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IUedy mysll,: 0 historii i pamil,:ci, przypomina mi sil,: grecki mit zwierciadla, 
ktory tak m'ldrze 1'lczy historil,: Narcyza ze swiatem Dionizosa. W inter
pretacji metafizycznej mowi on, ie dusza przegl'ldaj'lca sil,: w zwierciadle 
Narcyza pragnie obj'lc sam'l siebie w swej pe1:ni, stopic sil,: z sob'l i z tym, co 
wydaje sil,: inne, by osi 'lgn'lc jednosc absolutn'l' Zwierciadlo Dionizosa 
rozbija moje odbicie na nieskOl1czon'l liczbl,: chaotycznych, niewyrainych 
fragmentow. Tym silniejsze budzi sil,: pragnienie ucieczki od tej roznorod
nosci, pragnienie scalenia, odzyskania siebie. Mi~zy obu odbiciami panuje 
zatem zgodnosc tego samego fundamentalnego d'lzenia, nigdy nie spel
nionego, ale przenikaj'lcego nas nieustannie. Z jego perspektywy pamil,:c, 
z jednej strony, przedstawia sil,: jako warunek integracji sobosci, jej 
skutecznego budowania, z drugiej - jako nieustanna groiba rozbicia. 
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OD REDAKCJI 


W ciqgu ostatnich miesi{!cy przezywaliSmY serif pigcdziesiqtych rocmic 
wydarzen konca drugiej wojny. Czy sq to tylko puste gesty, czy tez manifes
tacja czegos wifcej? To samo pytanie moma sformulowac inaczej - czy jest 
nam potrzebna pamifc 0 tym wieku? Jaki rna byc jej ksztalt? 

Romie moina "ocalac od zapomnienia". W roku 1989, tuz po historycz
nymjuz dziS przelomie, krakowska Rodzina Katynska zorganizowala w Mu
zeum Fotografli wystawg opartq na pomysle najprostszym: zgromadzono na 
niej "przedwojenne" zdjgcia ofzar. Efekt byl niezwykly - zwiedzajqcy wy
chodzili wstrzqjnigci, gdyz serie portretowych zdjgc, widok twarzy mlodych 
mgzczyzn, fotografowanych w otoczeniu rodziny czy szkolnych kolegow, 
podzialal na wyobrami{! silniej nii niemiecka dokumentacja ekshumacji czy 
tez wywody i statystyczne, trudne do wyobraienia, dane historykow. W foto
grafti ocalalo czyjes spojrzenie i niespodziewane spotkanie z nim porazilo 
dzisiejszych widzow. Do iwiadomosci przypadkowych przechodniow dotarla 
ta prosta mysl: tylu ich bylo, byli wlaSnie tacy. Spoglqdajq na nas 
mgzczymi w mundurach i odSwi{!tnych ubraniach, nieraz bardzo mlodzi, 
a tylko sztucznie postarzeni przedwojennq modq czy fryzurq. Z takich 
opowiesci wyrastajq rodzinne i narodowe mity, ich bohaterowie zastygajq 
w konwencjonalnych pozach na portretach, dagerotypach, fotografzach. Ale 
w oczach swiadkow wydarzenia nie znieruchomiejq w legendg, oni chcq strzec 
swojej pami{!ci i tego, co po nich zostanie. 

A jakie zagrozenia czyhajq na pamigc? Przede wszystkim rnanipulacja, 
ktorq doskonale znamy z krajow realnego totalitaryzmu. Czy jednak czas po 
odrzuceniu komunizmu zostal przez nas i przez inne narody bloku wschod
niego wykorzystany do prawdziwego, rzetelnego tej pami{!ci "odzyskania"? 
Historia ostatnich paru lat uiwiadamia, iZ nie jest to takie proste. Banal 
okazal sig czgsto silniejszy i groiniejszy od cenzury, bo nadal pami{!ciq si{! 
manipuluje i chgtniej sig zapomina niz pamigta, a w miejscu przeznaczonym 
na pamigc przebudzily sig upiory nacjonalizmu, jak na Balkanach, i towarzy
szqcy im upi6r imperializmu, jak w Czeczenii. 

Czy cos sig z naszq pamifciq stalo niedobrego? Czy moze przeciwnie - to 
normalny proces, po prostu niektore sprawy muszq odejSc, zostac zapom
niane. Jakie sqjednakie gran ice tego zapomnienia? 

pytanie 0 pamigc jest zresztq poszukiwaniem nie tylko tozsamosci zbioro
wej. Pamigc - ten instrument pokonywania czam i przemijania - to takie 
gwarant tozsamosci naszego Ja. Otwierajqcy numer esej Barbary Skargi 
dostarcza wifcftlozoftcznych ram dla rejleksji nad pamigciq 0 naszym wieku. 



BARBARA SKARGA 


TOZSAMOSC JA I PAMI~C 


Kiedy przyglllrlamy si~ konkretnym przylcladom procesu budowania 
wlasnej naszej tozsamoSci, przebiegaj~cego w najrozmaitszych plaszczyz
nach, uderza nas, i;e wszystkie niernal te czynniki, ktore na ogol umaje si~ 
za decydujll,ce dla procesu, wzmacniajllce toi:samosc, a moi;e nawet stano
wi~ jej warunek, odznaczajll, si~ charakterystycznll, dwuznacznoscill. 
Z jednej strony wspomagajll, poszukiwanie siebie, z drugiej zas Sll, iroolem 
nieustannych konfliktow i zalaman. 

Dwumacznosci odkrywarn tez tam, gdzie najcz~ciej szuka sir;: najpew
niejszej gwarancji sobosci, to jest w pami~ci. Pami~ rna pokonac czas, 
a wi~ zmiany, jakim podlegam. Pami~tajll,c, wiem, i;e to ja bylern, ja 
myslalern, dzialalem, doznawalern radoSci lub bolu, snulem projekty, 
probowalem je realizowac itd., itd. To bylem Ja w cillgiosci mego trwania. 
Jak: pisze Ingarden: "konserwujerny to, co dokonujllc si~ w czasie, przemi
n~lo, a przeminllwszy zostalo wyparte z aktualnosci istnienia, a dzi~ki mnie 
jakos w ~ aktualnosc powraca".1 

Ingarden nawi~je w tych slowach do teorii Bergsona. To Bergson 
dowodzil, ze Ja zawiera w sobie calli, sWll przesziosc. Kame wydarzenie, 
kaZde przezycie, cala przeszlosc decyduje 0 tym, czym jestem dzis, to moje 
J a tworzy nieustannie, coraz to je wzbogacajll,c, czynillc pemiejszym i nieus
tannie zmieniajll,C. Jestdmy jak ta kula sniegu tOCZll,Ca si~ po stoku, ta sarna 
i wci~ inna, otwarta na nieprzewidywalne zmiany, na calkiem nowe 
zwroty, zachowujll,ca jednak parni~ 0 swym skornplikowanym przebiegu. 
Wystarczy, abysmy zdj~li oslaniajll,cy go welon. 

Ten welon nie jest jednak tak latwo zdjll,c. Pami~ si~ zaciera, jest 
niewyraina. Czasami czyjas uwaga, diwi~k, zapach, zdarzenie pozwala 
odtworzyc cos z przeszloSci, wydobyc z nieparnir;:ci. Pemi jednak wiedzy 
o tym, co bylo, co bylo naszyrn wlasnym byciem, nie posiadamy. Czy owe 
luki w pamir;:ci rnajll, swe irodla w utracie znaczenia danego faktu dla 
naszej egzystencji, jak tego dowodzil Bergson, czy w mechanizmach Humie-

I R. Ingardcn, Ksiqiecz/ca 0 czlowleku, Krakow 1972, s. 50. 
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nia, na co wskazuje psycho analiza, czy s,! natury czysto fizjologicznej, nie 
rna w tej chwili dla mnie znaczenia. Kruchosc pami~ci jest po prostu 
faktem, ktory moze latwo zachwiae naszym byciem dla siebie, uniemoz
liwie jego przejrzystose. Brak pami~ci na ogol rujnuje sobose calkowicie. 

Jak pisze Ingarden, nie rozporz'!dzamy takimi metodami wiedzy 0 so
bie, kt6re by zagwarantowaly wiedzy jej adekwatnose. Pami~ na pewno tej 
adekwatnoSci nie daje. Azeby zrozumie6 jej rol~ w procesie budowania si~ 
soboSci, nale:i:y zatem spojrzee na ni,! nie jako na nodlo wiedzy, lecz jak na 
swoiste doswiadczenie, zwi,!zane strukturalnie z naszym . byciem w czasie. 
Ingarden bierze pod uwag~ dwie koncepcje czasu. Wedlug pierwszej J a jest 
czyms istniej,!cym, pozostaj,!cym w czasie zewn~trznym, transcendentnym. 
Otoz taki czas "mnie samemu nic nie moze zrobie, splywa po nmie, 
pozostawia mnie nienaruszonym"2. Przeszlose wowczas nie wydaje mi si~ 
calkiem unicestwiona, tylko oddalona, nieobecna, taka jednak, ktoq mog~ 
przywolae, nawet w pewien sposob ozywie. Pami~e ozywia to, co bylo i to 
by 10 ,jest w kazdorazowej mej teramiejszoSci", jak gdyby nie min~lo, jak 
gdyby wcale nie istnial czas. 3 W tym uj~iu Ja zostalo potraktowane jako 
byt substancjalny, zgodnie z dawnymi tradycjami scholastykow, lub jako 
osoba 0 pewnym okreslonym i trwalym eidos, ku czemu wydaje si~ sklaniae 
Ingarden.4 Ot62: dla takiego Ja pami~e, co przyznaje autor Ksiqzeczki 
o czlowieku, moZe si~ okazae ci~zarem. Ona kr~puje przywoluj'!c wydarze
nia i prze:i:ycia, ktore wolalbym zapomnie6. "Gdyby cala przeszlose znikla 
dla mnie, bylbym wolny pod wielu wzgl~dami."s Pami~e mnie zmusza, 
ogranicza, zobowi'!Zllje wobec tego, co uczynilem niegdys. Moglibysmy 
zatem powiedzie6, ze niekiedy ten ci~zar pami~ci staje si~ dla Ja czyms 
nieznoSnym, co wprowadza w jego istnienie konflikt, a moze nawet 
rozdarcie. Z inn,! sytuacj,!, jak jeszcze pisze Ingarden, mamy do czynienia, 
gdy Ja jest wplecione w czas i poddane jego niszczycielskiej roli, a wi~c 
zawieszone nieustannie mi~dzy przyszlosci,!, ktorej nie rna jeszcze, i prze
szlosci,!, ktora juz odeszla, na ostrzu noza teramiejszosci. Dla tego Ja 
pami~e staje si~ najwa:i:niejszym warunkiem integracji wi'!z'!cym kolejne 
momenty. Ja musi pami~tae, gdyz inaczej cale jego istnienie staloby si~ 
zbiorem oderwanych wydarzen i prze:i:ye, jakimiS odr~bnymi fragmentami 
istnienia. Wobec slaboSci pami~ci rozbicie grozi nieustannie. 

Pojawiaj,! si~ tu natychmiast i inne problemy. Jest oczywiste, :le w tej 
drugiej koncepcji czasu moja przeszlosc musi si~ ukazywae z coraz to innej 
perspektywy. KaZdy moment czasowy bowiem przynosi cos nowego, co si~ 
scala z moim istnieniem i przez to sarno powoduje w nim zmian~. Patrz,!c 
wstecz, odczytuj~ zatem coraz to inny sens. Zmienilem si~ i na przeszlose 
spogl<!dam inaczej. "Co w dawniejszej teraZniejszoSci bylo milosci,! - pisze 
Ingarden - moZe si~ w wiedzy 0 przeszlosci z kopiecznosci odslonie jako 

l TamZe, s. 47. 

l TamZe, s. 50. 

• TamZe, s. 68, 73. 

, TamZe, s. 50. 
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zakapturzona milose wlasna, jei:eli w okresie mie;:dzy jej istnieniem a chwil(! 
przypominania sobie dokonaly sie;: pewne fakty 0 tym swiadczl!ce; co bylo 
w minionej teramiejszoSci kle;:skl! i ucieczkl! przed groz(!cymi niebezpie
czenstwami, przybiera nieraz w przypomnianej przeszlosci postae wew
ne;:trmego zwycie;:stwa.. ."o W rezultacie sarno Ja, gdy mu sie;: przygl<!dam 
w jego przeszlosci, przedstawia mi sie;: w coraz to innym ksztalcie i moge;: 
zatem sensownie pytae, r:zy nie jest one jakims zwidem, fantomem, "wy
tworzonym przez moje i:ycie w teraZniejszosci i moj(! wiedze;: 0 przeszlosci 
i jej romorodne wygl<!dy czasowej perspektywy"7. Ta koncepcja czasu 
prowadzi do konkluzji, ze J a jest tylko pozorem. 

