpersoner i politikken (ibid.). 

Erindringskampen udtrykkes i den politiske diskurs gennem udtalelser, der betragter en 

givet version af en erindring som den eneste rigtige. Samtidig forbindes der en række vær-

                                                 

27
 Arkady Fiedler ”Dywizjon 303” (”Eskadrille 303”) 

28
 Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” („Sten på skansen”) 

29
 Henryk Sienkiewicz ”Potop” (”Stormfloden”) 

30
 Jan Tomasz Gross ”Sąsiedzi” („Naboer”) og andre. Jeg præsenterer Gross’ værker i afsnit 5.4 

„Elementer af den polske glemsel”. 

31
 ”Autoportret z kanalią” 
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dier med erindringen, som samfundet identificerer sig med, og dermed indirekte accepterer 

den erindring, som den givne udtalelse udtrykker. Således har den polske højrefløj tilegnet 

sig eneretten til at bestemme, hvilke offentlige personer der kan betragtes som troværdige, 

på basis af deres forhold til fortiden, og alle, der udtaler sig kritisk om højrefløjens syns-

punkter, er dømt til at blive kaldt for kommunist. 

I kapitel 5 vil jeg undersøge, hvordan erindring bliver kommunikeret i den politiske diskurs 

i Polen. 

3.2.3. Institutioner 

Ud over at være styret igennem undervisning og politisk diskurs, har den polske erindring 

også sin egen institution, Instituttet for National Erindring (Instytut Pamięci Narodowej – 

IPN). Instituttets hovedopgave er en form for Vergangenheitsbewältigung, idet det har til 

hovedformål at gøre op med den kommunistiske fortid samt med besættelsestiden under 

Anden Verdenskrig. Ud over det skal det også drive undervisningsvirksomhed
32

. Jeg vil 

dog ikke beskæftige mig med Instituttets virksomhed i denne opgave, da jeg allerede har 

uddybet emnet i min tidligere eksamensopgave „Opgør med fortiden i Polen efter 1989” i 

faget Europa i efterkrigstiden (bilag 1). 

3.2.4. Visuelle medier 

Tilstedeværelsen af massemedier i dagligdagen er mere og mere dominerende, derfor er 

det også vigtigt at kigge på deres indflydelse på skabelsen af erindring. Især de visuelle 

medier (tv) har en stor betydning, da de forbruges i meget stort omfang af stort set alle 

samfundsgrupper, og deres virkning er ofte ubemærket. 

Tv-udsendelser viser en populariseret version af fortiden, der er nemmere at tilegne sig og 

huske end eksempelvis en historiebog. Det var nok med den tanke i baghovedet man i slut-

ning af 1960’erne indspillede den indtil videre mest populære
33

 polske serie ”Fire 

                                                 

32
 Flere detaljer om Instituttets undervisningsmæssige virksomhed kan findes på Instituttets 

hjemmeside http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/4/4219/Biuro_Edukacji_Publicznej.html  

33
 I en rundspørge foretaget blandt brugere af den polske nyhedsportal Wirtualna Polska (wp.pl) i 

2006, blev ”Fire Pansertropper og en Hund” udpeget som den mest populære polske serie 

nogensinde af 23 % af de adspurgte, og blev dermed placeret som nummer et (Roman, 2006). 

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/4/4219/Biuro_Edukacji_Publicznej.html
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pansersoldater og en hund”
34

, der fremstiller et idealiseret billede af det polsk-sovjetiske 

samarbejde i forbindelse med Polens befrielse i årene 1944-1945. 

Polsk tv er underlagt Det Nationale Radio- og TV Råd (Krajowa Rada Radiofonii i Tele-

wizji – KRRiT) – en institution, der regulerer visuelle medier bl.a. ved at tildele licens til at 

udsende radio- og fjernsynsprogrammer i Polen. KRRiT er politisk afhængigt idet tre af 

dets fem medlemmer er valgt af Parlamentet, og de sidste to af Polens Præsident. Den poli-

ske indflydelse er ligeledes til stede i Rådets virksomhed, idet en af dets hovedfunktioner 

er at planlægge Polens politik inden for radio og fjernsyn i samarbejde med Statsministe-

ren.
35

 På den måde er det både det offentlige og det private fjernsyn, der er underlagt poli-

tisk kontrol. 

3.2.5. Kirke 

I et land, hvor knap 88,5 % 
36

 af samfundet (Główny Urząd Statystyczny, 2011, s. 133) 

betegner sig selv som katolikker, er den katolske kirkes magt betydeligt større end i andre 

lande. De katolske præster begrænser sjældent deres virke til at sprede Guds ord, og mine 

katolske venner fortæller, at man altid i løbet af forskellige valgkampagner hører fra præ-

dikestolen, hvem man bør stemme på, og hvad man skal synes, hvis man er en tro katolik. 

Udnævnelsen af Karol Wojtyła til pave i 1978 samt undertrykkelsen af kirken under kom-

munismen resulterede i en tydelig støtte til oppositionen, der efter regimeskiftet blev til den 

politiske højrefløj. Især efter flystyrtet i Smolensk er forbindelsen mellem Kaczyńskis PiS 

og den katolske kirke kommet til udtryk i talrige demonstrationer. 

Dette betyder, at den katolske kirke fungerer i Polen blandt andet som et mellemled mel-

lem den politiske sfære og samfundet, og at den erindring, den viderebærer, er meget kri-

tisk over for den kommunistiske fortid og i høj grad fokuseret på den katolske kirkes mar-

tyrdom. 

                                                 

34
 ”Czterej Pancerni i Pies”, 1966-1970, instrueret af Konrad Nałęcki og Andrzej Czekalski 

35
 Rådets status er fastsat af den polske forfatning af 2. april 1997 og dets opgaver er uddybet af 

loven om radio og fjernsyn (Ustawa o radiofonii i telewizji) af 29. december 1992. 

36
 Egen udregning. Statistikken beregner antal medlemmer af den romersk-katolske kirke i Polen i 

2009 til 33.695.233 personer. Befolkningstallet i Polen i 2009 var ca. 38.136.000. Det giver 88,35 

% katolikker i landet i 2009.  



National erindring i Polen Adelina Anna Zych Marts 2012 

26 

 

4. Den polske nation 

En analyse af en national erindring kan ikke foretages uden en præcisering af hvad en na-

tion er, og uden en undersøgelse af, hvad den polske nation er, hvem og hvad den består af, 

og hvordan den er kommet til eksistens. 

4.1. Den polske nation i historisk perspektiv 

Lige som det er i tilfældet med det danske ord ”nation”, der stammer fra latinsk ”natio” 

(”jeg er født”), så stammer det polske ord ”naród“ fra „rodzić“ („føde“), og det betyder en 

gruppe mennesker, der er blodbeslægtet og har ikke kun fælles forfædre, men også fælles 

historie, kulturarv og sprog (Długosz-Kurczabowa, 2008, s. 551). I begyndelsen var ordet 

en betegnelse for et fællesskab med fælles oprindelse, og det var først i 1600-1700-tallet, at 

ordet begyndte at betyde tilknytning til en stat (Østergård, 2007, s. 546). Den franske re-

volution i 1789 gav folket suverænitet, og nationens tilknytning til en nationalstat blev ud-

skiftet med tilknytningen til et folk, der selv har ret til at bestemme, hvem der styrer deres 

stat (ibid.). 

Den tysk-tjekkiske nationalismeforsker Hans Kohn skelner mellem vestlig og østlig natio-

nalisme. I hans øjne foregik udviklingen af nationalismen i Vesteuropa som en naturlig 

udvikling af statsnationer, der før nationalismen opstod allerede var territorialt samlede, til 

nationalstater. Derimod havde nationerne i Østeuropa det grundlæggende problem, at deres 

stater ikke eksisterede, da nationerne var en del af større multinationale imperier. Derfor er 

den østeuropæiske nationalisme ifølge Kohn kulturorienteret frem for politiskorienteret, 

som i Vesteuropa (Østergård, 2007, s. 553). Man kan argumentere for, at Polen var en stat 

før 1795, men den polske stat eksisterede ikke under nationalismens opvågnen i 1800-tal-

let. Det mangeårige fravær af det polske folks suverænitet har også bidraget til en udbredt 

mistænksomhed over for staten og magthavere blandt polakker (Davies, 2001, s. 317). Jeg 

er derfor enig med Kohn i hans teori om den østeuropæiske nationalisme, og jeg konklude-

rer, at den polske nationalisme er, lige som andre østeuropæiske nationalismer, orienteret 

mod kultur. 

Det er endvidere vigtigt at understrege, at der ikke nødvendigvis findes en lighed mellem 

en nation og en etnisk gruppe. Som tidligere nævnt, var 31,09 % af den polske befolkning i 
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1931
37

 af ikke-polsk nationalitet. Før 1795 var det desuden ikke sproget, der afgjorde, om 

man var polak: som det vil fremgå af det følgende, var der dele af det polske samfund, der 

talte polsk som modersmål, men som ikke var betragtet som en del af den polske nation. 

Samtidig brugtes betegnelsen ”polsk nation” også om f.eks. medlemmer af den litauiske 

adel, der ved at tale polsk søgte at adskille sig fra ukrainske og russiske bønder (Davies, 

1991 [1981], s. 21), der arbejdede på deres godser. Det stiller nationalismeforskere over for 

følgende problemstilling: inkluderer den polske nation alle landets statsborgere uanset et-

nisk herkomst, er nogle etniske grupper udelukket fra den polske nation mens andre er en 

del af den, eller består den polske nation udelukkende af etniske polakker? Selv hvis man 

betragter den polske nation som bestående udelukkende af etniske polakker, kan det ikke 

benægtes, at den polske identitet har udviklet sig i interaktion med identiteter hos de etni-

ske mindretal, der beboede Polen inden Anden Verdenskrig. Derfor er det i en analyse som 

denne vigtigt at nævne de etniske grupper, hvis erindring ikke længere er en del af den 

polske erindring. Her skal der nævnes især jøder, tyskere og litauere. 

En anden problemstilling er, hvilke samfundsgrupper der i fortiden betragtedes som dele af 

den polske nation. I mange århundreder var adelen den del af samfundet, der var mest 

fremtrædende. Før 1795 var begrebet ”polsk nation” reserveret for dem, der havde fulde 

borgerrettigheder, dvs. adelen (Davies, 1991 [1981], s. 11). Dermed var der store dele af 

samfundet, der var udelukket fra at være en del af nationen, som f.eks. bønder eller køb-

mænd (også polsktalende). Under delingen blev begrebet udvidet til at omfatte andre 

polsktalende samfundsgrupper samtidig med, at den nationale vækkelse bidrog til en ad-

skillelse mellem de enkelte etniske grupper inden for det polske samfund (Davies, 1991 

[1981], s. 12). 

                                                 

37
 Jeg bruger data fra Polens anden folketælling i 1931 i stedet for dem fra den første folketælling i 

1921 af to grunde: for det første er der sket en række grænseændringer og folkeflytninger kort efter 

1921, der gjorde, at resultater af den første folketælling kun var aktuelle i kort tid; for det andet 

betragtes resultater af den første folketælling som upålidelige af polske historieforskere på grund af 

organisationsmæssige problemer, f.eks. manglen på tillid til folketællingskommissærer hos 

befolkningen, og det, at mange folketællingskommissærer opgav deres opgave uden at færdiggøre 

den, hvilket påvirkede resultaternes præcision (Berger). 
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4.2. De store fraværende i erindringen om den polske nation efter 1945 

Som tidligere nævnt, var det polske samfund før delingen i høj grad multietnisk. Ud over 

polakker og litauere var landet beboet blandt andre af talrige ukrainske og hviderussiske 

bønder, der på det tidspunkt, dvs. før den store nationale opvågnen, var betragtet som lo-

kale folk, der talte lokalt sprog frem for et separat folk. Der findes få spor af deres tilstede-

værelse i litteraturen og historien, primært fordi de ikke var betragtet som en separat etnisk 

gruppe, og samtidig med, at de ikke selv efterlod nogen vedvarende spor i erindringen. På 

det tidspunkt, da de begyndte at definere sig selv som folk (det vil sige under den hen-

holdsvis ukrainske og hviderussiske nationale opvågen), var de ikke længere medlemmer 

af det polske samfund idet Polen ikke eksisterede som stat. Efter den polske stat blev gen-

dannet, fandtes de i høj grad udenfor de polske grænser
38

. Af denne grund vil jeg ikke be-

skæftige mig med polske ukrainere og hviderussere i denne opgave. 

Andre store etniske grupper, der har haft en stor betydning for det polske samfund før 

1945, og der ikke længere findes i den polske nation er især jøder, tyskere og litauere. 

Andelen af litauere i det polske samfund ved folketællingen i 1931 var knap 3,3 %. Det 

skyldes bl.a. at der fandtes et uafhængigt Litauen mellem krigene, desuden var de diplo-

matiske forhold mellem Polen og Litauen i den periode yderst anstrengt på grund af Polens 

aggression i Litauen i 1920. Dog på grund af en fælles fortid inden 1795 og den store andel 

af poloniserede litauere blandt den polske adel kan det ikke undgås her at nævne den litaui-

ske del af den polske erindring. Litauisk mad er blevet en del af det polske køkken, polske 

katolikker valfarter til Vilnius for at se madonnaen i Morgengryets Port, og ”Pan Tadeusz” 

af Adam Mickiewicz, der anses at være Polens nationale epos, indledes med ordene ”Li-

tauen! mit hjemland!”
39

. 

Den jødiske tilstedeværelse i Polen startede samtidig med oprettelse af staten. Polen var 

kendt for religiøs tolerance, derfor var det et fristed for jøder. Der fandtes dog begrænsnin-

ger for, hvor de måtte bosætte sig (for eksempel vedtog mange byer reglen ”de non tole-

                                                 

38
 Det gælder hviderussere i højere grad end ukrainere, da mellem krigene en stor del af det 

nuværende Ukraine fortsat tilhørte Polen. Ifølge folketællingen fra 1931, talte ca. 3 millioner på det 

tidspunkt ukrainsk som modersmål (10,1 % af samfundet). 

39
 I originalen ”Litwo! Ojczyzno moja!”. 
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randis Judeis”, der forbød jøder at bosætte sig inden for byens mure – det var dog stadig-

væk lovligt at bosætte sig udenfor murene) og hvad de måtte beskæftige sig med (det var 

blandt andet forbudt at eje jord, hvis man var jøde). Ifølge Davies boede 4/5 af verdens 

jøder i Polen indtil den store emigration til Amerika (Davies, 1991 [1981], s. 240). Adskilt 

fra resten af samfundet på grund af lovgivningen, bevarede de deres kultur og sprog, 

selvom de fleste også talte polsk, og deltog aktivt i det polske samfund. Mange store pol-

ske forfattere var jøder, og i nogle byer er de gamle jødiske bydele stadigvæk centrum for 

jødisk kultur. Her kan der nævnes f.eks. Kraków med sin den gamle jødiske bydel Kazi-

mierz. Bydelen blev grundlagt i middelalderen af kong Kasimir den Store
40

 som en separat 

by uden for Krakóws grænser, og dermed ikke omfattet af Krakóws ”de non tolerandis 

Judeis”. Den blev til et af de mest kendte eksempler på kristen-jødisk sameksistens i Polen. 

Selvom langt de fleste jødiske beboere af Kazimierz døde under Anden Verdenskrig eller 

emigrerede efter krigen, er bydelen fortsat kendt for sin jødiske arv, bl.a. de stadig aktive 

synagoger, kosher restauranter og butikker, og sidst men ikke mindst jødisk kultur, f.eks. 

Jødisk Kulturfestival
41

, der afholdes hvert år i den tidlige sommer. Der er således tale om 

en slags ”jødedom uden jøder”. 

En stor del af bybefolkningen, især i den vestlige del af landet, bestod af tyskere. De be-

skæftigede sig primært med handelen, og de spillede en vigtig rolle ved industrialiserin-

gens begyndelse – især i nystiftede byer indstillet på tekstilproduktion opfordrede byernes 

ejere ligefrem til tysk bosættelse (Davies, 1986 [1981], s. 305). Ofte velhavende, tyske 

borgere var tit medlemmer af byrådene, og deres indflydelse bevises for eksempel af, at 

tysk var det officielle sprog i Krakóws retssystem frem til år 1600 (ibid.). Som i tilfældet 

med de andre etniske mindretal, er antallet af tyskere efter 1945 faldet betydeligt, og i dag 

tales der stort set kun om tysk mindretal i Øvre Schlesien
42

. 

                                                 

40
 Kazimierz III Wielki 

41
 Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie / Jewish Culture Festival Krakow 

www.jewishfestival.pl 

42
 Górny Śląsk 
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5. Den polske nationale erindring 

Som tidligere nævnt er en national erindring en del af samfundets nationale identitet. Der-

for er den til stede i alle samfund og kulturer, og den er med til at adskille forskellige nati-

oner og kulturer fra hinanden. Selvfølgelig har Polen som et europæisk land en lang række 

erindringselementer fælles med andre europæiske lande: f.eks. oplevelsen af de to ver-

denskrige, det kommunistiske diktatur, Holocaust m.m. Men ethvert europæisk land ople-

vede verdenskrigene på sin egen måde fra sit eget perspektiv, og selv inden for den gamle 

kommunistiske blok var der betydelige forskelle mellem regimet i de enkelte lande. De 

nationsspecifikke begivenheder og oplevelser danner elementer af den nationale erindring. 

