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Wadliwe kody pamięci to, najprościej mówiąc, sformułowania fałszujące prawdę historyczną. 
Najczęściej są używane w wyniku zaniedbań, braku rzetelnej wiedzy, ale czasem również celowo. 
„Potrafią siłą języka odwracać moralny porządek wynikający z lekcji, którą daje społeczności 
międzynarodowej historia” (A. Nowak-Far). Z polskiej perspektywy wydaje się, iż najistotniejsze są 
obecnie dwa powiązane ze sobą sformułowania: „nazistowskie zbrodnie” i „polskie obozy”.  

„Nazistowskie zbrodnie” 

Terminologia używana do określenia zbrodni popełnionych przez Niemców w trakcie II wojny 
światowej nie jest ujednolicona. W Polsce stosuje się wiele terminów: zbrodnie hitlerowskie, 
faszystowskie, nazistowskie, niemieckie. W Niemczech nigdy nie używano terminu „zbrodnie niemieckie”. 
Już Konrad Adenauer używał sformułowania „Nazi Verbrechen”, politycy, publicyści niemieccy używają 
też innych sformułowań: „zbrodnie Hitlera”, „zbrodnie popełnione w imieniu narodu niemieckiego”. 
Praktyka niełączenia zbrodni III Rzeszy z określeniem „niemiecki” ma swoje racjonalne uzasadnienie 
polityczne, ale również psychologiczne. Mimo to, dziwią wyniki otrzymane po wpisaniu do niemieckiej 
wyszukiwarki google sformułowania: „deutsche Verbrechen in Polen”. Na kilkanaście wyników 
wyświetlających się na stronie, jedynie dwa dotyczą zbrodni niemieckich w okupowanej Polsce (na 2. 
miejscu: niemiecka okupacja w Polsce oraz na 3.: zbrodnie Wehrmachtu w Polsce – stan z 22.11.2017). 
Pozostałe wyniki dotyczą zbrodni Polaków na Niemcach i folksdojczach. Gdy w 2006 roku władze polskie 
podjęły skuteczną inicjatywę dodania do oficjalnej nazwy obozu Auschwitz określenia „niemieckie”, 
spotkało się to z licznymi protestami przede wszystkim ze strony Niemców. Argumentacja przeciwników 
tej zmiany opierała się przede wszystkim na stwierdzeniu, iż przecież nie wszyscy Niemcy byli nazistami 
i nie wszyscy naziści byli Niemcami. Logika taka wydaje się skrajnie ahistoryczna, gdyż plan zagłady 
Żydów, zbrodni wobec Słowian, Romów i in. był oficjalną koncepcją Rzeszy Niemieckiej. Obozy budowało 
państwo niemieckie, a nie partia. Niestety rozumowanie przeciwników używania określenia „niemieckie 
zbrodnie”, „niemieckie obozy” opiera się w dużej mierze na swoistym uniwersalizmie moralnym, który 
chciałby traktować takie miejsca, jak Auschwitz jedynie jako symbole powszechnego i uniwersalnego zła. 
„Nikt nie ma prawa redukować symbolu ludobójstwa do wydarzenia niemieckiego” – tak zaprotestował 
jeden z dziennikarzy niemieckich (Arno Widmann). Koncepcję taką dobrze charakteryzują używane hasła: 
„Hitler jest w każdym z nas”, „zbrodniarze nie mają narodowości”, „ofiary są równie wobec cierpienia”. 
Traktowanie wydarzeń historycznych w takich kategoriach pozwala odsunąć na dalszy plan lub w ogóle 
nie uwzględniać związków przyczynowo-skutkowych i kontekstu wydarzeń. W ten sposób zaciera również 
granicę między sprawcami a ofiarami lub w najlepszym razie czyni sprawców anonimowymi.  

Upowszechnienie określenia „nazistowskie” (obozy, zbrodnie) w żadnym wypadku nie jest 
akceptowalne dla Polski, gdyż wraz z coraz liczniejszymi przypadkami używania fałszywego określenia 
„polskie obozy” wzmacnia się dość powszechnie stosowana logika rozumowania: „skoro istniały polskie 
obozy, które organizowali naziści, to znaczy, że naziści byli Polakami”. Określenie „nazistowskie” w 
połączeniu z coraz słabszą wiedzą dotyczącą II wojny światowej powoduje „odnarodowienie” sprawców, 
uczynienie z nich mitycznej grupy pozbawionej narodowości – takie tendencje widoczne są w wynikach 
badań stanu wiedzy w różnych krajach.  

„Polskie obozy” 

Mimo systematycznego monitorowania i interwencji polskiego MSZ, określenie „polskie obozy” 
staje się coraz bardziej powszechne. W wyniku polskich interwencji politycy i przede wszystkim 
dziennikarze z reguły zamieszczają przeprosiny i sprostowania. Problem jednak w tym, że te same media 
często powielają błąd, a sprostowania trafiają do innego odbiorcy niż ten, który przeczytał o „polskich 
obozach”. Dziennikarze najczęściej tłumaczą się „logiką geograficzną” – „polski obóz”, bo był w Polsce. 
Problem w tym, że Polski wówczas nie było: Niemcy część ziem polskich wcielili do Rzeszy Niemieckiej, 
a z reszty stworzyli okupowane terytorium Rzeszy. Podążając konsekwentnie za „logiką geograficzną”, 



można by zadać pytanie, dlaczego w takim razie obozów koncentracyjnych na terytorium III Rzeszy nie 
nazywa się „niemieckimi”, lecz „nazistowskimi”? 

Reakcje polskiego rządu są niezbędne, ale dane pokazują, że działania cały czas są 
niewystarczające. Niezbędne jest również wsparcie „oddolne”. Społeczne akcje wielokrotnie odbijały się 
szerszym echem za granicą niż oficjalne działania państwowe (np. akcja „German death camps”, czy 
sektorówka Legii wywieszona z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego). W akcjach społecznych 
mogą być wykorzystywane narzędzia i metody, którymi nie może posługiwać się państwo.  

Metody perswazyjne, edukacyjne, czyli polski soft power jest niezbędny do walki z 
przekłamaniami, ale na obecnym etapie wydaje się również konieczne uruchomienie swoistego hard 
power, jakim są postępowania sądowe.  

Stan wiedzy 

Największym sojusznikiem przekłamań w historii jest niewiedza. Im dalej od wojny, tym bardziej 
zapominamy i choć proces ten jest nieunikniony, to jednak różni się skalą. Naturalna jest, że pamięć o 
wojnie jest znacząca w Polsce, a równocześnie zrozumiały jest fakt, że Niemcy woleliby o wojnie jak 
najszybciej zapomnieć. Mimo ogromnych nakładów środków i pracy w kwestii edukacji o Holokauście, 
wiedza młodych Niemców nie jest do nich adekwatna.  W 2012 roku Instytut Forsa przeprowadził badania 
dotyczące wiedzy o zbrodniach. Wyniki spowodowały sporą konsternację: 21% Niemców w wieku od 18. 
do 30. roku życia nie kojarzy nazwy Auschwitz. Podobne badanie przeprowadzone w połowie 2017 roku. 
potwierdziło tę niewiedzę: aż 41% uczniów w wieku powyżej 14 lat nie zna pojęcia Auschwitz. Co więcej, 
badania wykazały, że osoby, które mają względnie dobrą wiedzą o Holokauście, nie znają jego 
„technicznych” szczegółów, a więc nie mają świadomości państwowego, fabrycznego charakteru zagłady. 
Wiedzę na temat zbrodni na narodach będących pod niemiecką okupacją (m.in.. Słowianach), badający 
te zagadnienia prof. B. Ortmeyer nazwał „czarną dziurą”.  

Konkluzje 

Stan wiedzy (z pewnością nie tylko w Niemczech) na temat zbrodni popełnionych w czasie II 
wojny światowej jest coraz niższy. Z pewnością popełnianych jest wiele błędów edukacyjnych, ale również 
znaczącą rolę odgrywa polityka historyczna wielu państw, która daje przyzwolenie na fałszowanie historii, 
w skutek którego rozmowy się odpowiedzialność sprawców i dychotomia sprawca –ofiara. Działania 
państwa polskiego, choć idące w dobrym kierunku, są stanowczo niewystarczające. 

 

 

Względy aksjologiczne i teleologiczne polityki historycznej w świetle problemu „polskich 
obozów śmierci” 

Izbaela Lewandowska-Malec 

Zagadnienie polityki historycznej budzi kontrowersje. Historia powinna mieć postać 
zobiektywizowaną, tymczasem jest wykorzystywana dla celów politycznych. Jest to jednak nie do 
uniknięcia, bowiem, niezależnie od reżimu politycznego, każda władza prowadzi swoją politykę 
historyczną. Inaczej wygląda ona wszakże w ustroju demokratycznym, a inaczej w totalitarnym; w 
pierwszym przypadku toczy się szeroka dyskusja w przestrzeni publicznej, prowadzona przez różne 
ośrodki, ma zatem charakter rozproszony, natomiast w drugim przypadku staje się narzędziem 
scentralizowanej propagandy.  

W rozwoju dziejowym narodu i jego państwa polityka historyczna zmienia swoje oblicze; 
niewątpliwie jest przedmiotem określonych zabiegów politycznych. Jak to ujął George Orwell: „Kto rządzi 
teraźniejszością, rządzi również przeszłością”. Polityka historyczna odgrywa ważną rolę w ogólnej 
polityce władz państwa, kształtując pamięć zbiorową narodu, bowiem wspólne dzieje są jednym z 
elementów łączących społeczność we wspólnotę narodową. Określona wizja przeszłości wpływa nie tylko 
na aktualną rzeczywistość polityczną, ale również powstające programy na przyszłość. Poglądy, 
odnoszące się do wydarzeń historycznych, bywają odmienne. W interpretowaniu przeszłych dziejów 



trzeba jednak zachować rzetelność. Za niedopuszczalne należy uznać manipulowanie faktami 
historycznymi, bowiem pierwszym i najważniejszym wyznacznikiem narracji historycznej jest zgodność z 
prawdą. Wydarzenia historyczne budzą spory, jedni nadmiernie gloryfikują osiągnięcia narodu, inni 
przesadnie krytykują przeszłość, jednak pomimo różnych interpretacji niedopuszczalne jest posuwanie 
się do zwykłych kłamstw, przeinaczeń. Kiedy będziemy mieli do czynienia z manipulacją? To 
dezinformacja oparta na półprawdach i zwyczajnych kłamstwach, wreszcie na zaniechaniach ujawnienia 
prawdy, często również „granie” na uczuciach i emocjach. Jak w tym kontekście jawi się sprawa „polskich 
obozów śmierci” czy „polskich obozów koncentracyjnych”? 

Określenia te należą do tak zwanych „wadliwych kodów pamięci” a więc „krótkich, chwytliwych, 
zapadających w pamięć wyrażeń dezinformujących”. Przyjęcie i rozpowszechnienie tego określenia nie 
jest przypadkowe czy bezmyślne – jest przemyślanym posunięciem, obliczonym na wywołanie 
określonego celu zakłamania rzeczywistych faktów. 

Manipulacja w tym przypadku polega na niewłaściwym zastosowaniu kryterium geograficznego; 
skoro obozy koncentracyjne funkcjonowały na terenie okupowanej Polski, to są to, według źródeł 
niemieckich, żydowskich, ale także amerykańskich i innych – „polskie obozy śmierci”. Więcej, 
miejscowości, w których te obozy się znajdowały (przykładowo Oświęcim) również obecnie znajdują się 
w granicach państwa polskiego. Tymczasem pomija się fakt, że Polska nie istniała w czasie II Wojny 
Światowej na mapie Europy; Niemcy z pewnością odczuwali z tego powodu radość zwycięstwa, i nie 
nazwaliby terenów zdobytych w 1939 roku – polskimi. Aktualnie, po upływie kilkudziesięciu lat, gdy wiedza 
historyczna o tamtych czasach jest coraz wątlejsza, łatwo o wpojenie światu, że obozy koncentracyjne 
zakładali i prowadzili nie Niemcy, lecz sami Polacy, bo na to właśnie wskazuje stosowana nazwa „polskie 
obozy zagłady”. Jak było naprawdę, wystarczy spojrzeć na mapę z 1939 roku: część terytorium zajętego 
państwa polskiego III Rzesza włączyła do Niemiec, z części utworzono zależne Generalne 
Gubernatorstwo, zarządzane przez gubernatora Hansa Franka, wskazanego przez Adolfa Hitlera, 
pozostałe tereny, na mocy porozumienia Ribbentrop–Mołotow, zawartego pomiędzy III Rzeszą a 
Związkiem Radzieckim, włączono do ZSRR. Należy również zauważyć, że gdyby to były „polskie obozy 
śmierci”, to miejscowości, w których one powstały, miałyby polskie nazwy. Tymczasem nazwę Oświęcim 
Niemcy zamienili na Auschwitz, Brzezinkę na Birkenau, Sztutowo na Stutthof, więźniów w KL Auschwitz 
witał napis „Arbeit macht frei” w języku niemieckim – nie polskim. 

W latach 1939-1945 nie istniało niepodległe państwo polskie – nie było zatem „polskich obozów 
koncentracyjnych”. 

 

 

Niemiecka polityka historyczna. Cele i metody 
Jan Rydel 

Analizowanie niemieckiej polityki historycznej, czy jak się w Niemczech częściej mówi – polityki 
pamięci, jest niełatwe, gdyż wprawdzie gołym okiem dostrzegamy jej efekty, ale równocześnie mamy 
problemy z rozpoznaniem planów za nią stojących oraz ze wskazaniem struktur kierujących nią. Pomimo 
braku w strukturach państwa centralnego organu koordynującego tamtejszą politykę historyczną, na 
hipotetycznym „schemacie organizacyjnym” Republiki Federalnej dostrzegamy wiele punktów 
odgrywających w jakimś stopniu i w określonym wycinku taką rolę. Znajdujemy je przede wszystkim w 
urzędzie Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. W jego ramach znajduje się 
departament K-4 Historia i Pamięć, składający się z siedmiu referatów. Różnego rodzaju komórki ds. 
historii mają także Auswärtiges Amt (Federalne MSZ) oraz Federalne Ministerstwo Obrony. Mają je 
również rządy niektórych krajów związkowych. Potężnym narzędziem polityki historycznej są niemieckie 
ogólnokrajowe i landowe telewizje publiczne. Dysponują one gigantyczną kwotą 8 miliardów euro rocznie 
(z abonamentu). Wiele instytucji telewizyjnych ma redakcje historyczne, przoduje na tym polu ZDF, 
mająca Redakcję Główną „Historia i Nauka”. Niemieckie telewizje publiczne, jak wykazała ostatnio 



intensywna debata, pomimo pozorów pluralizmu praktycznie podlegają w wielkim stopniu wpływom 
głównych partii politycznych CSU oraz SPD. 