Stwierdzenie Ingardena, nie pozbawione akcentow dramatycmych, nie 
wydaje sie;: w pelni uzasadnione. Interpretacje sie;: zmieniaj(! - to fakt. 
Parni¢ zatem nie moZe stanowie wystarczajl!cej gwarancji naszej tozsamo
Sci , zbyt jest zwodnicza. Jednakze trudno byloby mi sie;: zgodzie, i:e czas 
mial tylko funkcje niszczycielskie i Ze stawia nas wobec dwoch otchlani 
niebytu, co zresztl! sam Ingarden w dalszym ci~u rozprawki podaje 
w wl!tpliwose. Moglibysmy tu pojse sladami Bergsona, lctory tak mocno 
podkreslal, i:e czas buduje i wzbogaca. KaZdy moment do naszego Ja 
dodaje cos nowego. Nasze istnienie nabrzmiewa coraz to innymi przei:ycia
mi, a wspomnienia, ktore wydobywaj(! sie;: z zapomnienia, oswietiaj(! swym 
blaskiem naszlt terainiejsz(! orientacje;: w swiecie. Ja jest tym bogatsze, im 
wiycej domalo, im wiycej wchlonylo doswiadczen, im barwniejsze i gle;:bsze 
byly jego przezycia, wiedza i cala osobista kultura, ksztaltowana w czasie 
i:ycia. Ja jest bogatsze w6wczas, gdy owe wspomnienia umie przywolae, 
gdy je potrafi uczynie Zywymi i wykorzystae w procesie nieustannej 
sarnokreacji . Wymaga to ogromnego wysilku. "Jest rzecz(! mycZ(!C<! bye 
osob(!", konkluduje Bergson. 8 

Gdy spojrzy sie;: z takiego punktu widzenia, pamie;:c przedstawia sie;: jako 
czynnik podstawowy i pozytywny w procesie budowania soboSci . Na ten 
jej aspekt Bergson wyramie kladzie nacisk. To nie maczy jednak, aby nie 
dostrzegal negatywow, nie maj(! one jednak zrodla w zmieniaj(!cych sie;: 
interpretacjach przeszlosci , gdyz kaZde wspornnienie czyste, jak je okreSla 
Bergson, rna sw(! date;:, SW(! barwe;: niepowtarzaln(! i w tym ksztalcie zostaje 
utrwalone, co nie maczy, aby w jakims momencie nie stalo sie;: przed
miotem falszywego rozpomania lub nie domalo powamego skrzywienia na 
skutek czysciowych amnezji . Bergson wielokrotnie analizowal patologiczne 
naruszenia pamiyci, ktore, co oczywiste, wplywa destrukcyjnie na ludzk(! 
osobowose. Dostrzegal jednak tak.i:e i inne przyczyny tej destrukcji i to 
w pamie;:ci jak najbardziej normalnej, maj(!cej charakter nawyku, a wiyc innej 
natury, wrycz przeciwstawnej pamiyci zachowuj(!cej wspornnienia czyste. 
Nawyk polega bowiem na przyswojeniu sobie szeregu automatycznych 
ruchow lub mysli, ktore moma powtarzae, skoro zajd:rie taka potrzeba. 

• Tami.e, s. 57. 
7 Tami.e, s. 58. 

8 H. Bergson, Melanges, Paris 1973, s. 1225. 
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Nawyk nie odtwarza przeszlosci, lecz jl!: jedynie odgrywa.9 Nawyki siy 
przejmuje, od innych, od spolecznoSci, ktora wdraia w nas okreSlone 
sposoby zachowania, myslenia, widzenia rozmaitego typu spraw. Poprzez 
nawyki nie poddawane krytyce nasze J a zaczyna funkcjonowaC nie zgodnie 
z tym, co dla niego waine, ku czemu dl!:Zyc powinno, co mogloby siy stae 
w1asnl!: jego trescil!:, lecz powiela wzory cudze, upodabnia siy do innych, 
poddaje tresurze, traci zatem siebie samego pod naciskiem ~t automatyzmu. 

Dla Bergsona pamiyc jest jednl!: z najwaZniejszych kategorii jego teorii 
poznania. Pytal nieustannie 0 to, dlaczego pamiytamy, jak pamiyc jest 
moZliwa, jak funkcjonuje, na czym polega zachowanie przeszlosci itd., 
szukajl!,C odpowiedzi w swej koncepcji trwania. Analizowalam te sprawy 
w swej ksi~e 0 Bergsonie i nie b¢y do nich wracac. Pamiycil!: zajmowali 
siy takZe Husserl i Ingarden, wil!:i:l!:c jl!: z fenomenem retencji. Jej istnienie 
zawsze budzilo ciekawosc, chyC wyjasnienia, czym jest w swej istocie i jak jl!: 
trzeba okrdlic. Jak siy to dzieje, ze spostrzeganie jui: w tej samej niemal 
chwili zmienia siy w przypomnienie, to, co przed chwill!: ujmowalem w jego 
obecnoSci, jako prezentujl!:ce siy tu i teraz, juz siy nie prezentuje, jui: 
przekroczylo granicy czasu, juz nie jest, lecz bylo. Dostrzegajl!:c doskonale 
te rozmaite trudnoSci, Husserl wprowadzil pojycie pierwotnego przypom
nienia, ktore okrdlil jako konstytuujl!:ce irodlowo "dopiero co byle". 
"Tylko w pierwotnym przypomnieniu - pisal - widzimy to, co przeszle, 
tylko w nim konstytuuje siy przeszlosc, i to nie na sposob reprezentacji, lecz 
prezentacji. »Dopiero--co--byle«, wszelkie przedtem w odroi:nieniu od teraz 
zobaczone wprost moZe byc tylko w pierwotnym przypomnieniu, ktorego 
istoty stanowi doprowadzenie tego nowego i swoistego momentu do pier
wotnej, bezposredniej naocznosci, dokladnie tak sarno jak istotl!: spostrze
Zenia terainiejszosci jest doprowadzenie wprost do naocznosci momentu 
»teraz«."IO I Bergson, i Husserl mieli intuicjy, ze, aby rozwil!:Zac zagadky 
pamiyci, naleZy nadac terainiejszosci trwanie. Sarno trwanie jednak nie 
rozwil!:zuje problemu, albowiem mi¢zy owym pierwotnym przypomnie
niem a postrzeganiem cil!:glosc nie istnieje. Przeciwnie, jest to jakosciowy 
skok, radykalna roi:nica bezposrednio doswiadczana. 

MoZe wiyc trzeba pojsc innl!:, Heideggerowskl!: drogl!: i uznac, ze nasze 
istnienie zanurzone jest raczej w przeszlosci i w przyszlosci, ku ktorej 
nieustannie wybiegamy, anizeli w terainiejszosci. Czym bowiem jest to 
teraz? Gdy 0 nim mowiy, juz minylo, nie jestem w stanie go uchwycic. 
Jestem nieustannie tym, kto byl, i z tej pozycji przeszlej projektowal 
przyszlosc, a z perspektywy projektu zwracal siy ku przeszloSci. Rano cos 
robilem z mysll!: 0 tym, co b¢y robic jutro, pojutrze, za rok. Moja 
przyszlosc juz byla w przeszlosci, gdyz cala moja egzystencja jest oczekiwa
niem, wybieganiem ku temu, co dopiero b¢zie. "Jestestwo, egzystujl!:C, nie 
moze nigdy ustalic siebie jako obecnego faktu, ktory wraz z uplywem czasu 
powstaje i ginie i ktory czysciowo jest juz przeszly ... W polozeniu jestestwo 

9 H. Bergson, Oeuvres, Paris 1963, s. 226. 
10 E. Husser!, Wyklady z/enomenologil wewnrlrznej iwiadomosci czasu, Warszawa 1989, s. 63. 
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opada samo siebie jako byt, lctoryro jeszcze b¢llC, juz bylo, tm. stale jest 
byle. Pierwotny egzystencjalny sens faktycmoSci tkwi w bylosci."11 

Z trzech ekstaz czasu, przyszlose zostala uznana przez Heideggera za 
"zasadniczy fenomen pierwotnej i wlasciwej czasowosci"12. Jest to zro
zumiale, skoro czasowose rna si~ odslaniae jako sens wlaSciwej troski. 
Troska jako podstawowy egzystencjal rna ugruntowanie w tyro, co nadej
dzie, wyznacza bycie ku, to znaczy ku temu, co przyszle. Moma si~ jednak 
w tyro miejscu spierae z Heideggerem i pojsc za Uvinasem, \ctory trosce 
przeciwstawial egoizm szc~sliwoSci, rozkoszowanie si~ b¢llce wycofywa
niem si~ Ja w sob ie, w SWll samotnosc bezpiecznll, zawsze byllll3. Prawdll 
jest, Ze dla Ja, ktore si~ tworzy, szuka siebie samego, przyszlose, lctora 
stanowi otwarcie, a moZe wi~j, nadziej~, jest szczegolnie istotna. Wybie
gamy ku niej, choe antycypowae jej nie jestesmy w stanie, niezmiennie 
bowiem si~ ukrywa i zaskakuje tym, co przynosi. Przeszlose jednakze jest 
tym ogromnym obszarem, ktory, jak zresztll mowi Heidegger, nie daje si~ 
odrzucie jak stary plaszcz. 14 Dasein nie moZe si~ pozbye tego, co bylo. 
Moja przesziosc to Ja. Dodajmy, ze perspektywa przyszlosci kurczy si~, 
zmierza ku kresowi, albowiem, co przyznaje takZe Heidegger, ekstatyczne 
czasowanie si~ Dasein nie wyklucza tego, Ze w pewien sposob jest on jeszcze 
w czasie15 i Ze przesziose pochlania go coraz silniej. Gdy spojrzeC z takiego 
punktu wid zenia, pami~e przestaje bye jakims alctem swoistym i zagad
kowym, ktory by przenosil Jaw przeszlose. Ona, tak jak i projekt, to 
nieustanne zwracanie siy ku przyszlosci, towarzyszy mi w kai.dym momen
cie mojej egzystencji. Nie musz~ siy nastawiae na przypomnienie, bo 
pami~tam egzystujllC. 

Pamiye jest sposobem mojego bycia, nalezy do jego struktury. Pro
blemem wobec tego staje siy nie pamiye, lecz jej brak. Nie chodzi mi tu 
o jego fizjologiczne podloZe. Pytae trzeba 0 zapomnienie i jego sens. 
Zapominamy bowiem nieustannie. Jak dowodzil Bergson, i zapewne nie 
bez srusznosci, jest to znak, Ze cos przestalo bye dla nas warne, aktualne, 
majllce zwillzek z tym, co jest teraz, i projektowaniem siy na przyszlose. 
Zdaniem Heideggera, zapomnienie rna glybszy sens, jest ono bowiem takim 
sposobem bycia, w lctorym jestestwo rozumie swoje by 10 niewlasciwie, co 
powoduje rozprz~zenie samego projektu. "W tej zatracie - czytamy w Sein 
und Zeit - daje 0 sobie mae zakrywajllca ucieczka jestestwa przed jego 
wlasciwll egzystencjll, scharakteryzowanll tu jako wybiegajllce zdecydowa
nie. W zatroskanej ucieczce tkwi ucieczka przed smiercill, tm. odwracanie 
wzroku od kresu bycia-w-swiecie."IO Lyk przed zagroZeniem, lyk, lctory 
nie pozwala na autentyczne bycie ku smierci, jest irodlem zapominania 
i samozapomnienia, czyJi naruszeniem sobosci, rozumiejllcego siy bycia. 17 

11 M . Heidegger, Bycie i ezas, Warszawa 1994, s. 460. 

13 TamZe, s. 462. 

Il E. Uvioas, Totalite et infini, La Haye 1961, s. 118. 

• 4 M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phiinomenoiogie, Fraokfurt/M 1973, s. 375. 

., TamZe, s. 384 . 

•• M . Heidegger, Byeie i ezas, op. cit., s. 592. 
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Aczkolwiek poetyka Heideggera jest zupelnie inna niz psychoanalitykow, 
zapomnienie jako "niewlaSciwa bylost" zmierza w analogicznym kierunku 
co tlumienie stanowi~ce barier~ dla konstytucji sensu wlasnych przezyc 
i b¢~ce mechanizmem obronnym wobec konfliktow i zagroZerJ.. Zapom
nienie jak tlumienie usuwa z pola swiadomosci lub z pola Heideggerow
skiego rozumienia t~ przesz!osc, w ktorej cos si~ czai, cos niepokoi. Ja cofa 
si~ przed tym, cofa si~ przed faktycznosci~ tego, co bylo. R6Znica mi~dzy 
tymi dwoma poj~ami polega przede wszystkim na tym, Ze w przeciw
stawieniu do tlumienia poj~tego jako podswiadoma bierna reakcja na 
traumatycme przei:ycia, zapominanie jest fenomenem pozytywnym, to jest 
sposobem bycia w ekstazie przeszlosci 0 niewlasciwej interpretacji. "Zapo
minanie to - pisze Heidegger - nie jest niczym ani tez tylko brakiem 
pami~tania, lecz wlasnym pozytywnym ekstatycznym modus bylosci."'s 
Inaczej mowi~c, zapomnienie jest samozapomnieniem, "wycofywaniem si~ 
przed najbardziej wlasnym tym, co byle, tak iz to wycofywanie si~ przed ... 
ekstatycznie zamyka owo »przed czym« a zarazem i siebie samo"19. 

Trudno mi si~ z tymi twierdzeniami zgodzic. Nie wydaje si~, aby moma 
bylo utoZsamic zapomnienie z niewlasciwym rozumieniem przeszlosci. Nie 
musi one tei: prowadzic do samozapornnienia. Przeciwnie, moma w nim 
dostrzec warunek przezwyci~Zenia zagubienia siebie chociai:by w cier
pieniu, powrotu do siebie, do tego, Ze Ja moze jeszcze wybiegae w przy
szlosc i projektowac. Zapomnienie bowiem to wielki dar, laska, dzi~ki 
ktorej zepchni~te ze swej drogi J a moze j~ odzyskac, odzyskac takze sil~, by 
jeszcze byc. Zapomnienie przynosi rownowag~, odrzuca bowiem i prze
slania to, co zachwialo momosci~ budowania siebie. Pelni funkcje obron
ne, lecz jest przeciwstawne funkcjom tlurnienia, ktore psychoanaliza 
w swych praktykach leczniczych stara si~ usun~c, widz~c w nim przyczyn~ 
newrozy. Wydaje si~, Ze to dzi~ki zapomnieniu, jego dobroczynnej r~ce, Ja 
moZe znow zapragn~c siebie, swego niepowtarzainego bycia. 