Der er en række elementer i den polske erindring, som alle polakker kan være enige om, og 

som for mange udgør rammen for, hvad det betyder at være polsk. Den nyeste fortid skaber 

flest kontroverser, og den er det svært at blive enige om i det polske samfund. Jo længere 

tilbage i tiden man kigger, jo flere universelle erindringselementer finder man. I en kollek-

tiv erindring findes der en grænse, der skelner mellem de begivenheder, der er bearbejdet i 

erindringen i den grad, at deres fortolkning ikke længere udvikler sig (Szacka kalder dem 

for myter
43

), og de begivenheder, hvis fortolkning og bedømmelse er fortsat under udvik-

ling. Denne grænse kaldes for erindringens tidshorisont. Da myter også er vigtige for ska-

belsen af en erindring, har jeg valgt at præsentere de mest karakteristiske polske myter som 

en del af de universelle elementer af den polske erindring. For at skabe bedre overblik, vil 

jeg først præsentere myterne, og derefter vil jeg undersøge de elementer af den polske er-

indring, hvis fortolkning der findes størst enighed om i det polske samfund.
44

 Til sidst vil 

jeg analysere de elementer af den polske erindring, der skaber kontroverser, og hvor der 

                                                 

43
 Forholdet mellem myter og kollektiv erindring diskuteres i Szacka, 2006, s. 92-95. 

44
 Til at udvælge de elementer af den polske erindring, hvis fortolkning der er mest enighed om i 

det polske samfund, har jeg brugt resultater af sociologiske undersøgelser af den polske erindring 

og af polakkernes holdning til fortiden, som er analyseret af Szacka (2006). Det drejer sig om 

følgende undersøgelser: ”Fortid og nutid” fra 1965 (foretaget af Center for Sociologihistorie og 

Samfundsvidenskab på Warszawa Universitet, ”Fortid og nutid” fra 1977 (foretaget af Institut for 

Sociologi på Warszawa Universitet), ”Fortid og nutid” fra 1988 (foretaget af Center for Generel 

Sociologi ved Institut for Sociologi på Warszawa Universitet), ”Moderne polske samfunds forhold 

til fortiden” fra 2003 (foretaget af Institut for Samfundsvidenskab PAN) og ”Polakkernes historiske 

bevidsthed” fra 2004 (foretaget af OBOP – www.obop.pl). Undersøgelserne er præsenteret i 

Szacka 2006, s. 13-14. 
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potentielt kan være plads til en splittelse i erindringen. Jeg vil også undersøge, om den 

splittelse i erindringen, der fandtes før Anden Verdenskrig, fortsat er gældende. 

5.1. Universelle elementer af den polske erindring 

Ifølge Szacka har tidshorisonten i den polske erindring flyttet sig betydeligt siden regime-

skiftet (Szacka, 2006, s. 211). I tidligere undersøgelser fungerede begivenheder før delin-

ger af Polen i 1700-tallet som en del af den aktive erindring, mens de seneste undersøgel-

ser, foretaget i 2000’erne peger på, at tidshorisonten for tiden er fastlagt på ca. 1918. Jeg er 

dog uenig i påstanden om, at begivenheder før 1918 ikke fungerer i den aktive nationale 

erindring. Selvom de ikke optager polakker til hverdag, har de en stor betydning for den 

form, den polske erindring har fået i løbet af det 20. århundrede. Desuden er Polens histo-

rie før 1918 en vigtig del af skoleundervisningen, der, som tidligere nævnt, påvirker den 

forestilling, polakker har om deres fortid. Min teori blev bekræftet af Barbara Törnquist-

Plewa, der i sit værk ”The Wheel of Polish Fortune. Myths in Polish Collective Conscious-

ness During The First Years of Solidarity” fra 1992 beviser, at visse myter har fungeret i 

den polske bevidsthed i flere hundrede år, og at de fortsat havde betydning for den anti-

kommunistiske opposition i 1980’erne. Jeg har derfor valgt at opdele de universelle ele-

menter af den polske erindring i to dele. Først præsenterer jeg begivenheder i 1800-tallet, 

som jeg betragter som myter. Derefter analyserer jeg begivenheder efter 1918, hvis be-

dømmelse der er stor enighed om i det polske samfund, og som fungerer aktivt i den polske 

erindring. Jeg har baseret udvælgelsen af de analyserede begivenheder på resultater af de 

seneste sociologiske undersøgelser præsenteret af Szacka (2006). 

5.1.1. Myter 

Det karakteristiske ved hukommelsen er, at den er selektiv. Jo længere tilbage i tiden man 

kigger, desto større tendens man har til at generalisere. Det, der forbliver i hukommelsen, 

skal passe til det billede, en nation har af sig selv. Jeg finder det derfor naturligt, at de my-

ter, der fungerer i den polske erindring, først og fremmest viderefører et positivt og ideali-

seret billede af fortiden. Nedenfor præsenterer jeg de tre myter, som jeg finder vigtigst for 

den polske erindring. Jeg baserer mit udvalg af myter på Davies (2001) og (1991 [1981]), 

og på mine egne observationer. 
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Polen var engang et stort land, der strakte sig ”fra hav til hav” (dvs. fra Østersøen til Sorte-

havet) over de nuværende lande Litauen, Ukraine og Hviderusland – det er en af de mest 

udbredte fortællinger i det polske samfund. Det glemmes ofte, at området, der nu tilhører 

Ukraine og Hviderusland, ikke hørte til Polen, men til Litauen, som Polen var i union med, 

og at det kun var i en relativt kort periode i 1400-tallet, at landet rent faktisk grænsede op 

til begge have. Overbevisningen om, at Polen er et stort og vigtigt land, kan fortsat mødes i 

dag, for eksempel når nogle polakker føler sig lettere fornærmede, hvis en udlænding ikke 

er sikker på, hvor i verden landet ligger. 

Myten om Polens storhed er forbundet med en anden myte, navnlig om ”den gyldne fri-

hed”. Begrebet betegner perioden fra slutningen af 1500-tallet frem til 1795, hvor adelen 

havde næsten ubegrænset magt, da den selv valgte sin konge, og i praksis solgte embedet 

til den kandidat, der tilbød den de fleste privilegier.  Politiske beslutninger var taget ved 

fuld enighed, så vetoretten (det såkaldte liberum veto) lammede parlamentets
45

 arbejde. 

Hvis en gruppe adelige var utilfredse med den politiske situation, så nedsatte de en konfø-

deration, som var en midlertidig væbnet forening grundlagt for at opnå visse mål, såvel for 

statens skyld som private. ”Den gyldne friheds” bivirkning var, at landet ofte var styret af 

uduelige regenter, og adelens tendens til at stille private interesser foran statens resulterede 

i en politisk marasme, da alle forsøg på at reformere landet blev bremset af liberum veto. 

Imens førte nabostaterne deres egen politik i landet, hvilket endte med de tre delinger i 

1700-tallet. Betydningen af begrebet ”den gyldne frihed” bliver dog ofte misforstået som 

tegn på demokrati i en periode, hvor der i andre lande herskede enevældige regenter, og 

som en gylden periode før den mangeårige trældom. Der kan findes spor af savnet af ”den 

gyldne frihed” i talemåder som f.eks. ”’Skal’ det er noget, man gør i Rusland – i Polen gør 

man, som man har lyst til”
46

, og i den polske opfattelse, at regler det er noget, der vedrører 

alle andre – bare ikke dem selv. Et andet eksempel er landmandsprotester i 1990’erne, da 

                                                 

45
 Parlamentet i Den Første Republik (fra 1454 til 1795) hed Sejm. Sejmen mødtes fast hvert andet 

år, og ellers efter behov, og den bestod af repræsentanter fra adelen. Den havde primært ansvar for 

landets finanspolitik, valg af nye konger og vedtagelse af ny lovgivning. (Davies, 1986 [1981], s. 

323, 326, 329-331) 

46
 En fri oversættelse af ”Musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce”. 
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partiet Selvforsvar
47

 under ledelse af Andrzej Lepper jævnligt greb til midler såsom bloke-

rede veje og korn spildt på veje og togskinner for at demonstrere mod regeringens økono-

miske politik. 

Et tredje element forbundet med Polens storhed er begrebet ”kristendommens bolværk”
48

. 

Det stammer fra 1600-tallet, hvor Polen var omringet fra tre sider af ikke-katolske lande: 

det ortodokse Rusland i øst, det protestantiske Sverige i nord og det muslimske Osmanni-

ske Rige i syd. Det at være udsat på den måde og at skulle forsvare den kristne (katolske) 

tro mod trusler fra de vantro har skabt en myte om, at Polen er et udvalgt land, der skal 

forsvare de kristne værdier. At være katolik er for mange en forudsætning for at kunne 

kalde sig polak (Davies, 1991 [1981], s. 12). Begrebet har medvirket til mangel på religiøs 

tolerance og den selvpålagte rolle som Europas moralske autoritet, som kommer til syne 

for eksempel når Polen kæmper i EU for at bevare sin strenge abortlovgivning. 

5.1.2. Bredt accepterede elementer af erindringen 

Polakker har altid gjort meget ud af deres patriotisme. ”Den gyldne friheds” bivirkning var, 

at den politisk lammede og svage stat ikke var i stand til at forsvare sig mod naboernes 

aggression, der i 1795 endte med, at Polen i 123 år forsvandt fra verdenskortet. Den lange 

periode uden egen stat havde en afgørende betydning for udviklingen af den polske natio-

nale erindring, idet polakkerne i den tid ikke kun har bevaret, men ligefrem videreudviklet 

deres nationale følelse. Resultatet var, at da Polen atter var fri i 1918, var den polske nation 

helt anderledes end 123 år tidligere. 

5.1.2.1. Den polske nations overlevelse i 1800-tallet 

Den polske nationalsang, der stammer fra 1797, dvs. fra perioden umiddelbart efter den 

sidste deling, begynder med verset ”Polen er ikke død endnu, ikke så længe vi lever”
49

. 

Selvom Polen ikke længere eksisterede som stat, fortsatte det med at leve i polakkernes 

hjerter som en fælles idé, der adskilte dem fra andre borgere i henholdsvis Rusland, Preus-

                                                 

47
 I originalen ”Samoobrona”, hvilket er det almindeligt brugte navn for det populistiske parti, der 

fra 1992 eksisterede under navnet Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Selvforsvar af 

Republikken Polen), og siden 2000 som Przymierze Samoobrona (Alliance Selvforsvar). 

48
 Latinsk: antemurale christianitatis. Polsk: przedmurze chrześcijaństwa. 

49
 I originalen ”Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”, tekst af Józef Wybicki. 
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sen og Østrig
50

, og som udviklede sig som en slags forsvarsidentitet i modstand til 

statsmagterne og deres bestræbelser på at bekæmpe den
51

 (Davies, 1991 [1981], s. 10). Det 

er næppe et tilfælde, at det polske ord for ”nationalitet” (narodowość) stammer netop fra 

1800-tallet (Długosz-Kurczabowa, 2008, s. 551), og i det polske sprog er betydningsmæs-

sigt adskilt fra ”statsborgerskab” (obywatelstwo)
52

. Polsk kultur og sprog blev videreført 

inden for familier til de næste generationer, og et nyt element blev tilføjet til det hidtidige 

polske værdisæt, nemlig patriotisme forstået som modstandskamp mod fremmede aggres-

sorer. Eksempler på modstandskampen i den polske historie kan man nævne mange af, fra 

opstandene mod besættelsesmagterne i 1800-tallet, især de mest kendte i 1830
53

, 1848
54

 og 

1863
55

, igennem forsvarskrigen og derefter modstandsbevægelsen og kampen på fremmede 

fronter under Anden Verdenskrig, til kampen mod det kommunistiske styre frem til 1989
56

. 

                                                 

50
 Jeg bruger navnet Østrig frem for Østrig-Ungarn af to grunde. For det første eksisterede 

dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn ikke da de tre delinger fandt sted, da staten først blev oprettet i 

1867, og dermed var det kun Østrig, der var aggressoren i de tre delinger. For det andet er det 

ukorrekt at bruge navnet Østrig-Ungarn, når man taler om hele perioden 1795-1918, da 

dobbeltmonarkiet ikke eksisterede i størstedelen af det nævnte periode. For at undgå forvirring 

bruger jeg betegnelsen Østrig-Ungarn kun når der er tale om perioden 1867-1918, og hvis der er 

tale om hele perioden 1795-1918, benytter jeg mig af navnet Østrig. 

51
 I flere perioder i 1800-tallet var bruget af det polske sprog forbudt, især i skoler, i Rusland og 

Preussen. Den polske del af Østrig nød en højere grad af frihed, også kulturel, særdeles i slutningen 

af århundredet efter området fik selvstyre i 1870’erne. 

52
 Mens nationalitet er en uhåndgribelig størrelse, der udelukkende bygger på ens subjektive 

tilhørsforhold til en national gruppe, betegner statsborgerskab et politisk tilhørsforhold til en stat, 

hvor individet har bestemte forpligtelser og rettigheder (Słownik Języka Polskiego PWN, 1995, 

s.269 og 415). Mange sprog, heriblandt dansk, skelner ikke bevidst mellem de to begreber, især i 

daglig tale. 

53
 Novemberopstanden (november 1830 – oktober 1831) var den første store polske opstand efter 

Napoleonskrigene. Den fandt sted kun i den del af det tidligere Polen, der blev annekteret af 

Rusland. Den endte med russisk sejr og efterfølgende repressioner af den polske nation. 

54
 Opstanden i 1848 var inspireret af revolutionsstemningen i Vesteuropa. Den kaldes på polsk 

”Wiosna Ludów” („Folkenes Forår”). Den fandt sted i den østrigske og den preussiske del af det 

tidligere Polen, og dens resultat var bondefrigørelse og nationalopvågning. 

55
 Januaropstanden (januar 1963 – april 1864) var den største polske opstand i 1800-tallet. Den 

fandt sted kun i den russiskbesatte del af det tidligere Polen. Dens følger var repressioner af den 

polske nation og bondefrigørelse. Efter opstandens fald klædte de overlevende polakker sig i sorg. 

Januaropstandens fiasko bidrog til en ændring i holdningen til vejen til Polens frihed i store kredse 

af det polske samfund, se afsnit 5.3.1. ”Konflikten mellem Piłsudski og Dmowski i 

mellemkrigstidens Polen”. 

56
 Solidaritet betragtede sit virke som en fortsættelse af opstandstraditionen, også selvom de ikke 

brugte fysisk vold som middel i deres kamp for Polens uafhængighed (Törnquist-Plewa, 1992, s. 

186-212). 
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Modstand er i den grad rodfæstet i den polske kultur, at det også kommer til syne i andre 

sammenhænge, f.eks. når Polen forsøger at kæmpe mod et ufavorabelt lovforslag i EU, 

som det frivilligt er blevet medlem af, eller når man kalder sine politiske modstandere for 

lakajer for et andet land – typisk Rusland eller Tyskland – for at legitimere sin egen politi-

ske virksomhed som patriotisk.  

Den tredje deling i 1795 var et dødsstød for Polen, og det var svært for mange polakker at 

forlige sig med det. En måde at forklare delingerne på var den polske messianisme – en 

filosofisk idé, der blev populariseret i det polske kulturliv i 1800-tallet, der fortolkede Po-

lens skæbne med en bibelsk metafor: ifølge den var Polen den udvalgte nation, der, lige 

som Jesus, skulle frelse andre europæiske lande igennem sit martyrium, og som engang 

ville genopstå. Den polske messianisme er en forlængelse af myten om Polen som ”kri-

stendommens bolværk”, og selvom Polen for længst er genopstået, forbliver den en del af 

den polske erindring. Så sent som i april 2010, to uger efter flystyrtet ved Smolensk, påpe-

gede den polske filosof Sebastian Duda, at prædiken under Lech Kaczyńskis begravelse 

citerede Paulus’ Brev til Romerne 6, 3-11, der omhandler menneskets deltagelse i Kristi 

død og opstandelse som følge af dåben, og at udtrykket ”vi skal ikke lade deres død gå til 

spilde” blev hyppigt gentaget i den offentlige debat på det tidspunkt (Duda, 2010). 

Det er svært at overvurdere betydningen af det polske sprog for overlevelsen af den polske 

nationale identitet under delinger. I fraværet af en fælles politisk enhed fik sproget status af 

det, der bandt samfundet sammen, såvel adelen som bønderne, i den grad, at familier, der 

holdt op med at tale polsk, ikke længere blev betragtet som polske (Davies, 1991 [1981], s. 

21). Litteraturen i 1800-tallet havde i høj grad til formål at styrke den polske ånd. Fra 

denne periode stammer bl.a. de mest kendte historiske romaner, først og fremmest af Hen-

ryk Sienkiewicz
57

, Józef Ignacy Kraszewski
58

, Stanisław Wyspiański
59

 og Julian Ursyn 

                                                 

57
 Polsk forfatter (1846-1916), nobelprisvinder i litteratur (1905), forfatter bl.a. til trilogien om 

Polen i 1600-tallet. Efter sine egne ord, skrev han ”til styrkelsen af hjerter”. 

58
 Polsk forfatter, historiker og politiker (1812-1887), forfatter til 88 historiske romaner, der 

fortæller Polens historie fra middelalderen til 1700-tallet. 

59
 Polsk forfatter, digter og maler (1869-1907), forfatter til skuespil om Polens historie fra 

forhistorisk tid til Novemberopstanden. 



National erindring i Polen Adelina Anna Zych Marts 2012 

36 

 

Niemcewicz
60

, der leverede deres egen fortolkning af fortiden for at redde den polske 

historie mod glemsel. Deres ret afslappede forhold til fakta, selvom de skrev historiske 

romaner (Davies, 1991 [1981], s. 23) bidrog til skabelsen af en historie, som polakker kan 

være stolte af, men som udgør et forvrænget billede af fortiden. Deres værker er rykket ind 

i den polske litteraturkanon, og de har dermed fortsat en stor indflydelse på den polske 

erindring om tiden før delingerne. De bidrager dermed til en forvrængning af den polske 

erindring, idet det er nemmere at huske en fabuleret version af historien, selv hvis den er 

ukorrekt, end det er at huske tørre fakta. Davies påstår ligefrem, at en poetisk og fantasi-

fuld forestilling om historien fortsat forekommer blandt polakker hyppigere end en kritisk 

analyse af historiske fakta (Davies, 1991 [1981], s. 23-24). 

De 123 års fremmed styre under delingerne var begyndelsen på en lang periode med 

manglende suverænitet – med en pause i perioden 1918 – 1939. Uafhængigheden sluttede, 

da Det Tredje Rige invaderede Polen d.1. september 1939, efterfulgt af en sovjetisk inva-

sion 16 dage senere. Det heroiske forsvar af landet i september 1939 er fortsat en af de 

begivenheder, der udpeges af de adspurgte som dem, polakker er stolte af, efterfulgt af 

Warszawa-opstanden i 1944 (Szacka, 2006, s. 160).  

5.1.2.2. Anden Verdenskrig i den polske erindring 

Erindringen om Anden Verdenskrig var i mange år splittet i flere dele
61

. Det skyldtes det 

faktum, at forskellige dele af det polske territorium oplevede krigen på forskellige måder. 

                                                 

60
 Polsk forfatter (1757-1841), kendt især for ”Historiske Sange” („Śpiewy Historyczne”), hvor han 

i 32 sange præsenterede vigtigste personer og begivenheder i Polens historie. 