Podsumowując, możemy stwierdzić, że w większości obszarów niemieckiej polityki historycznej 
główną rolę odgrywają jednak nieformalne mechanizmy koordynacji. Polegają ona na obserwowaniu i 
wyciąganiu wniosków z odpowiednich wypowiedzi i zachowań czołowych polityków, śledzeniu reakcji 
politycznych i społecznych na nowe tezy na temat historii formułowane przez naukę, publicystykę i media. 
Co za tym idzie, główne kierunki polityki historycznej w Niemczech traktować należy jako pochodną wielu 
cząstkowych impulsów i decyzji.  

Jak się wydaje, dominującym kierunkiem niemieckiej polityki historycznej, który można 
obserwować od wielu już lat, jest nurt przywracania i utrwalania poczucia własnej wielkości i, ciągnącej 
soki z przeszłości, dumy niemieckiego narodu. Jest to zapewne reakcja na dekady lat 60-tych, 70-tych i 
częściowo 80-tych, kiedy dominowało rozpamiętywanie win czasu II wojny światowej i zbiorowej hipokryzji 
pierwszych powojennych dziesięcioleci. Już w latach 80-tych rząd Helmuta Kohla myślał o krzewieniu w 
RFN „spokojnego patriotyzmu”. Zjednoczenie skokowo zwiększało potencjał RFN, otwierając do grona 
najważniejszych mocarstw świata. Ale cóż to za mocarstwo, którego obywatele uważają swą historię za 
godną potępienia. W tej sytuacji przywrócenie harmonii między mocarstwowymi aspiracjami państwa, a 
mentalną kondycją obywateli uznano za rzecz konieczną i pilną. 

Współczesna niemiecka polityka historyczna ukierunkowana jest przede wszystkim na 
osiągnięcie opisanych celów na arenie wewnątrzniemieckiej. Dostrzegana przez nas polityczno-
historyczna presja (żeby nie powiedzieć atak), godząca w fundamenty polskiej świadomości historycznej 
i wybitnie destruktywna, jak chodzi o obraz Polski w świecie, nie jest zatem pierwotnym celem niemieckich 
działań, lecz ich celem wtórnym, a w pewnych sytuacjach skutkiem ubocznym. W pewnych wypadkach 
skutek ten osiąga się najprawdopodobniej nieumyślnie i wtedy nasi niemieccy partnerzy bywają szczerze 
zaskoczeni, wręcz dotknięci, gdy zwraca się im uwagę na szkody, jakie wyrządza nam ich polityka 
historyczna. Bez wątpienia jednak w wielu wypadkach fakt szkodzenie wizerunkowi Polski akceptowany 
jest świadomie, a może nawet z satysfakcją.  

Na tym tle, zajmująca nas podczas konferencji kwestia użycia zwrotu „polskie obozy 
koncentracyjne” jawi się jako pars pro toto opisanych tu problemów,.. Chwała tym wszystkim, którzy 
podjęli wielki i – jak dziś wiemy – dobrze rokujący wysiłek zwalczania tego fałszywego kodu pamięci na 
drodze sądowej. Tylko bowiem działania starannie wybrane, precyzyjnie i wszechstronnie przygotowane 
oraz bolesne dla sprawców mają szanse powstrzymać topnienie polskiego kapitału symbolicznego, jakim 
jeszcze dysponujemy w stosunkach z Niemcami. 

 

 

U źródeł mistyfikacji. Niemieckie mechanizmy kreacji rzeczywistości 
a przeciwdziałanie określeniom typu „polski obóz zagłady” 

Maciej Jan Mazurkiewicz 

Powtarzające się przypadki wykorzystania przez m.in. przedstawicieli mediów zachodnich 
sformułowania „polski obóz zagłady” dla określenia niemieckich obozów na okupowanych ziemiach 
polskich skłaniają do pogłębionej refleksji nad istotą i genezą praktyki, której pierwszorzędnym skutkiem 
jest kreacja wizerunku Polaków jako sprawców eksterminacji Żydów. Okazuje się, że „nieśmiertelną 
pomyłkę geograficzną” często popełniają Niemcy, Austriacy, Włosi czy Anglosasi, choć zdarza się to też 
przedstawicielom izraelskich mediów. Wieloletni trend świadczy o celowym raczej działaniu ,niż 
przypadkowej nieścisłości. W rezultacie, mimo iż powszechnie znany jest fakt wywołania przez Niemcy II 
wojny światowej, to wskutek rugowania w zachodnim piśmiennictwie określenia Niemca na rzecz „nazisty” 
rodzi się pytanie o przynależność narodową członka tego ruchu oraz o rolę Polaków. 

Przekaz o historii obozów zagłady tworzony przez dziennikarzy czy autorów opracowań 
historycznych bywa uproszczony: napadnięci przez Niemców Polacy, choć traktują najeźdźców jak 



wrogów, to podzielają ich opinię o potrzebie eksterminacji ludności żydowskiej, co wynika z „wrodzonego” 
polskiego antysemityzmu. Innymi słowy: bez polskiego przekonania o konieczności eksterminacji Żydów 
nie doszłoby do Holocaustu, ergo Polacy stali się, według takiej narracji, inicjatorami zagłady 
współobywateli żydowskich, zaś Niemcy im w mordowaniu nie przeszkadzali. Prócz obiekcji związanych 
z faktem, że podczas II wojny światowej Niemcy zamordowali również wielu Polaków, czytelnika prasy i 
literatury zachodniej może słusznie zastanawiać kwestia, dlaczego Polacy nie rozpoczęli Holocaustu 
przed wybuchem wojny… 

Wnioski z powyższego opisu istoty zjawiska oraz szczególne zainteresowanie niemieckich 
mediów i ośrodków naukowych w kreowaniu wrażenia o, co najmniej, polskiej współodpowiedzialności za 
Holocaust, przywodzą na myśl rzymską paremię: is fecit, cui prodest, czyli „ten uczynił, komu [czyn] 
przyniósł korzyść”. Stąd wynika potrzeba odpowiedzi na, postawione w eseju, pytania o genezę 
najnowszej niemieckiej myśli politycznej, sposoby dezawuowania negatywnych wizerunkowo przejawów 
własnych działań w historii, a także o możliwości praktycznego wykorzystania wniosków z powyższych 
analiz w zamiarze ochrony przed, zniekształcającymi ogląd przeszłości, sformułowaniami. 

Pierwsza część eseju została poświęcona rozważaniom na temat założeń niemieckiej polityki, w 
tym polityki historycznej, a także jej źródeł. Wyjątkowość posłannictwa narodu niemieckiego, wynikająca 
z dziejowej misji powołania Christianitas w ramach Świętego Cesarstwa Rzymskiego, wzbudziła po jego 
upadku w 1806 roku potrzebę poszukiwania nowego celu. Intelektualiści i władcy zmediatyzowanych 
państewek niemieckich dostrzegli ideały u rewolucjonistów francuskich, którzy według Niemców 
sprzeniewierzyli się oświeceniowym paradygmatom. Niemcy wzniecili przekonanie o swojej 
ponadprzeciętności, przejmując od Francuzów obowiązek realizacji rewolucyjnych dyrektyw. Przyswoili 
oni też redefinicje pojęć demokracji czy narodu, umożliwiając rozwój nacjonalizmu, rasizmu i socjalizmu. 
W rezultacie odrzucili porządek naturalny i, uwzględniając zakorzenioną w sposobie ich myślenia 
luterańską spekulatywność i skrajną subiektywizację sądów, nadali sobie prawo kreacji i narzucania 
wyobrażeń o rzeczywistości. 

W drugiej części eseju znalazły się refleksje dotyczące modelu niemieckiej polityki historycznej, 
realizowanego na przykładzie żydowskim oraz polskim, którego elementy stanowią bezpośrednią 
konsekwencję przyjętych założeń politycznych. Model charakteryzuje się: możliwie nieobciążającym 
finansowo zadośćuczynieniem za popełnione zbrodnie (jeśli dojdzie jednak do rozliczeń pieniężnych, to 
muszą być one korzystne dla niemieckiej gospodarki), przyznaniem się do odpowiedzialności moralnej 
raczej niż egzekwowaniem karnej (przy jednoczesnym umniejszaniu roli niemieckich sprawców zbrodni 
poprzez wyolbrzymienie roli rzekomych kolaborantów), a także sofizmatami, polegającymi na stosowaniu 
określeń „nazista” czy „polski obóz zagłady”. 

W trzeciej części eseju został zawarty opis bieżących działań podejmowanych przez niemieckie 
władze, media, fundacje i ośrodki naukowe, ukierunkowanych na wzbudzenie wrażenia o 
zadośćuczynieniu za zbrodnie dokonane na Polakach. Znalazły się tam też praktyczne wskazówki, w jaki 
sposób kompleksowo radzić sobie z działalnością niemieckich mistyfikatorów: z jednej strony należy 
zainicjować w Polsce debatę dla określenia jednolitej prawnej klasyfikacji niemieckich zbrodni, zaś 
wypracowane stanowisko wykorzystać przed organami wymiaru sprawiedliwości, z drugiej strony 
doprowadzić do, możliwie jak najszerszego, uniezależnienia polskiej gospodarki i polityki od niemieckich 
wpływów poprzez repolonizację mediów, ograniczenie działalności niemieckich fundacji w Polsce czy 
zmniejszenie wpływów organów Unii Europejskiej, które stanowią narzędzia realizacji celów niemieckiej 
polityki w Europie. 

 

 

 

 

 



Dotychczasowy stan orzecznictwa sądowego i doktryny 
w zakresie roszczeń przeciwko zagranicznym środkom masowego przekazu 

o ochronę dóbr osobistych w związku z rozpowszechnianiem 
określeń „polski obóz koncentracyjny”, polski obóz zagłady” 

oraz podobnych sformułowań 
Filip Rakiewicz 

Wypowiedzi o „polskich obozach koncentracyjnych” oraz podobne sformułowania godzą w 
wewnętrzne przekonanie człowieka o jego własnej wartości jako członka narodu polskiego. Wzbudzają w 
nim także niepokój psychiczny o to, w jaki sposób może on być lub jest postrzegany jako Polak przez 
członków innych narodów. Zarówno w nauce1, jak i w orzecznictwie2 przyjęto, że rozpowszechnianie tych 
wypowiedzi przez zagraniczne środki masowego przekazu może prowadzić do bezprawnego naruszenia 
dobra osobistego (art. 23 Kodeksu cywilnego) w postaci poczucia polskiej tożsamości narodowej. 
Uzasadnia to uruchomienie środków cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych, przewidzianych przede 
wszystkim w art. 24 oraz w art. 448 Kodeksu cywilnego, w tym w postaci roszczeń o dopełnienie czynności 
potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia tego dobra osobistego, w szczególności poprzez złożenie 
oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (tzw. przeprosin), a także w postaci 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na 
wskazany cel społeczny.  

Poczuciem tożsamości narodowej, kwalifikowanym jako prawnie chronione dobro osobiste z art. 
23 Kodeksu cywilnego, jest ten element samoświadomości człowieka, który odnosi się do jego 
przynależności do narodu. Przejawia się on w zespole poglądów i przekonań związanych z 
uczestnictwem we wspólnocie narodowej, z którą identyfikuje się człowiek. Ze względu na miejsce 
poczucia tożsamości narodowej w hierarchii wartości cenionych w społeczeństwie oraz w systemie 
prawnym, należy ono do dóbr prawnie chronionych i jako dobro osobiste gwarantuje stan wolny od 
ingerencji w poglądy i przekonania, będące jego przejawem. Poczucie to jest ugruntowane w społecznym 
wymiarze godności i osobowości człowieka. Godność to również szczególna wartość człowieka jako 
osoby należącej do określonej wspólnoty narodowej. Sprawia ona, że stosunek do własnej osoby, jak i 
do wspólnoty, która konstytuuje jej tożsamość narodową, jest pozytywny, przyjmowany z satysfakcją i 
dumą oraz umożliwia samorealizację człowieka.  

Świadomość i towarzyszące jej przekonanie o stawianiu oporu i walce prowadzonej przeciwko 
okupantowi przez naród polski w czasie II wojny światowej (nie wyłączając świadomości ogromu ofiar i 
krzywd wyrządzonych Polakom), stanowi wyraźny, powszechnie doświadczany element polskiej 
(zbiorowej) świadomości narodowej. Można powiedzieć, że jest on elementem tradycji narodowej 
(dziedzictwa narodowego) i w istocie – świadomością faktów historycznych. Współkształtuje on treść 
dobra osobistego w postaci poczucia polskiej tożsamości narodowej. W orzecznictwie udzielono już 
ochrony temu dobru osobistemu, w związku z rozpowszechnieniem w Internecie, na stronie internetowej 
należącej do niemieckiej telewizji publicznej ZDF, zwrotu o „polskim obozie zagłady” (zob. wyrok SA w 
Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 roku., I ACa 1080/16). 

 Nie jest zasadne ograniczanie kręgu podmiotów, które mogą wnieść pozew o ochronę 
wskazanego dobra osobistego, wyłącznie do byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i 
zagłady lub do osób im bliskich. Dla wytoczenia powództwa nie jest także niezbędne zawarcie w treści 
samego przekazu wskazania na osobę powoda.   

                                                           
1 Zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 14, Warszawa 2017, s. 175 i n.; J. Panowicz-Lipska, 
[w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz, Art. 1–44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016, s. 126; P. Księżak [w:]) Kodeks cywilny. 
Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 310. 
2  Zob. wyrok SA w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 roku, I ACa 1080/16, LEX nr 2202552; wyrok SA w Warszawie z dnia 31 
marca 2016 roku, I ACa 971/15, LEX nr 2041824; wyrok SA w Białymstoku z dnia 30 września 2015 roku, I ACa 403/15, LEX 
nr 1820409.  