Faktem jest banalnym, Ze nasza pami¢ jest krucha, Ze s~ w niej 
szczerby, luki, choc powoduje je niekoniecznie strach, jak to sugeruje 
Heidegger. Pami¢, a wi~c pami~tanie, zapornnienie i przypominanie s~ 
w nieustannej grze. S~ one podstawowymi elementami naszej egzystencji. 
Dlatego tez narasta w~tpliwosc, czy w ogole moma dotrzec do wlasciwego 
sensu przeszlosci wlasnej, czy moma osi~gn~c jej wlasciwe rozumienie? Ja 
wybiega w przyszlosc i przeszlosc i niemal ci~gle zmienia swoj do wydarzen 
stosunek. Na ten stosunek wplywaj~ nowe wydarzenia i przei:ycia, a takZe, 
o czym Bergson ani Heidegger nie mowi~, a co rna niemale znaczenie, 
wplywa ten inny, ktory na swoj~ bylosc patrzy i j~ interpretuje. Jego 
spojrzenie koryguje moje wspomnienia, przywoluje to, co moglo byc przeze 
mnie odrzucone, stlurnione, zapomniane. Jest nieustannym s¢zi~ mojej 
historii. To moja rustoria, moja wlasna, ale pisana na cztery r~ce. Moja 

17 Por. lamie, s. 478 i o. 

13 Tami:e, s. 475. 

10 Tami:e, s. 475 . 
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w pewnych momentach i zarazem taka, kt6ra mnie samemu wydaje siy 
w wielu momentach obca. 

Na kwestii tej historii chcialabym siy zatrzymac, gdyz jej analiza 
ujawnia wyrainie r6me dwuznacznoSci, wnoszone przez pamiyc do proce
su budowania sobosci. Ricoeur w swej malej ksi~i:eczce FilozoJra osoby, jak 
i w wyi:ej cytowanym Soi-meme comme un autre, m6wi~c 0 tej historii, 
odwoluje siy do teorii narracji. Nie bydy referowala jego rozwazan, do 
niekt6rych jednak wysuwanych w jego pracach sugestii muszy siy odnieSc 
i w pewien spos6b je wykorzystae. Skoro bowiem chodzi mi 0 historiy, jest 
ona bez w~tpienia jakims rodzajem opowieSci, w kt6rej ja sam nie jestem 
co prawda niezalemym autorem, jak autorzy opowiadan literackich, ale, 
jak slusznie m6wi Ricoeur, jestem autorem sensu nadanego mojej przeszlo
sci, a jednoczesnie narratorem i bohaterem, 0 kt6rym w tej opowieSci 
mowa. Jak wiadomo, teoria narracji kladzie nacisk na auto-wyjasniaj~cy 
charakter samego opowiadania. Musi one bowiem bye tak skonstruowane, 
tak l~czye z sob~ okolicznoSci, wydarzenia, motywy, intencje, rozmaitego 
typu dzialania, by ich konfiguracja odslaniala sens calosci. W ten spos6b 
opowiesc nie tylko pozwala zrozumiee bieg wydarzen, ale go taki:e wyjas
nic, a to znaczy podporz~kowaC wymogom naukowosci. Jak to podkresla 
Ricoeur, powoluj~c siy na Danto, teoria narracji umieszcza siy mi¢zy 
nomologicznym ujyciem historii ajej koncepcj~ antypozytywistyczn~ w Dil
theyowskim duchu. L~czy ona motywy i przyczyny lub, m6wi~c dokladniej, 
warunki pocz~tkowe wydarzeD, a zatem rozumienie i wyjaSnianie. 

Nie ulega w~tpliwosci, ze badaj~c cudze zycie, mozemy siy doskonale 
uciec do teorii narracji, moi:emy poprzez sam~ narracjy szukac jej sensu 
a taki:e tozsamosci bohatera. Konfiguracja zdarzen, do kt6rych si y ucieka, 
poswiadcza bowiem, i:e chodzi wci~z 0 ty sam~ osoby, mimo r6mych 
perypetii losu, zmian w jej dzialaniach czy nawet pogl~dach. Wszakze 
narracja nieustannie dokonuje selekcji wydarzeD., ujmuj~c przede wszyst
kim te, k:t6re poci~aj~ za sob~ powame dla biegu Zycia nastypstwa, 
chociaz bylyby zupelnie przypadkowe. L~czy rozmaitego typu wydarzenia, 
okolicznosci, momenty dzialania, w kt6re uwiklany jest bohater, ujaw
niaj~c w ten spos6b jego d~zenia, motywy, a to umozliwia jego identyfika
cjy w r6mych fazach historii, jak i stwierdzenia tego typu, i:e to on cos 
zrobil, on myslal, on jest odpowiedzialny. Z tych to wzglyd6w opowiada
nie, jak to podkreSla Ricoeur, buduje tozsamosc bohatera, kt6r~ moma 
okreSlic jako tozsamosc narracyjn~. "Osoba pojyta jako osoba opowiadania 
nie jest bytem oddzielonym ad swych doswiadczen. Przeciwnie, ona uczest
niczy w po~ku identycznosci dynamicznej wlaSciwym opowiadanej his
torii. Opowiadanie tworzy identycznosc osoby, kt6r~ moma okreSlie jako 
identycznosc narracyjn~, konstruujllc identycznosc historii opowiadanej."20 

Przez narracjy zmierza siy zatem do maksymalnie dokladnego, wyjas
niajllcego, obiektywnego - podkreslam to ostatnie slowo - poznania mega 

lG P. Ricoeur, Soi-minu! comme un autre, Paris 1990, s. 175. 
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Ja i jego historii przez innych. Ma ona odtworzye faktyczny przebieg tej 
historii, mojl! w niej rol~ i na takich to faktycznych podstawach okrdlie 
wlasciwe mi cechy charakteru, typy reakcji, determinujl!ce ml! osobowose, 
itd., itd. Z drugiej strony, narracja rna ulatwie samorozumienie, a zatem 
umacniae osobowl! tozsamose bohatera. Jednyro slowem - mediatyzuje 
relacj~ 0 mnie z relacjl! mojl! wlasnl!. Ricoeur zdaje sobie spraw~ z ewen
tualnych zarzutow, gdyz w tej koncepcji nie czyni si~ romicy mi~zy 
opowi ad aniem, na przyklad literackim, a opowieScil! Zycia, traktuje si~ je 
bezprawnie jako struktury analogiczne, jezeli nie te same, podczas gdy 
romice Sl! radykalne. Probuje zatem na niektore zarzuty odpowiedziee. 
Wl!tpliwose budzi momose uzyskania jednoSci narracyjnej i;ycia. Czy 
w ogole 0 takiej wolno mowie, skoro Zycie jest uwiklane w histori~ innych 
osob, jak i sil, z otaczajl!cego swiata. Poza tyro historia Zycia jest rozpi~ta 
mi~zy przestrzenil! doswiadczen, do ktorych Ja wraca pami~il!, a hory
zontem oczekiwan. Swoista dialektyka pami~ci i antycypacji wplywa na 
selekcj~ wydarzen, a wi~ i na calose konfiguracji historii. 

Zarzuty te - pomijam inne, 0 ktorych Ricoeur mowi, wydajl! mi si~ 
bowiem mniej istotne - autor Soi---meme comme un autre zdecydowanie 
odrzuca. Literatura, jak twierdzi, nader cz~sto wll!cza w przestrzen fikcji 
to, co pochodzi spoza tej przestrzeni, z Zycia faktycznego, politycznego, 
spolecznego. Wll!cza tci w narracj~ antycypacje, projekty, oczekiwania 
bohatera, ktore nadajl! kierunek tokowi opowiesci. Nie rna wi~ mi~dzy 
literackl! forml! opowiesci a opowieScil! Zycia, jakie snuje kaZde Ja, struk
turalnych romic. Nie jest wi~ taki:e, wedlug Ricoeura, absurdem mowie
nie 0 jednosci narracyjnej Zycia, wi~cej, narracja stanowi wlasciwy klucz do 
ustalenia tozsamosci Ja zarowno tej ujmowanej przez nie sarno, jak i przez 
innych, zarowno gdy chodzi 0 ipse, jak i 0 idem, 0 mojl! tozsamose dla 
mnie czy 0 identyfikowanie mnie przez innych. 

Otoi; w tyro miejscu mam powame wl!tpliwosci. Wl!tpi~, czy to, co ja 
pami~tam, co jest mojl! historil! dla mnie, da si~ ujl!e w terminach 
apersonalnego opisu, czy da si~ na taki j~zyk apersonalnej relacji prze
tlumaczye. Nawet wowczas gdy ch~ swoje zycie opisae z chlodem i dystan
sem, nie b~zie to opis identyczny z opisem obserwatora. Znamy dobrze t~ 
kwesti~ z wlasnych doswiadczen, ale takZe z tych komentarzy, ktoryroi 
historycy opatrujl! pami~tniki. Moja historia moze tez miee zgola inne 
znaczenie dla mnie anizeli ta opowiese, ktorl! oddaj~ na pastw~ innych, 
liczl!c si~ niejako z gory z ich moi:liwymi opiniami. Mog~ t~ opini~ 
umyslnie zbulwersowac, mog~ si~ jej przypochlebie, ale to, co moje, co 
naprawd~ jest dla mnie mojl! historil!, mog~ taki:e ukryc i niewazne jest 
w tej chwili, czy powoduje mnl! zaklamanie, czy ch¢ ukrycia intyronosci, 
czy wstyd, czy przeciwnie - przywil!zanie do pewnych wydarzen drogich we 
wspomnieniu. Zresztl! t~ mojl! histori~ wcil!z na nowo pisz~. Dna si~ 
zmienia wraz ze mnl! i sam si~ zastanawiam, czy to ja bylem, czy ja tak 
myslalem, czy tak postl!pic moglem. Nie jest wi~c wcale pewne, czy historia 
identyfikuje bohatera. Wreszcie obcy narrator opisuje mnie i w mej historii 
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stara sit;: odnalezc cos dla mnie istotnego, jakid moje eidos decydujllCe 
o mej tozsamosci. Ale ja, szukajilcy tej tozsamoSci, nigdy nie b¢ilC jej 
pewny, patrzt;: na przeszlose szukajilc w niej odpowiedzi, kim bylem, wobec 
tego, ktorym jestem i chcialbym bye; pytam, czy idt;: wlasciwil drogil, czy 
nie zanegowalem czegos istotnego dla mego projektu, dla moich dili:en. 
Szukajilc zas, memal na kaZrlym kroku poddajt;: ty historit;: reinterpretacji. 
Przefonnulowujy moje opinie na temat mych bylych czynow i poglildow, 
i to z roi:nych powodow. N ajmniej wai:ne jest tu umyslne przeklamanie, to 
najczystsze zjawisko w pisaniu wlasnej biografii na nowo. Nie 0 takie 
powody rni chodzi. Przede wszystkim inaczej dokonujy selekcji wydarzen, 
bo teraz juz wiem, i:e to, co wydawalo mi sit;: wai:ne, bylo malo macZilcil 
okolicznosciil, a to, co traktowalem jako blahe, poci~t;:lo za sobil 
niespodziewane dla mnie istotne skutki. Lekcewai:ylem niektore moje 
czyny, dzis widzt;:, i:e intuicyjnie juz wowczas szedlem w pewnym kierunku, 
dokonywalem takich a nie innych wyborow. To nie byly zatem przypadki, 
to raczej jeszcze nieuswiadomione dili:enie do bycia sobil. To prawda, ze 
kai:da reinterpretacja porusza sit;: gdzid na granicy fikcji. Ta moja historia 
moi:e siy okazae rnitem. Dla konstytucji mej tozsamosci jest to jednak 
obojt;:tne. Nikt nigdy nie dowiodl, by Ja musialo sit;: budowac na prawdzie. 
Przeciwnie, czt;:sto konfrontacja z faktami ukazanymi przez innych, burzil
ca OWil fikcjt;:, powoduje zachwianie tozsamoSci, niemoznosc wyznaczenia 
nawet przyblizonego jej projektu. Ja moze sit;: konstytuowae na istotnym 
dla niego zaklamaniu, j nie jest to bynajrnniej wypadek rzadki. Czy moma 
zatem mowie 0 tozsamoSci narracyjnej? 

Sprobujmy zatem innej drogi. Moja his tori a jest scisle zwiilzana z pa
miyciil, z til dialektykil przyporninania i zapomnienia. Moi:e wiyc daloby sit;: 
lepiej zrozumiee jej rolt;: w budowaniu tozsamosci Ja, gdybysmy przyjrzeli 
sit;: blizej strukturze samej pamit;:ci. Pytaniem jest jednak, czy pami¢ rna 
jakils strukturt;: stalil, czy Sil w niej elementy, ktore moma wyr6mie 
i analizowac. Otoz wydaje sit;:, ze jest to moi:liwe i i:e ksztalt tej struktury 
ukazuje sit;: nam w najprostszych doswiadczeniach. Czyz bowiem nie m6wi 
nam ono, i:e jest w parniyci przede wszystkim to, co nazywalabym archiwum, 
oraz wyr6i:nione w nim cymelia, a wiyc zbi6r rozmaitych wspornnien mniej 
lub bardziej wamych. Wlada ona tei: pewnym jt;:zykiem, w ktorym wspo
mnienia te ujmuje. Nieustannie konstruuje sens tego, co bylo, pragnllC 
utworzyc koherentnil historit;:. Wreszcie jest zaleme od tego wszystkiego, co 
jest moim horyzontem swiatopoglilrlowym, z jego wartosciami, tradycj ami, 
przekonaniami morainymi, wyobrainiil metafizycznil. Wszystkie te elemen
ty: archiwum, jt;:zyk, sens i horyzont wsp61dzialajili wplywajil wzajemnie na 
siebie, a na nie wplywa ten ktos, patrzilcy na mnie, ten inny. 