61
 Lech M. Nijakowski nævner i sit bidrag til Kwiatkowski et al. (2010) seks forskellige 

”mikrokosmer af krigserfaringer”: ”det genvundne land” (”Ziemie Odzyskane”, området i det 

nuværende sydvest og nordvest Polen, der før Anden Verdenskrig tilhørte Tyskland), ”det 

inkorporerede land” (”ziemie wcielone”, der før Anden Verdenskrig tilhørte Polen, og i 1939 blev 

inkorporeret i Tyskland), Generalguvernementet, sovjetisk besættelsesområde, litauisk 

besættelsesområde (Vilnius og oplandet, der i perioden 10.10.1939 – 15.06.1940 var besat af 

Litauen, inden dette blev besat af Sovjetunionen) og slovakisk besættelsesområde (dvs. 

grænseområdet Spiš og Orava, der i 1938 blev inkorporeret i Polen, og i 1939 blev besat af 

Slovakiet). Jeg har valgt kun at nævne tre af dem i denne opgave. Grunden er, for det første, at ”det 

genvundne land” er beboet af polakker, der indvandrede fra hele Polen, med et flertal af beboere af 

det tidligere Østpolen, der blev tvangsflyttet dertil efter krigens afslutning. Jeg synes derfor, at 

deres erindring om krigen i meget høj grad er den samme som erindringen af den del af samfundet, 

der boede under den sovjetiske besættelse. For det andet, har jeg fravalgt den litauiske og den 

slovakiske besættelse, da den første varede i meget kort tid, og generelt sjældent nævnes i 

undersøgelser af den polske erindring om Anden Verdenskrig; den slovakiske besættelse til 

gengæld vedrørte et område, der indtil 1938 hørte til Tjekkoslovakiet, og det er derfor svært at 
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For det første var landet opdelt mellem Tyskland og Sovjetunionen langs Ribbentrop-Mo-

lotov linjen, således at den vestlige del af det ”tyske” område blev inkorporeret i Det 

Tredje Rige, mens den østlige del blev omdannet til en separat stat, Generalguvernementet, 

der i virkeligheden var under tysk administration. Samtidig var den del af Polen, der lå øst 

for Ribbentrop-Molotov linjen inkorporeret i Sovjetunionen. Begge besættelser var for-

bundet med en massiv folkeudryddelse og deportation, der i den ”tyske” del var fokuseret 

omkring jøder, og i den ”sovjetiske” del omkring ”fjender af det socialistiske samfund”. 

Ud over det blev de intellektuelle eliter forsøgt udryddet på begge sider af Ribbentrop-

Molotov linjen.
62

  

En anden måde hvorpå erindringen om Anden Verdenskrig var splittet var deltagelsen i de 

væbnede kampe: en del af de polske soldater kæmpede i modstandsbevægelsen i det be-

satte Polen og udenfor landets grænser under ledelse af den polske eksilregering i London, 

en anden del – i den polske hær dannet i 1941 i Sovjetunionen af polske krigsfanger under 

ledelse af general Władysław Anders og eksilregeringen
63

, endnu en tredje del – i den Pol-

ske Hær
64

 dannet i Sovjetunionen i 1942, der under ledelse af general Karol Świerczew-

ski
65

 deltog i kampene på Østfronten og i Polens befrielse sammen med den Røde Hær, og 

dannede grundlag til det kommunistiske styre i Polen. 

Der observeres derfor en splittelse i holdninger til besættelsesmagten (”hvem var værst – 

tyskere eller russere”), og i bedømmelsen af deltagelsen i de kampe på Øst- og Vestfronten 

(dvs. under henholdsvis den sovjetiske og den polske ledelse). Den splittelse blev endnu 

dybere efter krigens afslutning og oprettelsen af et kommunistisk regime i Polen. Den erin-

dringspolitik, der var ført af den kommunistiske regering, førte til en splittelse af den pol-

                                                                                                                                                    

afgøre, om der var tale om reel besættelse. Den slovakiske besættelse er ligeledes sjældent nævnt i 

undersøgelser af den polske erindring. 

62
 Efter 1941 blev det tyske styre påtvunget også i den ”sovjetiske” del af landet i takt med 

Wehrmachts fremmarch på Østfronten, og i 1945 erobrede den sovjetiske Røde Hær hele Polen. 

63
 Anders’ Hær (Armia Andersa) blev i 1942 evakueret igennem Mellemøsten til Europa, hvor den 

deltog i kampene på de allieredes side. Den blev sammen med modstandsbevægelsen i landet kaldt 

for Hjemmehæren (Armia Krajowa). 

64
 Wojsko Polskie 

65
 Polsk kommunist, deltager af den russiske borgerkrig efter Oktoberrevolutionen og den spanske 

borgerkrig, levede 1897 – 1947. 
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ske erindring i to lag: den officielle (eller offentlige) og den folkelige
66

 (Kwiatkowski et 

al., 2010, s. 82-83). Splittelsen er især tydelig i tilfældet med erindringen om Folkerepu-

blikken Polens legitimitet. Det kommunistiske styre forsøgte at manipulere den nationale 

erindring ved at fremhæve eller omformulere de elementer af Polens historie, der legitime-

rede dets tilstedeværelse
67

. Især eksistensen af en polsk eksilregering i London var en trus-

sel for den kommunistiske magts legitimitet, og som følge af dette blev Anden Verdenskrig 

en af de mest censurerede perioder i den officielle kommunistiske erindring. Visse emner 

var forbudte, f.eks. den sovjetiske invasion i september 1939, folkeudryddelsen på østsiden 

af Ribbentrop-Molotov linjen (og selve eksistensen af denne linje), deportationer til Sibi-

rien, mordet på flere tusinde polske krigsfanger i Katyn
68

. Andre blev forvrænget, f.eks. 

blev Warszawa-opstanden kritiseret på grund af tilknytningen til eksilregeringen. Samtidig 

blev nazisterne dæmoniseret, og de fik skylden for alle polske nations lidelser under kri-

gen. 

Undersøgelser af den polske erindring foretaget blandt den højtuddannede del af samfundet 

i 1965, 1977 og 1988 viste, at den officielle erindring, der blev promoveret af den kommu-

nistiske erindringspolitik, ikke blev absorberet ukritisk af den del af samfundet. Tværti-

mod, tabubelagte emner fik gradvis større betydning for nationen, og en parallel „folkelig” 

erindring blev skabt som resultat af stødet mellem den officielle erindringspolitik på den 

ene side, og på den anden side samtaler mellem individer om deres personlige erfaringer 

og uofficielle kilder såsom radio Det Frie Europa og bøger og publikationer udgivet før 

krigen eller efter 1945 i udlandet eller af oppositionen (Kwiatkowski et al., 2010, s. 85). De 

adspurgte i de tidligere nævnte undersøgelser fra 1988 og 2003 nævnte Warszawa-opstan-

den og forsvaret af Polen i september 1939 som de begivenheder i løbet af Anden Ver-

denskrig, der vakte deres stolthed, og deres bedømmelse af de militære enheder, der kæm-

                                                 

66
 I originalen henholdsvis ”pamięć publiczna” og ”pamięć potoczna”. 

67
 F.eks. blev Nedre Schlesien kaldt for ”det genvundne land”, hvilket henviste til en relativt kort 

periode i middelalderen, hvor området var regeret af fyrster fra den polske Piast-kongeslægt. På 

den måde legitimeredes flytningen af den polske grænse til Oder-Neisse linjen. Et andet eksempel 

er fremhævelsen af de etniske og kulturelle bånd mellem de slaviske ”brødre” i Østeuropa, selvom 

især forholdet mellem Polen og Rusland sjældent havde været ”broderlig”. 

68
 Hvis emnet overhovedet blev drøftet, lød den officielle forklaring, at mordet var begået af den 

tyske hær under Operation Barbarossa i 1941. 
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pede under ledelse af eksilregeringen, var betydeligt mere positiv end bedømmelsen af den 

hær, der kæmpede med den Røde Hær (Szacka, 2006, s. 160). 

5.1.2.3. Billedet af russere og tyskere i efterkrigstidens Polen 

Som tidligere nævnt, var befolkningens krigserfaringer forskellige i forskellige dele af Po-

len, og dermed var der ingen enighed om bedømmelsen af henholdsvis tyske og russiske 

soldater. Under kommunismen var vold på befolkningen foretaget af den russiske hær et 

tabuemne, mens tyskere var fremstillet som Polens historiske fjender (Szacka, 2006, s. 

154-155). Efter 1989 flyttedes opmærksomheden til sovjetiske forbrydelser under og efter 

krigen. Samtidig er der sket en betydelig ændring i polakkernes holdning til tyskere. For 

det første var det i 1980’erne populært at flytte midlertidigt til Tyskland som sæsonarbej-

der, hvilket bidrog til en større forståelse af den tyske kultur. På statslig plan nødvendig-

gjorde det økonomiske og politiske samarbejde med Tyskland efter 1989 en forbedring af 

tyskernes image i den offentlige diskurs. Derfor blev forholdet mellem Polen og Tyskland 

fremstillet i fjernsynsprogrammer som om forsoningen mellem de to lande allerede var 

sket (Szacka, 2006, s. 156). Den slags antydninger fandtes ikke i forhold til Rusland. Pol-

ske massemedier fokuserer fortsat i høj grad på de negative aspekter af polsk-russisk sam-

arbejde, såsom spærring af russisk import af polsk kød, eller det, at Polen ikke blev nævnt 

som en af vinderne af Anden Verdenskrig, da dennes afslutning fejredes i Rusland i 2005. 

5.2. Kontroverser om de nyeste elementer i den polske erindring 

Som tidligere nævnt, skaber de nyeste begivenheder de største kontroverser i en erindring. 

Det er der flere grunde til. For det første er hovedaktørerne typisk fortsat i live, og dermed 

er det af personlige hensyn svært at bedømme deres handlinger. Hvis de oven i købet sta-

digvæk er professionelt aktive, kan en bedømmelse af deres senere aktivitet påvirke be-

dømmelsen af deres tidligere handlinger. For det andet er det svært at bedømme en begi-

venhed, hvis tidsperspektivet er kort, fordi følelserne forbundet med begivenhederne kan 

påvirke deres fortolkning. Derudover er alle følger af disse begivenheder ikke kendt endnu. 

Den periode i Polens fortid, der skaber flest kontroverser, er Folkerepublikken Polens eksi-

stens fra Anden Verdenskrigs afslutning til 1989, og den efterfølgende periode af demo-

kratisering og introduktion af det frie marked. 



National erindring i Polen Adelina Anna Zych Marts 2012 

40 

 

5.2.1. Oprettelsen og de første årtier af Folkerepublikken Polen 

Besættelsen under Anden Verdenskrig blev efter krigen erstattet af sovjetisk indflydelse, 

da Polen som følge af Jalta-konferencen befandt sig bag jerntæppet. Situationen var dog 

anderledes end i 1800-tallet. I modsætning til de baltiske lande, der blev indlemmet i Sov-

jetunionen efter krigen, og hvor man derfor taler om sovjetisk besættelse, var der i Polen 

ikke tale om direkte fremmed magt. Men den polske kommunistiske regering bevægede sig 

inden for de rammer, der blev fastsat af Sovjetunionen, og derfor havde den ikke megen 

handlefrihed. Desuden blev der stationeret der sovjetiske tropper i militærbaser rundt om i 

landet. Især i de første år efter Anden Verdenskrigs afslutning var det sovjetiske greb 

stramt, da man i den periode forsøgte at introducere et system, der efterlignede det sovjeti-

ske, uden hensynstagen til den polske kultur eller tradition (Davies, 2001, s. 313). Siden 

1956 er der dog tale om en national kommunisme, hvor den polske regering fik en mulig-

hed for at tilpasse den polske udgave af kommunismen til polske traditioner i stedet for at 

kopiere det sovjetiske mønster, dog under forudsætning, at den forblev loyal over for Sov-

jetunionen (Davies, 2001, s. 9). Landet blev dermed styret af polske kommunister, der ikke 

altid fik mulighed for at agere i sit eget lands interesse. Den kommunistiske periode i Polen 

var derfor præget af en slags skizofreni: en del af samfundet støttede det nye regime, enten 

af egen overbevisning eller som resultat af den kommunistiske propaganda, mens andre 

afviste den kommunistiske ideologi og gjorde aktiv modstand.  

Ifølge undersøgelser foretaget i 1960’erne, havde polakker på det tidspunkt forliget sig 

med deres lands skæbne (Szacka, 2006, s. 207). Samfundet i denne periode tilsluttede sig i 

stort omfang den politiske realisme, der accepterede, at Polens fortid havde været særlig 

tragisk, ikke mindst pga. landets geografiske placering, og at det derfor ikke gav mening at 

kæmpe imod den kommunistiske magt, men at man i stedet burde opgive modstand og 

oprør til fordel for bevaring af den nationale identitet igennem genopbygning af landet og 

udvikling af økonomien og kulturen (Szacka, 2006, s. 207). Szacka nævner fire typer erin-

dringstraditioner, som svarene i undersøgelsen fra 1965 kunne opdeles i: to typer, der mod-

stillede sig det kommunistiske regime: en romantisk opstandstradition
69

, hvor stærke 

                                                 

69
 Szacka kalder denne tradition for ”modstandstradition”. Jeg har dog valgt at bruge betegnelsen 

”romantisk opstandstradition”, da indholdet af de to begreber er ens, og begrebet ”romantisk” 

bruges oftest i denne forbindelse i den polske faglitteratur. Begrebet er uddybet i afsnit 5.2.1. 

”Oprettelsen og de første årtier af Folkerepublikken Polen. 
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statsledere som Józef Piłsudski og kong Stefan Batory
70

 – begge berømte for deres krigeri-

ske holdning og sejre mod Rusland – var betragtet som store helte af det uafhængige Po-

len; en kulturtradition, der identificerede sig især med store polske videnskabsfolk, forfat-

tere og komponister (især Nikolaus Kopernikus, Frédéric Chopin, Maria Skłodowska-Cu-

rie
71

 og Adam Mickiewicz
72

); de andre to typer legitimerede kommunismen: en 

fremskridtstradition, med fokus på udvikling af landets økonomi og på samfundets vel-

være, der betragtede dem, der i fortiden handlede for ytringsfrihed og ligestilling i samfun-

det som helte; og sidst men ikke mindst – en tradition af kampe for „nationens og samfun-

dets frihed” med den kommunistiske kanons hovedpersoner som forbilleder (Szacka, 2006, 

s. 207-209). I efterfølgende undersøgelser forsvandt de pro-kommunistiske erindringstra-

ditioner gradvist, og endelig i 1980’erne blev den romantiske opstandstradition den mest 

udbredte erindringstradition i det polske samfund. 

5.2.2. Solidaritets indflydelse på den polske erindring 

Den romantiske opstandstraditions dominans falder på Solidaritets
73

 storhedstid. Solidaritet 

blev grundlagt i 1980 som følge af en række strejker blandt arbejdere i skibsværfter og 

fabrikker rundt om i landet, og den var den første uafhængige fagforening i efterkrigstidens 

Polen, fri fra det kommunistiske partis indflydelse. Den blev også snart til et samlested for 

oppositionen på tværs af alle samfundsgrupper. Solidaritet brugte erindringspolitik og hi-

storiske og kulturelle symboler for at vække samfundet til at gøre modstand mod regimet. 

Det er udenfor denne opgaves omfang at analysere Solidaritets erindring og erindringspo-

litik, da emnet er for omfattende. Det er dog vigtigt at nævne de væsentligste elementer af 

denne for at kunne forklare udviklingen af den nationale erindring i 1980’erne. 

Den midlertidige svækkelse af censuren, som var resultatet af paven Johannes Poul II’s 

besøg i Polen i 1979 og af den overenskomst, som regeringen indgik med Solidaritet i au-

gust 1980, bidrog til en udbredelse af behovet for at høre sandheden om de historiske begi-

                                                 

70
Polens valgkonge siden 1576, levede 1533-1586, husket især for krigen mod Rusland, hvor han 

genvandt hertugdømmet Livland (område, der nu tilhører Letland og Estland). 

71
 Polskfødt kemiker og fysiker (1867-1934), nobelprisvinder.  

72
 Polsk-litauisk romantisk forfatter og digter (1798-1855), oprører mod det russiske styre, forfatter 

til Polens nationale epos, den tidligere nævnte ”Pan Tadeusz”. 

73
 Det rigtige navn er Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność (Den Uafhængige 

Autonome Fagforening Solidaritet). 
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venheder, der siden 1945 havde været tabubelagt. En af kilderne til viden om disse begi-

venheder var tidsskriftet „Historiske Hæfter”, udgivet siden 1962 af Litteraturinstituttet i 

Paris
74

, der siden 1980 var aftrykt i Polen, udenfor censurens rækkevidde. Der fandtes 

samtidig en ulovlig import af publikationer fra den anden side af jerntæppet (især printet af 

det polske emigrationsmiljø), og et såkaldt „andet omløb”
75

 – ulovlige underjordiske 

publikationer uden for censuren. Emner som politikken i mellemkrigstiden, Warszawa-

opstanden og henrettelsen af polske krigsfangere i Katyn blev populære i samfundet. 

Svækkelsen af censuren og større ytringsfrihed bidrog til en ændring af den nationale erin-

dring. Det skal også nævnes, at regimet efterhånden flyttede forankringen af sin legitimitet 

fra klassespørgsmålet til en ideologi fokuseret i højere grad på nationen. Det betød en vis 

tilbøjelighed til at anerkende ikke-kommunistiske elementer af Polens fortid, såsom 

Hjemmehærens fortjenester. Selvom man fortsat ikke kunne drøfte emnet åbent, så blev 

billedet af fortiden mere nuanceret end hidtil (Szacka, 2006, s. 154), hvilket gav oppositio-

nen et fodfæste til kampen om en større åbenhed på området. Undersøgelser fra 1980’erne 

peger på en betydeligt større betydning af en stærk stat for samfundet, og de traditioner, 

der tidligere legitimerede det kommunistiske regime, er forsvundet (ibid., s. 210). Den na-

tionale erindring fokuserede mest på Józef Piłsudski og opstandstraditionen. Det højeste 

mål og den største værdi var statens frihed, men formen af den uafhængige stat var ikke 

krystalliseret endnu (ibid., s. 211).  