Autor wypowiedzi o „polskich obozach koncentracyjnych” (np. dziennikarz) najczęściej godzi się 
na kierowanie swojego przekazu o takiej treści, w jakiej został on rozpowszechniony, i to z reguły do 
szerokiego kręgu odbiorców. Prowadzi to do podporządkowania tym przekazom przestrzeni wspólnej, 
publicznej, ale jednocześnie mającej duże znaczenie dla wspólnoty, opierającej swoją świadomość 
narodową na określonych przekonaniach, odpowiadających faktom z przeszłości. Narzucany jest w ten 
sposób nieprawdziwy obraz nie tylko tej wspólnoty, ale i jej poszczególnych członków, w dodatku w 
sposób powodujący wkroczenie w obiektywnie ujmowaną sferę ich wartości ściśle osobistych, 
związanych z osobowością człowieka i pozostających pod ochroną prawa jako poczucie tożsamości 
narodowej. Za udzieleniem ochrony w sprawach dotyczących wypowiedzi o „polskich obozach” może 
przemawiać szczególnie doniosły, należycie skonkretyzowany, zobiektywizowany i zindywidualizowany 
interes osobisty człowieka. Powinien być on uwzględniany jako mający pierwszeństwo przed 
wypowiedziami nieprawdziwymi, fałszującymi rzeczywistość.  

O spełnieniu wymogu indywidualizacji pokrzywdzonego, wynikającego z art. 24 § 1 Kodeksu 
cywilnego, warunkującego uwzględnienie powództwa o ochronę dóbr osobistych, tj. w praktyce o tym, 
czy konkretna wypowiedź o „polskich obozach koncentracyjnych” dotyczy i bezprawnie narusza poczucie 
polskiej tożsamości narodowej osoby domagającej się ochrony prawnej, powinna decydować 
wszechstronna ocena sądu, odniesiona do rozpoznawanego przypadku. Sąd powinien rozważyć zarówno 
stanowisko powoda prezentowane w procesie, w tym pewne indywidualne elementy jego sytuacji, jak i 
znaczenie spornej wypowiedzi, m.in. z uwzględnieniem stopnia złożoności przekazywanej informacji, 
możliwości jej zinterpretowania oraz sposobu rozpowszechnienia. Formułowania i rozpowszechniania 
tych wypowiedzi w żadnym razie nie można usprawiedliwiać gwarancjami dotyczącymi wolności 
wypowiedzi lub prasy. Żadna z tych wolności nie ma bowiem charakteru absolutnego, a jednym z 
ograniczeń każdej z nich są prawa innych osób (zob. art. 10 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności).  

 

 

Czy odpowiedzialność instytucji finansowej za naruszenie dóbr osobistych 
ma coś wspólnego z walką o prawdę historyczną? 

W poszukiwaniu wspólnego mianownika w sporze o zasadę indywidualizacji 
Konrad Zacharzewski 

Referat przedstawiony na Konferencji zmierzał do wykazania prawidłowości tezy, że ochrona 
dóbr osobistych w prawie polskim opiera się na uniwersalnym schemacie przewidzianym przez 
ustawodawcę. Przepisy Kodeksu cywilnego poświęcone tej sprawie mają zastosowanie we wszystkich 
przypadkach, bez względu na indywidualne atrybuty osoby naruszającej sferę cudzych praw 
podmiotowych oraz sposób działania sprawcy naruszenia. Instytucje finansowe również znajdują się w 
kręgu osób pozywanych o ochronę dóbr osobistych – na ogół przez swoich klientów.  

W wygłoszonym referacie zostały zaprezentowane najbardziej charakterystyczne w ostatnich 
latach stany faktyczne rozpoznawane przez sądy wyższych instancji. Przeprowadzona analiza, 
opierająca się na faktach oraz interpretacji prawnej, prowadzi do jednoznacznego wniosku:pod względem 
konstrukcji prawnej odpowiedzialność instytucji finansowej za naruszenie dóbr osobistych ma wiele 
wspólnego z walką o prawdę historyczną. W poszukiwaniu wspólnego mianownika w sporze o zasadę 
indywidualizacji należy opierać się na uniwersalnych pod względem konstrukcyjnym przepisach Kodeksu 
cywilnego na temat ochrony dóbr osobistych. 

 

 

 



Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za dzieło kinematograficzne – uwagi na 
przykładzie serialu „Nasze Matki, Nasi Ojcowie” 

 Arkadiusz Radwan 

Prezentacja dotyczy problemu odpowiedzialności prawnej twórców filmu fabularnego w związku 

z podejmowaniem prób rewizji historii, a także zagadnienia prawnych granic polityki historycznej 

prowadzonej za pomocą popkultury. Kanwą wystąpienia jest produkcja niemieckiej telewizji publicznej 

ZDF pt. „Nasze Matki, Nasi Ojcowie”, która przedstawia trudne dylematy moralne Niemców i kontrastuje 

je z wrodzonym antysemityzmem Polaków. Film (mini-serial) ma charakter fabularny, ale jego twórcy 

zadbali o przekaz sugerujący reprezentatywność proponowanej narracji. Środkami wzmocnienia tego 

przekazu są m.in. (i) pojawiające się na ekranie po zakończeniu trzeciego odcinka serialu napisy z 

imionami głównych bohaterów oraz datami ich urodzin i śmierci – element zarezerwowany dla materiałów 

dokumentalnych, bądź opartych na faktach; (ii) tytuł wzmacniający wrażenie uogólnienia, czy nawet 

pewnej obiektywizacji poprzez odwołanie się do całej generacji poprzedzającej współczesne pokolenie 

Niemców (rodzice) – angielska wersja tytułu: „Generation War”; (iii) wypowiedzi Nico Hofmanna 

(producenta serialu), wg którego postać głównego bohatera Wilhelma Witnera wzorowana była 

przeżyciach wojennych ojca producenta NMNO (cyt.: „od strony niemieckiej oraz przedstawienia 

wojennych wydarzeń jest on prawdziwy”); (iv) zaangażowanie konsultantów historycznych (wkazanych w 

napisach końcowych do filmu); (v) fakt wyprodukowania serialu przez telewizję publiczną ZDF; (vi) 

szerszy kontekst, jakim jest prowadzenie polityki historycznej za pośrednictwem popkultury, w tym 

zwłaszcza kinematografii, czego ilustracją są takie produkcje, jak „Bękarty wojny” (2009) czy „Rommel” 

(2012). Prezentacja wychodząc od uznanej w doktrynie kwalifikacji poczucia tożsamości narodowej jako 

dobra osobistego w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego, analizuje aktualne orzecznictwo sądowe 

dotyczące zagadnienia legitymacji czynnej związanej naruszeniem dobra osobistego wypowiedzią 

stygmatyzującą odnoszącą się do zbiorowości. Orzecznictwo to jest stosunkowo restrykcyjne. Mimo to 

jednak zagadnienia związane z ludobójstwem objęte są swoistym tabu prawnym, które uzasadnia węższy 

zakres ochrony wolności słowa i wolności wypowiedzi artystycznej i jednocześnie szerszy zakres ochrony 

przed naruszeniem dobra osobistego. Fabularny charakter dzieła, czy też – szerzej – wypowiedź 

artystyczna nie stanowią przy tym kontratypu.   

 

 

Wykonywanie orzeczeń sądów polskich wydanych w sprawach cywilnych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

z uwzględnieniem ewentualności powołania się przez podmioty zagraniczne 
na klauzulę porządku publicznego 

Aurelia Nowicka 

Zasady wykonywania orzeczeń wydanych przez sądy polskie w sprawach cywilnych są 
zróżnicowane w zależności od państwa, w którym wykonanie ma nastąpić. Ze względu na to, że w sprawie 
stanowiącej impuls do podjęcia niniejszego tematu chodzi o wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 roku (I ACa 1080/16) w Republice Federalnej Niemiec, niniejsze uwagi 
dotyczą wykonywania polskich orzeczeń sądowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Obecnie kwestie te są regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 
z 12 grudnia 2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona), które jest stosowane od 10 stycznia 2015 
roku.  



Poprzednio, tj. w okresie do 9 stycznia 2015 roku, było stosowane rozporządzenie Rady (WE) 
nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które w stosunku do Polski weszło w życie w dniu 
przystąpienia do UE (1 maja 2004 roku). Rozporządzenie nr 44/2001 zostało wprawdzie uchylone, lecz 
w określonym zakresie ma nadal zastosowanie, np. do orzeczeń wydanych w postępowaniach sądowych 
wszczętych przed dniem 10 stycznia 2015 roku (zob. art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 1215/2012). Ze 
względu na to, że wspomniany wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie został wydany w postępowaniu 
wszczętym w 2014 roku,postępowanie w sprawie wykonania tego wyroku w RFN jest prowadzone na 
podstawie rozporządzenia nr 44/2001. 

W rozporządzeniu nr 44/2001 wykonywanie orzeczeń zostało uregulowane – wraz z ich 
uznawaniem – w art. 32-56, przy czym niektóre przepisy dotyczące uznawania (recognition) miały 
zastosowanie również do wykonywania (enforcement). W rozporządzeniu nr 1215/2012 regulacja tych 
zagadnień jest zawarta w art. 36-57. 

W niniejszym abstrakcie nie sposób przedstawić zasad wykonywania orzeczeń sądów państw 
członkowskich UE określonych w obu rozporządzeniach. Należy jednak wskazać na istotną zmianę 
wprowadzoną w rozporządzeniu nr 1215/2012, polegającą na zniesieniu wymagania stwierdzenia 
wykonalności (exequatur) przez sąd państwa członkowskiego, w którym wykonanie ma nastąpić. Takie 
wymaganie było przewidziane w rozporządzeniu nr 44/2001 (art. 38), natomiast w rozporządzeniu nr 
1215/2012 przyjęto, że „orzeczenie wydane w państwie członkowskim, które jest wykonalne w tym 
państwie członkowskim, jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego 
wykonalności” (art. 39).   

Pomimo wskazanej różnicy, oba rozporządzenia przewidują podobnie ujęty katalog podstaw 
odmowy wykonania orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim, a jedną z nich jest klauzula 
porządku publicznego. Jak stanowił art. 34 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 orzeczenia nie uznaje się, 
jeżeli „uznanie byłoby oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym państwa członkowskiego, w którym 
wystąpiono o uznanie”. Z mocy art. 45 ust. 1 przepis ten miał zastosowanie także do odmowy stwierdzenia 
wykonalności.    

Z kolei art. 46 rozporządzenia nr 1215/2012 stanowi, że na wniosek osoby, przeciwko której 
wystąpiono o wykonanie orzeczenia, odmawia się wykonania orzeczenia w przypadku stwierdzenia jednej 
z podstaw odmowy uznania, o których mowa w art. 45. Jedną z tych podstaw określa art. 45 ust. 1 lit. a, 
zgodnie z którym na wniosek każdej zainteresowanej strony odmawia się uznania orzeczenia, jeżeli 
„uznanie byłoby oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre public) wezwanego państwa 
członkowskiego”.  

Oba rozporządzenia przewidują, że „orzeczenie wydane w państwie członkowskim nie może być 
w żadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej w wezwanym państwie członkowskim” (art. 52 
rozporządzenia nr 1215/2012; art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 44/2001). Ponadto przewidziana jest 
możliwość zawieszenia postępowania w określonym przypadku. Jak stanowi art. 51 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1215/2012, „sąd, do którego złożono wniosek o odmowę wykonania orzeczenia, lub sąd, który 
rozpoznaje środek zaskarżenia wniesiony zgodnie z art. 49 lub art. 50, może zawiesić postępowanie, 
jeżeli w państwie członkowskim pochodzenia został wniesiony od orzeczenia zwykły środek zaskarżenia 
(…)”. Zob. też art. 46 rozporządzenia nr 44/2001. 

W związku z klauzulą porządku publicznego należy mieć na uwadze wykładnię dokonywaną 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TS). Zdaniem Trybunału „Powoływanie się na 
klauzulę porządku publicznego zawartą w art. 34 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 jest dopuszczalne 
jedynie w przypadku, gdy uznanie lub wykonanie orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim 
naruszałoby w sposób niedopuszczalny porządek prawny państwa wezwanego, ponieważ naruszałoby 
jedną z zasad podstawowych. Zakaz kontroli merytorycznej orzeczenia zagranicznego będzie zatem 
przestrzegany, jeżeli naruszenie będzie stanowić oczywiste naruszenie normy prawnej uważanej za 
zasadniczą dla porządku prawnego państwa wezwanego lub prawa uznanego za podstawowe w tym 



porządku prawnym” (zob. wyrok z 28 kwietnia 2009 r., C-420/07 Meletis Apostolides). W wyroku tym TS 
przypomniał, że art. 34 rozporządzenia nr 44/2001 powinien być interpretowany w sposób ścisły, jako że 
stanowi on przeszkodę w realizacji jednego z podstawowych celów rozporządzenia. Powoływanie się na 
omawianą klauzulę powinno więc mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach. Jak dalej stwierdził 
TS, poprzez wprowadzenie zakazu kontroli merytorycznej orzeczenia zagranicznego, art. 36 i art. 45 
ust. 2 rozporządzenia nr 44/2001 stoją na przeszkodzie temu, by sąd państwa wezwanego odmówił 
uznania lub wykonania tego orzeczenia jedynie z powodu istnienia różnicy między normą prawną 
zastosowaną przez sąd państwa pochodzenia a normą, jaką zastosowałby sąd państwa wezwanego, 
gdyby to on orzekał w sprawie. Sądowi państwa wezwanego nie wolno także badać prawidłowości oceny 
prawnej ani oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd państwa pochodzenia. 

Na temat klauzuli porządku publicznego zob. ponadto następujące wyroki TS: z 6 września 2012 
roku, C-619/10 Trade Agency Ltd; z 23 października 2014 roku, C-302/13 flyLAL-Lithuanian Airlines AS; 
z 16 lipca 2015 roku,C-681/13 Diageo Brands BV; z 25 maja 2016 roku,C-559/14 Rūdolfs Meroni. 

 

 

Ochrona pamięci o ofiarach zbrodni II Wojny Światowej 
i prawdy historycznej z perspektywy prawa międzynarodowego 

Michał Balcerzak 

Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy prawo międzynarodowe publiczne reguluje 
kwestie związane z kultem pamięci ofiar II Wojny Światowej oraz czy może być źródłem zobowiązań 
państw w dziedzinie ustalania prawdy historycznej oraz reagowania na wypowiedzi sprzeczne z 
obiektywną prawdą dotyczącą zdarzeń historycznych. Już na wstępie należy postawić tezę, że kwestia 
historycznego i tragicznego dziedzictwa II Wojny Światowej znalazła się u podstaw kształtowania ładu 
międzynarodowego – w tym porządku prawnomiędzynarodowego – po 1945 roku. Świadczą o tym 
wyraźne odniesienia do pamięci o zbrodniach II Wojny Światowej (a więc przede wszystkim ich ofiarach) 
zawarte w preambułach do najważniejszych dokumentów kształtujących porządek międzynarodowy, tj. 
Karty Narodów Zjednoczonych (1945), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) oraz Konwencji o 
zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (1948). Obecność odniesień do zbrodni i ofiar II Wojny 
Światowej w dokumentach międzynarodowych będzie omówiona w tekście pokonferencyjnym. 