Jei:eli taka bylaby struktura pamit;:ci, odpowiadalaby dosye dokladnie 
strukturze tekstu, kt6ril kiedys zaproponowalam, badajllC zmiennosc 
i trwalosc w mysli intelektualnej.21 Wyr6i:nilam wowczas cztery warstwy 

1I Zob. B. Skarga, Granice historycznosci, Warszawa 1989. 

http:intelektualnej.21


13 TOZsAMOSC JA I PAMIijC 

tekstu, ty zewn~trzn~, to jest problemy, nast~pnie j~zyk wlaSciwy wypowie
dzi, reguly sensu, wreszcie epistem~, to jest t~ tkank~ ontologiczno-aks
jologiczn~, ktora si~ da z tekstu wydobyc. Dla pami~ci waine s~ nie tyle 
problemy, co przeZycia i wydarzenia, choc kai:de z tych wydarzen moze byc 
w refleksji sproblematyzowane, gdy tylko Ja zastanawia si~ nad ich 
znaczeniem. Pozostale elementy bylyby analogiczne. W rezultacie, mimo 
wyrai:onych przeze mnie w~tpliwoSci, wrocilibysmy do tekstualnego uj~ia 
pami~ci, a wi~ do potraktowania historii wlasnej jako pewnego typu 
narracji, ale jest to narracja moja, bora si~ moZe zderzac z innymi, co 
bywa zrOdlem nieustannych konfliktow i nie pelni wobec nich mediacyj
nych funkcji. Nie rna na celu mediacji mi¢zy wyjasnianiem a rozumie
niem, mi¢zy idem a ipse, jak chcial Ricoeur. Nie chodzi w niej 0 zadn~ 
w wyzszym stopniu obiektywn~ wiedz~ 0 mnie i moim Zyciu. Tworz~ j~ 
nieraz na uZytek cudzy, ale dla mnie rna zgola inne znaczenie, daje mi 
bowiem moZliwosc odnalezienia siebie w egzystencjalnym doswiadczeniu. 

Przyjrzyjmy si~ zatem owym elementom pami~, nie zapominaj~c nigdy 
o tym, ze s~ one Scisle z sob~ powi~zane i wzajemnie na siebie oddzialuj~. 
Przede wszystkim wi~ archiwum, nie zadna dobrze zorganizowana biblio
teka, lecz wlaSnie archiwum peine rozmaitych wydarzen. Charakterystyczn~ 
rzecz~ jest, Ze moja pami¢ jest zbiorem nieuporz~dkowanym. S~ tam 
blahostlci, kt6re wywoluj~ d:zis, gdy wspominam, usmiech na mej twarzy, 
wryly si~ w pami¢ szczegoly wr~z anegdotyczne, obok tych wydarzen, 
ktore mn~ niegdys wstrz~~ly. Archiwum zawiera rome szczegolowe i nie
wiele warte uwagi, dokumenty, ulotne fakty, Zle kojarzone z innymi, i pelno 
roi:nych doznan, jak zapach jalciegos domu, zgrzyt zakladanej sztaby lub 
nagle wydobywaj~y si~ z niepami~ radosny dZwi~k uderzanej mlotem 
Zelaznej szyny wis~j na drzewie, oglaszaj~cy wszystkim domownikom 
po~ na obiad. S~ tam utrwalone wspomnienia przei:ytego bolu, smutkow, 
przeZyc pustlci, rozpaczy lub malych i wielkich radoSci. Wydarzenia, nastroje, 
przeZycia zalegaj~ p6lk:i archiwum bez ladu, i co waZniejsze - bez chronologii. 
To, co bylo niedawno, wi~ si~ z jakims odIeglym przciyciem, drobny fakt 
z dziecitlstwa kojarzy mi si~ ze zdarzeniami ostatnich lat. Przebiegam wSrOd 
tych pOlek, czasem znajd~ na nich jakis fakt znacz~cy, 0 ktorym zapomnialem, 
czasem bos inny przypomni mi 0 takim lub skoryguje moje wspomnienie. 
I sam si~ sobie dziwi~, czy tak pos~owalem? Czy moglem to przeZyc? 
M6wisz, Ze tak bylo, nie, nieprawda, to nie moglem byc Ja. 

Przeszlosc moja wlasna nie jest dla mnie do konca przezroczysta. Nie 
zawsze mog~ akceptowac korekty innego. Burz~ one m6j spokoj, burz~ 
moj~ wlasn~ wiedz~ 0 mnie samym, wprowadzaj~ dwuznacznosc w moj~ 
pami~c, w to, co naprawd~ moje. Czasem przeciwnie, pozwalaj~ cos 
odzyskac. Nie ulega jednak w~tpliwoSci , Ze moja pami~c nieustannie 
zderza si~ z pami~ci~ innych, z odmienn~ interpretacj~ moich wlasnych 
przeZyc i wydarzen. Innej podlegaj~ ocenie. To, co dla mnie bylo wai:ne, 
moZe w oczach innego wydawaC si~ malo znac~cym epizodem. Kiedys 
Arystoteles pisal w Metajizyce, iz przypadlciem jest, ze budowniczy kogos 
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leczyl, gdyi: zazwyczaj tego nie czyni, tylko buduje domy. Dla Arystotelesa 
istnieje byt w prawdzie, i takim bytem, jak pisal, jest jego zgodnosc z samll: 
jego istotll:.22 Ale mysmy jui: odrzucili poj~cie istoty mega Ja i interpretacje 
wydarzen, ktore by si~ do niej odwolywaly. Dla budowniczego ow przypad
kowy fakt wyleczenia kogos moi:e miee decydujll:ce znaczenie w ksztal
towaniu si~ jego wlasnej toi:samosci. 

Ricoeur, komentujll:c ten wll:tek Arystotelesa, powoluje si~ na poj~e 
atestacji. Atestacja nie jest wiedzll: 0 sobie, a wi~ i 0 tym, co bylo, lecz 
raczej rodzajem wiary, une espece de conj"Ulnce, rodzajem zaufania, w tym 
wypadku do wlasnej pami~. W atestacji nie rna zatem pewnosci, jest ona 
krucha, aIe nie podlega, jak kai:de twierdzenie, kategoriom prawdy i falszu. 
Przeciwienstwem atestacji rna bye podejrzenie. Atestujll:c odrzucam podej
rzenie, ch~ uznania dla jej wiarygodnosci.23 W atestacji upewniam si~ co 
do ksztahu tego, co bylo, daje rni tei: ona potwierdzenie moich ocen. To 
istotny moment dla umacniania si~ mej toi:samosci, jednoczeSnie nodlo 
konfliktu z tym, co jest mi suponowane, z tym spojrzeniem z zewnll:trz, 
ktore rnimo mej woli budzi co do mnie samego podejrzenie.24 

W archiwum Sll: jeszcze cymelia, to wspomnienia mi najdroi:sze lub, 
przeciwnie, najstraszniejsze, niech~tnie opowiadane, jakby tylko dla mnie. 
Sll: one nie do zapomnienia, Sll: czyms, co najgl~biej mnie wilj,i:e z przesz
loscill:, z tym, jakim kiedys bylem. Ricoeur by powiedzial, i:e znacZll: one 
momenty pemej atestacji, momenty decydujll:ce w budowaniu mej sobosci, 
istotne dla jego przebiegu. W cymeliach J a otwiera si~ przed sobll: w szcze
rosci dramatycznej i nie do pokonania. Nie moZe si~ ich wyzbye, zatrzee, 
choeby si~ ich wstydzillub chocby obejmowala go groza. Chce je utrwalic 
i zazdrosnie strzec, gdy majll: dian wartosc najwyi:szll:. CymeJia Sll: skarbcem 
intymnoSci, przei:ye najgl~biej moich, co do ktorych nie mog~ miee 
wll:tpliwosci, bez wzgl¢u na to, jakbym je dzis ocenial. Sll: wspomnienia, 
ktore cill:i:ll:, zmuszajll: do bycia tym, kim bye nie ch~, sll: takie, ktore nadaI 
stanowill: noolo rozpaczy niemoi:liwej do pokonania, Sll: takie, ktore 
przepemiajll: mnie rad0scill:. W tym miejscu otwiera si~ problematyka 
rozpaczy i rozkoszy, ich roli w tworzeniu si~ toi:samosci Ja, ktorej tak wiele 
uwagi poswi~cil Kierkegaard. Nie b¢~ w nill: wnikae. Bye moi:e rna on 
racj~, gdy mowi, i:e rozpacz jest chorobll:, "w ktorll: rlie popase jest 
najwi~kszym nieszcz~sciem, najwi~kszym zas blogoslawienstwem boi:ym 
jest zachorowae na nill:", gdyi: bez rozpaczy niepodobna si~ poczue 
wiecznym duchem i osobowOScill:.2S Bye moi:e wszystko, co budzilo roz
pacz, silne pi~tno wywado na mnie samym. Wll:tpi~ tylko, by owe przei:ycia 
wznosily zawsze ku dobremu, ku uduchowieniu i Bogu. Rozpacz niejedno 
rna irni~ i rozmaite konsekwencje moraIne. Pornijam w tej chwili te kwestie. 
Istotne jest tylko twierdzenie, i:e tam, w tej c~sci archiwum pami~ci kryjll: 

II Arystoteies, Melafizyka, i 032a, 1027a. 
:1J P. Ricoeur, Sol-mime comme un aulre, op. cit., s. 347 i in . 
... "Comme iI vient d'ilre suggere, I'allestation esll'assurance, la creance ella fiance - d'exisler 

sur Ie mode de I'lpseite", P. Ricoeur, op. cil., s. 351. 
., S. Kierkegaard, Bojain i drienie. Choroba na smierc, Warszawa 1969, s. 162-163. 
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si~ momenty najwainiejsze, niby milowe slupy wyznaczaj~e bieg drogi 
w poszukiwaniu siebie. Dzi~ki nim widzimy takZe, Ze droga ta nie byla 
prosta. 

NieuporZl!dkowane archiwum a tak:ie cymelia wskazujll, jak trudno mi 
bylo szukac wlasnej toi:samosci, jak wiele przeiywalem konfliktow i na
pi~, ile razy zawracalem, zbaczalem, upadalem. Dlatego pewnie chroni~ te 
najcenniejsze przeiycia przed niedyskrecjll innych, gotowy przywdziac 
rome maski i tym samym skazuj~ si~ na rozszczepienie mi¢zy przeiyciami 
a ich zewn~trznll ekspresjll. Nie jest to bynajmniej rozszczepienie chorob
liwe, jak chCll psychiatrzy, lecz naturalny sposob obrony wlasnych intym
nych skarbow. 26 

Wszystkim wspomnieniom nadaje koloryt j~zyk . Zapewne tu historia 
wlasna najblii:sza jest opowiadaniu i jego literackiej formie. By oddac 
prawd~ tego, co bylo, trzeba t~ histori~ ubrac w odpowiednie slowa, 
obrazujllce tamten nastroj, tam~ odleglll juz dzis atmosfer~. Sll jednak 
wspomnienia, ktore nie dajll si~ w ogole ujllc w slowa. Wlllczenie ich 
w opowiadanie jest gwaltem, dokonywanym na nich, podporzlldkowaniem 
czemus obcemu, temu, co plynie ze swiata, z wymogow uobecnienia 
i z zachowania obecnosci w zobiektywizowanej formie jakll jedynie j~zyk 
dac moZe. Same slowa powinny wskazywae na dat~, t~ da~, ktorej 
maczenie tak silnie podkreSlal Bergson. Sprawozdawcze przedstawienie 
wydarzen, zobiektywizowane, schematyczne, na wzor urz¢owego cur
riculwn vitae, calll ich prawd~ gubi, znieksztalca. Nieraz, gdy ktos inny 
o mym zyciu opowiada, wiem, Ze nie mowi tak, jak bylo, na skutek samej 
konstrukcji wypowiedzi. MoZe to byc relacja zbyt sucha, moze, przeciwnie, 
zbyt poetycka, co razi, bo odbiera wydarzeniom ich rzeczywistll smiesz
nosc, powag~ lub gro~. Moje wspomnienia spontanicznie dobierajll slowa, 
swoj wlasny j~zyk, zawsze emocjonalny, gdyz rna na celu oddanie nie 
prawdy faktow, lecz przeiyc. l~zyk musi wspolgrac z nimi, musi mi zwr6cic 
mnie samego, by to la, ktorym, jak to pisze genialnie Proust, "bylem 
wowczas i ktore zniklo na tak dlugo, bylo znow blisko mnie"2i. lest to 
j~zyk intymnych wspomnien, rzadko jednak osii!galny i znajdujllcy adek
watne odbicie w wydawanych drukiem pami~tnikach, a cz~sto podlegajllcy 
zmianie, gdy go sam ui:ywam, patrzllc na przeszlosc przez pryzmat aktual
nej chwili. I te roZnice budzll we mnie zwlltpienie. MoZe bowiem patrzllc 
w przeszlosc i szukaj~ dla jej oddania odpowiednich slow, ulegam iluzji, 
twor~ jakis mit tego, co bylo, co jakos mi bylo drogie czy nienawistne, co 
wyolbrzymiam, zmieniam, tracllC wyczucie proporcji przez oddalenie, nie
jasnosc wspomnienia. 1~zyk moZe byc wi~ takZe przyczynll dwuznacznosci 
pami~ci, narusza jej prawd~, a jednoczeSnie pozwala jll utrwalic. Ta 

.. Por. III cp. uwagi Antoniego K~inskiego ca \l:mat sehizofrenii, A. Klalinski, Schizofrenia, 
Warszawa 1992, s. 198. 

21 M. Proust, Sodoma i Gomora, tlum. T. Zelenski-Boy, Warszawa 1958, So 189. Przypomi
cam tu 0 fragmeccie, W 1ct6rym babaler wspomica nieZyjllCll juz bablc~ i szuka odpowiedniego 
j~lca, by stopic si~ z drogimi mu micutami przesziokci, podezas gdy sl:owa i mysli niewdzi~cv 
cego i samolubcego mlodego czlowielca nie dawa/y si~ do web przybliiyc. 
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dwumacmosc wzmaga si~ wowczas, gdy probuj~ caloSci wspomnien nada
waC sens, a wi~ z zawartosci archiwum stworzyc histori~ wlasnOl. 