I den nyeste undersøgelse fra 2003 beholder Piłsudski sin betydning i den polske erindring. 

Jeg finder Piłsudskis placering i den polske erindring bemærkelsesværdig, og jeg vil derfor 

analysere i et separat kapitel, hvordan mindet om ham fungerer i den politiske diskurs i 

nutidens Polen. Inden jeg når dertil, vil jeg analysere bedømmelsen af Folkerepublikken 

Polen i det polske samfund. 

5.2.3. Det polske samfunds syn på Folkerepublikken Polen 

Bedømmelsen af Folkerepublikken Polen gennemgik en stor forandring i perioden 1965 – 

2003. Den første undersøgelse foretaget i 1965 viser samfundets store tilfredshed med de 

                                                 

74
 Instytut Literacki, et forlag grundlagt af polske emigranter i Rom i 1946, senere flyttet til Paris. 

Et af de største og mest indflydelsesrige polske emigrationsforlag, ikke omfattede af den 

kommunistiske censur. 

75
 På polsk ”drugi obieg”. 
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første tyve år efter Anden Verdenskrig. Som påpeget af Szacka (2006, s. 213), kan resul-

taterne skyldes bl.a. Folkerepublikkens 20-års jubilæum, og den intensiverede propaganda 

lovprisende de sidste 20 års succeser, forbundet med jubilæet. Ligeledes måtte det store 

fremskridt i genopbygningen af landet efter Anden Verdenskrig have haft en betydning for 

samfundets holdning til regimet. Stalinisme, fejl og mangler i den økonomiske politik og i 

det politiske system var nævnt betydeligt oftere end mangel på suverænitet (henholdsvis 

40,2 %, 35,4 % og 21,6 % mod 8,9 %) (ibid.). 

Bedømmelsen af den kommunistiske periode blev mere negativ med tiden: i 1970’erne 

scorede kommunismen højere på listen over ting, som polakker burde skamme sig over (13 

%) end på listen over ting, der burde vække deres stolthed (6 %). Utilfredsheden eskale-

rede i 1988, hvor kun 3 % af de adspurgte syntes, at man burde være stolt af Folkerepu-

blikkens præstationer, mens 29,8 % syntes, at de burde vække skamfølelse (Szacka, 2006, 

s. 214). Begivenheder, der var særlig negativt bedømt, var primært dem, der fandt sted i 

løbet af de seneste 20 år inden undersøgelsen blev foretaget (dvs. i den voksne levetid af 

størstedelen af respondenter): den væbnede intervention i Tjekkoslovakiet i 1968 og indfø-

relsen af den militære undtagelsestilstand
76

 i 1981 blev nævnt i henholdsvis 9,1 % og 8,3 

% af besvarelserne. Polakker i 1988 var især stolte af Solidaritet (8,1 %) og udnævnelsen 

af Karol Wojtyła til pave (4,7 %) (Szacka, 2006, s. 215).  

Det er bemærkelsesværdigt, at negative svar i undersøgelsen i 1988 fokuserer på den poli-

tiske situation frem for den økonomiske eller kulturelle politik. Samme tendens observeres 

i undersøgelsen foretaget blandt polakker med videregående uddannelse i 2003, hvor den 

negative bedømmelse af den kommunistiske periode primært vedrører det politiske aspekt. 

De adspurgtes holdning til interventionen i Tjekkoslovakiet og indførelsen af den militære 

undtagelsestilstand forblev stort set uændret (henholdsvis 5,5 % og 8,5 %), mens stolthe-

den af den polske pave og Solidaritet tiltog i styrke (henholdsvis 17 % og 6,3 % af alle 

svar) (Szacka, 2006, s. 216). 75,6 % af alle højtuddannede adspurgte i 2003 syntes negativt 

om Folkerepublikkens politiske system (tallet er 58,5 % for alle respondenter uanset ud-

                                                 

76
 Jens Jørgen Nielsen kalder perioden 1981-1983 for undtagelsestilstand, og datidige styreform for 

militærdiktatur. Jeg finder dog begrebet ”undtagelsestilstand” upræcist, da sådan en tilstand kan 

have mange former. En undtagelsestilstand, hvor magten bliver overtaget af militæret, kaldes på 

dansk militær undtagelsestilstand, og det er det begreb, jeg har valgt at bruge i denne opgave. I 

polsk og engelsksproget historieskrivning benytter man begrebet ”krigstilstand” (”stan wojenny”, 

”martial law”). 
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dannelse). De havde især negativ mening om manglen på borgerrettigheder, indførelsen af 

den militære undtagelsestilstand, det hemmelige politi og afhængigheden af Sovjetunionen. 

Den positive bedømmelse af kommunismen var koncentreret omkring hverdagen og ar-

bejdslivet: 32,8 % af de højtuddannede svarpersoner (og 42,4 % af alle adspurgte uanset 

uddannelse) havde positiv mening om de to aspekter af livet under kommunismen. Især 

manglen på arbejdsløshed var nævnt som det positive ved Folkerepublikken (27,7 % af de 

højtuddannede, 37,7 % af alle adspurgte) (Szacka, 2006, s. 216-217). 

Opdelingen af resultater i to grupper – de adspurgte med videregående uddannelse og alle 

respondenter uanset uddannelse – gør det muligt at observere en splittelse i samfundet: den 

højtuddannede gruppe har generelt mere kritisk mening om Polens kommunistiske fortid 

end respondenter som helhed. Kwiatkowski har analyseret resultater af samme undersø-

gelse, og kom til den konklusion, at ung alder, videregående uddannelse, høj stilling i sam-

fundet og høj indkomst er gunstige for en negativ bedømmelse af Folkerepublikken, mens 

høj alder, lav indkomst, lav stilling i samfundet og lav uddannelse er karakteristiske for 

dem, der ofte udtaler sig positivt om kommunismen (Kwiatkowski, 2008, s. 325). Grunden 

til dette kan findes først og fremmest i oplevelsen af regimeskiftet i samfundet. Dem, der 

fik dårligere levevilkår som følge af kommunismens fald, er mere tilbøjelige til at be-

dømme Folkerepublikken positivt end dem, hvis liv ændrede sig ikke væsentligt, eller blev 

bedre. Denne kløft i bedømmelsen af Folkerepublikken finder jeg dog vigtig for billedet af 

kommunismen i den politiske diskurs. De politiske eliter er oftest højtuddannede, og de 

klarer sig udmærket i det demokratiske system. Derfor, uanset deres politiske ståsted før 

1989, forventes de at være mere tilbøjelige til at bedømme Folkerepublikken mere negativt 

end samfundet som helhed. 

Som tidligere nævnt i kapitel 3.2.2 ”Politisk diskurs”, var forholdet til den kommunistiske 

fortid en afgørende faktor i skelnen mellem venstre- og højrefløjen efter 1989. Over 20 år 

efter murens fald er det tydeligt, at hvilken side man støttede før 1989, fortsat er vigtigt for 

samfundet. For eksempel skabte offentliggørelsen af den såkaldte ”Wildsteins liste” i 

2005
77

 en livlig debat i samfundet om, hvorvidt man kan stole på de offentlige personer, 

                                                 

77
 En liste over personer, som man mistænkte for at have samarbejdet med den hemmelige politi 

under kommunismen. Jeg har uddybet emnet i min eksamensopgave ”Opgør med fortiden i Polen 

efter 1989”, se bilag 1. 
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der havde været professionelt aktive før 1989. Også senest i 2010 blev den aktive delta-

gelse i oppositionen nævnt i kampagnereklamer for hovedkandidaterne til præsidentpo-

sten
78

.  

5.3. Erindringstraditioner i det uafhængige Polen 

En splittelse i samfundet i bedømmelsen af fortiden og synet på fremtiden er ikke et nyt 

fænomen i Polen. Allerede i mellemkrigstiden var der en tydelig opdeling mellem to ver-

densanskuelser, der udviklede sig til separate erindringstraditioner. Jeg vil derfor under-

søge i dette kapitel, om de to erindringstraditioner har overlevet til vores tid, og om den 

splittelse, der findes i Polen nu, kan føres tilbage til mellemkrigstiden. 

5.3.1. Konflikten mellem Piłsudski og Dmowski i mellemkrigstidens Polen 

I et samfund, der står over for et alvorligt problem, er det naturligt, at der findes forskellige 

tilgange til, hvordan problemet kan løses. Derfor er det ikke unaturligt, at der i den polske 

nation i 1800-tallet fandtes to ideologiske strømninger, der afspejledes i holdningen til, 

hvordan Polen atter skulle blive uafhængig. Den ene strømning havde rødder i 1800-tallets 

romantik, hvis redskab til at genvinde friheden i grove træk kan beskrives som oprør og 

militær kamp mod besættelsesmagterne. Fra denne tradition udvoksede de store polske 

opstande, bl.a. Novemberopstanden og Januaropstanden. Januaropstandens fiasko førte 

indirekte til udvikling af den anden strømning – positivismen – der fokuserede på natio-

nens økonomiske udvikling, forbedring af leveforhold for de fattigste og styrkelsen af den 

nationale bevidsthed på tværs af alle samfundsgrupper, frem for en kamp for uafhængig-

hed. Positivisterne argumenterede, at militære opstande havde kostet nationen mange liv 

uden at bringe noget resultat. Det, de syntes var vigtigere end kampen for uafhængighed, 

var samfundets velvære og nationale bevidsthed. De ville derfor opnå deres mål ved at 

arbejde inden for de lovmæssige grænser, der blev pålagt dem af magthaverne. Eksistensen 

af den ene strømning udelukkede ikke den anden, og romantikken overlevede positivis-

mens dominans i de sidste 50 år under delingerne, bragt videre i familietraditioner og litte-

raturen. 

                                                 

78
 Bronisław Komorowski nævnte i sin kampagnereklame bl.a., at han deltog i protester i 1968, og 

at han blev interneret ved indførelsen af den militære undtagelsestilstand d.13.12.1981 

(Komorowski, 2010). Jarosław Kaczyński understregede, at han for mange år siden har viet sit liv 

til kampen for Polen (Kaczyński, 2010). 
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To personligheder var mest fremtrædende i det polske politiske liv i begyndelsen af 1900-

tallet og i mellemkrigstiden
79

. Den ene var Józef Piłsudski, polsk socialist opvokset i en 

adelig familie med stærk opstandstradition (Dziewanowski, 1969, s. 27). Involveret i un-

dergrundsoppositionen mod det russiske styre siden sin ungdom, repræsenterede Piłsudski 

den romantiske tradition. Polens frihed var hans vigtigste mål idet han mente, at hvis en 

nation ikke var fri, var det ikke den selv, men magthaverne, der drog fordele af dens akti-

vitet. Han syntes, at Polens frihed burde opnås ved militær kamp i alle dens former: han 

tøvede ikke med at bruge terrorisme og vold (Davies, 2001, s. 122). Under Første Ver-

denskrig oprettede han polske legioner, der deltog i kampene på Centralmagternes side, 

hvilket var følgen af hans manglende tillid til Rusland og hans overbevisning om, at bidrag 

til tysk sejr ville belønnes med, at han ville få lov til at stifte en polsk stat på sine egne vil-

kår (Davies, 2001, s. 119). 

Piłsudskis politiske karriere var flettet med en anden stor personlighed, Roman Dmowski. 

Dmowski var opvokset i den positivistiske tradition, og hans nationalistiske holdninger 

udgjorde for mange et alternativ til Piłsudskis socialisme. Som medlem af det russiske 

parlament Duma arbejdede han for en større selvstændighed for Polen, der skulle opnås 

igennem tæt samarbejde med Rusland (Davies, 2001, s. 117). For ham var Polens selv-

stændighed et fjernt mål, der efterhånden ville opnås, hvis nationen fortjente det ved at 

hæve sine ”materielle ressourcer og åndelige bevidsthed” til et ”bæredygtigt niveau” (ibid., 

s. 121). 

Både Piłsudski og Dmowski arbejdede aktivt under Første Verdenskrig for Polens befri-

else, uafhængigt fra hinanden: Piłsudski kæmpede en militær kamp, mens Dmowskis kamp 

var diplomatisk. I november 1918 var det Piłsudski, ikke Dmowski, der fik lov til at over-

tage magten i det frie Polen. De næste 17 år indtil Piłsudskis død i 1935 blev præget af 

konstant politisk og ideologisk kamp mellem dem. 

Der fandtes talrige forskelle mellem Piłsudskis og Dmowskis ideologiske program. Udover 

den tidligere nævnte forskel i holdningen til måden, hvorpå Polens frihed skulle opnås, 

                                                 

79
  Med dette skal der ikke forstås, at det polske politiske liv inden Anden Verdenskrig kun var 

opdelt i to. Konflikten mellem Piłsudski og Dmowski var den, der dominerede det politiske liv, der 

ellers bestod af et bredt spektrum af partier og holdninger. Et kort og overskuelig overblik over det 

politiske liv i mellemkrigstidens Polen kan findes i Davies (2001, s. 113-116). 
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adskilte de sig også fra hinanden igennem deres politiske overbevisninger (Piłsudski havde 

en socialistisk baggrund, mens Dmowski opfattes som faderen af den polske nationalisme), 

deres opfattelse af, hvad den polske nation var og hvordan den skulle være, og hvordan det 

nye Polen skulle se ud. 

Piłsudski opvoksede i den multikulturelle Vilnius
80

 i en polsk-litauisk familie. For ham var 

det naturligt, at den polske nation bestod af flere etniske grupper, der dog havde samme 

tilhørsforhold til den polske nation, og arbejdede for en fælles stats velvære. Polen skulle 

derfor ikke kun indeholde territorier beboet af polakker. Han forestillede sig Polen som 

union mellem Polen og Litauen, lige som før delingerne i 1700-tallet, og endnu hellere, 

som ”międzymorze” (”mellemhavet”) – en union af central- og østeuropæiske lande, der lå 

mellem tre have: Østersøen, Sortehavet og Adriaterhavet
81

. Det skulle være en føderal, 

demokratisk stat skabt af nationer, der bandtes sammen af økonomiske og geopolitiske 

interesser. Han var overbevist om, at en blanding af flere kulturer bidrog til en større leve-

dygtighed end der var tale om i kulturelt homogene områder (Dziewanowski, 1969, s. 42). 

Eksistensen af en etnisk heterogen nation var betinget af religiøs frihed og tolerance. 

Piłsudskis historiske symbol var den polsk-litauiske stat under Jagiełło-kongefamiliens 

styre
82

. 

Dmowskis opvækst bidrog til hans meget mere stramme forståelse af nationen, der udeluk-

kede andre etniske grupper end polsk fra medlemskabet i den polske nation. Opvokset i 

Warszawas arbejderklasse, så han, hvordan de fattigste polakker konkurrerede om arbejde 

med andre etniske grupper, som tyskere og jøder (Walicki, 1999, s. 14). Han syntes derfor, 

at Polen skulle være etnisk homogen idet han opfattede etnisk heterogenitet som kilde til 

problemer (Davies, 2001, s. 122). Middelalderens Polen, hvor polske stammer, upåvirkede 

af fremmede kulturer, tilbragte deres liv med at kæmpe mod deres tyske nabo, var hans 

idyl (ibid., s. 124). Han var overbevidst om eksistensen af en stor jødisk konspiration, og 

                                                 

80
 Vilnius var i 1800-tallet beboet af en række etniske grupper, bl.a. polakker, litauere, jøder, 

russere, tyskere, tatarer og hviderussere. 

81
 Törnquist-Plewa nævnte i vores samtale, at denne idé senere blev genoptaget i 1990’erne, men 

den blev aldrig realiseret. 

82
 Jagiełło-kongefamilien fik magten i Polen i 1386, da den litauiske fyrste Władysław Jagiełło blev 

Polens konge. Familien uddøde i slutningen af 1500-tallet (den sidste konge fra Jagiełło-familien 

(Zygmunt II August) døde i 1572, og den kvindelige linje uddøde i 1596 med døden af dronning 

Anna Jagiellonka). 
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hans nationalistiske ideologi var derfor i meget høj grad baseret på antisemitisme (ibid., s. 

125).  

5.3.2. Fortsættelsen af mellemkrigstidens erindringstraditioner i 1980’ernes 

Polen 

Romantikken og positivismen forsvandt ikke fra den polske politik efter Anden Verdens-

krig. Positivismen overlevede i form af politisk realisme, som jeg allerede har beskrevet i 

afsnit 5.2.1. Ifølge politiske realister var det nødvendigt at arbejde inden for de rammer, 

der fastsættes af det politiske system, og forsøge at begrænse indflydelsen af ”ideologiske 

løgne” i det offentlige liv (Walicki, 1999, s. 35). Positivismen dominerede det polske poli-

tiske – både officielle og uofficielle – liv igennem størstedelen af den kommunistiske peri-

ode. Også blandt oppositionen var der stemmer, der, skuffede over introduktionen af den 

militære undtagelsestilstand i 1981, fremmanede den positivistiske arv. Aleksander Hall, 

stifteren af oppositionsbevægelsen Det Unge Polens Bevægelse (Ruch Młodej Polski – 

RMP), henviste til Dmowskis ideologiske arv som en løsning på Polens problemer. Især 

Dmowskis definition af nationen og idéen om, at det at være polak ikke kan skilles ad fra 

det at være katolik, syntes han kunne finde anvendelse i oppositionens virke (Walicki, 

1999, s. 36). Også Primas Józef Glemp gav udtryk for, at Dmowskis opfordring til samar-

bejde med besættelsesmagten med fordel kunne anvendes i det kommunistiske Polen (Wa-

licki, 1999, s. 36; Törnquist-Plewa, 1992, s. 252-253). 

Romantikken blusede til gengæld op i oprørsperioderne, og siden slutningen af 1970’erne 

var den stærkt repræsenteret blandt oppositionen. Romantikkens litteratur og symbolik var 

ofte brugt af oppositionen i 1980’erne til at tale om forbudte emner
83

. Mange fandt inspira-

tion i Piłsudskis politiske arv, og hans person blev genstand for en form for kult.
84

 Især 

medlemmer af oppositionsbevægelsen Konføderation for Uafhængigt Polen (Konfederacja 

Polski Niepodległej- KPN)
85

 så sig selv som Piłsudskis arvinger, og lige som ham havde 

                                                 

83
 Emnet uddybes i Törnquist-Plewa (1992). 

84
 Der blev publiceret talrige bøger om Piłsudski i slutningen af 1970’erne og i løbet af 1980’erne, 

virksomheder ville opkaldes efter ham, hans portræt hang ofte på Solidaritets kontorer, og 

studerende på Warszawa Universitet udtrykte ønske om at få universitetets navn fra før krigen 

(Józef Piłsudski Universitet) tilbage (Törnquist-Plewa, 1992, s. 202). 