Zasadna byłaby zatem teza, że prawo międzynarodowe po II Wojnie Światowej w istotny sposób 
odwołuje się do pamięci o jej ofiarach. Jednak z drugiej strony trudno wskazać normy powszechnego 
prawa międzynarodowego, które stanowiłyby źródło ogólnych zobowiązań państw do kultywowania 
pamięci o ofiarach oraz dbania o prawdę historyczną. Innymi słowy, nie wydaje się, aby na państwach 
ciążyły w tej mierze obowiązki wynikające np. z norm zwyczajowych prawa międzynarodowego. Istnieją 
natomiast przykłady norm traktatowych, które odnoszą się do konkretnych zobowiązań w zakresie kultu 
pamięci ofiar – opracowanie pokonferencyjne zawiera w tym względzie przykłady m.in. z polsko-
niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17. czerwca 1991 roku. Z ducha i 
litery tego traktatu można byłoby także wywodzić obowiązki państw w zakresie dbałości o rzetelny i 
zgodny z prawdą przekaz historyczny stosunków polsko-niemieckich. 

Kolejną kwestią poruszaną w artykule będzie odpowiedź na pytanie, czy prawo międzynarodowe 
może być pomocne w staraniach o obiektywny przekaz historyczny na temat funkcjonowania niemieckich 
obozów koncentracyjnych, założonych przez III Rzeszę na terytorium okupowanego Państwa Polskiego. 
Kwestia ta zostanie omówiona w kilku aspektach: po pierwsze, na tle funkcjonującej od dłuższego czasu 
w orzecznictwie sądów międzynarodowych koncepcji „prawa do prawdy” (koncepcja ta zakłada prawo 
człowieka do poznania prawdy o losach swoich najbliższych w kontekście tzw. wymuszonych zaginięć, 
ale można postulować rozszerzenie jej także na płaszczyznę wiedzy o zdarzeniach historycznych). Po 
drugie, omówiona zostanie przydatność norm z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka w 
zakresie ochrony reputacji i dobrego imienia jako składników prawa do prywatności (np. w art. 8 
Europejskiej konwencji praw człowieka). 



 

 

Granice wolności ekspresji i dopuszczalność ingerencji państwa 
w wypowiedzi zniekształcające pamięć o Holokauście  

w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

Jakub Czepek 

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) pojmuje wolność ekspresji zagwarantowaną w art. 
10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) dość szeroko. Obejmuje ona zarówno prawo do 
posiadania własnych poglądów, jak też prawo do przekazywania oraz poszukiwania i otrzymywania 
informacji i idei.  

Charakter i treść wypowiedzi objętej ochroną Konwencji jest dość szeroki. Omawiane gwarancje 
mają zastosowanie nie tylko do „informacji” czy „idei”, które są korzystnie odbierane jako nieobraźliwe lub 
obojętne, lecz również do tych, które obrażają, szokują lub niepokoją. Jest to podyktowane wymogami 
pluralizmu, tolerancji i otwartości umysłu, bez których nie może istnieć społeczeństwo demokratyczne3. 

Naturalnie, wolność ekspresji nie ma charakteru nieograniczonego. Artykuł 10 musi być 
odczytywany przy uwzględnieniu art. 17 EKPC, który wyklucza wyrażanie opinii jako pozwalającej 
komukolwiek na „podjęcie działań lub dokonania aktu zmierzającego do zniweczenia praw i wolności 
zawartych w Konwencji”. Jeżeli wypowiedź będzie miała taki charakter to przestanie korzystać z ochrony 
gwarantowanej przez art. 10. 

Wykorzystanie przez Trybunał art. 10 odczytywanego na tle art. 17 zarezerwowane jest dla 
wypowiedzi, które w najpoważniejszy sposób naruszają wolność ekspresji jako sprzeczne z 
fundamentalnymi założeniami społeczeństwa demokratycznego. Taki zakaz obejmuje – między innymi – 
zakaz szerzenia doktryny nazistowskiej oraz negowania faktów historycznych dotyczących zbrodni 
Holokaustu (tzw. kłamstwo oświęcimskie). 

Europejski Trybunał Praw Człowieka, a wcześniej Europejska Komisja Praw Człowieka 
wielokrotnie badały sprawy, w których pojawiały się wypowiedzi całkowicie lub częściowo podważające 
fakt Holokaustu4. Organy strasburskie konsekwentnie stwierdzały, że tego rodzaju wypowiedzi nie 
korzystają z ochrony zagwarantowanej przez art. 10 EKPC.  

 Ponadto, ETPC uznał, że podważanie realności, wymiaru i powagi Holokaustu, które nie stanowi 
debaty historycznej, lecz potwierdzony fakt, stanowi próbę rehabilitacji reżimu nazistowskiego i oskarża 
ofiary o fałszowanie historii5. Jest to także wyraz pogardy wobec ofiar wspomnianej zbrodni6. 

Dotychczas Trybunał badał także zakres wypowiedzi chronionej na gruncie wolności ekspresji w 
kontekście debaty historycznej. W tej sferze sędziowie podnosili argumenty konieczności takiej debaty, 
zwłaszcza w sytuacji znacznego upływu czasu oraz analizowali, czy wypowiedź tego rodzaju nie stanowi 
zaprzeczenia zbrodni nazistowskich (głównie Holokaustu). W ten sposób ETPC orzekł w sprawie 
Lehideux i Isorni przeciwko Francji, w której badał zgodność z art. 10 wypowiedzi apologizujących 
kolaborację rządu francuskiego z niemiecką III Rzeszą7. Podobny mechanizm został zastosowany w 
sprawie Orban i inni przeciwko Francji, w której sędziowie zbadali wypowiedzi dotyczące zbrodni 
wojennych i tortur stosowanych w Algierii w latach 1957-19588. 

Nawet w tego rodzaju sprawach ETPC podkreślał, że potrzeba debaty historycznej nie uzasadnia 
jakiegokolwiek negowania czy nawet częściowego podważania faktu zbrodni Holokaustu. W tym 

                                                           
3 Wyrok ETPC w sprawie Handyside przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 7 grudnia 1976 roku, nr skargi 5493/72, § 49. 
4 Wyrok ETPC w sprawie Perinçek przeciwko Szwajcarii (Wielka Izba) z 15 października 2015 roku, nr skargi 27510/08, § 
209 i nn. 
5 Decyzja ETPC w sprawie Garaudy przeciwko Francji z 24 czerwca 2006 roku, nr skargi 65831/01. 
6 Decyzja ETPC w sprawie Witzsch (nr. 2) przeciwko Niemcom z 13 grudnia 2005 roku, nr skargi 7485/03. 
7 Wyrok ETPC w sprawie Lehideux i Isorni przeciwko Francji z 29 września 1998 roku, nr skargi 24662/94, § 46 i nn. 
8 Wyrok ETPC w sprawie Orban i inni przeciwko Francji z 15 stycznia 2009 roku, nr skargi 20985/05, § 33 i nn. 



kontekście warto poddać analizie wypowiedzi zawierające nieprawdziwe twierdzenia historyczne 
obejmujące takie określenia, jak „polski obóz zagłady” czy „polski obóz koncentracyjny”. 

Celem niniejszego opracowania jest próba analizy potencjalnego rozstrzygnięcia, jakie mógłby 
wydać Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec wypowiedzi zawierających określenia „polski obóz 
zagłady”, „polski obóz koncentracyjny” w kontekście niemieckich obozów zagłady i niemieckich obozów 
koncentracyjnych z okresu II Wojny Światowej.  

Podstawę do takich rozważań stanowią standardy EKPC oraz dotychczasowe orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej materii. 

 

 

Penalizacja tzw. miękkiego kłamstwa oświęcimskiego w kontekście rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 806) 

Rafał Guzik 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 806) niewątpliwie jest reakcją na pojawiające się coraz częściej 
publikacje w zagranicznych mediach, w których mowa o „polskich obozach koncentracyjnych”, „polskich 
obozach zagłady” itp. Projektodawcy dostrzegli, iż niewystarczającym jest stosowanie not 
dyplomatycznych, czy innych interwencji pozaprawnych, a zasadnym jest zwalczanie tego typu 
wypowiedzi przy użyciu norm prawa karnego.  

W wystąpieniu pt. „Penalizacja tzw. miękkiego kłamstwa oświęcimskiego w kontekście 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu (druk nr 806)” autor podejmuje się próby oceny wskazanego projektu, przede wszystkim z 
uwzględnieniem spójności systemu prawa karnego, a także z punktu widzenia naczelnej zasady prawa 
karnego – nullum crimen sine lege (certa). W swej analizie, w pierwszej kolejności autor uzasadnia pojęcie 
„miękkiego kłamstwa oświęcimskiego”. Autor w ten sposób określa wypowiadanie takich sformułowań, 
jak „polskie obozy koncentracyjne” czy „polskie obozy zagłady”. Autor stawia tezę, że kłamstwo to nie jest 
tak napastliwym i z natury fałszywym, jak klasyczne kłamstwo oświęcimskie, gdzie wprost zaprzecza się 
zbrodniom Holokaustu. Zdaniem autora, właśnie z uwagi na subtelność tego kłamstwa, zdaje się ono być 
znacznie bardziej szkodliwym społecznie, aniżeli klasycznie definiowane Holocaust denial.  

W dalszej części autor analizuje, czy na podstawie obowiązujących przepisów karnych w Polsce, 
możliwym jest pociągnięcie do odpowiedzialności za sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” i im 
podobne. Autor rozważa penalizację na podstawie takich przepisów, jak: art. 55 ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (ustawa o IPN), art. 132a 
Kodeksu karnego, który utracił już moc, a także art. 133 Kodeksu karnego Dokonany przegląd przepisów, 
zawartych we wskazanych ustawach, nie pozwala jednak na przyjęcie, iż de lege lata tego rodzaju 
wypowiedzi pozwolą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.  

Wreszcie autor przechodzi do oceny propozycji rządowej – projektu ustawy o zmianie ustawy o 
IPN (druk nr 806). Na wstępie autor zauważa, że nie jest to pierwsza propozycja nowelizacyjna, jakkolwiek 
poprzednie projekty upadły. Rządowy projekt podejmuje kompleksowe podejście do kwestii tzw. 
miękkiego kłamstwa oświęcimskiego, skupiając się nie tylko na warstwie karnoprawnej (materialnej), ale 
także płaszczyźnie prawa cywilnego (ochrona dóbr osobistych). Autor dość krytycznie ocenia zamysł 
projektodawców, dostrzegając, iż stosowanie przepisów może napotkać niebagatelne problemy. W 
szczególnie krytyce należy poddać opis znamion projektowanego art. 55a ust. 1 ustawy o IPN, jako nadto 
rozbudowanych i nieprecyzyjnych. Nonsensem dla autora są również założenia projektowanego typu 
nieumyślnego art. 55a ust. 2 ustawy, czy też wprowadzenie kontratypu w art. 55a ust. 3, wzorowanego 
na art. 256 § 3 Kodeksu karnego. Pomimo licznych niedoskonałości projektu, autor zgadza się z twórcami, 
iż tego rodzaju penalizacji jest potrzebna. Koniecznym jest jednakże dostrzeżenie niebezpieczeństw 
związanych ze stosowaniem ustawy w projektowanym kształcie i adekwatne zredagowanie przepisów.  



Finalnie autor przytacza własną propozycję zmiany ustawy. Autor za zdecydowanie 
niewystarczające uważa dotychczasowe zabiegi MSZ, czy jakiekolwiek działania edukacyjne, które – 
choć są wsparciem w internalizacji norm, nie przyczyniły się w ostatnich latach do zaniechania głoszenia 
kłamliwych określeń o obozach koncentracyjnych i zagłady. Propozycja autora zbudowana na jest na 
bazie istniejącego przepisu art. 55 ustawy o IPN, który „rozbity” zostaje na trzy jednostki redakcyjne. Autor 
ma jednak świadomość po pierwszego tego, jak niedoskonałym narzędziem jest język, a po drugie, iż 
przepis karny rządzi się swoimi prawami, w tym w szczególności istotną jest zasada nullum crimen sine 
lege certa. 

 

 

Zasady odpowiedzialności karnej cudzoziemców,  
w tym mieszkających za granicą, przed polskim sądem karnym 

Janusz Bojarski 

Rozważania dotyczące odpowiedzialności cudzoziemca na podstawie przepisów polskiego 
prawa karnego rozpocząć należy w ogóle od funkcji prawa w państwie. Jeżeli chodzi o funkcje prawa 
karnego, to z reguły wskazuje się na gwarancyjną, ochronną, sprawiedliwościową i kompensacyjną. 
Funkcje te nazwać by można funkcjami wewnętrznymi, to znaczy tworzenie i stosowanie prawa karnego 
są sposobami osiągania zamierzonego stanu rzeczy w państwie. Ale wymierzanie sprawiedliwości jest 
jednym z atrybutów suwerenności sprawującego władzę, zaś wymierzanie sprawiedliwości w sprawach 
karnych jest najbardziej wyrazistym tego przykładem. 

Suwerenność wyrażana poprzez sprawowanie wymiaru sprawiedliwości występuje w dwóch 
aspektach – terytorialnym i osobowym. W tym pierwszym chodzi o przyznanie sobie kompetencji do 
ścigania przestępstw popełnionych na swoim terytorium, bez względu na obywatelstwo sprawcy. 
Jedynym wyjątkiem, wynikającym z pewnej tradycji w stosunkach między suwerennymi podmiotami, jest 
immunitet dyplomatyczny i konsularny. Natomiast w obszarze osobowym, państwo nakazuje swojemu 
obywatelowi przestrzegania wewnętrznego porządku prawnego również podczas pobytu za granicą. W 
zasadzie obywatel może być sadzony w kraju bez względu na to, gdzie popełni przestępstwo. 

Konsekwencją takiego ujmowania roli prawa karnego jest odpowiednia konstrukcja przepisów 
dotyczących międzynarodowych aspektów prawa karnego. Te, które dotyczą czynów popełnionych na 
własnym terytorium są prostsze i bardziej jednoznaczne. Inaczej jest, kiedy regulacje dotyczą 
przestępstwa popełnionego za granicą. Wówczas uzasadnieniem dla przyznania sobie prawa do ścigania 
przestępstw jest ochrona pewnych dóbr. 