Mam zawsze jakOls histori~, ktora daje si~ opowiedziec i ktorej jestem 
bohaterem. Historia rna pewne szczegolne wlasciwosci, ktore mogOl si~ stac 
irodlem konfliktu i burzyc budowanOl sobosc. Rome SOl ich przyczyny. Po 
pierwsze, poczOltek historii nie zbiega si~ z pocZ'ltkiem mego iycia. Tego 
bowiem nie pami~tam, to inni byli jego swiadkami, od innych czerpi~ 
wiadomosci. Moja wlasna historia zaczyna si~ tam, gdzie si~ga moja 
pami~c, choc, co moZliwe, owe pierwsze dni czy lata mogly zawaZyc na 
calym jej biegu. Jest wi~ ta historia ulomna z samej istoty pami~ci, 
niepewna i poddaj'lCa si~ natychmiast manipulacjom. Nic nie wiem zresztOl, 
o czym poucza mnie psycho analiza, czy w tych pierwszych chwilach jakies 
traumatycme przeiycie nie odcisn~lo si~ na mym Ja tak silnie, :ie zdecydo
walo 0 kierunku moich mysli i pragnien? Jakas agresja, ktora si~ rodzi nie 
wiadomo dlaczego, jakas zlosc lub nagly bez powodu, niewytlumaczalny 
l~k, czyi nie majOl swego iroola w czasie niepami~i, gdyi wytlumaczyc ich 
nie mog~, nie jestem w stanie wl'lCZYc tych uczuc, a moie nawet dzialan do 
mej historii, naruszajOl bowiem koherencj~ wydarzen. Moja historia jest 
skazana bOldz na ciemne plamy, ktorych cudza opowieSc zapelnic nie moie, 
gdyz nie wydaje mi si~ prawdziwa, bOldz na klamstwa. 

Bergson, ktory daleki byl od psychoanalizy, wprowadzil poj~ie nie
swiadomych wspomnien. Obok tych wspomnien, ktore wl'lCzajOl si~ dosko
nale w nasze aktualne mysli, gdyz zwiOlzane SOl z aktualnym dzialaniem, 
"istniejOl tysiOlee i tysiOlee innych zamkni~tych w naszej pami~, pod owOl 
seenOl oswietionOl przez swiadomosc ... Te wspomnienia, ktore pami~ prze
chowuje w swych cieIIl!lych gl~biach, SOl niby niewidzialne zjawy. ChCOl si~ 
wydobyc na swiatlo, lecz nawet nie probujOl si~ tam wznieSc, wiedzOl, ze to 
niemoZliwe, gdyz ja, istota :lY.i'lCa i dzialajOlca, jestem zaj~ta czyms innym, nie 
nimi."UI Zdaniem Bergsona, wspomnienia te ujawniajOl si~ jedynie w naszych 
snach. Ich brak na jawie moze powodowac gl~bokie zachwianie calej naszej 
osobowoSci., gdyi; nie mo:ie ona objOl6 ca10sci swej wlasnej historii, wyjaSnic 
sobie poszczegoJnych czynow. Luki pami~ SOl hoolem niepokoju, napi~a, 
by si~ go pozbyc, J a nader ~sto porzuca ch~ samozrozumienia i tworzy 
histori~ tylko z c~ci wspomnien, "zamykaj'lC oczy na wszystkie pozos
tale"Z9. OpowiadajOlc, ucieka si~ c~sto do zdarzen typowych, analogicmych 
do tych, ktore byly udzialem innych, wlOlcza je w tok historii, choe nie mialy 
miejsca, latwiej mu bowiem zrozurniee siebie i byc zrozumianym przez 
innych. W tej selekcji dopuszcza rowniez fakty osobliwe, maj~ swiadczyc 
o osobniczoSci, 0 pewnych zwrotach losu, wlaSciwych tylko jemu, dopuszcza 
przede wszystkim owe wydarzenia z cymeliow, nawet wowczas, gdy rozbijajOl 
tok calosci. Pojawia si~ tu inny wymiar napi~a, rni~zy tym, co jest prawdOl 
dla Ja, a senSem' jaki tej histOID chee si~ nadaC. 

Ingarden zwracal uwag~, :ie cala ta moja przeszlosc pojawia si~ 

18 H. Bergson, Melanges, op. cll., 8. 452. 

,. TamZe, s. 1082. 
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"w skrotach czasowej perspektywy", Ze nast~puj ll tu przesuni~cia, skraca
nie lub wydtuzanie faz czasowych, co juz prowadzi do znacznych modyfi
kacji moich wlasnych przezyc we wspomnieniu.30 Sprawa jest jednak 
jeszcze gl~bsza. W archiwum nie istnieje Zadna okrdlona struktura czaso
wa, w opowiadaniu przebieg wydarzen, ich kolejnosc w czasie wydaje si~ 
rzeczll podstawowll. Intryga musi si~ rozwijae, aby uwydatnic sens. Czaso
wy bieg intrygi nie jest jednak zgodny z realnll chronologill wydarzen. Te, 
ktore nast~ujll pozniej, mogll wyjaSrue wczerniejsze. Struktura czasu 
podporzlldkowana jest zatem regulom sensu, a nie odwrotnie. Czas opo
wiadania tylko wyjlltkowo moZe zachowae cillglosc i linearnose. Ma on 
momenty zalamania, skokow, powrotow, co podkresla jego dramatyczny 
przebieg. Konfiguracja, kt6rej podporzlldkowuj~ wydarzenia, moZe zatem 
odbiegae od tej, kt6rll tworzy inny, usitujllc poznae mll histori~. Biografia 
i autobiografia mogll zgo!a nie odpowiadae sobie. 

Reguly sensu, kt6rym podporzlldkowuj~ mojll histori~, muszll si~ liczyc 
r6wniez z faktycznym przebiegiern wydarzen otaczajllcego mnie swiata. 
Wiedza 0 nich wplywa zarowno na selekcj~ moich przezye z przeszlosci, jak 
i na majl!Ce je wyjasnie powillZania. Moja historia przestaje bye tylko moja, 
jest bowiem oswietlana z zewnlltrz, dostrzegana przez pryzmat tego, co 
og6lne, co nie tylko mnie dotyczy. Swiadczll 0 tym przede wszystkim 
pami~tniki. Chociaz pami~tnik rzadko bywa w pelnej tOZsamosci z historill 
wlasnll, wszakZe opisuje dzieje indywidualne. Por6wnujllc je jednak z dzie
jami opisanymi w innych pami~tnikach tego samego okresu historycznego, 
widzimy, ze sll raczej typowe, mogll si~ romie szczeg6lami, naswietleniem 
faktow, rodzajem przezyc, co nader cenne dla historyka, niemniej ich 
uwiklanie w wydarzenia t~ odmiennose w duzym stopniu niweluje. Wefmy 
chociazby pami~tniki Polak6w z czasow wojny, ile tam stereotypowych 
biografii, ile powtarzajllcych si~ wydarzen i zachowan, ktore pozwalajll na 
syntetyczne i og61ne ich uj~cie . Gdzie zatem jest moja historia, moja 
niepowtarzalna, swiadczllca tylko 0 mnie, kt6rej z nikim nie mog~ zamie
nie? Wydaje si~ zacierac, wlllczajl!C w jakis uniwersalny bieg Zycia, przestaje 
wi~ bye moja, zostaje mi odebrana, gdyz nie jest wyjlltkowa. 

Im skrupulatniej szukam sensu tej mojej historii, im gl~biej wnikam we 
wlasne dzialania, ich motywy, moje przezycia, cierpienia, dostrzegam ich 
uwiklanie i zale:inose od tego, co bylo poza mnll, od rozmaitego typu sil, 
okolicznoSci. Czy mog~ zatem dokonae integracji z tym, co bylo, czy mog~ 
odnalezc w przeszloSci zarys projektu mej wlasnej sobosci? Pojawia si~ 
napi~ie mi¢zy tym, co J a traktuje jako swojll przeszlosc, a tll ingerencjll 
sil z zewnlltrz, wdzierajllcych si~ w tok mojej historii, pozbawiajllcych mnie 
czegos, narzucajl!Cych cos obcego, naruszajllcych to nawet, co najgl~biej 
odczuwalern jako moje. Historia, w kt6rej szukam sensu mojej wlasnej 
przeszloSci, ukazuje mi si~ jako obcy, jako ta moc, kt6ra moze zniszczye, 
jeZeli juz nie zniszczyla mojej historii wlasnej . 

3D R . Ingarden, op. cit., s. 56. 
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W probie nadawania sensu tkwi'!, wi~c sprzecznosci wynikaj'!,ce z tej 
dialektyki mi¢zy tyro, co moje, a przekraczaj'!,ce mojosc, ogolne, obce, 
mi¢zy moj'!, histori'!, a histori'!, otaczaj'!,cego mnie swiata, mi¢zy moim 
spojrzeniem na przeszlosc, moim pami~taniem a pami¢'l innych. Czy 
mog~ okrdlic, kim bylem, dok'!,d szedlem, czego pragn'!,lem, wobec tych 
odmiennych perspektyw, ktorych odrzucenie swiadczyloby tylko 0 bez
zasadnyro, wr~cz chorobliwym zamkni~ciu si~ w sobie? 

Pami~'!, rz'!,dzi wreszcie to, co nazwalam epistem'!" ten moj horyzont 
idei i wartosci zmienny w czasie, ale zawsze obecny, kiedys decyduj'!,cy 
o rooich czynach, dzis, gdy zwracam si~ w przeszlosc, gdy pr6buj~ j'!, 
odtworzye, decyduj'lCY w duzej mierze 0 selekcji wydarzen. Patrzy na to, co 
bylo, pragn~ nie tylko zrozumiee, dJaczego tak a nie inaczej post'!,pilem, 
pragn~ takZe si~ usprawiedliwic. Przypominam sobie wlasne bl¢y, niefor
tunne a nawet zbrodnicze wybory. Mog~ si~ pot~piac, bo dzis mysl~ juz 
inaczej. Pragn~ jednak zmniejszye win~, tlumac~ si~, twor~ mit siebie 
i przeszloSci, jak~ histori~ fikcyjn'!" ktora zreszt'!, cz~to zdradza sarna 
siebie. Fakty te nalez'!, raczej do psychologii niz ontologii. Z ontologicz
nego punktu widzenia naleZy tylko stwierdzic jedno. Horyzont, w jakim Ja 
buduje siebie, jest tak zmienny, i:e moZe zosta6 zerwana nie mi¢zy tyro, co 
bylo i co pami~tam, tym, co jest teraz i ku czemu zmierzam. Pozostaje 
nierozstrzygni~te pytanie, czy twor7~ histori~ tak, by odnaleze siebie, czy, 
przeciwnie, to ta historia, choe jest perna luk i przeklarnari, mnie tworzy. 

Kiedy mysl~ 0 historii i pami~, p rzypomina mi sil( greeki mit zwier
ciadla, ktory tak m'ldrze IIlCZY histori~ Narcyza ze swiatem Dionizosa. 
W interpretacji metafizycmej mowi on, Ze dusza przegl",daj'lCa si~ w zwier
ciadle Narcyza pragnie obj'lc sam'!, siebie w swej perni, stopic si~ z sobll 
i z tyro, co wydaje si~ inne, by osi'!,gn'!,t jednosc absolutn'!,. Zwierciadlo 
Dionizosa rozbija moje odbicie na nieskonczon'!, liczb~ chaotycmych, 
niewyramych fragmentow. Tyro silnicjsze budzi si~ pragnienie ucieczki od 
tej romorodnoSci, pragnienie scalenia, odzyskania siebie. Mi¢zy obu 
odbiciami panuje zatero zgodnose tego samego fundamentalnego d'!,i:enia, 
nigdy nie spemionego, ale przenikaj'!,cego nas nieustannie. Z jego perspek
tywy pami~, z jednej strony, przedstawia si~ jako warunek integracji 
sobosci, jej skutecmego budowania, z drugiej - jako nieustanna grozba 
rozbicia. 

Barbara Skarga 
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(pAMU:;C JEDNOSTKOWA, P AMU:;C ZBIOROWA) 

W historycznych i politycznych dyskusjach naszych czasow pojawia si.,: 
cz.,:sto temat pami.,:ci zbiorowej - ogl~any ze wszystkich stron, nieufnie, 
ale i z nadziej~. Pami~ ta nosi na sobie podwojne pi.,:tno, jak gdyby kryly 
si.,: tu niebezpieczenstwa czyhaj~ce na nas dzisiaj i w przyszlosci (inercja 
przewaiaj~ca nad energi~ niezb¢n~ do szukania nowych rozwi~zan), ale 
rowniez moZliwos6 ocalenia. Czyli takiego spojrzenia na rzeczywistosc, 
ktore pozwoli nawi~zywae nie ciwoSci, wzbogacae nasze srodki 0 juz 
nagromadzone zasoby. Ci.,:zar pami.,:ci zbiorowej w historii dawnej i naj
nowszej, w naszych obawach i oczekiwaniach jest tak przytlaczaj~cy, i:e 
niknie przy nim to, co najbardziej pocz~tkowe i niezwykle, decyduj~e 
i nieuchwytne, wraZliwe i oporne: pami.,:e jednostki. Sprobujmy zastanowie 
si.,: pokrotce, czym jest pam i .,: e jed nos t k 0 w a i jak jest ona powi~zana 
z tym tworem 0 niejasnej naturze, lecz ci~gle daj~ym si.,: nam we znaki, 
ktory nazywamy pami .,:ci ~ zbi 0 row~. 