85
 Grundlagt i 1979, KPN fortsatte sin eksistens også i det demokratiske Polen indtil den gik i 

opløsning i 1996. 
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Polens frihed som deres hovedmål (Törnquist-Plewa, 1992, s. 173). Piłsudski var meget 

brugbar som helt for oppositionen. Han var en stor kriger, ikke villig til at gå på kompro-

mis med sine idealer, og polakker huskede ham for hans sejr over den bolsjevikiske hær i 

1920. Det, at man i den officielle diskurs bagvaskede ham og fremstillede ham som fascist 

(Törnquist-Plewa, 1992, s. 173), afskrækkede ikke hans tilhængere. Da der allerede fandtes 

en kult om hans person før krigen, var det nemt at tage den op igen, og genbruge den. 

Kulten om Piłsudski blev efterhånden så stor, at selv den kommunistiske magt besluttede 

sig for at bruge den til egen fordel. Under den militære undtagelsestilstand var Piłsudski 

derfor præsenteret i den officielle diskurs som en socialist og fortaler for en stærk stats-

magt (Törnquist-Plewa, 1992, s. 251). 

5.3.3. Arven efter Piłsudski og Dmowski efter 1989 

Kulten om Piłsudski aftog ikke efter 1989. Efter kommunismens fald blev polakker grebet 

af et behov for at slette minder efter Folkerepublikken Polen. Monumenter blev revet ned, 

og nye blev bygget, navne på skoler, virksomheder og skoler blev ændret fra dem, der til-

hørte kommunismens og arbejderbevægelsens helte, til dem, der opfattedes af polakker 

som ”rigtige” patrioter. Piłsudski er en af de personer, hvis navn oftest dukkede op i de nye 

skolenavne og på gadeskilte – der findes næppe en by i Polen, der ikke har en stor gade 

opkaldt efter ham. Talrige monumenter blev rejst som hyldest til ham. Kulten aftog ikke 

med tiden: der udgives fortsat mange publikationer om ham, og i meningsundersøgelser 

peges der stadigvæk på ham som en af de største polakker i det 20. århundrede – i me-

ningsmålinger overhales han kun af paven Johannes Poul II (Kwiatkowski, 2008, s. 241; 

Szacka, 2006, s. 211). 

Det nævnes sjældent, at Piłsudski ikke kun var en helt. Hans styre fra 1926 til 1935 var en 

form for diktatur, og politisk opposition var ikke tålt. Selve overtagelsen af magten i 1926 

var ikke fredelig – den foregik som et militært kup, og ca. 300 mennesker mistede livet 

(Davies, 1991 [1981], s. 422). Selvom han drømte om en centraleuropæisk føderation, 

havde han ikke megen respekt for andre nationers ret til selvbestemmelse, hvilket bevises 

af hans krige mod Ukraine og Litauen. Da disse fakta ikke findes i erindringen om Piłsud-

ski, er der grund til at påstå, at hans person er blevet mytologiseret i den polske erindring 

således, at kun hans positive, helte-agtige bedrifter blev husket. 
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Roman Dmowskis popularitet er betydeligt mindre. På grund af hans idé om at støtte Po-

lens eksistens på samarbejdet med Rusland bliver han ofte opfattet som et kompromismen-

neske. Hans ideologi bliver ofte generaliseret og reduceret til antisemitisme og fremmed-

had. Han passer ikke ind i den polske myte om den fantasifulde ulan
86

, der på hest og med 

sabel i hånden skynder sig at forsvare fædrelandet mod fjenden. Piłsudski passer langt 

bedre ind i det billede
87

. 

Det overraskende i lyset af ovenstående er, at det er meget svært at finde spor af Piłsudskis 

ideologi i nutidens polske politik. Polens støtte omkring Ukraines EU-kandidatur og Hvi-

deruslands udvikling mod demokrati vurderer jeg som værende i høj grad resultat af myten 

om Polen som kristendommens bolværk (i en moderniseret udgave, hvor kristendommen er 

erstattet med demokratiet), og frygten for, at prorussisk regering i disse lande ville skade 

polske økonomiske og politiske interesser i området – snarere end efterladenskaber af 

Piłsudskis idé om „mellemhavet”. 

Der observeres heller ikke nogen særlig tolerance over for fremmede. I 2011 blev beboere 

af Schlesien, der beskrev sig selv som „schlesiere
88

” i den seneste folketælling, kaldt for 

„den kamuflerede tyske option” af Jarosław Kaczyński (Prawo i Sprawiedliwość, 2011, s. 

35). Også i det politiske liv bruges beskyldninger om at ikke at være en ”ægte polak” som 

en del af den politiske kamp. For eksempel var et af de mest diskuterede emner i valgkam-

pen i 2005, at Donald Tusks bedstefar blev mobiliseret til Wehrmacht, fordi han kom fra 

det område, der før og under krigen hørte til Tyskland (Wroński, 2005). Det skulle være et 

bevis på, at Tusks loyalitet over for Polen var tvivlsom, og at han dermed ikke var egnet til 

et fremtrædende statsembede. 

                                                 

86
 Polsk let kavalerist bevæbnet med sabel, pistol og lanse. 

87
 Faktisk husker de fleste polakker nok Piłsudski først og fremmest fra billedet malet af Wojciech 

Kossak ”Józef Piłsudski na Kasztance” (”Józef Piłsudski på Kasztanka”) – se bilag 2. Kasztanka 

var Piłsudskis hest, som var i den grad kendt, at skolebørn i mellemkrigstidens Polen deklamerede 

digte om den, og den blev udstoppet efter dens død. 

88
 ”Ślązacy” er en anerkendt betegnelse for den lokale befolkning i Øvre Schlesien (Górny Śląsk), 

der taler en lokal dialekt af det polske sprog, har egne traditioner og folkekultur. De er ikke 

betragtet som en separat nation og dermed mindretal i Polen, men det er anerkendt af både 

etnologer og Polens befolkning, at de udgør en separat kulturel enhed inden for den polske kultur. 

Schlesiere er typisk ikke medlemmer af det tyske mindretal. Årsagen til, at den schlesiske dialekt 

har mange tyske aner, er først og fremmest, at området hørte til det tyske rige før 1921. 
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En anden tendens, der kan observeres i den politiske diskurs, er den politiske højrefløjs 

overbevisning om eksistensen af en konspiration, der skal føre til, at polske interesser bli-

ver forsømt til fordel for fremmede interesser. Således bliver der ofte talt om ”den jødiske 

konspiration”, der skal få de fremmede til at overtage Polens højeste embeder. ”Den jødi-

ske konspiration” vokser ud af antisemitismen, og den nævnes især af den ekstreme højre-

fløj og populister. Der findes også en overbevisning om en ”tysk konspiration”. Her påstås 

målet ikke at være det at overtage det politiske styre, men til gengæld skal det polske ter-

ritorium ”købes tilbage” af tyskere, der officielt har godkendt Oder-Neisse grænsen, men 

som i virkeligheden gerne vil eje de gamle tyske områder igen.  

En ny konspirationsteori er forbundet med flystyrtet ved Smolensk. Blandt tilhængere af 

PiS eksisterer der en overbevisning om, at flystyrtet i virkeligheden var et planlagt mord på 

„den eneste polske præsident, der var en rigtig polak” (Paradowska, 2011, s. 12) – Lech 

Kaczyński. Resultater af den officielle undersøgelse bestilt af regeringen, der siger, at kata-

strofen skyldtes piloternes fejl (Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa 

Państwowego, 2011, s. 318), accepteres ikke. I stedet er der dukket flere teorier op: den 

mest udbredte af dem er, at tågen ved lufthavnen i Smolensk ikke var et naturligt fænomen, 

men den blev kunstigt spredt så piloten ikke kunne lande (Misiak, Wierzchołowski, 2010). 

Hvem der var skyldig i det er der heller ikke nogen tvivl om blandt tilhængere af PiS: da-

gen før omfavnede Putin og Tusk hinanden, så det må jo have været dem, der sammen-

sværgede sig mod præsidenten (Paradowska, 2011, s. 13). 

En sidste tendens, der er tydelig i den polske politik er den store indflydelse, som den ka-

tolske kirke har på det politiske liv. Den katolske kirke udtaler sig jævnligt om den politi-

ske situation i Polen, og mange embedsmænd og parlamentsmedlemmer har forbindelser til 

kirken. Især den fundamentalistiske strømning samlet omkring den ultrakatolske Radio 

Maryja styret af præsten Tadeusz Rydzyk, samt bladet „Nasz Dziennik”
89

, udtrykker hyp-

pigt deres overbevisning om, at Polen er i hænderne af frimurere og jødiske fjender (Wali-

cki, 1999, s. 40). 

Fremmedhadet, overbevisning om eksistensen af en konspiration, og den tætte forbindelse 

til den katolske kirke er ikke noget, Piłsudski stod for. Det gjorde hans rival Dmowski til 

                                                 

89
 ”Vores Dagblad”. 
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gengæld. Sammen med Barbara Törnquist-Plewa er jeg derfor kommet til den konklusion, 

at min analyse peger på, at der er sket en bemærkelsesværdig sammensmeltning af mel-

lemkrigstidens to erindringstraditioner: kulten om Piłsudski som helt, men uden hensyns-

tagen til hans politiske overbevisninger, er smeltet sammen med Dmowskis nationalistiske 

ideologi. 

Jeg finder det vigtigt at understrege, at selvom mytologiseringen af Piłsudski og hans rolle 

som helt i den polske erindring virker til at være en del af erindringen, der deles af hele 

nationen, så finder jeg tegn på udbredelsen af Dmowskis nationalisme primært hos den 

politiske højrefløj. Samtidig viser valgresultaterne i de seneste tre parlamentsvalg, hvor 

borgerpartiet PO og den ekstreme højrefløj PiS sammen vandt størstedelen af alle stemmer, 

at det politiske tyngdepunkt er flyttet betydeligt mod højre, således at der stort set ikke 

findes nogen aktiv venstrefløj tilbage. Det lader mig konkludere, at der findes en stor risiko 

for, at sammensmeltningen af kulten af Piłsudski med Dmowskis ideologi gradvist vil 

sprede sig til hele nationen, og vil indgå i den form i den polske erindring. 

5.4. Elementer af den polske glemsel 

Skabelsen af erindring er en sorteringsproces, hvor kun nogle begivenheder bliver husket. 

Derfor kan det for en erindringsforsker være vigtigt at undersøge, hvad der er blevet fra-

sorteret og glemt, og hvorfor. Den polske erindring er ikke nogen undtagelse. Der findes en 

række begivenheder i fortiden, der er blevet glemt eller fortrængt, fordi de ikke passer ind i 

erindringen om polakker som en ”nation af ædle ofre og helte, hvor en forbrydelse kunne 

kun begås af forrædere” (Kwiatkowski et al., 2010, s. 270). 

Som tidligere bevist, fokuserer den polske erindring på begivenheder, hvor Polen og po-

lakker er ofre for angreb eller undertrykkelse. Dette betyder dog ikke, at det kun er den 

slags begivenheder, der fandt sted i den polske historie. Blandt de begivenheder, der er 

blevet skubbet ud af den nationale hukommelse kan der først og fremmest nævnes situatio-

ner, hvor Polen agerede som aggressor. Det gælder især for grænsekonflikter efter Første 

Verdenskrig. Som eksempler kan der nævnes konflikten med Litauen om Vilnius-området 

og med Ukraine om Lviv og den nuværende vestlige Ukraine. I begge tilfælde var byerne i 

de omstridte områder polsktalende, mens befolkningen på landet talte det lokale sprog 
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(Davies, 1991 [1981], s. 505 og 508), og i begge tilfælde blev konflikten afgjort ved polsk 

militær sejr. Også i Cieszyn-området
90

 var befolkningens etniske tilhørsforhold problema-

tisk, hvilket resulterede i en folkeafstemning i 1920 og efterfølgende opdeling af området 

mellem Polen og Tjekkoslovakiet. Den polske regering var dog ikke tilfreds med udfaldet, 

og i 1938 udnyttede Polen Münchenaftalen til at besætte den tjekkoslovakiske del af 

Cieszyn-området.  

En anden vigtig del af den polske glemsel er deltagelsen i jødeforfølgelsen og -udryddel-

sen. Den polske erindring om Anden Verdenskrig understreger polsk modstand mod 

fremmed magt, og lidelse ved undertrykkelsen. Erindringen om den jødiske del af nationen 

skriver sig ind i denne erindring idet den fokuserer på hvordan polakker hjalp deres jødiske 

medborgere og venner under krigen. I den polske erindring huskes personer som Irena 

Sendler, der organiserede smugling af jødiske børn ud af ghettoen i Warszawa, Maksymi-

lian Kolbe, munk fængslet i kz-lejren Auschwitz, hvor han frivilligt meldte sig til at blive 

sultet ihjel for at redde en medfangers liv, og Janusz Korczak, læge og børnebogsforfatter, 

leder af et børnehjem for jødiske børn, som han nægtede at forlade, da han under krigen fik 

en mulighed for at blive smuglet ud af ghettoen (Kwiatkowski et al., 2010, s. 279). Billedet 

af polakker, der, på trods af selv at være i nød, hjalp deres jødiske medborgere, er stærkt 

rodfæstet i den polske erindring. Ifølge en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet 

Pentor i 2009 på bestilling af Museum for Anden Verdenskrig, syntes 81,5 % af respon-

denterne, at polakker hjalp jøder ”meget ofte” eller ”ret ofte” under krigen (se tabel 2). 

 

                                                 

90
 Tjekkisk Těšín. 

Tabel 2 Mening om polsk-jødiske forhold under Anden Verdenskrig 

Synes du, at 
polakker under 
Anden 
Verdenskrig: 

Hjalp jøder med at 
overleve krigen 

Udleverede jøder 
til 
besættelsesmagten 

Var ligeglade over for 
jødeudryddelsen 

Meget sjældent 2,7 % 
12,2 % 

36,7 % 
75,8 % 

35,3 % 
74,9 % 

Ret sjældent 9,5 % 39,1 % 39,6 % 

Ret ofte 41,5 % 
81,5 % 

8,0 % 
10,7 % 

9,6 % 
12,6 % 

Meget ofte 40,0 % 2,7 % 3,0 % 

Svært at sige 6,3 % 13,6 % 12,5 % 

Kilde: Pentor 2009 efter Kwiatkowski et al. (2010, s. 279). Samlede tal for svarene ”ret sjældent” – 

”meget sjældent” og ”ret ofte” – ”meget ofte” er min egen udregning. 
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Fortiden er dog ikke så unuanceret, som vist i resultater af meningsundersøgelser. Der fin-

des beviser på, at en del af samfundet tjente penge på at udlevere jøder til besættelsesmag-

ten, og at nogle selv deltog aktivt i udryddelsen. Forsøg på at skabe debat om emnet bliver 

ikke mødt med positive reaktioner. Da sociologen og historikeren Jan Tomasz Gross i 2000 

udgav sin bog ”Naboer”
91

, hvor han fortalte historien om landsbyen Jedwabne, hvis polske 

halvdel af befolkningen myrdede den jødiske halvdel ved at tvinge dem ind i en stald og 

sætte ild til den, blev samfundet chokeret og fornærmet samtidig. ”Naboer” brød et tabu, 

idet bogen fortæller om en forbrydelse foretaget af ”almindelige” mennesker – ikke krimi-

nelle eller antisemitiske ekstremister. Endvidere påstod forfatteren, at mordet blev foreta-

get uopfordret, uden tvang fra tyske soldater. En livlig diskussion udbrød i samfundet, og 

Gross blev betragtet af mange som landsforræder. Instituttet for National Erindring initie-

rede en efterforskning af forbrydelsen, og da det blev afgjort, at massakren blev gennem-

ført af den polske befolkning med inspiration fra og ved tilstedeværelse af tyske soldater 

(Instytut Pamięci Narodowej, 2003), undskyldte den daværende socialistiske præsident 

Aleksander Kwaśniewski
92

 over for familier af ofrene. Gross har dog bevaret sit ry som 

provokatør. Da der i 2006 dukkede rygter op om, at Gross’ anden bog om jøder i Polen, 

denne gang om antisemitismen og jødeforfølgelsen umiddelbart efter krigen (”Fear: Anti-

Semitism in Poland after Auschwitz”
93

), skulle få en polsk udgave, var det de højreoriente-

rede Kaczyński-brødre, der var ved magten, og allerede inden bogen udkom i Polen, havde 

Parlamentet vedtaget en lov, der gjorde det muligt at retsforfølge personer, der offentligt 

beskyldte polakker for at have deltaget eller bidraget til nazistiske eller kommunistiske 

forbrydelser
94

 (Johnsson, 2011, s. 35). Gross’ værker vækker fortsat nærmest hysteriske 

                                                 

91
 „Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka”, („Naboer. Historien om en jødisk bys 

undergang”- egen oversættelse af titlen) udgivet i Polen i 2000 af forlaget Pogranicze, i 2001 i 

USA af forlaget Princeton University Press under titlen „Neighbors: The Destruction of the Jewish 

Community in Jedwabne, Poland”. 

92
 Født i 1954, Polens præsident 1995-2005, stillede op til præsidentvalget som kandidat for partiet 

Union af det Demokratiske Venstre (Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD). 

93
 Bogen blev først udgivet i USA af forlaget Random House, derefter i Polen af forlaget Znak 

under titlen ”Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści” („Frygt. 

Antisemitisme i Polen umiddelbart efter krigen. Historien om et moralsk kollaps” – egen 

oversættelse af titlen). 

94
 Loven blev senere dømt som værende i strid mod den polske forfatning (Johnsson, 2011, s. 35). 
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reaktioner i samfundet. I 2011, da Gross’ nyeste bog ”Den Gyldne Høst”
95

 (om polakker, 

der gravede i massegravene for at stjæle værdigenstande, som mordofrene blev begravet 

med) udkom, besluttede en internetboghandel at sælge den til den ekstremt høje pris af 

4499 PLN (almindelig pris ca. 25 PLN). Begrundelsen var, at bogens indhold var yderst 

kontroversiel og boghandelen ikke ville støde sine faste kunder ved at sælge den, og samti-

dig kunne den ikke trække bogen tilbage fra sortimentet. Den høje pris skulle derfor sikre, 

at ingen købte bogen lige i denne boghandel (Kowalski, 2011). 