Pierwszą z zasad stosowania polskiej ustawy karnej w stosunku do cudzoziemca jest tzw. zasada 
przedmiotowa zwykła. Zgodnie z art. 110 Kodeksu karnego, ustawę taką stosuje się do cudzoziemca, 
który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej, 
obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej oraz do cudzoziemca, który popełnił za granicą przestępstwo o charakterze terrorystycznym. W 
takim przypadku wymagane jest spełnienie wymogu podwójnej karalności, to znaczy czyn musi być 
zabroniony zarówno przez przepis obowiązujący w Polsce, jak i prawo miejsca jego popełnienia. 
Pojęciem, które w tym przypadku wymaga pogłębionej analizy, to „interesy Rzeczpospolitej Polskiej”. 

Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub 
zewnętrznemu Rzeczypospolitej Polskiej, polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym, polskim 
interesom gospodarczym lub fałszywych zeznań złożonych wobec urzędu polskiego, ewentualnie z 
przestępstwa, z którego została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, polski ustawodawca zrezygnował z wymogu, aby czyn był przestępstwem za 
granicą. Decydujący jest polski stan prawny. Wynika to z bardzo wysokiej wagi chronionych w tym 
przypadku dóbr oraz ich charakteru, gdyż w wielu sytuacjach trudno oczekiwać, aby dane zachowanie 
naruszało interesy innego państwa niż Polska, a w przypadku przestępstw przeciwko bezpieczeństwu 



wewnętrznemu lub zewnętrznemu Rzeczypospolitej, te interesy mogą być wręcz ze sobą sprzeczne. 
Zasada ta określana jest jako zasada przedmiotowa obostrzona. Podobna do niej jest zasada represji 
wszechświatowej, zawarta w art. 113 Kodeksu karnego. Również tu nie ma wymogu podwójnej 
karalności. Wystarczy, że do ścigania danego przestępstwa Polska zobowiązana jest na podstawie umów 
międzynarodowych lub chodzi o przestępstwo określone w Rzymskim Statucie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego. Dodać można, że te dwie ostatnie zasady obejmują także przestępstwa popełnione 
za granicą przez obywateli polskich, jednakże kwestia ta zostanie tutaj pominięta. 

Ostatnia zasada, odpowiedzialności zastępczej, ma marginalne znaczenie dla polskiego systemu 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Pozwala ona na pociągnięcie do odpowiedzialności na 
podstawie polskiej ustawy cudzoziemca, który popełnił przestępstwo za granicą, jeżeli nie ma do niego 
zastosowania żadna z wymienionych dotychczas zasad i czyn zabroniony jest w ustawie karnej polskiej 
zagrożony karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności, a sprawca przebywa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i nie postanowiono go wydać. 

 

 

Wykonywanie za granicą wyroków polskich sądów karnych, 
skazujących cudzoziemców przebywających za granicą 

Paweł Wiliński 

Koncepcja prawa do prawdy to idea, która w ujęciu społecznym łączy się z intuicyjnym ujęciem 
poczucia sprawiedliwości. To, co jest sprawiedliwe odpowiada prawdzie. Ochrona prawdy i wiedzy o 
prawdzie jest działaniem zasługującym na aprobatę. Fałszowanie prawdy, propagowanie nieprawdziwych 
informacji łączy się z potępieniem. Znacznie trudniej jest jednak walczyć o zachowanie prawdy, jeśli 
informacje o tym, co się wydarzyło nie są dobrze znane tam, gdzie próbuje się utrwalić nieprawdziwe 
informacje. Dyskutując o prawdzie o zbrodniach okresu II wojny światowej i ich ściganiu, zapominamy o 
ogromnych polskim dorobku prawnym w tym zakresie, m.in. Deklaracji z 1942 roku z St. James Palace, 
dorobku T. Cypriana i J. Sawickiego oraz innych badaczy, o Konwencji ONZ o niestosowaniu 
przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, przyjętej w 1968 r. z inicjatywy 
Polski. Wartościowe naukowo opracowania, np. praca K. Daszkiewicz, „Niemieckie ludobójstwo na 
narodzie polskim (1939-1945)”, ukazują się w niewielkich nakładach, nie są tłumaczone na języki obce. 

Prawo jest przede wszystkim narzędziem społecznym służącym rozwiązywaniu konfliktów. Gdy 
zaczynamy odwoływać się do instrumentów prawa karnego, w dodatku określając nowe pola 
kryminalizacji (por. projekt zmian ustawy o IPN) poszukujemy możliwości wykonywania wyroków 
wydanych w sprawach karnych w związku z naruszeniem dóbr prawnie chronionych związanych z prawdą 
o zbrodniach II wojny światowej. Wkraczamy jednak na zupełnie nowe pola dyskusji. Nie odnoszą się do 
istniejącego, lecz projektowanego stanu prawnego. 

Przedstawione w referacie szczegółowe rozważania stanowią odpowiedź na zadane autorowi 
pytanie o możliwość wykonywania wyroków w sprawach karnych wobec cudzoziemców przebywających 
poza granicami Polski. 

W zakresie uwag ogólnych omówiono przede wszystkim założenia karnoprocesowego 
obowiązku ścigania przestępstw, który spoczywa zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 10 § 1 
Kodeksie postępowania karnego na organach powołanych do ścigania przestępstw – w zakresie 
przestępstw ściganych z urzędu. Dla rozpoczęcia ścigania przestępstwa z procesowego punktu widzenia 
konieczne jest istnienie materialnej podstawy – czynu zabronionego, typizowanego w Kodeksie karnym 
albo innym akcie prawnym, np. ustawie o IPN oraz procesowej podstawy – uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia przestępstwa (art. 303 Kodeksu postępowania karnegi). Wskazano tu także na zakres 
podmiotowy ścigania przestępstw oraz ogólną ocenę problematyki efektywności ścigania cudzoziemców 
za popełnione przestępstwa. 



Przedstawiono podstawowe mechanizmy współpracy karnej w sprawach międzynarodowych w 
odniesieniu do kwestii wykonywania wyroków, reguł współpracy w ramach Unii Europejskiej (m.in. zasad 
wzajemnego uznawania orzeczeń, podwójnej przestępności, specjalności) oraz w reżimie prawa 
międzynarodowego. Przedstawiono podstawowe założenia procedury współpracy w obu tych modelach 
(mechanizmy wystąpienia i wykonania wniosku), oraz instrumentów współpracy (m.in. europejski nakaz 
aresztowania, wzajemne uznawanie kar pieniężnych, orzeczeń w zakresie przepadku, kar pozbawienia 
wolności, orzeczeń probacyjnych). 

W dalszej części przedstawiono problematykę wydawania wyroków wobec oskarżonych, z 
perspektywy ich udziału w postępowaniu. Wskazano na możliwość prowadzenia postępowania na 
określonych jego etapach bez udziału oskarżonego, w tym w postępowaniu przygotowawczym, w 
zakresie udziału w rozprawie. Omówiono sytuacje w których oskarżony jest dostępny dla wymiaru 
sprawiedliwości, ale jego udział nie jest obligatoryjny i oskarżony nie jest obecny, sytuacje, w których 
oskarżony nie jest dostępny dla wymiaru sprawiedliwości na pewnych etapach, a wreszcie, gdy nie jest 
dostępny zupełnie. Zwrócono wreszcie uwagę na niedopuszczalność prowadzenia postępowania 
karnego w całości bez udziału oskarżonego (proces in absentia) i instrumenty, które to uniemożliwiają. 
Dopuszczalność przeprowadzenia postępowania karnego bez udziału oskarżonego i skazania w takim 
trybie stanowiłoby zaprzeczenie sprawiedliwości materialnej i rzetelności postępowania karnego. 
Oskarżonemu można byłoby w takim trybie udowodnić cokolwiek. Wskazano na instrumenty procesowe 
służące zapewnieniu udziału oskarżonego w postępowaniu karnym obowiązujące w ujęciu krajowym, 
unijnym i międzynarodowym (wezwania, doręczenia, wnioski o dokonanie czynności przesłuchania). 

Przedstawiono też procesowe instrumenty służące ściganiu podejrzanych, w tym także 
przebywających za granicą, w celu odbycia z ich udziałem postępowania karnego albo wykonania kary 
orzeczonej w warunkach rzetelnego procesu. Wskazano, że dla prowadzenia postępowania wobec 
cudzoziemca przebywającego poza granicami kraju wykorzystane mogą być dwa odmienne mechanizmy 
działania: służące dostarczeniu osoby, której dotyczy postępowanie do kraju albo służące przekazaniu 
ścigania państwu pobytu cudzoziemca. Omówiono reguły i podstawowe zasady ich funkcjonowania. 

 

Krótki żywot penalizacji dyfamacji narodu i państwa polskiego  

– studium przypadku i wnioski na przyszłość 

Bartosz Lewandowski 

 

Stosunkowo rzadko nowelizacje polskiego prawa karnego, w tym nawet prawa materialnego, jakże 

często hołubionego przez speców od marketingu politycznego, prowokują do ogólnopolskiego dyskursu 

z udziałem wszystkich nieomal grup społecznych związanych, choćby luźno, z procesami tworzenia i 

stosowania prawa, w tym z ocenami tych procesów. Prawnicy, tak teoretycy, jak i praktycy, dziennikarze 

i publicyści, politolodzy, politycy czy artyści, jeszcze rzadziej interesują się zmianami dotykającymi 

pojedynczych, czasem zdawałoby się – zupełnie marginalnych, przepisów prawa. Niemal zupełnie już 

niespotykany jest dyskurs toczony w tych klimatach na poziomie międzynarodowym, choć ma on realne 

przełożenie na stosunki dyplomatyczne z innymi podmiotami prawa międzynarodowego  

i wpływa na kierunki polityki zagranicznej rządu polskiego. Na tym tle ścisłym fenomenem,  

z trudem dającym się porównać z innymi wydarzeniami o podobnym charakterze, jest międzynarodowy, 

światowy, dyskurs nad nowelizacją ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku  

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, uchwalonej 

przez Sejm RP w dniu 26 stycznia 2018 roku, dodającej do systemu prawnego nowe przepisy art. 55a i 

art. 55b (art. 1 pkt 6), które weszły w życie 1 marca 2018 roku. 



„Krytyczne” przepisy wskazanej ustawy obowiązywały ledwie przez 137 dni, swoim normatywnych 

żywotem pozostając w zupełnej dysproporcji i asymetrii do intensywności, tak jakościowej, jak i ilościowej, 

debaty toczonej z udziałem innych państw nad kryminalizacją dyfamacji narodu i państwa polskiego. W 

debatę tę zaangażowani byli nie tylko eksperci prawni, ale także Prezydent RP, Trybunał Konstytucyjny, 

Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, politycy, a nawet oficjele innych krajów, w tym 

zwłaszcza USA i Izraela, dziennikarze i publicyści, słowem – wszyscy, których zmiany normatywne mogą  

w jakikolwiek sposób poruszyć, choćby nie dotyczyły ich bezpośrednio.  

Przepisy znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej nie znalazły zastosowania (na 

ich podstawie nie doszło do żadnego skazania), a mimo to postawa polskiego ustawodawcy wprawiła w 

zdumienie. Początkowo jasne i stanowcze jego stanowisko rozmyło się w ogniu krytyki, co nie przysłużyło 

się ani autorytetowi Państwa Polskiego, ani merytorycznej ocenie działań podejmowanych przez 

polskiego ustawodawcę. 

Opracowanie objęte niniejszym omówieniem – prócz wstępu, do którego nawiązuje pierwsza część 

tego streszczenia – podzielone zostało jeszcze na cztery części. 

W pierwszej części opracowania postawiono pytanie „czyli co?”, odnosząc je do art. 55a i 55b 

ustawy o IPN. Celem artykułu, co zostało wprost wyrażone w jego treści, nie jest analiza dogmatyczna 

jakichkolwiek przepisów ustawy o IPN, choćby tych najbardziej newralgicznych dla prowadzonych w nim 

rozważań. Z konieczności jednak, by odpowiedzieć na węzłowe pytania postawione centralnie w tekście, 

należało omówić znamiona konstruujące czyny zabronione, określone w przywołanych art. 55a i 55b 

ustawy o IPN. Oprócz dość szczegółowego, ale uzasadnionego ambicjami opracowania, omówienia 

znamion strony podmiotowej i przedmiotowej przestępstw określonych w przywołanych artykułach, w 

tekście wiele uwagi poświęcono kwestiom proceduralnym, a tym zatem trybowi ścigania i rezygnacji z 

tzw. warunku podwójnej przestępności czynu. 

W kolejnej części opracowania próbowano ustalić ratio legis ustanowienia przepisów art. 55a i 55b 

ustawy o IPN oraz ocenić możliwość osiągnięcia celów, dla których przyjęto te przepisy. Rezygnując z 

dyskusji nad teoretyczno- i filozoficznoprawnym rozumieniem pojęcia celu i celowości, w pracy przyjęto 

założenie, że cele ustawodawcze tkwiące u podstaw uchwalenia art. 55a i 55b ustawy o IPN nadawały 

się do urzeczywistnienia: „Stoję na stanowisku, że realizacja deklarowanego przez projektodawców celu 

zawartego w ustawie o zmianie ustawy o IPN, jest możliwa i to zarówno na gruncie polskiej aksjologii 

konstytucyjnej, norm prawa międzynarodowego, jak również spójności systemowej prawa”. Przekonania 

o możliwości skutecznego przeciwdziałania dyfamacji narodu i państwa polskiego za pomocą przepisów 

omawianej ustawy nie niweczą wątpliwości, których nastręcza lektura uzasadnienia projektu ustawy. 

Weryfikacja tego przekonania stała się przy tym pretekstem do ustalenia modeli regulacji kłamstwa 

historycznego w innych państwach, analiz nadal obowiązującego art. 55 ustawy o IPN, oraz innych 

przepisów prawnych mogących mieć znaczenie dla oceny tytułowej dyfamacji, w tym przede wszystkim 

art. 133 Kodeksu karnego i art. 49 § 1 Kodeksu wykroczeń, a także przyjrzenia się orzecznictwu sądów 

polskich w tym temacie oraz nawiązania do orzecznictwa ETPCz. 

W ostatniej części opracowania zaprezentowano „przyczyny szybkiej śmierci” przepisów art. 55a i 

55b ustawy o IPN, wskazując przy tym – także w podsumowaniu wszystkich rozważań – że wiele winy za 

„upadek” tych przepisów ponosi polski ustawodawca, który nie przygotował się należycie do obrony 

niełatwych przecież przepisów, nie wykorzystując ani wcześniejszych doświadczeń na tym polu, ani 

umiejętności należytej informacji. Cel ustawy nie został zatem osiągnięty, pozostała za to niechęć do 

tematu. 