1. Gdy spojrzeC swiezym okiem, pami~ jawi si.,: doprawdy jako rzecz 
niezwykla - rozszerzenie sfery bytu, przesuni.,:cie granic i:ycia. J ak si.,: to 
dzieje, ze mozemy bye nie tylko tu, gdzie si.,: faktycznie znajdujemy, 
w miejscu, ktore zajmujemy, w chwili wskazywanej teraz na zegarze, ale 
jestesmy rownoczesnie w tym samym miejscu przed laty, jestdmy rowno
czesnie gdzie indziej, tam, gdzie pozwala nam powrocie nawi~zana kiedys 
wi.,:z przezycia? Pami.,:ci doswiadcza si.,: jako tajemniczego daru wszech
obecnoSci w czasie i przestrzeni, jako zanegowania stanu uwi.,:zienia, 
w ktorym tkwi~ rzeczy. Ma ona w sobie cos fantastycznego - spelnienie 
pragnien, 0 ktorych opowiadaj~ bajki. I nie idzie 0 spraw.,: wyobraini, 
ktora igra, eksperyrnentuje z rzeczywistosci~. Idzie 0 oczywist~ wlasciwosc 
kazdego z nas - w kaidym momencie jestdmy wsZ¢zie tam, dok~d si.,:ga 
nasza pami.,:e. Przebiegamy drog.,: poprzez zloza czasu, dzie1~ce nas ad 
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wydarzenia ledwie macz~cego si~ jakims slad em , zanim wyksztalcila si~ 
w nas pami~c swiadoma i ci~gla. Obejmujemy fazy wzrostu, przemian, 
ktore przeoraly nas nie do poznaki dla innych , dla nas samych, gdyby nie 
sekretna wiedza, Ze to ci~gle ja, twarz w lustrze, osoba w nieprzewidzianym 
punkcie globu, otoczona przez ludri i rzeczy nie daj~ce si~ odgadn~c 
z dawnych etap6w Zycia. Przebywamy naraz w najbardziej niepodobnych 
sytuacjach, pod roinym niebem, w krajach, miastach, kt6re znacz~ co 
innego: przywi~e, ktorego si~ nie wybiera, zachwyt, kt6ry pozwala 
pojednac si~ ze Swiatem, miejsca kolejnych doSwiadczen, uczenia si~ Zycia. 

To wymykanie si~ fizycznym determinacjom pozwala ogam~c jednym 
spojrzeniem ruchom~, nieokreSlon~ calosc, ktoril moina nazwaC "histori~ 
Zycia" . Niepodobna jej w Zaden sposob uchwycic poj~owo, zmie&cic 
w jakiejs formie, zakresli6 wyrainym konturem. Ale czujemy z niil wi~z 00 
wewn~trz, jej przebieg obejmuje w jednej chwili przeszlosc i terainiejszosc, 
a przezyty czas staje si~ w kontakcie z pami~~ czyms w rodzaju nunc stans 
ftIozofow, jednosci,!, ktora nie przeczy wielosci, lecz jil ogamia. A moze to 
wlaSnie odgadujemy jako sens, nieodgadniony sens wlasnego zycia, kt6re
go si~ nie da nazwac (to nazwanie byloby zarazem m rad'!), ale ktory 
moina odczuc? 

Kaixiy ubytek, dziura w tkance pami~ci (nie mowi,!c 0 tragicznych 
przypadkach, ktore zmieniaj,! osobowosc) s,! prze:iywane jako zubo:ienie. 
Nagle zaw~enie Zycia. kt6re odtlld nie ma prawa powolywac si~ na jak~ 
~sc swych obszarow, wywlaszczone z czegos, co najintymniej don naleza
10. Obumieranie pami~i jest moZe najmocniej dotykajilcym zwiastunem 
wycofywania si~ Zycia. P6ki komunikujemy si~ z jego nurtem, roztacza si~ 
za nami, wokol nas, jak kril& swiatla si~gaj~cy poza najdalszy horyzont, 
swiat zwielokrotniony, paradoksalny, zarazem miniony i nieprzemijalny, 
czasowy i wydarty czasowi, 0 wielu nakladaj~cych si~ na siebie srodkach 
i niewymiemym obwodzie. A przy tym wiemy, Ze pami~6 "absolutna" 
(w rodzaju sruchu absolutnego) nie istnieje. Ze nie ocalamy wszystkiego. co 
bylo - na roinych poziomach czytelnosci - materiil przezywania. Prag
nienie zachowania ka:idej drobiny. powtorzenia calego swiata w pami~ci to 
marzenie 0 osiil&lli¢u wladzy demiurga, 0 posiadaniu umyslu boskiego, 
w ktorym wszystko, co by to, jest przywrocone pierwotnej esencji. (0 tym 
pragnieniu, w ktorym ujawnia si~ podstawowe ludzkie wymaganie, roz
mysla Milosz w Dzwonach w zimie.) 

Moma powiedzie6 0 pami¢ pojedynczej, Ze jest czyms w rOOzaju 
mikrokosmosu. Jego srodkiem jest jednostka, lecz jego obszary si~gaj~ 
daleko poza ni~, obejmuj~ przestrzenie, ktore nie znajduj,! si~ w jej 
posiadaniu, krzyrujll si~ ze swiatami innych, wchodzil z nimi w re1acje, 
czasem zgodne, czasem burzliwe. COS bardzo ciekawego dzieje si~ na 
brzegach, gdzie te roine, choc cz~ciowo tozsame, kosmosy stykaj ,! siy, 
zachodZll na siebie. Okazuje si~ (czy wiedzielismy 0 tym ,,00 zawsze", czy 
tez staje siy to jasne dopiero w pewnym momencie osobistej historii?), Ze 
jednostkowa pami~c ma okna, wiele okien. Potrafilibysmy wyobrazic sobie 
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sytuacj~ przeciwnq, wizj~ swiata bez okien, gdzie monady pami~i wirujq 
bez szansy na kontakt, przyjazny bqdz wrogi, bez nadziei zaplodnienia. To 
swiat z jakiejs lodowatej fantazji. W rzeczywistosci nasz swiat nie jest taki, 
panuje w nim ruch i wrzawa, pami~ci przyciqgajq si~, zderzajq, wchlaniajq, 
wydajq rornorakie potomstwo - tkajq ogromny dywan (0 tyrn dywanie jest 
mowa w Prologu do I cz~ci Fausta). Zadna nie nie istnieje tu sarna dla 
siebie, splata si~ z innyrni. Jest w pami~ sfera wewn~trznoSci, ktora nie 
wystqpi w pe/nyrn Swietle, bo stanowi ochronnq otoczk~ dla niejawnego 
i iyznego Zycia duszy. Ale i ta sfera daje znae 0 sobie przez posrednictwo 
znakow i syrnboli i w niepowtarzalny sposob zabarwia udzial jednostki 
w przestrzeni zbiorowej. 

2. Mowilismy 0 pami~ci jako cudownyrn rozszerzeniu granic zakreS
lonych przez fizyczne "tu i teraz", 0 darze wszechobecnosci we wlasnyrn 
Zyciu. Ten dar bywa pomnozony, jeSli uswiadomic sobie, Ze od poczqtku 
wspomnienia jednostki - i nawet sam akt pami~tania - mieszajq si~ ze 
wspornnieniarni tych, wsr6d ktorych wzrasta. Nie tylko, b¢qc z innyrni, 
spotyka si~ stale z odmiennyrni wersjami pami~ci tych samych rzeczy, ale 
chlonie opowieSci , obrazy, ktorych nigdy nie zaznala, a ktore, przekazane, 
wchodzq odtqd do jej zasobow, stajq si~ cz~sciq wlasnej pami~i, Zywej 
i czynnej. Wszyscy znamy to z dziecinstwa: wspornnienia rodzicow tak 
gl~boko sadowiqce si~ w naszych przezyciach, Ze przestajemy je odrorniae, 
przyjmujemy jak osobiste doswiadczenia, ktorych los nie pozwolil nam 
zasmakowaC. Na przyklad doswiadczenie malego miasteczka Polski cen
tralnej przed wojnq - doswiadczenie swiata sprzed przewrotu . Pojawilo si~ 
one tak wczeSnie i do tego stopnia stalo si~ powtarzalne, jak skladnik 
domowego rytuaru, ze moglabyrn odtworzyc drog~ na rynek przez uliczki 
otoczone parterowyrni, pochylyrni domami, swiatla zapalajqce si~ w piqtek 
w Zydowskich oknach, i nawet pewien sad opadajqcy nad rzek~, gdzie 
dojrzewaly najpi~kniejsze antonowki. Zadna opowiese nie wrazila si~ tak 
gl~boko (zadna z tych, ktore dotyczyly historycznej tragedii, odcinajqcej 
nas od tamtej rzeczywistosci). Zapewne dlatego, Ze ta odpowiadala przeZy
ciom porownywalnyrn, na mojq miar~, ajednoczesnie zarysowywala odleg
lose, wprowadzala rzeczy nieobecne, unicestwione - i na swoj sposob 
pozwalala im nadal byc. 

To bylo wazne wtajemniczenie: opowidci Matki uobecnialy to, czego 
nie bylo, winny sposob niz nie bylo juz zeszlego lata, sp¢zonego na wsi 
- do tej nieobecnosci nie morn a bylo powr6cie dzi~ki ufnosci w trwalose 
swiata. Zostawiala ona po sobie niezrozumialq luk~, rozerwanie w tkance 
rzeczywistosci. Dorosly rozumie, Ze jedynyrn srodkiem dostwu do niej jest 
przyswojenie cudzej pami~. Dla dziecka nie byla widoczna bariera mi¢zy 
wlasnq a cudzq: opowiedziane jest widzialne, slyszalne, dotykalne, dodaje 
si~ do iywych doznan, zarysowuje pierwszy ksztalt pami~ci wspolnej, gdzie 
niepodobna pedantycznie decydowac, kto jest jej podmiotem. OpowieSci 
domowe dajq pierwszy szkic do swiadomosci historycznej, rozumianej jako 
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ksztaltowanie sit: warunkow wyobrami. Na naszym horyzoncie pojawia sit: 
jeszcze jeden kl<!g, sit:gaj~cy poza czas narodzin, gdzie ci~gle dziej~ si~ 
rzeczy faktycznie od poc~tku narn odebrane. 

Rodzina dtugo jest miejscem najwainiejszych przyuczen: los wujow, 
ciotek, kuzynow, rownobieiny z naszym, a jednak odmienny, zadziwia 
a zarazem wydaje sit: naturalny, przenika do naszej parnit:ci jako zrea1izo
wana moZliwosc innego zakr~tu w historii zycia. A opowidc 0 dziadkach 
- jeszcze cofni~e si~ widnokr~gu, jakby sit: wdrapac na wysokOl wiezt:, 
skOld rozci~ga si~ kraina nie do pomania, chociai: mana. Na tym poziomie 
parni~c zaczyna gubic zroyslowy konkret, twarze sOl niemane, zatarte we 
wspomnieniu, nie nie mowi~ce na fotografiach. Zamiast zobaczyc (tak jak 
widzt: sad Matki i jazdt: na jarmark) trzeba nauczyc sit: obcowania 
z bezcielesnymi istnosciarni, takimi jak armia carska i glansowane buty, 
kuferek przywieziony z Azji i klotnie z burmistrzem. 

Ostatecmll graniCll domowej parni~ byly niejasne postacie pradziad
kow, ktorych nawet liczba nie dala si~ okreslic, bo grawitowali ku jednosci 
i mieli tendencj~ ku abstrakcji. Jui; za dziecinstwa Rodzic6w nic jasnego nie 
bylo 0 nich wiadomo. Dziadkowie w uroczystych chwilach utrzymywali 
(lecz nie upieraj~c si~ przy tym za bardzo), i;e chodzilo 0 powstancow 
(z 1863 roku?). Rzecz niezwykla - parni~c rodzinna, nawet gdy jest 
przechowywana w formie ubogiej, gdy opowiada 0 istnieniach, ktore 
niczym nadzwyczajnym nie mogly sit: poszczycic. Gdy szybko niknie 
w nieoswojonym czasie jak nitka wody w piasku, gdy sztukuje swoje braid, 
swoj~ zwyczajnosc legendami, ktore nie sOl nawet jej wlasnosciOl. Dla 
dziecka ta pierwsza szkola jest czt:sto rozstrzygaj~ca, nawiOlzuje si~ tu 
relacja z czasem, ktora b¢zie sit: odciskac na teramiejszoSci. Pami¢ 
utwierdza swoje gospodarstwo, zapelnia sit: obrazami, ktore bt:dOl tworzy
wem pomiejszych przeksztalcen. A doswiadczeniem bodaj najmocniejszym 
jest to cofanie sit: horyzontu, zycie w wielu widnokr~gach. Najbardziej 
podstawowa przeslanka wolnosci wewnt:trznej, punkt wyjscia dla egzysten
cji, ktora bt:dzie si~ rozpomawala w historii macznie starszej i macmie 
rozleglejszej. 

3. Przyswajanie sobie parni~ci cudzej pojawia si~ dopiero poza kr~giem 
rodzinnym, gdy wchodzimy w swiat spoleczny, gdy powierzeni zostajemy 
instytucjom, ktorych celem jest przygotowywanie do Zycia doroslego. 
Szkola to najwamiejsze z takich urzOldzen, ale nie jedyne. Co jest w nich 
rome od obcowania z parni~ciOl rodzinnOl, to pojawienie si~ rzeczy, spraw, 
osob, z ktorymi nie IOlczy nas wi~z bezposrednia, oczywista jak przezycia 
dzielone we wspolprzynalemosci opowiadajOlcego i stuchajOlcego (na przy
klad matki i dziecka). Zdobywanie wyksztalcenia IOlczy si~ z ideOl dystansu, 
z umaniem zasady posrednictwa. Obok spraw wlasnych pojawiajOl si~ inne, 
wobec ktorych trzeba dokonac operacji wyjscia poza siebie, wydarcia si~ 
z dotychczasowego horyzontu, aby urniec w nich dostrzec cos, co jest 
osobiscie do nas zwrocone. Cz~sto jest istotne, by rzeczy nowe przy
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chodzily do nas zaopatrzone w konkretne twarze, zwi'lZane z ludzk~ 
postaci~ - nauczyciela, pierwszych przyjaciol. Ktos wyprzedza nas na 
drodze do spraw, ktore nagle staj~ si~ wa±ne, wzywaj~ do zaj¢a si~ nimi, 
przebywania wsrod nich. Niejasno czujemy, ze to zaj¢e si~ prowadzi 
rowniez do jakiejs nowej wspolnoty, ktor~ otwiera Zywy kontakt, a ktora 
si~ga dalej niz wszystkie moZliwosci otaczaj~cych nas osob - w przestrzen 
istniej~c~ inaczej i zdumiewaj~co bogat~. Zainicjowanie takich wypraw 
moZe byc tez owocem samotnosci, oddalenia si~ od starszych i rowies
nikow: spotkania z ksi~karni. A chociaz odkryta za ich spraw~ wspolnota 
rna smak sekretu i abstrakcji, oznacza wyjscie z izolacji, · natrafienie na 
froolo samoodnawiaj~cej si~ rozmowy. Nowa pami~c, ktora zaczyna si~ 
budowaC, uczy Zycia "gdzieindziej", "poza sob~" - poza bezposredniosci~ 
swiata zadomowionego w zmyslach i wyobraini. 