Samfundets reaktion på Gross’ værker afdækkede behov for en videnskabelig forskning på 

området. Siden „Naboer’s” udgivelse blev der oprettet Polsk Center for Forskning i Holo-

caust (Centrum Badań nad Zagładą Żydów) ved Det Polske Videnskabsakademi (Polska 

Akademia Nauk – PAN). Centret beskæftiger sig udelukkende med forskning i og under-

visning om Holocaust, og blandt dets udgivelser findes der en række publikationer, der 

bekræfter aktiv polsk deltagelse i udryddelsen og udleveringen af jøder til tyske soldater.
96

 

Som de tidligere nævnte resultater af undersøgelsen fra 2009 viser, har debatten og den 

større fokus på området endnu ikke bidraget til en betydelig ændring i samfundets historie-

bevidsthed og erindring. 

6. Konklusion 

Som tidligere nævnt, viser resultater af meningsmålinger en splittelse i samfundet med 

hensyn til bedømmelsen af Folkerepublikken, således at den højtuddannede del af samfun-

det er mere tilbøjelig til at bedømme perioden 1945-1989 negativt, mens den lavtuddan-

nede del af samfundet oftere bedømmer den positivt. Samtidig peger de samme undersø-

                                                 

95
 „Złote Żniwa”. Den fulde titel lyder ”Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach 

zagłady Żydów”, på dansk ”Den gyldne høst. Om hvad der skete i periferierne af Holocaust”. 

Udgivet i Polen af forlaget Znak i 2011. 

96
 For eksempel ” Jest taki piękny słoneczny dzień... Losy Żydów szukających ratunku na wsi 

polskiej 1942-1945” (”Sikke en flot solrig dag… Skæbner af jøder, der søgte redning i polske 

landsbyer 1942-1945”) af Barbara Engelking; ” Judenjagt. Polowanie na Żydów 1942-1945. 

Studium dziejów pewnego powiatu” (”Judenjagt. Jødejagt 1942-1945. Studium af et amts fortid”) 

af Jan Grabowski; ” "Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości?" Zagłada domu 

Trynczerów” (”"Hvilken betydning har det, om det gjorde det af grådighed?" Familien Trynczers 

undergang”) af Tadeusz Markiel og Alina Skibińska; ” Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec 

zagłady Żydów 1942-1945” (”Landskabets kontur. Holdning til udryddelsen af jøder blandt polske 

provinsboere 1942-1945”) redigeret af Barbara Engelking, Jan Grabowski; etc. (egen oversættelse 

af titler til dansk). 
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gelser på, at der findes relativt stor enighed i samfundet med hensyn til identificeringen af 

de begivenheder og personer i Polens fortid, der vækker stolthed eller skamfølelse. Jeg 

konkluderer derfor, at den centrale del af den polske erindring er fælles for hele nationen; 

den nyeste fortid skaber derimod fortsat debat, og erindringen om den er derfor endnu ikke 

krystalliseret. Derfor er den genstand for partiernes erindringspolitik. Det er nemlig split-

telsen i debatten om den seneste fortid, der kom til synes i forbindelse med diskursen om 

flystyrtet i Smolensk. Jeg konkluderer dog, at splittelsen i højere grad blev skabt af partier-

nes erindringspolitik end af selve indholdet af erindringen. Det er endvidere iøjefaldende, 

at det stort set udelukkende er den ekstreme højrefløj, der fører en aggressiv erindringspo-

litik, der tager form af konspirationsteorier og brugen af de politiske modstanderes person-

lige fortid i kampen om magten. Jeg har forgæves søgt efter erindringsrelaterede udtalelser 

hos andre partier, herunder hos statsministeren Tusk. De resterende store politiske partier i 

Polen beskæftiger sig i meget mindre grad med Polens fortid, og deres politiske program 

fokuserer i meget højere grad på fremtiden. Samfundets utilfredshed med PiS’s politik, der 

vises i faldende opbakning i meningsmålinger og i valgresultater, tyder på, at polakkerne er 

trætte af højrefløjens aggressive erindringspolitik. 

Jeg konkluderer derfor, at der kun findes én erindring i Polen, men at brugen af denne af 

den nationalistiske og populistiske højrefløj samlet omkring Jarosław Kaczyński og hans 

PiS forvrænger den i en sådan grad, at den ikke længere ligner den erindring, der deles af 

resten af samfundet: erindringen om Polen som et engang stort land, der af geopolitiske 

grunde har været offer for aggression fra sine naboers side, men der på trods af det har 

overlevet og været fædreland for store helte, som polakker nu til dags kan være stolte af. 

Polakker bliver gradvist mere og mere bevidste om de mørke sider af Polens fortid, men 

modtagelsen af Gross’ „Gyldne høst” tyder på, at der vil gå mange år endnu inden ele-

menter af den polske glemsel bliver accepteret som en del af den polske erindring – hvis de 

nogensinde bliver det. 

Har forsamlingen foran Præsidentpaladset i Warszawa samme erindring som dem, der be-

skrives som forrædere på skiltene? Min analyse viser, at det har de. I et samfund, især et 

med så kompliceret en fortid som den polske, er det umuligt at skabe enighed blandt alle 

borgere. Det demokratiske system, der efter så lang en kamp endelig eksisterer i Polen, 

sikrer, at samfundet har frihed til at vælge, hvordan det vil bruge den polske erindring til at 

fortolke nutiden.  
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Introduktion 

I 1989 så fremtiden nem ud: kommunismen faldt, og der var ikke flere hindringer på Øst- 

og Centraleuropas vej mod demokrati og markedsøkonomi. Euforien stoppede dog lige så 

hurtigt som den startede. Den økonomiske overgang blev mere smertefuld, end man havde 

håbet på, og demokratiet viste sig at være mere problematisk end man havde regnet med. 

For hvem er det så nu, der skal få lov til at få magten? Hvem er værd at stole på? Var alle 

kommunister forbrydere? Skal man straffe dem, der var det? Eller skal man tilgive dem? 

Og hvem er det egentlig, der var forbryder? Holdninger til, hvordan man skulle takle opgø-

ret med fortiden, var forskellige fra land til land, og fra parti til parti. Nogle lande, som 

Slovakiet, besluttede sig for at tegne en streg mellem kommunismen og demokratiet, og 

ikke vende tilbage til fortiden. Andre, som f.eks. Tjekkiet, Polen og Østtyskland, valgte at 

foretage en ransagelse af sin og sine eliters samvittighed. Denne proces, kaldt lustration, 

blev forstået og gennemført på meget forskellige måder i de tidligere kommunistiske lande. 

I denne opgave vil jeg analysere, hvordan Polen foretog opgøret med sin kommunistiske 

fortid. Jeg vil undersøge, hvorfor den polske lustration skete så sent efter kommunismens 

fald, og om den kan anses for at være vellykket. Jeg vil analysere årsagerne til publikatio-

nen af den såkaldte ”Wildsteins liste”, og vedtagelsen af en ny lustrationslov i 2007. Jeg vil 

også kort sammenligne den polske ”bløde” lustration med den ”hårde” tjekkiske model, og 

undersøge, om nogen af dem kan udpeges som den bedste løsning.  

Den polske forsker Natalia Letki nævner 4 lande fra den gamle kommunistiske blok, der 

kan kaldes for avancerede demokratier
1
: Polen, Tjekkiet, Ungarn og Østtyskland (Letki, 

2002). Jeg har valgt at lægge fokus på Polen, der på trods af at være det første land, der 

befriede sig fra kommunismen, vedtog den første lustrationslov meget sent. Jeg har valgt at 

kort sammenligne den med Tjekkiet som det land, der bortset fra Tyskland gennemførte 

den mest ekstensive lustration, og valgte at gøre det umiddelbart efter kommunismens fald. 

Jeg har valgt at udelade Tyskland fra min analyse, da situationen der var anderledes end i 

Polen og Tjekkiet: på grund af genforeningen med Vesttyskland havde det tidligere Øst-

tyskland den komfortable mulighed at kunne fjerne alle gamle kommunister fra magten, og 

                                                 

1
 Med avanceret demokrati forstås her systemer, hvor demokratiet er udviklet i samme eller 

lignende grad som i Vesteuropa, i modsætning til liberale og elektorale demokratier, som udgør 

tidligere etaper af den demokratiske udvikling 
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erstatte dem med vesttyske politikere. Den mulighed rådede Polen og Tjekkiet ikke over – 

de blev nødt til at rense sin politik og samtidig sørge for, at der var folk til at styre landet. 

Det ligger ud over denne opgaves omfang at inddrage Ungarn. 

Jeg vil begynde med at afgrænse begrebet ”lustration”. Derefter vil jeg analysere, hvorfor 

der var behov for denne type opgør med fortiden, og hvilke problemer der var forbundet 

med det. Efterfølgende vil jeg analysere de faktorer, der var med til at forsinke processen 

og analysere indholdet af den første polske lustrationslov fra 1997, samt dennes politiske 

konsekvenser. Jeg vil undersøge skandalen ved publikationen af den såkaldte ”Wildsteins 

liste” og den efterfølgende forsøg på stramning af lustrationsloven. Til sidst vil jeg kort 

sammenligne den polske lustrationsmodel med den tjekkiske. 

Lustration som begreb 

I forbindelse med opgøret med fortiden Øst- og Centraleuropa, skifter man ofte mellem to 

begreber: lustration og afkommunisering. Jeg er dog enig med prof. Aleks Szczerbiak 

(Szczerbiak, 2002) i, at de to begreber ikke har samme betydning. Ved afkommunisering 

forstås her forsøg på at fjerne adgangen af højtstående medlemmer af det kommunistiske 

parti til bestemte embeder. Lustration er derimod et opgør med dem, der samarbejdede 

med sikkerhedstjenester under det tidligere regime, en form for ”retfærdighed med tilbage-

virkende kraft” (Letki, 2002).  

Begrebet ”lustration” stammer fra latinsk ”lustratio”, hvilket i antikken betød ”rensning 

igennem et offer”. I den moderne tid har ordet fået en ny betydning. Paul Goble definerer 

lustration som ”the exclusion of individuals from political life or their judicial punishment 

for past actions under a previous regime” (Goble, 1996). En anden opfattelse af lustratio-

nen findes i den polske etymologiske ordbog af Krystyna Długosz-Kurczabowa, der kalder 

den for ”en procedure, der går ud på at tjekke forbindelser mellem borgere og det hemme-

lige politi og afsløre deres samarbejde i de tidligere kommunistiske lande”
2
 (Długosz-

Kurczabowa, 2008).
3
 Da det kun er i den polske definition, at det præciseres, hvilken slags 

                                                 

2
 Min egen oversættelse af ”procedura polegająca na sprawdzaniu powiązań i ujawnianiu 

współpracy obywateli ze służbami bezpieczeństwa w byłych państwach komunistycznych”. 

3
 Det er bemærkelsesværdigt, at der allerede på definitionsniveau afspejles to fortolkninger af 

formålet med lustrationen: en eksklusion fra magten versus en afsløring (implicit uden følger). 
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regime skal lustrationen foretages efter, vil jeg understrege, at selvom der groft sagt kan 

antages, at lustrationen kan gennemføres efter alle slags ikke-demokratiske regimer, så er 

det udelukkende lustration efter kommunismen, jeg vil beskæftige mig med i denne op-

gave. 

Spørgsmålet om, hvem der skal omfattes af lustrationen, blev der taget stilling til i de en-

kelte lustrationslove, således at man f.eks. i Polen jf. lustrationsloven fra 1997 ville lustrere 

alle højtstående embedsmænd, mens man ti år senere forsøgte at udvide loven til også at 

omfatte 53 erhvervsgrupper, inklusive journalister, universitetsansatte, jurister m.fl. 

(Penketh, 2007). 

Det er også vigtigt at understrege, at man i lustrationsprocessen udelukkende fokuserer på 

individets aktive samarbejde med det hemmelige politi, dvs. at man udelukker handlinger, 

der var resultatet af konkrete ordrer forbundet med individets daværende stilling og var 

betragtet som lovlige under det tidligere regime. 

Behovet for lustration 

Man kan undre sig over, hvorfor man overhovedet har haft behov for at gennemføre lu-

stration i de tidligere kommunistiske lande. Man kunne argumentere for, at, der nok ikke 

var stor fare for, at kommunismen ville vende tilbage efter demokratiet var indført med 

stor opbakning fra befolkningen, så det burde måske have været uden betydning, hvem der 

havde samarbejdet med det hemmelige politi under det tidligere regime. Især i Polen, hvor 

der i begyndelsen var tegn på, at behovet i samfundet for at gennemføre sådan en proces 

ikke var presserende
4
, og når man endelig gjorde det, var det otte år efter kommunismens 

fald. Hvorfor havde man ikke opgivet lustrationen? Det er der flere grunde til. Som Letki 

påpeger, har et samfund efter et regimeskift brug for et overgangsritual for at have for-

nemmelsen af, at de politiske eliter er blevet renset for ”forbrydere”. Den åbenhed, der 

skabes, bekræfter legitimiteten af det nye politiske system. De kommunistiske lande havde 

problemer med gennemgribende korruption, og ved at fjerne dem fra magten, som var as-

                                                 

4
 I en undersøgelse gennemført af CBOS i juni 1994, på spørgsmålet, om man bør for tiden 

foretage lustration i Polen, var 29 % af de adspurgte ”helt enig”, 28 % var ”overvejene enig”, 29 % 

var ”overvejende uenig”, 7 % var ”helt uenig” og 7 % svarede ”svært at sige” (Centrum Badania 

Opinii Społecznej, 1998). 
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socieret med det gamle system, fjernede man også dem, der var vant til korruptionen som 

den almindelige fremgangsmåde, samt dem, der kom til magten på grund af deres loyalitet 

over for det kommunistiske parti frem for deres egentlige evner (Letki, 2002). Dette kan 

dog ikke forklare lustrationen i den polske udgave, hvor dem, der tilstod sit tidligere sam-

arbejde med det hemmelige politi, ikke blev automatisk fjernet fra magten. Man kan dog 

argumentere for, at man i den polske udgave gav mere magt til befolkningen, der ved at 

deltage i valg på regionalt og statsligt niveau selv kunne få lov til at tage beslutningen om, 

hvorvidt dem, der tidligere samarbejdede med det hemmelige politi, var deres tillid værd. 

Endvidere argumenterer Szczerbiak for, at forfattere til loven fra 1997, udover ønsket om 

åbenheden i det offentlige liv, også var motiverede af ønsket om at forsvare den nationale 

sikkerhed for at undgå afpresning af højtstående embedsmænd med oplysninger om deres 

fortid, samt af behovet for at institutionalisere lustrationen for at undgå selvtægt 

(Szczerbiak, 2002). Deres antagelse (delvis begrundet i virkelige begivenheder som f.eks. 

beskyldningerne i 1995 om den daværende premierminister Oleksys fortid som spion
5
) var 

dermed, at mangel på lustration ville skade det politiske liv, og at den nok alligevel ville 

foretages i form af beskyldninger og såkaldt ”vild lustration”. 

Problemer ved kildernes pålidelighed 

En ting er tilliden til de politiske eliter efter kommunismens fald. En anden er tilliden til de 

kilder, der bruges til at undersøge deres fortid. Der er flere problemer forbundet med kil-

dernes pålidelighed. For det første er de udarbejdet af en sikkerhedstjeneste i et system, 

hvor det var vigtigt for ens karriere at vise gode resultater, og man derfor ofte overdrev om 

sin egen effektivitet i rapporter til ens overordnede. Man gjorde det ved enten at tilføje 

fiktive personer til registret over kollaboratører (Letki, 2002), eller ved at skrive usande 

oplysninger i registret. Som Letki påpeger, steg antallet af de registrerede kollaboratører 

hvert forår lige inden en optælling skulle foretages (Letki, 2002). Et andet problem er, at 

data er mangelfulde, da en del af dem blev ødelagt i overgangsperioden. Letki skønner 

mængden af de ødelagte data på 40-50 % i Polen og op til 90 % i Tjekkoslovakiet (Letki, 

2002). Til sidst skal der også nævnes, at det hemmelige politis registre ikke udelukkende 

nævnte dem, der samarbejdede med politiet, men også dem, der var det hemmelige politis 

                                                 

5
 Uddybes senere i afsnittet Vejen mod den første lustrationslov. 
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ofre, hvilket bevises i tilfældet af den tidligere Solidaritet-aktivist Małgorzata Nieza-

bitowska
6
 (Purvis & Kucharski, 2005). Matt Killingsworth understreger yderligere, at der i 

mange tilfælde er tale om ”falsk samarbejde”, hvor ”kollaboratører” underskrev kontrakten 

om samarbejdet uden at have i sinde virkelig at gøre det, og hvor de efterfølgende aldrig 

leverede nogen oplysninger til det hemmelige politi (Killingsworth, 2010). 

Lustration i Polen 

Hvorfor så sent? 

Den første lustrationslov i Polen blev vedtaget i 1997, otte år efter kommunismens fald. En 

af de vigtigste grunde til så sen en beslutning om at lave et opgør med fortiden er den måde 

hvorpå Polen skiftede regimet. I modsætning til mange andre lande, blev overgangen til 

demokrati et resultat af forhandlinger med repræsentanterne af det kommunistiske styre. 

Den første regering, der overtog magten i 1989, bestod af både kommunistiske
7
 og ikke-

kommunistiske ministre (med Tadeusz Mazowiecki i spidsen som den første ikke-kommu-

nistiske premierminister siden anden verdenskrigs afslutning), og Wojciech Jaruzelski, den 

tidligere partisekretær, blev udnævnt som præsident. Det kan derfor ikke undre, at Mazo-

wiecki i sin åbningstale i 1989 talte om at tegne en tyk streg mellem fortiden og nutiden. 

Szczerbiak mener derudover, at lustrationen, hvis gennemført så tidligt, kunne bidrage til 

en destabilisering af den politiske situation. Man skal ikke glemme, at Polen på det tids-

punkt var det eneste land, der havde befriet sig fra kommunismen, og at Sovjetunionen, 

trods tydelig svækket, eksisterede endnu, og udgjorde en trussel mod det nye demokratiske 

styre (Szczerbiak, 2002). Lustrationstilhængere fik heller ikke megen opbakning fra 

Vesteuropa, der betragtede den som ”politisk ukorrekt” (Letki, 2002). 