 

Czy polityka historyczna powinna być elementem narodowej strategii? 

Konstanty Pilawa, Michał Rzeczycki 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione w jego 

tytule, a zatem czy polityka historyczna powinna być elementem narodowej strategii? Próba tej 

odpowiedzi poprzedzona została obszerną refleksją na temat polskiej polityki historycznej. Autorzy 

wskazali na zinstytucjonalizowaną i realizowaną nieprzerwanie od 2005 roku agendę polskiego państwa 

w zakresie strategii historycznej, eksponując przy tym rolę odpowiedzialnego za prowadzenie rodzimej 

polityki historycznej Tomasza Mertę, m.in. dyskutanta Warszawskiego Klubu Krytyki Politycznej. 

Rozważania na tym polu zostały ulokowane na tle sytuacji społecznej i transformacji ustrojowej lat 90., 

kiedy wspólna narracja historyczna, wykraczająca poza komercyjno-merkantylny wymiar, z uwagi na 

intelektualny klimat tego okresu, była zasadniczo nieznana. Wskazano przy tym,  

że diagnozy warszawskich konserwatystów były charakterystyczne dla swojej epoki,  

a przywołany Reinhart Kosseleck, zajmujący się semantyką pojęć relewantnych dla dziejów europejskich, 

zdaje się uzasadniać przekonanie o progresywizmie jako najbardziej reprezentatywnym światopoglądzie 

dla Zachodu od XVIII wieku. W niniejszym opracowaniu myśl niemieckiego historyka przeplata się z 

reakcjami na transformacyjny progresywizm Dariusza Karłowicza, poglądami wspomnianego już 

Tomasza Merty i rozważaniami Marka Cichockiego, zawartymi w książce „Władza i pamięć”, gdzie 

Cichocki wyróżnia pamięć historyczną i ontologiczną. Analizowane są też zagadnienia rozpatrywane z 

socjologicznego stanowiska Michała Łuczewskiego, w tle którego pojawia się wątek „Kapitału moralnego” 

Durkheima, oraz Dariusza Gawina, odnoszącego się do Mickiewiczowskiej „Księgi narodu polskiego i 

pielgrzymstwa polskiego”. To właśnie poglądy przywołanych autorów stały się oparciem dla 

wprowadzenia, w którym przyszło dalej poszukiwać odpowiedzi na tytułowe pytanie o politykę historyczną 

w kontekście budowania narodowej strategii. Przy tej okazji odnotowano, że – pomimo ewidentnych 

różnic, także światopoglądowych i aksjologicznych – wymienionych autorów coś jednak łączy. Łączy ich 

przekonanie o konieczności polskiej polityki historycznej, zatem takiej, która jest osadzona właśnie w 

polskim kontekście. W ten sposób nakreślono w opracowaniu genezę polskiej polityki historycznej. 

W drugiej części tekstu, zatytułowanej „Nieodzowność polityki historycznej”, prowokacyjnie 

zakwestionowano celowość jej prowadzenia, a nawet wskazano na hipotetyczne zagrożenia płynące z jej 

prowadzenia, w tym na nieuchronne antagonizmy w relacjach międzynarodowych, wyrastające z 

nacjonalizmów i indywidualnych narracji. W tym kontekście wskazano na szczególną ekspozycję tych 

problemów w sprawach, gdzie stosowane jest określenie „polskie obozy śmierci” bądź jemu podobne, w 

szczególności gdy idzie o rozstrzygnięcie ewentualnie znieważającego charakteru takiej wypowiedzi dla 

całego Narodu Polskiego.  

Podstawową ambicją tkwiącą u podstaw napisania tekstu pt. „Czy polityka historyczna powinna 

być elementem narodowej strategii?” była nie tylko odpowiedź na tak postawione pytanie, lecz także 

wykazanie, że wszelkie zarzuty formułowane pod adresem polityki historycznej nie są prawdziwe, a jej 

prowadzenie jest zasadniczo nieuniknione. W ostatecznym więc rozrachunku w tekście chodziło o 

wykazanie, że już samo przeciwdziałanie relatywizacji zbrodni i ich sprawców jest rodzajem uprawiania 

polityki historycznej. Co więcej, w tekście wykazano, że istnieją obiektywnie dane formuły naruszające 

godność narodową, która nie jest zależna li tylko od subiektywnego poczucia obywatela. Dla weryfikacji 



przyjętych hipotez i szczegółowej argumentacji w tekście omówiono definicje narodu i doświadczenia 

historycznego, co uczynione zostało przede wszystkim na podstawie fundamentalnego dzieła A. Smitha 

pt. „Nacjonalizm”.  

W dalszej części tekstu zawarto próby rozwiązania problemu o tożsamość i kierunki modernizacji 

społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej i okresie realnego socjalizmu oraz kwestii odmiennych 

narracji historycznych, opierających się na ewidentnych nieprawdach i wyrządzających w ten sposób 

szkodę społeczeństwu polskiemu, a przynajmniej stawiających jego członków w złym świetle. 

Rozstrzygnięcie tak postawionych zagadnień dokonywa się na tle wywodów Cycerona, ale także przy 

odwołaniu się do współczesnych: Zygmunta Baumana i Aleidy Asmann, by nie przywoływać w tym 

miejscu autorów już wcześniej przywołanych. Wszystkie te uwagi poczynione w tekście i sformułowane 

w nim myśli służą w istocie jednemu celowi: wykazaniu powodów prowadzenia polityki historycznej. 

Swoistym „produktem ubocznym” takich rozważań jest chociażby wykazanie, że struktury 

ponadnarodowe (w tekście odwołano się do Unii Europejskiej), mimo swojej żywotności, nie są w stanie 

zastąpić narodu i jego znaczenia, ergo: nie są w stanie zlikwidować podstawowego podmiotu 

prowadzenia polityki historycznej. 

Ostatnia część tekstu zawiera badania i analizy orzecznictwa w sprawach, w których użyto 

stwierdzenia „polskie obozy śmierci” lub jemu podobne, a których wyniki umacniają we wcześniej 

postawionych diagnozach, w tej przede wszystkim, że państwo powinno prowadzić politykę historyczną, 

także dla ochrony godności narodowej. 

 

Swoboda wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych na tle spraw związanych  

z kultem pamięci osoby bliskiej, tożsamością narodową i prawdą historyczną 

Ludwik Jurek 

 

Problematyka przeciwstawienia swobody wypowiedzi ochronie dóbr osobistych, analizowana w 

kontekście spraw związanych z kultem pamięci osoby bliskiej, tożsamością narodową i prawdą 

historyczną, zdaje się stale zyskiwać na znaczeniu i aktualności, a to dzięki wzrastającej w minionych 

latach liczbie postępowań sądowych, w których w opozycji do siebie rozstawione zostają dwa dobra 

chronione prawem a pozostające w takiej konstelacji w konflikcie, a to: wolność debaty historycznej i 

ochrona praw jednostki. Jest to konflikt dalece wykraczający poza ramy rodzimego dyskursu o granicach 

odpowiedzialności prawnej za wypowiedzi naruszające cześć innych, lecz wyrastającego z debaty 

historycznej czy debaty o historii. Jest to przy tym konflikt grożący nie tylko „jurydyzacją” historii, ale też 

„efektem mrożącym” w przestrzeni naukowej, a nawet szerzej – publicznej. 

Tak zdiagnozowana problematyka zajmuje centralne miejsce w przygotowanym tekście naukowym 

pt. „Swoboda wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych na tle spraw związanych z kultem pamięci osoby 

bliskiej, tożsamością narodową i prawdą historyczną”. Rozstrzygnięcie o dobrach prawnych 

pozostających między sobą w kolizji wymaga uprzedniego odniesienia się do najbardziej palących 

zagadnień związanych z tzw. prawdą historyczną, zwłaszcza zaś z jej badaniem i ewentualną ochroną, 

wszak ta – jak się okazuje – nie zawsze jest zdolna do skutecznej samoobrony. Tym samym przedmiotem 

dociekań autora w ramach omawianego artykułu są nie tylko problemy wyrastające z tak czy inaczej 



pojmowanej prawdy historycznej, ale także wnioski dające się wyprowadzić z orzecznictwa ETPCz w 

płaszczyźnie debaty historycznej, orzecznictwa polskich sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, 

niebezpieczeństwa płynące dla nieskrępowanego i wolnego od jurydycznego „nacisku” dyskursu 

naukowego oraz wyważenie proporcji pomiędzy potrzebą zapewnienia takiego bezpieczeństwa a ochrony 

dóbr osobistych, także związanych z kultem osoby zmarłej. W końcu też artykuł skupia się, dość zresztą 

obszernie, na analizie potencjalnego naruszenia dobra osobistego, jakim pozostaje tożsamość narodowa, 

poprzez wypowiedź dotyczącą historii całego narodu, a zatem niespersonalizowanych indywiduów.  

Wykonanie zadania, które autor postawił sam sobie, nie wydaje się rzeczą prostą, wszak jest on 

prawnikiem, a proces dochodzenia do prawdy historycznej przebiega wedle odmiennych procedur i 

rygorów, aniżeli sięgnięcie po tzw. prawdę sądową, co zresztą zostało dość szczegółowo omówione w 

niniejszym tekście. 

W streszczanym w tym miejscu opracowaniu szczególnie wiele uwagi poświęcono wspomnianemu 

już orzecznictwu ETPCz, nie można bowiem analizować orzecznictwa sądów polskich w sprawach 

antagonizmów pomiędzy wolnością debaty historycznej a ochroną dóbr osobistych jednostki. Jest to 

wyraźnie widoczne w niekwestionowanych inspiracjach orzecznictwem strasburskim, podchwytywanym 

przez polski Sąd Najwyższy. Poza tym ETPCz może poszczycić się zdecydowanie bogatszym dorobkiem 

orzeczniczym w tym temacie, aniżeli nasze sądy rodzime. W opracowaniu, o którym tutaj mowa, wiele 

uwagi poświęcono zatem podstawowym elementom dorobku orzeczniczego ETPCz, do którego zaliczyć 

trzeba: podstawowe znaczenie swobodnej debaty o faktach w społeczeństwie demokratycznym; 

założenie, że rolą sądów nie jest badanie prawdziwości dyskusyjnych twierdzeń historycznych; 

dopuszczenie większej ingerencji państwa w sprawach o wolność wypowiedzi i elementów życia 

prywatnego z art. 8 EKPCz (stosowanie testu proporcjonalności); sceptycyzm ETPCz do wymogu 

wykazania przez pozwanego prawdziwości podnoszonych twierdzeń o znaczeniu historycznym; 

zwiększanie swobody oceny historycznej wraz z upływem czasu dzielącego ocenę od ocenianego 

zdarzenia; objęcie dobrego imienia zmarłych ochroną pośrednią z art. 8 EKPCz; uznanie szczególnej roli 

profesjonalnych historyków w dyskursie publicznym; podstawowe znaczenie dostępu do źródeł 

historycznych. 

W nawiązaniu do powyższego, w artykule dokonano szczegółowej analizy tendencji orzeczniczych 

w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych wypowiedzią dotyczącą historii. Wiele uwagi 

poświęcono zasygnalizowanej przed momentem niemożności ustalenia tzw. prawdy historycznej w 

postępowaniu sądowym; nieskrępowanej debacie publicznej leżącej w interesie publicznym; 

problematyce zastąpienia wymogu prawdziwości wymogiem należytej staranności przy ocenie 

bezprawności wypowiedzi; właściwej identyfikacji wypowiedzi o przeszłości (w kontekście stworzenia 

wzorca starannego działania); roli i znaczeniu audytorium, do którego adresowana jest wypowiedź – przy 

ocenie ewentualnej jej bezprawności; zagadnieniu oświadczenia, którego treść usuwałaby skutki 

naruszenia dobra prawem chronionego. Najwięcej bodaj miejsca w systematyce opracowania 

poświęcono jednak zakresowi ochrony kultu pamięci osób bliskich w sprawach dotyczących zdarzeń o 

charakterze historycznym, co wynikało ze stosunkowo złożonego jej charakteru. Całość rozważań została 

zamknięta wywodem dotyczącym dobra osobistego tożsamości narodowej. Opracowanie nie zawiera 

niemożliwego do napisania podsumowania całości. 

 



Dobra osobiste a wypowiedzi o «polskich obozach».  

Dlaczego nieprawdziwe wypowiedzi o obozach zagłady  

wywołują poczucie krzywdy? 

Lech Obara, Szymon Topa 

Niniejsze opracowanie dwojga autorów stanowi pionierską i innowacyjną – choć bez nadmiernej 

pretensjonalności w tym względzie i ze świadomością nadal niewypełnionych luk polskiej nauki prawa, w 

tym prawa karnego, cywilnego, a nawet administracyjnego – próbę urzeczywistnienia ambicji, polegającej 

– w ślad za sformułowanym tytułem – na odpowiedzi na pytanie, dlaczego nieprawdziwe (fałszywe) 

wypowiedzi o niemieckich nazistowskich obozach zagłady mogą wywoływać poczucie krzywdy. Dyskurs 

autorski w tej kwestii został ulokowany na tle osadzenia dóbr osobistych w poetyce semantycznej 

wyrażenia o „polskich obozach” i innych jego wariantach językowych. Wydaje się, że podstawowym 

walorem artykułu, obok częściowo przynajmniej zrealizowanego założenia o całościowym opracowaniu 

tematu, jest nie tylko wykonana analiza prawna, także w warstwie dogmatycznej na poziomie przepisów 

prawa karnego (w tym zwłaszcza art. 55 ustawy o IPN, art. 133 i 257 Kodeksu karnego) i prawa cywilnego 

(w tym zwłaszcza art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego), ale także bogate odniesienia do orzecznictwa polskich 

sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i nawiązania do dorobku ETPCz. Nie bez znaczenia pozostaje 

perspektywa prowadzonych wywodów: nie wyrasta ona li tylko z teoretycznej wiedzy autorów, ale także 

– a może i przede wszystkim – z osobistych ich doświadczeń praktycznych jako pełnomocników obywateli 

polskich w sprawach dyfamacyjnych związanych z użyciem określenia „polskie obozy [...]”. 