Tak si~ stalo, Ze moje pokolenie poznalo od pierwszych lat szkolnych 
doniosly wychowawczo, historycznie i ftlozoficznie problem pami~ci fal
szywej. Mlodziencza biografia osoby z naszej c~Sci Europy romi si~ od 
klasycznych Lehrjahre mlodych z drugiej cz~sci kontynentu wczesnym 
zderzeniem z pewnym wytworem Zycia oficjalnego. Powstaje on jako 
negacja tradycji domowej, wspomnien zapisanych w rzeczach pozostawio
nych nam przez przeszlosc: budowle, ksi~zki, dziela sztuki, fizjonomia 
miast, gdzie Zyjemy, a nawet swoiste uksztahowanie pejzaZu . Ten wytwor 
usiluje wSlizgn~c si~ w nasze przeZywanie, stworzyc ekran mi~dzy dzisiej
szymi doswiadczeniarni a ich historycznym gruntem, odci~c od ram, 
w ktorych si~ ttumac~ i nabieraj~ sensu. Tyle juz powiedziano 0 sys
temach, ktore przepisywaly przeszlosc na nowo i zmuszaly do zaakcep
towania wersji zadaj~cych gwah pami~ci przechowywanej przez pokolenia. 
Mowiono 0 pami¢ zbuntowanej, otwarcie sprzeciwiaj~cej si~ przemocy, 
odbudowuj~cej fragmenty Zycia skazanego na nieistnienie i gotowej na 
poniesienie ofiar. Mniej zajmowano si~ powszedni~, nieefektown~ samo
obron~ pami~ci, jej uporem, chytrosciami w obchodzeniu przymusow 
i zakazow, wykorzystywaniem szczelin w systemie, by znaleic dla siebie 
wartoSciowy pokarm. 

Takie jest moje wspomnienie lat szkolnych: wspomnienie dziwnej gry 
mi¢zy uczniami, nauczycielami, rodzicami obecnymi w oddaleniu, cal~ 
rzeczywistosci~, ktora wdzierala si~ we wrazliwosc ucznia zupelnie nie tak, 
jak to zaplanowaly wladze. Mi~zy dobr~ wol~ i pewn~ I~kliwosci~ 
nauczycieli a rosn~c~ zuchwalosci~ mlodych, rosn~~ dzi~ki wlasnym 
lekturom, rozmowom w domu i swiadomosci nieznosnego rozdwojenia, 
ustanawialo si~ cos w rodzaju spisku szkolnego. Nauczyciele nie przeciw
stawiali si~ energicznie uczniowskim prowokacjom, odpierali je mi~kko 
albo wcale, stopniowo znajdowali w nich alibi dla malych aktow odwagi 
- skromnych, ale dla nas wielkiej wagi. Otrzymywalismy w ten sposob 
zezwolenie na dalsze zuchwalosci. Pod ochron~ tego porozumienia nauczy
ciele zdobywali si~ na interpretacje i fakty niedozwolone, rzeczywistosc 
oficjalna coraz bardziej pokrywala si~ p~kni~iami. Poza ni~ zarysowywal 



24 EWA BIENKOWSKA 

siy swiat fascynuj~cy, a w dodatku zaprawiony smakiem niezalemosci 
i wyzwania. Dzialo siy to w wielkim miescie i chodzilo 0 swietnych 
przedwojennych profesorow, cab mlodziez w Polsce tamtych lat nie miala 
podobnej szansy. Pami¢ prywatna przeciwstawiona publicznej pamiyci 
falszywej jest kruch~ obron~, jeSli nie majduje oparcia w czyms trwalym, 
przekraczaj~cym jednostky, jak silna tradycja rodzinna, wiara religijna. 
Polacy wychowani w czasach powojennych, rogaci i niepokorni, wyszli 
z tych lat z pamiyci~ poszatkowan~, niezborn~, peln~ przesuni¢ i znie
ksztalcen. Dot~ historia Gej rozumienie, dane przez ni~ moZliwoSci 
identyfikacji) nie byla dla nich przedmiotem swobodnego dostypu. W wol
nym kraju staje siy stawk~ w walkach politycmych, instrumentem dla 
uzewnytrzniaj~cych siy namiytnosci. Wydaje siy, Ze pami¢ zbiorowa, 
w ktor~ wpisuj~ siy jednostki po przejsciu przez okreS miewolenia, jest 
ci~gle w Polsce pami~ci~ choq. A pamiyc chor~ leczy siy w ci~gu wielu 
generacji, bo jeszcze za zycia nastypnego pokolenia produkuje ona swoje 
trucizny. 

4. Lata odpowiadaj~ce epoce szkolnej nie byly przede wszystkim czasem 
oporu wobec paroiyci falszywej. To raczej pomiej, kiedy dojrzewaj~ca 
swiadomosc zaczyla stawiae wymagania, we wspomnieniach wysunylo siy 
to na pierwszy plan. W istocie byly to lata zaczarowania, ktore moma 
chyba tylko porownae do zaczarowania milosnego. Przyczyn~ tego stanu, 
trwaj~cego cZysto przez tygodnie i miesi~ce, bylo spotkanie z two rami 
kultury, intensywne do tego stopnia, ze potrafilo okresami zastypowae 
wszelki kontakt z otoczeniem. Byla literatura; byla muzyka. Malarstwo 
pojawiaj~ce siy najpierw na przedluzeniu innych przezye, jako uzupelnienie 
swiata literackiego, jako opowiesc, wzbudzenie historycmego tla. Potem 
coraz bardziej samodzielne - gra jakosci nie maj~cych w niczym odpowied
nika i wprowadzaj~ca nieznany dramatyzm do percepcji rzeczy. Rzeczywis
tose codzienna wypelnila siy two rami nierzeczywistymi a obdarzonymi 
fenomenalnym i;yciem: postaciami powiesciowymi i ich problemami, skan
duj~cym rytmem wiersza, fu~ i allegrem sonatowym, ktorych budowa 
pozwalala przeczuwaC niedostypn~ pracy ducha, wyzwolon~ od przypadku. 

Jest wiek, kiedy przezywanie kultury nabiera mocy magicmej, podnosi 
siy do wyl~cznosci i narzuca wrazliwoSci gor~czky istnienia sprowadzonego 
do czystych ekstraktow. W tym zjawisku najciekawsze jest, z jak~ natural
nosci~ sprawy odlegle, obrosle w stulecia komentarzy i sporow, s~ przy
swajane jako wlasne. Fenomen transmisji kulturalnej nigdzie nie jest 
widoczny w takiej czystosci jak wobec chlonnosci mlodzienczej, czerpi~cej 
chciwie i wprost ze irodla, z naiwnosci~ fizycznego glodu. Jest to wl~czenie 
siy w jeden krwiobieg, metoda organicznego przeszczepu. Odleglose his
toryczna nie stanowi przeszkody, rozmywa siy w gwaltownym scisniyciu 
czasu, wszystko nabiera rownoczesnosci, ktora przysluguje rzeczom wiecz
nym, nie wymagaj~cym usprawiedliwienia. Bye moze jest to najwlasciwszy 
stosunek do kultury, ktory pomiej rozmieniamy na drobn~ monety his
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toryzmu. Ten wczesny szczep, stronniczy, nie znajlj,cy rownowagi ani regul 
poprawnoSci, z pokolenia na pokolenie decyduje 0 losie dziedzictwa. Poki 
moZliwe Slj, takie sytuacje jak dotkni~cie magicznlj, paleczklj, - lektury, 
kiepskich plyt, albumow z zamazanyrni kolorami - nie musimy obawiac si~ 
o przyszlosc kultury. Problem pojawi si~, gdy dotkni~ci b¢lj, stanowic tak 
mallj, grup~, ze inicjacja zacznie przyporninac tajny ryt jakiejs zatopionej 
Atlantydy. 

Wyksztalcenie, ktorego szafarzami Slj, szkola, ksilj,zki, rodzice, pewne 
przyjainie, pewne przeZycia, to jeszcze jeden krlj,g rozszerzajlj,cej si~ pami~
ci, najobszemiejszy z kr~gow, jaki przychodzi nam ogamlj,c. W swiecie, jaki 
zamieszkujemy, osilj,gamy tu pulap ludzkiej pami~ci, ktora nie potrafi 
si~gnlj,c do swojej przeszlosci gatunkowej, do poczlj,tkow Zycia na ziemi. 
Pozostaje nam obszar utrwalony w dzielach, wielorakich, w j~zyku, kamie
niu, na plotnie, zapisany w obyczaju, w danej normie, w porzekadle 
o nieznanym pochodzeniu. Jest to ogromny strumien, pelen na przemian 
gwaru i ciszy, ruchu i kontemplacji, zgrzytow i pojednan. Obszar, ktory 
trzeba uznac za wlasny, jeSJi rna si~ do niego przeniknlj,c. Tylko za t~ cen~ 
jest on zrozumialy, inaczej pozostanie przedrniotem bezdusznej inwen
taryzacji. KJasyczna formula wyksztalcenia czyni z niego obowill:Zek dla 
pami~ci - dzi~ki wysilkowi parni~i i adopcji przez pami~c wchodzimy do 
krolestwa kultury, ktore obiecuje nam Zycie zwielokrotnione, pozwalajlj,ce 
na uczestnictwo w najbardziej niezwyklych przygodach ludzi. W tej kon
cepcji osoba wyksztalcona to ta, ktora czuje si~ prawowitym spadkobierclj" 
cbociaz swojlj, rol~ widzi skromnie: jako kogos obdarowanego i zobowilj,za
nego do dalszego przekazywania dziedzictwa. Parni~c kulturalna to nabie
ranie zdolnoSci do przebywania z duchami, z tym, co niedotykalne, i do 
uzyczania icb niematerialnosci naszej wlasnej krwi: istnienia g~stego, bar
wnego, znaczlj,cego. Jej wyrniar uniwersalny, gotowosc do powszechnego 
udzielania si~, realizuje si~ tylko wtedy, gdy zostanie ona przyj~ta przez 
pami~c jednostkowlj,. 

W latach szkolnych trzeba mi jeszcze bylo uporac si~ z innyrn dysonan
sem (i przyznam, Ze nie bardzo mi si~ to wtedy powiodlo). Byl on zwilj,zany 
z silnym, aZ kr~pujlj,cym odczuciem wi~zi bliskich, tych, 0 ktorych nie 
moma zapomniec, i z rownie silnym przekonaniem 0 oddzieleniu od 
wspolnoty duchowej dalszej , ktora wydaje si~ wamiejsza. Wyniklo to 
najpierw z lektur, ktore coraz cz~sciej prowadzily poza to, co napisane po 
polsku. Ukazywaly one przepasc mi¢zy literaturlj, rodzimlj, a poszukiwa
niami wielkich literatur zachodnich: powie§cilj, d~zlj,clj, pytania podstawo
we, zaludnionlj, przez ludzkosc 0 oddechu tak szerokim, jakiego nie 
znalam, poematem niosll:Cym zaczyn kosrniczny nawet w lirycznyrn samo
ograniczeniu, teatrem, ktorego scenlj, byla calosc swiata a materilj, rachunek 
z Zycia. (Z "naszych" tylko Dziildy Mickiewicza ostawaly si~ przed 
surowyrn mlodzienczym trybunalem - to byl zaiste naraz poemat, teatr 
i powieSc wedle wysokich wyrnagan. Ale i one, przy blizszym spojrzeniu, 
przeniesione do szkoly, zastosowane do Zycia spolecznego, zaw~Zaly si~ do 
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jednej perspektywy nieszcz~liwego narodu ... ) Nieco poiniej znalazlam 
potwierdzenie swego rozdarcia w ksi'lZkach Stanislawa Brzozowskiego. 
Cierpialam razem z nim nad w'ltlosci'l, narodowego pisrniennictwa, w'l,tlos
ci'l, ujawniaj<j,Cl! si~ w porownaniu z tytanami Zachodu, ktorzy budowali 
kultur~ wielkich zmagan i gigantycznych horyzontow. Jeszcze poiniej 
odkrylam slad tej goryczy u Milosza, w twierdzeniu 0 duzych literaturach, 
z ktorymi przestawanie daje jednostce dostw do tego, co najwamiejsze: 
scaiaj'l,ca wizja swiata, konflikty moraine, ftlozofia, religia. I 0 literaturach 
niedui;ych, na ktorych nie moma poprzestae, lecz trzeba uczye si~ obcych 
j~zykow, by naprawd~ uczestniczye w dziedzictwie ludzkosci. Mlodose 
zapewne nie pozwala dojse do ladu z tym problemem (czy pseudo--pro
blemem), jest zbyt bezwzg1¢na i jednostronna. Pozostaje on do rozsup
lania dla dojrzalosci, gdy doswiadczenia wewn~trzne i zewn~trzne prze
ksztalcaj'l sposob patrzenia i przebudowuj'l przezywanie swiata wedle 
innych osi. 