                                                 

6
 Małgorzata Niezabitowskas tilfælde er et bevis på både eksistensen af usande oplysninger i det 

hemmelige politis registre, og på politiets ofres tilstedeværelse på de forskellige 

”kollaboratørlister”, der dukkede op i Polen efter kommunismens fald, som f.eks. ”Wildsteins 

liste”. Niezabitowska var aktiv i Solidaritet, og blev anholdt kort efter krigstilstandens indførelse i 

1981. På trods af, at hun nægtede at samarbejde med det hemmelige politi, blev hendes navn 

skrevet ind i registret som en kollaboratør. Agenten, der afhørte hende, skrev om yderligere 10 

møder med hende i registret, selvom de aldrig fandt sted. Sagen blev et stort emne i medierne efter 

hendes navn blev fundet på ”Wildsteins liste” (Purvis & Kucharski, 2005). 

7
 I det første frie valg i 1989 var halvdelen af pladserne i parlamentets underhus Sejmen forbeholdt 

kommunistiske kandidater (Judt, 2010). 
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Holdning i samfundet og de politiske eliter til lustrationsspørgsmålet 

Lustration er ikke en proces, der kan gennemføres uden samfundets opbakning, hvis for-

målet bl.a. skal være at skabe mere politisk åbenhed. Samtidig, pga. sin følsomme karakter, 

fik den en del opmærksomhed i samfundet og medierne. Ved at stille resultater af me-

ningsmålinger foretaget af CBOS (se tabel 1) op mod de politiske begivenheder, kan man 

bemærke, at opbakningen til lustrationen steg hver gang problemet blev bragt på banen i 

det politiske liv (f.eks. ved vedtagelsen af lustrationsloven i 1997, og i 2005, da stemnin-

gen omkring lustrationen blev pisket op af partiet Lov og Retfærdighed – PiS). 

Tabel 3 Fordeling af svarene på spørgsmålet "Er du enig i, at det er nødvendigt at undersøge, om højtstående 

embedsmænd samarbejdede med det hemmelige politi under kommunismen?" 

 Juni 1994 (a) December 1997 (a) September 1999 (b) Marts 2002 (b) Marts 2005 (c) 

Helt enig 29 % 49 % 30 % 33 % 39 % 

Overvejende enig 28 % 27 % 26 % 23 % 29 % 

Overvejende uenig 29 % 8 % 19 % 18 % 7 % 

Helt uenig 7 % 4 % 12 % 13 % 13 % 

Svært at sige 7 % 12 % 13 % 13 % 12 % 

Kilder: (a) CBOS (1998), (b) CBOS (2002), (c) CBOS (2005). 

 

Alligevel kommer opbakningen til lustrationen på intet tidspunkt under 56 %. Det er dog 

interessant, at eftersom den politiske tovtrækning fortsætter, kan man også se, at selvom 

lustrationen stadigvæk tildeles høj prioritet, opfattes den måde, som den bliver taklet på af 

de politiske eliter, som forkert (70 % af de adspurgte i 2006 mente, at lustrationen er bare 

en afledningsmanøvre, der udelukkende bruges til politiske spil. 16 % mente, at det var et 

af de vigtigste problemer, som burde tages op omgående, og 14 % mente, at det var svært 

at sige (Centrum Badania Opinii Społecznej, 2006)). Tallene antyder, at befolkningen ikke 

nødvendigvis syntes, at lustrationen er et presserende problem, der skal løses snarest mu-

ligt, men at den på et eller andet tidspunkt skal gennemføres. 
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Udvikling i Polen 

Vejen mod den første lustrationslov 

Som tidligere nævnt, blev den første polske lustrationslov vedtaget i 1997. Det betyder dog 

ikke, at emnet ikke var til stede i den politiske agenda før den tid. I 1992 præsenterede 

Olszewski-regeringen en liste over personer, der angiveligt samarbejdede med det polske 

hemmelige politi, SB (Służba Bezpieczeństwa), med Lech Wałęsa i spidsen (Davies, 

2001). Efter Adam Krzemińskis mening, „på overfladen drejede det sig om de hidtidige 

regeringers angiveligt forhindrede „afkommunisering“ af landet, de facto om magtforde-

lingen mellem statspræsidenten og regeringen“ (Krzemiński, 2009). Wałęsa var på det tids-

punkt landets præsident, og han reagerede ved at opløse regeringen. Lustrationsspørgsmå-

let forsvandt dermed i den politiske kamp (Davies, 2001) og vendte ikke tilbage de 

efterfølgende 3 år. 

Som følge af valgkampen i 1995, blussede diskussionen om behovet for lustration op igen, 

først i forbindelse med parlamentsvalget, vundet af Forbundet af Demokratisk Venstre 

(Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD), og derefter i forbindelse med præsidentvalget, 

afsluttet med sejr af Aleksander Kwaśniewski fra SLD. Især skandalen forbundet med 

premierministeren Józef Oleksy, der er blevet anklaget for at have været en sovjetisk og 

russisk spion
8
, bragte lustrationen tilbage på regeringens prioritetsliste (Szczerbiak, 2002). 

Lustrationen blev dermed ikke længere blot en form for opgør med fortiden – den blev nu 

et vigtigt element i den nuværende politik. En koalition af tre partier med rødder i både det 

kommunistiske system og i Solidaritet
9
 samlede sig om et fælles forslag for en lustrations-

lov, der skulle give borgerne indblik i deres repræsentanters fortid, styrke national sikker-

hed ved at undgå afpresning af højtstående embedsmænd, og endelig skulle den skille lu-

strationen fra politikken ved at flytte opklaringsprocessen til domstole (Szczerbiak, 2002). 

                                                 

8
 Det er aldrig blevet bevist, at anklagerne skulle have grundlag i sandheden. På trods af det blev 

Oleksy tvunget til at træde tilbage i januar 1996 (Krzemiński, 2009). 

9
 Der er tale om Frihedsunionen (Unia Wolności – UW), det Polske Bondeparti (Polskie 

Stronnictwo Ludowe – PSL) og Arbejdsunion (Unia Pracy – UP). 
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Loven blev vedtaget i 1997, på trods af, at stort set alle SLD-parlamentsmedlemmer stemte 

imod.
10

 

Loven af 1997 

Det, der karakteriserer den polske lustrationslov fra 1997 er, at formålet med opklaringen 

af fortiden ikke er at fjerne tidligere kollaboratører fra magten, men udelukkende afsløre 

deres fortid, så befolkningen selv kan bedømme deres handlinger. Det betyder, at den pol-

ske lustrationsmodel ikke resulterer i afkommunisering. Personer fra følgende embeder 

skulle erklære, om de bevidst
11

 havde samarbejdet med sikerhedstjenester i perioden 1944-

1989: landets præsident, alle ministre og alle kandidater til parlamentet, samt højtstående 

embedsmænd ned til amtsniveauet, dommere, statsanklagere, samt bestyrelser i mediesel-

skaber (Dziennik Ustaw, 1997). Lustrationen skulle foregå i form af en erklæring 

underskrevet af de enkelte, som efterfølgende skulle verificeres af en speciel lustrations-

domstol. Sanktioner som forbud mod at holde nogen form for offentlige embeder de næste 

10 år var kun forbeholdt dem, der havde leveret en falsk erklæring, dvs. begået såkaldt 

”lustrationsløgn”. 

Loven kunne dog ikke fungere i praksis, da det ikke var muligt at finde frem til det øn-

skede antal dommere til lustrationsdomstolen. Kun 11 ud af de planlagte 21 var villige til 

at påtage sig opgaven (Letki, 2002). Lustrationsloven skulle derfor ændres, og i 1998 blev 

den vedtaget i en ny form, der udpegede dem Regionale Appeldomstol i Warszawa til at 

varetage opgaver forbundet med verifikationen af lustrationserklæringer. 

”Mapper” og ”Wildsteins liste” 

Samfundets interesse for lustrationen begyndte at dale efter den nye lov blev vedtaget, jf. 

tabel 1. Tilfredsheden med lovens resultat var dog begrænset, og især i journalistiske 

kredse betragtedes problemet af hele samfundets kommunistiske fortid som en uafsluttet 

proces. Det største problem i journalisternes øjne var, at der stadigvæk ikke var fri adgang 

                                                 

10
 SLD’s modstand var rettet snarere mod lovens tekniske aspekter, end mod lustrationen som 

sådan. De pegede bl.a. på behovet for at udelukke agenter i efterretningstjenesten fra lustrationen 

for at undgå problemer vedrørende den nationale sikkerhed (Szczerbiak, 2002). 

11
 Samarbejdet skulle være bevist, og bestå af faktisk levering af oplysninger til SB. Dette var for at 

udelukke tilfælde af det tidligere nævnte ”falske samarbejde” fra processen. 
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til SB’s ”mapper”
12

. De var blevet samlet hos det nyoprettede Institut for National Hukom-

melse (Instytut Pamięci Narodowej – IPN), der nu var i gang med en langvarig 

digitaliseringsproces. Som første trin af dette blev der oprettet en liste over tidligere 

kollaboratører og SB’s ofre, der skulle gøre adgangen til IPN’s arkiver nemmere for 

journalister og forskere. Denne liste, opbevaret i en Excel-fil, indeholdte ca.160.000 navne 

og andre personfølsomme data, hvoraf de sidstnævnte var ukrypteret og derfor ikke 

forhindrede, at uvedkommende var i stand til at få adgang til dem. Endvidere var listen 

tilgængelig på en række computere, der for det første ikke havde spærret kopi-funtionen, 

for det andet var tilgængelige for uautoriserede personer (BBC Monitoring European, 

2005). Det hele muliggjorde det for Bronisław Wildstein, journalist fra det 

højreorienterede dagblad „Rzeczpospolita”, at kopiere listen på en cd og offentliggøre den 

i januar 2005
13

, angiveligt uden tilladelse fra bladets chefredaktør. Listen blev hurtigt kaldt 

en „agentliste” af dagbladet „Gazeta Wyborcza”, og dens offentliggørelse skabte stor 

forvirring i samfundet. Navne på personer, der ikke havde en anelse om, at de var 

udspioneret af SB, fandtes på listen, og mange af dem, som listen nævner, blev stemplet 

som tidligere agenter og dermed diskrediteret, heriblandt sagen om Małgorzata 

Niezabitowska
14

. Wildstein påstod selv, at han stjal listen fra IPN for at fremskynde 

lustrationsprocessen og for at skabe større åbenhed i det politiske liv. Hans handling 

kostede ham jobbet, og sagen blev undersøgt af statsanklageren (der lod den falde i februar 

2006 pga. manglende beviser for, hvem der kopierede listen fra IPN). Wildsteins handling 

fandt dog anerkendelse blandt de højreorienterede kredse, der følte, at lustrationsprocessen 

var gået i stå. 

Lustrationsloven af 2007 

Lustrationen blev dermed atter bragt på banen, og den udgjorde et vigtigt element i 

valgkampen
15

 i 2005. Stemningen blev især pisket op af det ultranationale parti PiS, 

                                                 

12
 Man mente, at de bl.a. skulle rumme talrige informationer om almindelige borgere, der var i 

sikkerhedstjenestes søgelys. 

13
 Listen blev først distribueret blandt journalister og politikere, og i februar 2005 blev den 

offentliggjort på internettet. 

14
 Sagen blev beskrevet tidligere i opgaven i en fodnote. 

15
 Der blev afholdt valg til både parlamentet og præsidentposten i 2005. 
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grundlagt af tvillingerne Kaczyński, og det bidrog til PiS’s sejr i begge valg. Efter 

udnævnelsen som premierminister i 2006, begyndte Jarosław Kaczyński arbejdet på et nyt 

lovforslag, der skulle forbedre lustrationsloven af 1997. Efter Kaczyńskis mening var der 

langt flere erhvervsgrupper
16

, der skulle inkluderes i lustrationsloven, og en komplet liste 

over kollaboratører skulle offentliggøres på internettet. En manglende lustrationserklæring 

skulle føre til omgående fyring. Loven trådte i kraft i marts 2007, men allerede i maj blev 

den erklæret som værende ukonstitutionel af Forfatningsdomstolen. Kaczyński 

annoncerede, at en ny lov skulle forberedes, men det blev dog aldrig til noget, idet han få 

måneder senere forlod posten som premierminister fordi hans parti tabte det tidlige 

parlamentsvalg i 2007. Loven af 2007 er dermed stadigvæk det gældende lovmæssige 

grundlag for lustrationen, men dens virkning er betydeligt svækket af fjernelsen af de 

artikler, der blev afvist af Forfatningsdomstolen. På trods af, at den nye premierminister, 

Donald Tusk, i 2007 erklærede, at lustrationen ikke skulle skabe konflikter, og at den 

dermed ikke længere betragtedes som et emne af høj prioritet, er emnet stadigvæk betragtet 

som uafsluttet, især af tilhængere af PiS (Killingsworth, 2010). 

Sammenligning af den polske og den tjekkiske model 

Til sammenligning med den polske lustrationsmodel, er den tjekkiske lustrationvlov meget 

hårdere. Trods vedtaget af den første ikke-kommunistiske regering i 1991 for hele Tjekko-

slovakiet, blev lustrationsloven kun implementeret i Tjekkiet. Som følge af, at kommunis-

men var meget mere rodfæstet i det tjekkiske system, og den politiske frihed var næsten 

ikke-eksisterende, var tjekkernes behov for en gennemgående normalisering større end i 

andre lande (Judt, 2010). Lustrationsloven var derfor meget omfattende, og konsekven-

serne af et bevist samarbejde med det tjekkoslovakiske hemmelige politi StB – hårdere. I 

løbet af de første 12 år blev ca.300.000 mennesker
17

 omfattet af lustrationen, og ca.9.000 

                                                 

16
 Loven skulle omfatte ca.700.000 polakker, heriblandt universitetsansatte, jurister, journalister, 

direktører for private skoler og universiteter, og direktører for børsnoterede virksomheder. Det er 

især lustrationen af de sidste tre erhvervsgrupper, der blev erklæret som i strid mod forfatningen 

(Agence France Presse, 2007). 

17
 Tjekkiets indbyggertal pr. 2008 var 10,2 mio. (Lindahl, 2009). I Polen omfattede loven af 1997 

ca.20.000 mennesker – det samlede indbyggertal var i 2008 38 mio. (Swiecicki, 2009). 
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af dem blev ikke renset som følge af processen
18

 (Judt, 2010). Samtidig var formålet med 

den tjekkiske lustration afkommunisering, hvilket betød, at højtstående embedsmænd, der 

blev erklæret skyldig i samarbejde med StB, automatisk blev fjernet fra deres embede. 

Hvilken løsning er bedre? 16 år efter loven trådte i kraft, var 54 % tjekkere utilfreds med 

resultatet, mens kun 16 % var tilfreds (CTK Daily News, 2007). Informationer om embeds-

mænd, der formodentlig samarbejdede med StB, dukker jævnligt op i de tjekkiske medier. 

Det betyder, at, på trods af den hårde linje, opfatter den tjekkiske befolkning ikke opgøret 

med den kommunistiske fortid som afsluttet, lige som det sker i Polen.
19

 

Den tjekkiske model blev forsætligt fravalgt i Polen i 1997, da den var opfattet som inef-

fektiv (Szczerbiak, 2002). Men som det blev argumenteret for tidligere, så har den polske 

model heller ikke skabt den efterstræbte åbenhed og tillid til de politiske eliter. 

Konklusion 

Der kan ikke udpeges én perfekt løsning for, hvordan et opgør med fortiden skal gennem-

føres. Det vises i denne opgave, at lustrationen er blevet en del af den politiske magtkamp, 

og selvom antallet af de lustrerede er betydeligt, hersker der ikke stor tilfredshed med re-

sultatet, hverken i Polen eller i Tjekkiet. Hvad er grunden til det? Jeg mener, at det største 

problem forbundet med lustrationen er, at samfundet ubevidst havde forventet, at proces-

sen ville skrue tiden tilbage og ændre på historien. Da opgøret med fortiden ikke kan undgå 

at blive en følelsesmæssig proces, er det umuligt at tilfredsstille hele samfundet, hvoraf en 

del altid vil forvente, at retfærdigheden er lig med hævn. 

Både Polen og Tjekkiet anvendte den type lustration, der bedst passede til deres individu-

elle situation: Tjekkiet, med sin meget hårde og totalitære udgave af kommunismen, valgte 

den ”hårde” løsning. Polen, der nød en højere grad af politisk frihed, satsede på den 

”bløde” model. Ingen af dem kan anses for at være særdeles vellykket – og dog. For hvor-

                                                 

18
 Ifølge Letki var antallet af personer, der blev fundet skyldig i at samarbejde med StB noget 

højere, nemlig 15.000, men hun påpeger, at størstedelen af dem havde ikke indflydelse på 

vedkommendes job, da de ikke holdte en høj stilling (Letki, 2002). 

19
I Polen var kandidaternes kommunistiske fortid et af de vigtigste emner i 

præsidentvalgkampagnen i foråret 2010. 
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dan ville Polen se ud, hvis man havde nøjedes med Mazowieckis ”tykke streg”? Det for-

bliver uvist, men måske er dårlig lustration alligevel bedre end ingen lustration. 
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Bilag 2. 

Wojciech Kossak „Józef Piłsudski na Kasztance” (1928) 
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Bilag 3.  

Resumé af samtalen med Barbara Törnquist-Plewa i Lund d. 01.02.2012 

Inden samtalen havde jeg sendt Barbara Törnquist-Plewa en liste med otte spørgsmål, som 

jeg gerne ville stille under samtalen. Vi startede med at diskutere definitionen af en kollek-

tiv erindring, for at kunne fastslå, om vi havde samme udgangspunkt. Derefter gik jeg vi-

dere til mere konkrete spørgsmål om den polske erindring. Da mine spørgsmål først og 

fremmest skulle fungere som et skelet for samtalen frem for at gøre den til et interview, 

endte jeg med at kun stille syv af de spørgsmål, som jeg havde forberedt i forvejen, og til 

gengæld stillede jeg kortere opsummerende spørgsmål under samtalen. 

Samtalen foregik på polsk. 