Zasadnicza część wywodu poprzedzona została obszernym, lecz w ocenie autorów – 

uzasadnionym, wprowadzeniem, w którym wskazano na rzeczywistych depozytariuszy wiedzy 

historycznej; nawiązano do skandalizującej wypowiedzi Baracka Obamy przy okazji uroczystości 

uhonorowania Jana Karskiego; przypomniano o interwencjach podejmowanych przez polskie MSZ w 

związku z incydentami z użyciem przymiotnika „polskie” dla określenia niemieckich nazistowskich obozów 

zagłady; wyeksponowano, że niemiecka narracja o Holokauście i II wojnie światowej jako takiej wyparła 

niemal całkowicie z ich opisu przymiotnik definiujący niemiecką odpowiedzialność na rzecz określenia 

mutacji językowych słowa „nazizm” wraz ze wszystkimi konsekwencjami zmiany wektorów winy i 

odpowiedzialność historycznej i prawnej z tego tytułu. 

Rozstrzygnięcie o problemie ujętym w tytule opracowania nie daje się sprowadzić do prostego 

pytania, lecz w istocie wymaga rozstrzygnięcia o kwestiach dla historii i prawa fundamentalnych. To 

właśnie z tego powodu w tekście wprost napisano, że „Stąd rodzi się pytanie, czy poczucie krzywdy, jakie 

doświadcza jednostka w związku z publicznymi, nieprawdziwymi wypowiedziami o sprawcach zbrodni 

popełnionych na byłych więźniach Auschwitz i byłych więźniach innych podobnych obozów zagłady, może 

stanowić podstawę powództwa i żądania od osoby, która rozpowszechnia taką wypowiedź, aby jej 

zaniechała i zrekompensowała powstałe w jej efekcie krzywdy? Innymi słowy, czy tego rodzaju 

zachowania, poza tym, że godzą w wizerunek Polski oraz godzą w szacunek do pamięci o ofiarach 

Holokaustu, równocześnie naruszają indywidualne wartości chronione prawnie na zasadzie art. 23 i 24 

KC?”. 

Odpowiedź na tak postawione pytanie (pytania) jest udzielana poprzez weryfikację prawdziwości 

licznych hipotez, a w zasadzie – w związku z wyrobionym zdaniem autorów na prezentowane zagadnienia 

– poprzez potwierdzanie stawianych tez. Pośród nich w tekście podkreślono m.in. tezę, że „[...] każda 

jednostka ma prawo do niesfałszowanej historii; sfałszowana bowiem historia traci tę swoją funkcję 



kształtującą wspólnotę i jednostkę, a wręcz przybiera funkcję negatywną, albowiem fałszuje wiedzę 

jednostki o świecie”, a w kontekście próby wyprowadzenia indywidualnego roszczenia z wypowiedzi 

pomawiającej naród jako kolekty stwierdzono, że „[...] nie można chronić Narodu Polskiego, jako wartości 

zbiorowej (dobra wspólnego), jeśli zostaną pozbawione ochrony tkwiące w człowieku omawiane tu 

wartości indywidualne, tj. tożsamość narodowa i godność narodowa”. Słuszność przekonania w tym 

względzie potęguje przyjęta prawdziwość założenia, że „[...] określenie «polskie obozy zagłady» fałszuje 

(zniekształca) pamięć o Holokauście, w ten sposób, że buduje u czytelnika nieprawdziwe wyobrażenie o 

udziale (zaangażowaniu) Polaków w powstaniu obozów koncentracyjnych w okresie drugiej wojny 

światowej (takich jak Majdanek lub Auschwitz). Jeśli zaś stwierdzenie to jest nieprawdziwe, fałszuje 

prawdę historyczną o Holokauście, to będzie per se razić poczucie godności i poczucie tożsamości 

narodowej Polaka, który jest świadomy i ma w pamięci śmierć milionów współobywateli w Holokauście”. 

Przyjęte założenia pisarskie korespondowały ze strukturą tekstu, na którą – prócz wspomnianego 

już wprowadzenia – składały się rozważania o pojęciu prawnym narodu polskiego, o umiejscowieniu i 

statusie historii Polski w Konstytucji RP, o historii Polski jako przedmiocie ochrony prawnokarnej, o 

znaczeniu historii dla poczucia wspólnoty narodowej, o bezprawnym charakterze wypowiedzi o „polskich 

obozach” (a w tym kontekście: zagadnienie indywidualizacji roszczenia związanego z 

rozpowszechnianiem wypowiedzi o „polskich obozach”). 

W podsumowaniu rozważań podjętych w omawianym tutaj opracowaniu napisano: „Mając na 

uwadze powyższe należy uznać, że wypowiedzi o «polskich obozach», choć nie odnoszą się 

bezpośrednio do konkretnej osoby i godzą w dobro wspólne, jakim jest Naród Polski (pomawia Naród 

Polski), to niezależnie (równocześnie) godzą w tą sferę psychiczną i emocjonalną członków wspólnoty (a 

przede wszystkim byłych więźniów i ich bliskich), która jest związana  

z uczestnictwem we wspólnocie narodowej”. 

Ustawodawca polski wobec (kryminalizacji) „polskich obozów [...]”.  

Kilka uwag eksperta BAS 

Marcin Berent 

Nie trzeba było zbyt wiele czasu od zakończenia drugiej wojny światowej, aby dało się 

zaobserwować próby relatywizacji dawnych wydarzeń, a także zniekształcania obrazu historii w jej 

naukowej tożsamości. Ocena tego, co minione nigdy nie jest wolna od subiektywnych zapatrywań i 

osądów dokonującego jej podmiotu, nierzadko jest także konsekwencją świadomych przekłamań lub z 

pozoru tylko niewinnych spekulacji, wynikających z niedostatecznej ilości źródeł poznania wcześniejszych 

faktów. Granicą dla każdej nauki jest jednak prawda, dla której nie ma alternatywy, nie ma bowiem pola 

niczyjego pomiędzy prawdą a fałszem.  

Przejawem tak rozumianej relatywizacji są formułowane od wielu lat w przestrzeni publicznej 

określenia, takie jak „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy koncentracyjne”. 

Intencje autorów tego typu wypowiedzi pozostają przy tym zupełnie indyferentne, a przynajmniej 

drugorzędne. Niezależnie od tego, czy przymiotnik „polski” stanowi jedynie refleks swoistego skrótu 

myślowego w relacji do kryteriów geograficznych, czy też jest produktem procesów ukierunkowanych na 

przypisanie Polakom współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez Niemców na okupowanym 

terytorium, to prowadzi on do wypaczenia prawdy o autentycznych wydarzeniach i jej percepcji  

w świadomości społecznej.  



Przekonanie o zagrożeniach płynących z fałszowania obrazu historii, pośród których znajduje się 

także poważna szkoda dla samego państwa, jak i jego obywateli, stało się punktem wyjścia dla podjęcia 

prac legislacyjnych nad ustawodawstwem zabezpieczającym przed dalszym zniekształcaniem obrazu 

historycznego i rozmywania odpowiedzialności za zbrodnie. W słuszności tego przekonania utwierdzała 

obawa, że społeczna szkodliwość tzw. wadliwych kodów pamięci będzie rosła wraz z niechybnym 

wymieraniem pokolenia, które mogłoby dać bezpośrednie świadectwo prawdzie. Wstępne wyniki badań 

uzasadniają także przekonanie, że interwencje dyplomatyczne podejmowane w odpowiedzi na „polskie 

obozy [...]” nie przynoszą spodziewanych rezultatów, a w każdym razie nie są wystarczające dla 

wyeliminowania zjawiska. Prywatne roszczenia dochodzone w płaszczyźnie cywilnoprawnej również 

zdają się być niewystarczającym mechanizmem w tym względzie, przede wszystkim jednak stanowią one 

egzemplifikację dobra indywidualnego, w mniejszym zaś stopniu dobra ogólnospołecznego. 

W ujęciu retrospektywnym, w ostatnich latach pierwszą, całościową próbą kryminalizacji 

zachowania polegającego na używaniu przymiotnika „polskie” dla oznaczenia niemieckich nazistowskich 

obozów koncentracyjnych i zagłady, stał się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy – Kodeks karny z dn. 

15 października 2013 r. (druk sejmowy 1958), który ostatecznie nie doczekał się rozwinięcia w formę 

ustawową. Projekt ten konstytuował odpowiedzialność karną dwóch nowych typów czynów zabronionych 

polegających na publicznym oskarżaniu o udział w masowych zbrodniach polskich, niepodległościowych, 

niekomunistycznych, podziemnych formacji i organizacji Polskiego Państwa Podziemnego (art. 55a 

Projektu), a także – nieco upraszczając w tym miejscu – na publicznym użyciu słów „polskie obozy 

śmierci”, „polskie obozy zagłady”, „polskie obozy koncentracyjne” (art. 55b Projektu). Zgodnie z 

założeniami projektu, projektowana ustawa przewidywała rozszerzenie zasady ochronnej bezwzględnej 

z art. 112 K.k. poprzez możliwość jej zastosowania także wobec cudzoziemców. Projekt przewidywał przy 

tym urzędowy tryb wszczynania postępowania przygotowawczego, przy jednoczesnym powierzeniu 

wyłącznej kompetencji w tym względzie prokuratorom IPN.  

Wyrażając aprobatę dla zasadniczego zrębu przedmiotowego projektu, przede wszystkim zaś dla 

aksjologicznego jego uzasadnienia, pod jego adresem sformułować wypadało kilka przynajmniej uwag, 

które – jak się wydaje – przesądzały o tym, że projekt ten nie nadawał się do przyjęcia w ówczesnej 

postaci. Do katalogu tych uwag należało m.in. wadliwe posłużenie się znamieniem czasownikowym na 

określenie czynności sprawczej, uniezależnienie odpowiedzialności karnej od prawdziwości zarzutu, 

problem zgodności niektórych znamion z zasadą nullum crimen sine lege certa, czy chociażby 

kazuistyczne wyliczenie formuł objętych zakazem karnym. 

Po zamknięciu prac legislacyjnych nad powyższym projektem, ustawodawca polski do kwestii 

kryminalizacji „polskich obozów [...]” powrócił po niespełna trzech latach, kiedy do Sejmu wpłynął rządowy 

projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej [...], opatrzony drukiem sejmowym nr 

806. Pierwsze wyniki badania porównawczego tekstu nowego projektu z jego poprzednikiem wskazują, 

że w druku 806 nieomal w całości przejęto uzasadnienie z druku 1958, przy częściowym uwzględnieniu 

postulatów uprzednio formułowanych przez ekspertów BAS i częściowym uregulowaniu wybranych 

kwestii w sposób zupełnie odmienny. Analiza nowego projektu stanie się pretekstem dla dalszego 

badania sposobu, w jaki ustawodawca polski pozycjonuje się wobec (kryminalizacji) „polskich obozów 

[...]”. 

 

Narzędzia prawne jako element strategii w prowadzeniu polityki historycznej 



Marek Suchan 

Punktem wyjścia rozważań uczyniono przywołanie tezy sformułowanej przez  

P. Dabrowskiego i S. Troebsta, że „[...] rządzący i rządzeni w równym stopniu używają  

i nadużywają przeszłości, przede wszystkim do tworzenia zbiorowych tożsamości, legitymizacji i 

umacniania władzy lub mobilizacji przeciwko niej”. Wydaje się,  

że współcześnie stwierdzenie to nie jest już kwestionowane, a obok wymienionych przez wspomnianych 

autorów „kreatorów” pamięci kolektywnej (a to: profesorowie, politycy, proboszczowie, pedagodzy, poeci, 

publicyści i piarowcy) powinni znaleźć się także prawnicy. To właśnie prawnicy, z właściwym im 

instrumentarium prawnym, są aktualnie zdolni do kształtowania polityki historycznej państwa i w tym 

sensie instrumentarium to urasta do roli tytułowego narzędzia prawnego jako elementu strategii w 

prowadzeniu polityki historycznej. Nie stawia się zatem pytania o to, czy narzędzia prawne są elementem 

tej strategii, to bowiem przyjmuje się za aksjomat, lecz o to, jakie narzędzia i w jaki sposób kształtują taką 

strategię. 

W ślad za powyższym założeniem przyjmuje się stanowisko zaprezentowane przez  

M. Krawczyka co do funkcji prawa jako formy kontroli społecznej i jego instrumentalizacji. Przede 

wszystkim jednak w opracowaniu przyjęto słuszność fundamentalnych cech prawa, opisanych przez O.F. 

Kittrie. Transponując wymienione przez Autora podmioty wykorzystujące prawo do prowadzenia konfliktu 

(a to: państwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i aktywiści indywidualni) na 

grunt niniejszego opracowania wskazano, że dla osiągania celów politycznych może być wykorzystywane 

prawo międzynarodowe i prawo wewnętrzne, a ponadto też instrumenty quasi-prawne, takie jak 

działalność organizacji pozarządowych, wykorzystujących strategię zwaną „naming and shaming”, czy w 

końcu różne akcje edukacyjne. 

W nawiązaniu do powyższych założeń wstępnych w tekście wyeksponowano tezę,  

że – jakkolwiek w Polsce od wielu lat trwa dyskurs nad polityką historyczną – nadal nie ma jednak 

jednolitej i ustabilizowanej strategii, która pozwoliłaby urzeczywistnić polską narrację historyczną. Nie ma 

wprawdzie wątpliwości, że szczególna rola w tym względzie winna przypaść ustawodawcy, ten nie może 

mieć jednak monopolu na określanie i dekretowanie sankcji za naruszanie prawdy historycznej, 

ustanowienie bowiem swoistego „ministerstwa spraw historycznych” zniweczyłoby skuteczność 

jakiejkolwiek polityki historycznej. Państwo musi stać się więc dystrybutorem „miękkich” instrumentów i 

pewnego rodzaju „mecenasem” w patronowaniu działalności organizacji pozarządowych. 

W tekście wskazuje się przy tym wszystkim, w nawiązaniu do myśli przywołanego  

O.F. Kittrie, że prawidłowe określenie kierunków aktywności podmiotów prowadzących politykę 

historyczną uzależnione jest od udzielenia odpowiedzi na kilka pytań, w tym m.in. czy dane działanie 

zostanie zaakceptowane przez sfery władzy publicznej?; jakie mogą być ujemne następstwa podjętych 

działań?; czy dobór danych narzędzi prawnych nie będzie stanowił nadużycia prawa albo wręcz – czy nie 

byłby sprzeczny z zasadami praworządności?; jakie będę ekonomiczne następstwa zrealizowanych 

działań?; jakie narzędzia pozaprawne, w tym zwłaszcza z arsenału tzw. PR, mogą wspierać 

wykorzystanie narzędzi prawnych? Od udzielenia odpowiedzi na te pytania zależeć musi ocena 

potencjału i samego wyboru określonych narzędzi prawnych dla określania strategii prowadzenia polityki 

historycznej. 

Pośród wyżej wymienionych narzędzi prawnych w opracowaniu wskazuje się na przydatność: 

instrumentarium represyjnego, w tym zatem na możliwość odwołania się do prawa karnego w celu 



kryminalizacji niechcianych z punktu widzenia prowadzonej polityki historycznej zachowań, zwłaszcza 

tzw. kłamstwa oświęcimskiego czy negacjonizmu jako takiego; narzędzi z zakresu prawa cywilnego, w 

tym zwłaszcza powództwa o ochronę dóbr osobistych z art. 23 Kodeksu cywilnego; mechanizmów 

zagwarantowanych przez prawo publiczne, w tym zatem także prawo administracyjne, takich jak polityka 

w kwestii ustanawiania i znoszenia świąt państwowych, nazewnictwo ulic czy tworzenie muzeów  

i stawianie pomników; czy – w końcu – narzędzia urzeczywistniające tzw. sprawiedliwość przejściową, do 

której przynależy chociażby znana szeroko w Polsce ustawa lustracyjna. Znakomita część rozważań 

podjętych w ramach tekstu poświęcona została właśnie szczegółowemu omówieniu wszystkich tych 

narzędzi prawnych, uwzględniającemu ich wady i zalety, a będących elementem tytułowej strategii w 

prowadzeniu polityki historycznej. 

Całość podjętych rozważań zostaje zwieńczona wnioskami, z których wynika, że „[...] polska 

polityka historyczna po 1989 r. skonstruowała ofiary jako głównych bohaterów swojej opowieści, II Wojnę 

Światową jako wydarzenie centralne oraz opowieści powrotu do źródeł jako główny zasób kapitału 

moralnego. [...] Jednocześnie, ustawodawca tworzy szereg narzędzi, które umożliwiają prowadzenie 

polityki historycznej nie tylko samodzielnie przez państwo, ale także przy współudziale obywateli. [...] 

Pokazuje to, że także organizacje pozarządowe i aktywiści mogą brać udział w stanowieniu prawa, które 

będzie następnie elementem polityki historycznej państwa”.  

 

 

 

 

 

Dwa modele ochrony pamięci o Holokauście  

– rekonstrukcja normatywnego rdzenia sporu o sprawstwo 

Mateusz Tondera 

Holokaust, Shoah, Całopalenie, Zagłada – niezależnie od jego (jej) nazwy i innego synonimicznego 

desygnatu był wydarzeniem zupełnie bez precedensu w dziejach całego świata i historii każdego narodu. 

Mimo tego, że nazwa „Holokaust” została zasadniczo zarezerwowana dla eksterminacji dokonanej przez 

niemieckich zbrodniarzy nazistowskich na ludności żydowskiej, to jednak zbrodnie III Rzeszy pochłonęły 

miliony innych istnień, także istnień polskich. Polacy i Żydzi, współistniejąc razem przez całej wieki, nagle 

stali się depozytariuszami dwóch, w jakimś zakresie różnych, modeli ochrony pamięci o Holokauście. 

Emocjonalna dyskusja, jaką wywołała ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i 

cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. poz. 369) stała się dla autora niniejszego tekstu pretekstem 

do skonfrontowania tych dwóch modeli. U podstaw tak rozgorzałego konfliktu, zwłaszcza na linii „Polska 

– Izrael”, nie tkwiły wcale, jak później to bagatelizująco przedstawiono, dyplomatyczne zaniedbania, 

zatem – tak czy inaczej pojmowany – brak wrażliwości w kontaktach międzynarodowych, lecz 

fundamentalne niezrozumienie przez Polaków sposobu postrzegania Holokaustu przez Izraelczyków, czy 

– szerzej – przez Żydów. Niezrozumienie było jednak obustronne, stronie żydowskiej zabrakło bowiem 

empatii i wyczucia polskich emocji, jakie stały się motorem napędowym działań podjętych przez – 

jakkolwiek nie wybrzmiałoby to uproszczenie – stronę polską, która jedynie zmierzała do „dookreślenia” 



tego, co w debacie nad Holokaustem nie powinno być akceptowane. W tym konflikcie nie chodziło zatem 

o dyplomatyczne faux pas czy techniczne deficyty w przygotowaniu do dyskursu, którego nikt – 

przynajmniej po „stronie polskiej” – się nie spodziewał, zwłaszcza że „stronie żydowskiej” nie chodziło 

wcale o owe osławione „polskie obozy śmierci”. Chodziło o dwa różne modele ochrony pamięci  

o Holokauście, które u swej genezy różniły się zbyt pryncypialnie, a przy tym fundamentalnie, aby mogło 

nie dojść do polityczno-ideologiczno-historycznej konfrontacji. 

Z powyższych założeń wyrosły rozważania podjęte w ramach omawianego tutaj tekstu. W 

pierwszej kolejności wskazano, że podstawowa obawa wyrażana pod adresem znowelizowanych 

przepisów o ustawie o IPN wynikała ze strachu, że formułowane stwierdzenia, w tym zwłaszcza 

świadectwa bezpośrednich ofiar Holokaustu, o krzywdach doznanych ze strony Polaków będę podlegały 

kryminalizacji jako przestępstwa określone w ustawie. Z perspektywy dyskursu historycznego istniała 

zatem obawa jego „zamrożenia” pod wpływem strachu, której nie niwelował kontratyp, z którego wynikało, 

że „nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego [...], jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach 

działalności artystycznej lub naukowej”. Już nawet samo objęcie sankcją karną tzw. kłamstwa 

oświęcimskiego nie jest zresztą kwestią zupełnie bezdyskusyjną, a jej rygor jest nieznany wielu systemom 

prawnym. 

 W poetyce takich wywodów udało się podjąć rozważania dotyczące wyjątkowości Holokaustu, 

zwłaszcza na tle innych niekwestionowanych zbrodni, co prowokuje w prostej linii do postawienia pytania 

o gradację cierpienia ofiar masowych mordów i dlaczego ofiary Holokaustu otrzymały w tym względzie 

status szczególny. Zrozumienie wyjątkowości Holokaustu prowadzi natomiast, co podniesiono w 

omawianym opracowaniu, do postawienia pytania o rozumienie nazizmu (tak właśnie został zresztą 

zatytułowany jeden z fragmentów tego opracowania). Sposób pojmowania nazizmu, owo jego 

rozumienie, to w istocie konfrontacja pomiędzy jego uniwersalizmem znajdującym ujście akurat w 

Niemczech a deklarowanym przez drugą stronę ściśle niemieckim jego rodowodem, mimo europejskich 

tendencji poprzedzających jego powstanie i – w jakimś sensie – stanowiącym „podkład” pod przyszłą 

Zagładę. To właśnie z tych dychotomicznych stanowisk zdają się wyrastać modele ochrony pamięci o 

Holokauście, a rekonstrukcja argumentów normatywnych obu stron, tj. „strony polskiej” i „strony 

żydowskiej”, pozwala na wyeksponowanie kilku przynajmniej odmienności i rdzeni merytorycznych. 

Minimalizując na potrzeby tego streszczenia wywód w tym temacie, dość napisać teraz, że dla „strony 

żydowskiej” Holokaust jest wydarzeniem europejsko uniwersalnym i dotyczy także historii Europy 

Środkowo-Wschodniej, a sam nazizm jest pokłosiem formowanych przez długi czas zbiorowych 

nienawiści antysemickich Europejczyków. W tym sensie dla „strony żydowskiej” temat Holokaustu stale 

ewoluuje, a krąg winnych Zagładzie nie jest zamknięty. Z perspektywy „strony polskiej” Holokaust stanowi 

wyłączny produkt niemieckiego nazizmu i tylko Niemcy mogą ponosić za niego zbiorową 

odpowiedzialność jako naród. W pozostałych przypadkach machina Holokaustu nie była wspierana przez 

nieistniejące zresztą podówczas państwo polskie, a co najwyżej przez pojedynczych szmalcowników. Tak 

przynajmniej widzi to „strona polska”. 

Trudno o pełną rekapitulację poczynionych w artykule wywodów, „[...] niewątpliwie jednak 

największym ryzykiem, jakie wiąże się z przyjęciem optyki reprezentowanej  

w głównej mierze przez stronę żydowską, jest możliwość zajścia procesu mitologizacji Holokaustu idącej 

tak daleko, że stanie się on raczej coraz dowolniej stosowanym symbolem, nie zaś tym czym był w istocie 

– zdarzeniem historycznym”. 

 



Refleksje o skuteczności ustaw penalizujących określone interpretacje historyczne na 

przykładzie doświadczeń Litwy i Ukrainy (z Polską w tle) 

Marek Wojnar 

Tekst pt. „Refleksje o skuteczności ustaw penalizujących określone interpretacje historyczne na 

przykładzie doświadczeń Litwy i Ukrainy (z Polską w tle)” w zbiorze pt. „Prawda historyczna a 

odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcenie”  

z pewnością będzie się wyróżniał, w jakimś zakresie być może będzie nawet „odstawał”, zdecydowanie 

korespondując jednak z głównym nurtem rozważań podjętych w zbiorze. Taka ocena tekstu podyktowana 

jest z jednej strony prawnoporównawczym (komparatystycznym) w dużej mierze jego charakterem, z 

drugiej strony – wnioskami ukierunkowanymi bardziej na zestawienie z porządkami państw sąsiadującymi 

z Polską, niż na ocenę kryminalizacji fałszu politycznego w jego wewnętrznym lub zewnętrznym 

wymiarze. 

Nie ma wątpliwości, że polskie doświadczenia związane z kryminalizacją negowania lub 

zniekształcania historii są podobne do prób podejmowanych w tym względzie także  

w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Taka zresztą teza została postawiona we wstępie 

omawianego opracowania. Zasadnicza różnica pomiędzy narracją historyczną uprawianą na zachodzie 

Europy i w Izraelu a w państwach Europy Środkowo-Wschodniej polega na innym sposobie upamiętnienia 

Holokaustu oraz eksploatacji wątku zwycięstwa nad faszyzmem przez współczesną Rosję. Polska, 

przynajmniej do tej pory, swoją historyczną narrację budowała na upamiętnieniu ofiar komunizmu, czym 

– w sensie intelektualnym – bliżej było jej do tych państw, które przyjęły ustawy memorialne. Należały do 

nich: Czechy (2000), Węgry (2010), Litwa (2010), Łotwa (2014) oraz Ukraina (2015). „Wejrzenie”  

w ustawodawstwo tych właśnie krajów może stanowić dla badacza nie tylko interesujący materiał 

prawnoporównawczy, ale także zbiór wskazówek dla polskiego ustawodawcy, mogącego w ten sposób 

czerpać z doświadczeń innych, zwłaszcza na niełatwym polu kryminalizacji określonych interpretacji 

historycznych. 

Spośród wymienionych krajów, expressis verbis wskazanych w opracowaniu, tzw. pola pamięci 

najbardziej podobne do polskich mają Litwa, Łotwa i Ukraina, to właśnie bowiem  

tam z jednej strony podkreśla się cierpienia pod wpływem represji komunistycznych,  

a z drugiej – bohaterstwo partyzantki antykomunistycznej. Zgodnie z deklaracją zawartą we wstępie 

tekstu ma on stanowić próbę zaprezentowania kształtu i zastosowania litewskich  

i ukraińskich ustaw kryminalizujących, jak zostało to wcześniej nazwane, określone interpretacje 

historyczne, a następnie ich odniesienie do doświadczeń polskich.  

W artykule nie jest rozwijany wątek doświadczeń łotewskich, mimo zadeklarowanych podobieństw. 

Zadecydował o tym fakt, że ustawodawstwo karne Łotwy nie stało się przedmiotem ożywionej debaty, jak 

miało to miejsce w przypadku Litwy czy Ukrainy. Co więcej, na Łotwie nie było żadnego procesu, w którym 

egzekwowano by odpowiedzialność karną za „wadliwe” interpretacje historyczne. 

Wobec powyższego, w artykule szeroko omówiono ustawodawstwo litewskie  

w przedmiocie konstytuowania norm prawnych przewidujących odpowiedzialność prawną za negowanie 

lub zniekształcanie prawdy historycznej. Już w tytule fragmentu, poprzedzającym wywód zasadniczy, 

wskazano, że prawodawstwo Litwy w tym zakresie lokuje się gdzieś między standardami regulacji 

unijnych a pamięcią o okupacji sowieckiej. W tej części tekstu skoncentrowano się głównie na omówieniu 

przyjętej w 1992 roku ustawy o odpowiedzialności za ludobójstwo mieszkańców Litwy, operującej definicją 

ludobójstwa przystającą do standardów Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa; 



decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada w sprawie zwalczania pewnych form i 

przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych czy kodeksu karnego litewskiego. W 

tekście wskazuje się, że litewskie pola pamięci są jednolite, a to za sprawą dominacji narodu tytularnego 

w ogólnej populacji mieszkańców Litwy. Drugą, wymienianą w tekście, cechą litewskiego pola pamięci 

jest ekspozycja kluczowej roli podziemia antykomunistycznego. Obie te cechy zostały w tekście 

odpowiednio rozwinięte. Oprócz ustawodawstwa litewskiego i cech litewskiego pola pamięci, w 

opracowaniu szczegółowo odniesiono się do sprawy historyka – Petrasa Stankerasa, lidera skrajnie 

lewicowego ugrupowania Frontas – Algirdasa Paleckisa, członka rady miasta Poniewieża – Raimondasa 

Pankevičiusa oraz działacza Związku Jedności Litwy – Jurijusa Subotinasa. Wszystkim im zarzucono 

prowadzenie fałszywej narracji historycznej. 

Narracja historyczna Ukrainy opierała się z kolei na dominującej w części zachodniej narracji 

nacjonalistycznej, oraz sowiecko-nostalgicznej, przeważającej na Południu  

i Wschodzie państwa. Narracja ta była „płynna”, a ekspozycje pamięci przywódców UPA miały swoje 

konsekwencje, także w kontaktach dyplomatycznych z Polską. Cechą ustawodawstwa ukraińskiego jest 

przy tym wszystkim „wybiórczość” skoncentrowana bardziej na narracji antykomunistycznej, przy 

jednoczesnej „pobłażliwości” wobec nazizmu. 

W ostatniej części tekstu, zgodnie z jej intytulacją, szczegółowo zaprezentowano polskie 

doświadczenia w świetle Ukrainy i Litwy. Uczyniono to przez pryzmat ustawy o IPN, ale nie zabrakło 

odwołań do innych wątków, w tym do historyka Dariusza Ratajczaka, jedynego skazanego w Polsce w 

trybie tej ustawy za „kłamstwo oświęcimskie”. 

 