Definition af kollektiv erindring 

Törnquist-Plewa definerer den kollektive erindring som en repræsentation af fortiden, som 

er fælles for en gruppe mennesker, og som denne gruppe formidler indbyrdes. Den kollek-

tive erindring består af elementer, der er vigtige for, hvordan gruppen definerer sig selv, 

hvordan den ser sin fremtid, og hvilke værdier den har. En kollektiv erindring er dermed 

ikke alt det, som gruppen husker, men kun det, der er vigtigt for dens identitet. Kollektiv 

erindring er derfor tæt forbundet med kollektiv identitet. Den har også betydning for grup-

pens fortolkning af nutiden og fremtiden.  

Politisk diskurs kan have indflydelse på kollektiv erindring, men den skaber den ikke. 

Kan kollektiv erindring manipuleres? 

Det kan den til en vis grad. Kollektiv erindring er dynamisk, og ingen kan have fuldstæn-

dig kontrol over den. Der kan findes en power group, der pålægger andre en bestemt erin-

dring, men da skabelsen af en erindring er resultat af sammenstødet mellem kræfter ”nede-

fra” (fra samfundet), og ”fra oven” (fra magthavere), så er der ingen, der kan have fuld 

kontrol over den. For eksempel kunne den kommunistiske regering påvirke den polske 

kollektive erindring igennem censur, men den havde ingen kontrol over den erindring, der 

var bragt videre i familier og igennem uofficielle kilder som Radio Fri Europa osv. Efter 

1981 var kommunister i defensiv, og de begyndte at låne symbolik fra Solidaritet, f.eks. 
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lod general Jaruzelski sig filme med Jomfru Maria i baggrunden. Det virkede dog utrovær-

digt og falskt. Brugen af et symbol, som man står i kontrast med, skaber mangel på tro-

værdighed. Der skal være sammenfald mellem symbolet og dem, der bruger det. Derfor er 

Törnquist-Plewa også skeptisk over for konstruktivismen, og Hobsbawm og hans teori om 

”inventing traditions”. En erindring skal bestå af symboler, som en gruppe genkender som 

sine egne, mens andre symboler forbliver fremmede. En for påtrængende manipulation vil 

endelig skabe protester blandt eliter. 

Var den voksende popularitet af en erindring, der var i kontrast med den, som den kommu-

nistiske magt promoverede, resultat af Solidaritets brug af erindring, eller af, at samfundet 

gradvist begyndte at turde snakke sammen om forbudte emner? 

Begge faktorer spillede en rolle. Samfundet havde mindre og mindre tillid til den officielle 

version af erindringen. I 1970’erne blev medierne nærmest skizofrene idet forskellen mel-

lem det budskab, de skulle viderebringe, og virkeligheden var så stor, at de virkede utro-

værdige. Når man ikke troede på en del af det, som blev sagt i medierne, så var det natur-

ligt at være mistænksom over, om medierne også løj på andre områder. På den måde mi-

stede samfundet tillid til medierne. I 1980’erne blev selv de officielle medier tvunget til at 

tage stilling til hidtil tabubelagte emner. 

Et af de emner, som medierne blev tvunget til at tage stilling til var Józef Piłsudski. Han 

var betragtet af Solidaritet som Polens forsvarer. Roman Dmowski blev ikke forbundet 

med friheden, da han var et kompromismenneske. I 1970’erne blev erindring om dem 

begge to brugt af oppositionen. Ruch Młodej Polski (RMP) henviste til Dmowski og hans 

positivistiske ideologi, mens Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) brugte Piłsudski og 

opstandstraditionen. Dmowski var mod opstande, men det påvirkede ikke hans popularitet 

blandt tilhængere af RMP. Efter 1989 var han især populær blandt højrefløjen. Piłsudski til 

gengæld blev hyldet i gadenavne og monumenter, men efter 1989 var hans ideologi ikke 

længere brugt. I en kort periode i 1990’erne forsøgte man at genoplive hans idé om ”mel-

lemhavet” som et alternativ til EU, men efter Østudvidelsen blev Piłsudskis ideologiske 

arv glemt. Det, der er tilbage nu, det er et skel mellem Dmowskis ideologiske arv og de 

liberale. 

Havde den katolske kirke indflydelse på overlevelsen af Dmowskis ideologi? 
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Dmowski var selv ikke troende katolik, men han var klar over, at katolicismen havde en 

stor betydning for polakker, og at det derfor ville være taktisk klogt at forene kræfter med 

kirken. Han ekskluderede andre etniske grupper end polakker fra sin definition af den pol-

ske nation, og derfor brugte han den katolske kirke og det polske sprog som en idé, som 

han ville samle samfundet omkring. Han syntes, at kirken var en nem måde at nå samfun-

det på. Samtidig ville kirken gerne have større magt. Dmowskis Endecja var langt mere 

tilbøjelig til at samarbejde med kirken end Piłsudski og hans tilhængere var. Törnquist-

Plewa synes, at Endecja forgiftede kirken med antisemitisme og nationalisme, og det 

bragte kirken videre til samfundet i form af antisemitisme og fremmedhad. Stadigvæk nu 

eksisterer forskellige holdninger til nationalismen i den katolske kirke: nogle præster vil 

gerne adskille nationalismen fra religionen, mens andre gerne vil fortsætte i den retning. 

Kan man sige, at man i Polen har at gøre med en forvrænget erindring, der forener Piłsud-

ski med Dmowskis ideologi? 

Kollektiv hukommelse er meget selektiv. Törnquist-Plewa skriver i sin bog ”The Wheel of 

Polish Fortune” om myter, at de fra en konkret historisk begivenhed kun udvælger det, der 

passer til nutidige behov, og glemmer alt andet. I Piłsudskis tilfælde var det vigtigt, at han 

troede på opstand som vejen til frihed og at han kæmpede og vandt mod russerne. Han var 

et symbol på en frihedskæmper, en oprører, som Kościuszko. Det var det eneste, der var 

vigtigt, da man i Polen har en kult om en soldat-forsvarer. Det var kun medlemmer af 

KPN, der huskede, hvad hans ideologi ellers gik ud på, herunder hans idé om ”mellemha-

vet”. 

I Dmowskis tilfælde er det omvendt: han deltog ikke i militære kampe, men arbejdede som 

diplomat, derfor var hans arbejde ikke lige så synligt, og derfor påvirker han ikke fantasien 

på samme måde som Piłsudski. Til gengæld er hans idéer om polsk nation samt definitio-

nen af, hvem der er polakker og deres ”others”, groet ind i den polske kultur. Dette er sket 

også ved hjælp af litteratur og kirken. Derfor er Dmowskis ideologiske arv meget meget 

aktiv i den polske erindring, også selvom mange slet ikke er klar over, at det netop er hans 

ideologi. 

Piłsudskis og Dmowskis ideologiske arv kan beskrives som den romantiske og den positi-

vistiske ideologi. Selvom det lader til, at romantikkens arv er stærkere, og polakker virker 

til at være romantikere, så hvis man analyserer de ideologier, der er aktive i Polen nu, er 
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det tydeligt, at det er Dmowskis positivisme, der har overlevet. Måske er det fordi Polen er 

uafhængig, og romantikken finder bedre grobund, når landet ikke er frit. 

Er der tale om en eller flere erindringer i Polen? 

Kollektiv erindring er aldrig ensartet, fordi der altid findes forskellige undergrupper, der 

fortolker samme begivenhed på forskellige måder. På trods af det taler man om én national 

erindring, fordi der findes en base, som har til fælles, og som udgør et fundament af vores 

identitet. Selve fortolkningen af erindringen er ikke det samme, som erindringen i sig selv. 

Der findes flere fortolkninger i samfundet, der ofte er i konflikt med hinanden. Der er såle-

des altid én fortolkning, der dominerer, mens andre udfordrer den. I øjeblikket er den pol-

ske erindring udfordret på det område, der vedrører bedømmelsen af kommunismen. Dog 

er splittelsen i samfundet meget mindre, end det artikuleres i den politiske diskurs. Det 

politiske liv er splittet mellem de konservative og de liberale. De konservative synes, at 

man skal strege Folkerepublikken ud af Polens historie. De liberale anerkender, at kommu-

nismen var en dårlig periode for Polen, men de synes, at man bør være mere objektiv i 

dens bedømmelse. Samtidig har selve samfundet et meget ambivalent forhold til kommu-

nismen, og selv Kaczyńskis tilhængere synes, at den havde nogle positive aspekter. Det er 

tegn på, at der kun findes én erindring, men de forskellige politiske grupper bruger dens 

elementer til deres egne formål. Der eksisterer fare for, at denne splittelse blandt de 

politiske eliter vil sprede sig til resten af samfundet i tilfælde af en større krise i Polen, men 

dette er ikke sket endnu. Törnquist-Plewas indtryk er, at Tusk og PO ikke vil bruge 

erindring i det politiske spil, de vil ikke „grave i fortiden”. I stedet vil de gerne beskæftige 

sig med fremtiden. Den anden side, dvs. PiS, ser en politisk kapital i fortiden og bruger den 

til politisk kamp. Det var især tydeligt, da PiS var ved magten, da de brugte mange 

ressourcer på erindringspolitikken, f.eks. byggede de Museet for Warszawa-opstanden.  

 Eksisterer der fortsat en splittelse af erindringen i en offentlig og en folkelig erindring i 

Polen? 

Der er en meget stor forskel mellem den offentlige erindring under kommunismen og nu. 

Den offentlige erindring har taget mange former siden kommunismens fald. Den er lø-

bende udfordret i medier, hvilket ikke var muligt under kommunismen. Samtidig er der 

sket meget stor udvikling i lokale og regionale erindringer. Et af eksemplerne kan være 



National erindring i Polen Adelina Anna Zych Marts 2012 

84 

 

byen Gliwice, hvor man efter kommunismens fald turde snakke om tyskernes og schlesie-

res erindring, og hvor den folkelige erindring er blevet til byens lokale erindring. 

Ifølge sociologiske undersøgelser er tidshorisonten i den polske erindring forkortet til 

1918. Er du enig i, at begivenheder fra før 1918 ikke længere huskes? 

Det ser sikkert sådan ud i sociologiske undersøgelser, fordi der altid er forskel mellem re-

sultater af et spørgeskema og af en undersøgelse af diskursen, det, der fejres i samfundet, 

og hvad man skriver bøger om. Hvis man ser på, hvilke monumenter der bygges, og hvilke 

helligdage man fejrer i Polen, så er det tydeligt, at Polens storhed, trauma forbundet med 

tabet af suveræniteten og kampen om frihed fortsat har en stor betydning for den polske 

identitet og dermed erindringen. Den kanon, der undervises i litteraturtimer i Polen, videre-

fører en erindring om Polen før 1800-tallet, om adelens friheder osv. Vi henter i høj grad 

vores viden om fortiden fra litteratur. I lande, der ikke har oplevet så store traumer som tab 

af suverænitet, har man mindre behov for at hente håbet og mønstre til at løse nutidens 

problemer i fortiden. Det ville være spændende at se, hvad der ville ske med den polske 

erindring, hvis man fjernede kanonen fra undervisningsprogrammet. 

Synes du, at der i Polen er tale om Vergangenheitsbewältigung? 

Ifølge Törnquist-Plewa er Vergangenheitsbewältigung ikke sket i Polen endnu. Polakker 

har altid været i defensiv, de synes, at de altid har været ofre, derfor har der ikke været 

behov for Vergangenheitsbewältigung, da der ikke har været nogen fortid, som man havde 

behov for at gøre op med. I Polen har man altid mytologiseret fortiden, mens Vergangen-

heitsbewältigung er en proces af at finde frem til sandheden. Det er først i det seneste årti, 

efter publikationen af Gross’ bøger om polakkernes deltagelse i jødeforfølgelsen, at man i 

Polen er blevet klar over, at polakker ikke altid kun har været ofre. Det samme skete, da 

”Weinsteins liste” blev offentliggjort, og samfundet blev klar over, at det ikke kun var rus-

sere, der var kommunister, men at polakker også var det. I Polen har man stadigvæk ikke 

drøftet polakkernes skyld over for ukrainere, hviderussere og tyskere, og det vil være 

spændende at se, hvordan polakkerne klarer det. 
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Bilag 4. 

Resumé af samtalen med Barbara Szacka i Warszawa d. 07.02.2012 

Inden samtalen havde jeg sendt Barbara Szacka en liste med spørgsmål, som jeg gerne 

ville stille under samtalen. Jeg blev også bedt om at sende en beskrivelse af min forståelse 

af begrebet ”kollektiv erindring”. Allerede inden vi nåede til mit første spørgsmål, blev det 

tydeligt, at der er meget stor forskel mellem mit kulturel-historiske perspektiv og Barbara 

Szackas sociologiske perspektiv, og derfor ville mange af mine spørgsmål ikke kunne be-

svares. 

Samtalen foregik på polsk. 

Barbara Szacka opdeler polsk forskning i kollektiv erindring i to ”skoler”: Warszawa-sko-

len og Łódź-skolen. Den sidstnævnte beskæftiger sig først og fremmest med erindringen 

om Holocaust. Barbara Szacka tilhører selv Warszawa-skolen, sammen med bl.a. Piotr 

Tadeusz Kwiatkowski og Andrzej Szpociński. Deres forskning er baseret på empiriske data 

fra kvantitative undersøgelser, og den inddrager hverken diskurs eller kultur. Af samme 

grund er det fra det sociologiske perspektiv meningsløst at undersøge en nations erindring. 

En nation er ifølge Szacka en uhåndgribelig størrelse, der ikke kan præciseres, da den 

bygger på følelsesmæssig tilhørsforhold. Det er et forestillet fællesskab. Det er derfor 

umuligt at lave en kvantitativ undersøgelse af en nations erindring, da man ikke ved, hvem 

man skal interviewe. Desuden er en nation en helhed, der ikke kan opdeles i mindre 

enheder, derfor bliver en national erindring nemt uoverskuelig. Szacka synes derfor, at 

man i stedet bør tale om et samfunds erindring, da tilhørsforhold til et samfund er regulæret 

af loven (igennem statsborgerskab). Derudover kan et samfund opdeles i mindre enheder, 

f.eks. repræsentanter af forskellige faggrupper, eller en opdeling efter alder, køn o.l., og på 

den måde kan man analysere erindring i hver lille enhed. 

Hvad er betydningen af den politiske diskurs på skabelsen af en national erindring? 

Dette spørgsmål kan ikke besvares fra det sociologiske perspektiv uden empiriske data. 

Kan erindring manipuleres? 
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I tilfælde af en erindring kan der kun være tale om en påvirkning, ikke manipulation. En-

hver har sin egen overbevisning, og det er naturligt, at man gerne vil overtale andre til at 

dele den. Forsøg på at manipulere en erindring vil altid skabe modstand hos befolkningen. 

Meningsundersøgelser fra 2003 og 2004 viser, at tidshorisonten i den polske erindring pt. 

er fastsat omkring år 1918. Er du enig i, at begivenheder før 1918 ikke har indflydelse på 

den nuværende polske erindring? 

Ja, sociologiske undersøgelser viser, at der i det polske samfunds hukommelse kun aktivt 

eksisterer de begivenheder, der fandt sted efter 1918. I undersøgelserne bliver begivenhe-

der før 1918, såsom opstandstraditionen i 1800-tallet, de tre delinger osv. stort set aldrig 

nævnt. Debat om erindringspolitik berører også kun de seneste begivenheder. 

Under kommunismen kunne man observere eksistensen af to slags erindringer i Polen: den 

officielle og den folkelige. Synes du, at det er muligt, at den frie polske nation efter 1989 

har flere forskellige erindringer ved siden af hinanden? 

Der er ikke tale om to separate erindringer, heller ikke i tilfælde af erindringen under 

kommunismen. De to begreber beskriver to lag inden for hukommelsen: det ene lag består 

af alt det, der bliver fortalt i medier og i den officielle erindringspolitik. Det andet lag be-

står af det, der bliver husket af individet efter indholdet af den officielle erindringspolitik 

er gået igennem et filter af individets egne oplevelser og de forestillinger, som individet i 

forvejen har haft i sit hoved. Det, der bliver fortalt i medierne er derfor ikke nødvendigvis 

en kopi af det, som samfundet tænker. 

Mellem krigene var den polske offentlige diskurs splittet i to: mellem Piłsudskis og 

Dmowskis tilhængere. I min opgave argumenterer jeg, at deres opfattelse af den polske 

nation havde en stor betydning for splittelsen af den polske erindring, og jeg undersøger, 

om splittelsen fortsætter til vores dage. Hvad synes du – har konflikten Piłsudski-Dmowski 

haft indflydelse på skabelsen af den nuværende erindring? 

Det er meget risikabelt at overføre denne konflikt til nutiden. Konflikten findes sikkert ikke 

længere i samme form, da der ikke findes grupper, der viderefører Piłsudskis arv. Lech 

Kaczyński kunne godt lide at fremstille sig selv som en ny Piłsudski, men hans ideologi 

ligner nok mere Dmowskis. Samtidig indrømmer Szacka, at hendes kendskab til Dmowski 

og hans ideologi er meget lille. 
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I den offentlige diskurs kan man fornemme en splittelse i samfundet. Synes du, at den 

splittelse afspejles i en splittelse i erindringen, eller er erindringen ens for hele nationen? 

Szacka vil ikke udtale sig om nationen og dens erindring. Hun synes samtidig, at man ikke 

kan analysere et helt samfunds erindring på én gang: det er kun muligt at analysere erin-

dring hos en bestemt samfundsgruppe (subjekt), eller erindring om noget bestemt (objekt) 

hos hele samfundet. Der er ingen tvivl om, at det polske samfund deler fælles fortid, men 

forskellige generationer fik forskelligt input gennem undervisning, og derfor er det ikke 

muligt at analysere det uden en empirisk undersøgelse. 

Er forvrængningen af en national erindring en slags Vergangenheitsbewältigung? 

Forvrængning af fakta i en erindring er et naturligt fænomen, og der er ifølge Szacka ikke 

noget særligt ved, at samfundet fortrænger nogle begivenheder, såsom deltagelsen i Holo-

caust eller samarbejde med det kommunistiske regime. Det er karakteristisk for hukom-

melsen, at det er nemmere at huske det, der stiller én i et positivt lys. Også i meningsmå-

linger er det tydeligt, at der altid nævnes flere begivenheder, som polakker bør være stolte 

af, end dem, som bør vække skam. 

 