Pami~ kultury w swiadomosci jednostkowej jest zarazem przepojona 
histori!!:, uporzll:dkowana wed Ie czasu historycznego - i pozahistoryczna, 
uwolniona od zaiemosci wzg1¢em momentu, ktory okresla powstanie 
wamych dla niej dziel. Jest to moZllwe za spraw'l owego nunc stans, gdzie 
pami~c swi~tuje swoj'l przynalemosc do swiatow, ktore j'l, wyprzedzily 
i w kt6rych rozpoznaje swoje i;yciodajne :hoola. W pami~ci kulturalnej 
przenikaj'l si~ czasowosc i ponadczasowose, wiedza 0 uwarunkowaniach 
historycznych i geograficznych. 0 kruchosci rzeczy wydanych na przypa
dek, niedoskonalose, furi~ zniszczenia natury i ludzi. 0 granicach wy
znaczonych nieuchronnie ich m'l,drosci - oraz 0 ich zdolnosci do rozpos
cierania wokol siebie strefy aktualnosci, tego, co odczuwamy jako piln'l 
spraw~, skierowan'l wlaSnie do nas. Pami~e otacza nas jak atmosfera 
o zmiennym swietle i niezmiennej obecnosci, zarowno wtedy, gdy t~ pami~e 
przywolujemy i gdy j'l, od siebie odsuwamy. Nasza nidwiadomose, nasze 
umyslne czy nieumyslne zapomnienia maj'l, za tlo jej gotowose do ujaw
nienia si~, do nawi'lzania rozmowy. 

Wielkie swi~ta pami~ mog'l dziae si~ w niepozornych ramach - zdarte 
plyty, marne reprodukcje - i nie obniza to ich rangi (chociaz zuboza 
wartosc poznawcz'l). Ale mog'l, przydarzye si~ w oprawie uroczystej, 
specja1nie dla nich przeznaczonej: w podroi;y, ktora b¢zie rniala w sobie 
cos z dawnych pie1grzymek. Poznac koscioly romanskie na poludniu 
Francji, zobaczyc "na wlasne oczy", co pozostalo z Republiki Weneckiej, 
dotkn'lc plyt kamiennych w K'lcie Poetow w Opactwie Westminsterskim 
- to wydarzenia, ktore pozwa1aj'l odczue przynalemose do historii nie 
dotycz'l,Cej nas bezposrednio i do zbiorowosci, w ktorej mOZemy uczest
niczye tylko "per procura". Czu jemy, ze ta przynaleZnose (do wielkiej 
wspolnoty nazywanej kultur'l Zachodu) rna bye nie tylko faktem udowad
nianym przez uczonych i wykrzykiwanym przez politykow. Jest tez z ro
dzaju marzen, bez ktorych pami~e nie moglaby odgrywae swojej roli 
przewodnika i pocieszyciela. Gdyby nie wierzyla w swoj'l, przynalemose, 
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nie bylaby t~ potencjalnosci~, z ktorej si~ czerpie, zarowno po to, by 
wynurzae si~ ponad czas, jak i po to, by OOnawiac przymierze mi¢zy 
pokoleniami. Ale w momentach zaostrzonego krytycyzmu nasza pami~c 
przyznaje, ze idzie tu przede wszystkim 0 marzenie i wiar~. 

Jest w pami~ci kulturalnej element woluntaryzmu, poniewaz jest ona 
niesiona przez pragnienie i utwierdza si~ w woli uczestnictwa, ktora 
przeskakuje nad pytaniem 0 listy uwierzytelniaj~ce. Inaczej niz w sferze 
rOOzinnej i przynalernosci narOOowej , dziedzina kultury jest obszarem 
wolnoSci, chociaz nie dowolnosci. I tutaj przodkowie ksztaltuj~ nas, 
przekazuj~c wielorako ci:j,i:~cy spadek, ale i my wybieramy ich sobie. 
Ukladamy drzewo genealogiczne wedle pewnego projektu duchowego, 
ktory rOOzi si~ i rozwija razem z "zagl~bianiem si~ w dziedzictwo" - co jest 
ceremonialn~ formul~ na wol~ ksztalcenia si~, nie wygasaj~c~ z wiekiem 
mlOOzienczym. Przei:ywana w horyzoncie jednostkowym kultura europejska 
jest utopi~ naszkicowanll przez pragnienie. ROOzajem panoramy, gdzie 
widzimy gorskie wierzcholki, a nie doliny spowite mgl~, gdzie calosc, 
obci!li:ona sprzecznosciami, obwiedziona lini~ cienia, organizuje si~ wok61 
splotu znacz~go, kt6ry b¢zie przenikal wszystkie ksztalty krajobrazu. 
Symboliczny obraz tej utopii daje, na przyldad, pejzai: wloskiego Quattro
centa. Zdaje si~ on calkowicie przystawac do doswiadczenia zmyslowego, 
czerpae z natchnionej obserwacji , ale nie daloby si~ go zobaczyc bez 
duchowej geometrii, bez wiary w swiatlo jako bosk~ analogi~ - czyli bez 
por~dku OOczytanego w swiecie, w tym samym stopniu co wprowadzonego 
w swiat. Pami~ pilnuje dziedzictwa i komponuje je zarazem. Przypomina 
archeologow XIX wieku, ktorzy ruszali w drog~ prowadzeni przez szkolne 
lektury, wierz~c, ze wyobrainia nie moze ich wprowadzic w bl~d. 

5. Morna powiedzie6, ze pami~c kulturalna kulminuje i osi~ga najbar
dziej zag~szczon~ postac w religii. Religia jest jej streszczeniem, ogar
ni~iem jakby w jednym spojrzeniu, dobudowaniem w niej jeszcze jednego, 
pOOziemnego pi~tra. Na t~ sytuacj~ morna patrze6 okiem antropologa, 
ktory stwierdza wszechobecnosc i opisuje przejawy tego, co religijne, we 
wszystkich znanych nam kulturach i nie si~ga juz dalej. Albo pojsc dalej, 
zastanowic si~ nad zwi~zkami mi¢zy tymi dwiema sferami pami~ci: na ile 
wsp6lpracuj~ zgodnie ze sob~ i w jakim stopniu s~ wzgl¢em siebie 
konkurencyjne, usiluj~c si~ wzajemnie zagarn~c i pOOporz~dkowac. Praw
d~ jest, ze w porz~ku jednostkowego rozwoju to, co naleZy do kultury, 
wyprzedza i ogarnia religi~ (ale s~ wypadki dzieci~go "OOkrycia" religii 
zanim b~dzie interweniowalo wychowanie). Przez tysi~c1ecia dziedziczylo 
si~ j~ w sposob oczywisty, z dobrOOziejstwem inwentarza, tak jak si~ 
dziedziczylo obyczaj . Od niedawna dopiero morna si~ zastanawiac, czy 
przekazywac dziecku reguly Zycia razem z ich reiigijnym uzasadnieniem, 
czy zalozyc, ze tak czy inaczej natrafi ono na religi~ wewn~trz swej inicjacji 
w kultur~. W karoym razie ta ostatnia przechowuje niemal w kazdym 
swoim wgl~bieniu pami~ religijn~, na kt6rej ufundowanajest dana cywili
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zacja. Wyluskac i odsunlj,c jej elementy z opisu swiata ludzkiego jest 
niemoZliwe, konczy siy to redukcjlj, do absurdu, dlatego historia pisana 
przez zapieldych ateistow nie przypomina niczego, co rzeczywiScie przeZy
wajlj, ludzie. (A co powiemy 0 agnostykach? Tu sprawa jest skomplikowa
na: moZe kazdy historyk nim jest, nie tyle gdy zawiesza swoje przekonania, 
ile gdy wchodzi w Zywiol historii, w jego zgielk, jego slepe parcie, 
niemoZnosc utrwalenia raz osi'lgniytego dobra, opornosc wobec jakiejkol
wiek pokusy celowosciowej.) 

Jestesmy religijni "z pamiyci", w imiy pamiyci. ChrzeScijanstwo wyrazi
10 gloSno to, co mysllj, wszystkie religie: czyni siy "na pami'ltky", mysli siy 
i odczuwa w perspektywie pamiyci. W szerszym sensie dzieje siy tak w calej 
przestrzeni kultury. Wobec waZnych skladnikow naszego spadku zdarza siy 
nam odczuwac naboZnIl wdziycznosc, zobowillZanie do przeniesienia dalej 
bezcennego depozytu. Ale pami¢ religijna skupia siy na wydarzeniach 
zr6dlowych, tak jakby nie dzielil jej od nich nieodwracalny kierunek czasu. 
Znikajlj, tu bariery miydzy poczlj,tkiem a momentem obecnym, nic nie 
oddziela jej od pamiytnych slow i czynow, ktore zostaly jej dane do 
rozparniytywania i naSladownictwa. Nic - z wyj'ltkiem wlasnej slabosci, 
ktor'l nazywa przygodnosci'l alba grzechem - przeszkoda ontologiczna, 
a nie historyczna. 

Kiedy przygllj,damy siy wielkiemu malarstwu, sluchamy wspanialej 
muzyki, kiedy zwiedzamy stare koscioly, gdzie jeszcze wibruje intensyw
nosc wiary dawnych wiekow, moze nas ogarn'lc zal za utraconym swiatem, 
ktory wydaje siy bliiej piykna i blizej ducha niz czas dzisiejszy. Parniyc 
kulturalna rodzi nostalgiy, latwo staje siy konserwatystk'l. Gdy przenosi 
wzrok na to, co dzieje si y dokola, stwierdza, ze trudno nam wytrzymac 
porownanie, jesli nie z cal'l przeszlosci'l, to z pewnymi epokami. Kult 
arcydziel, urzeczenie pewnym stylem Zycia moze j'l uczynic niechytn'l 
historii - co paradoksalne, bo historia jest srodowiskiem drogich jej 
wartosci, S'l one dzieemi czasu. Niebezpieczenstwo groZ'lce pamiyci kul
turalnej to wizja dekadencji, czasu przelamanego, gdzie kiedys dokonuje 
siy katastrofa (za sprawll buntu mas? zgubnej zasady rownosci? odrzucenia 
wszelkiego tabu? wszechwladzy pieni'ldza?) i odt'lrl rzeczy zmierzaj'l ku 
coraz podlejszemu stanowi. W przeciwienstwie do niej pamiyc religijna nie 
rozurnie nostalgii (chyba Ze za religi'l ukrywa siy i usiluje za ni'l podac 
tysknota za pewnym porz'lrlkiem spolecznym alba za pewn'l estetyk'l 
Zycia). Nie rna problemow z histori'l, poniewaz zna i akceptuje jej ograni
czenia. Wie, Ze przecina karo'l chwily czasu historycznego blyskawicznym 
ciyciem, aktualizuje wydarzenia, wobec ktorych czas jest bezsilny, ani 
zbawienny, ani niszcZlj,cy. Nie boi siy dekadencji, poniewaz widziala juz 
tyle dziejowych perypetii, w ktorych nie mogla czuc siy naprawdy u siebie. 
Inaczej mowilj,c, pamiyc religijna nie jest ani konserwatywna, ani wyob
cowana ze wspolczesnoSci, te dwie cechy czyhajll na pamiyc kulturaln'l, 
ktora siy na niej konstruuje. 

W dziejach indywidualnych pamiyc religijna jest skladnikiem zarazem 
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najbardziej osobistym i najbardziej przekraczaj~cym to, co osobiste. To 
j~ro osobowosci, ktora zdobywa - ktorej jest dana - zdolnosc takiego 
otwarcia na swiat, jakie nie jest moi:liwe na innych pi~trach Zycia. Inaczej 
niz w doswiadczeniu mistycznym nie dokonuje si~ tu wchioni~cie i unices
twienie, ale raczej intensyfikacja, rozbudzenie sarnoswiadomosci. Z t~ 
pein~ swiadomosci~, ze wzmoi:eniem wiedzy 0 sobie, 0 jasnych i ciemnych 
stronach swoich zwi~kow ze swiatem, parni~ jest wypchni~ta poza wiasne 
granice. Poza to, co moze jej przekazac iancuch pokolen (chociai: dzieje si~ 
to dzi~ki istnieniu tego iancucha i bez jego podtrzymuj~cej mocy byloby 
normalnie nie do pomyslenia). Dotyka rzeczy, ktore - jak czuje - ugrun
towuj~ jej czlowieczet1stwo, wi~i, jaka splata skonczonosc z nieskon
czonosci~. 

Na dobr~ spraw~ rozromienie mi~zy parni~ci~ kultury a pami~ci~ 
religijnll mom a uznac za sztuczne, nie daj~ce si~ obronic w rarnach opisu, 
ktory oczywiScie dokonuje si~ z tej strony gran icy. Tak tez spraw~ nakazuje 
traktowaC skromnosc. W Zyciu codziennym oba por~ki splataj~ si~ tak 
scisle, i:e niepOOobna ich odromic. Tylko w uprzywilejowanych momen
tach gest, obraz, slowa, diwi~ki komunikuj~ narn swoj~ zdolnosc, nie
slychanll i sPrzecznll ze zdrowym rozs~kiem, do ustanawiania wewn~trz 
historii kr6lestwa spoza tego swiata. 

6. W tej krotkiej opowieSci 0 parni~ci brakuje bezposredniej konfron
tacji z terainiejszoScill, tak jakby moma si~ byio bez niej obejsc. Niczym 
w historii akademickiej pisanej ,,00-<10", wi~ zawsze konczllcej si~ w cza
sie przesziym, nawet gdy zamyka jll data roku biez~cego. Parni~ ma 
bezustannie do czynienia z terainiejszoSci~, kaZdy jej akt rozgrywa si~ 
w teramiejszoSci, w obliczu jakiejs terainiejszoSci. Jest ona jej ruchom~ 
kraw~zi~, przesuwaj~Cll si~ z kaZdym dniem. Terainiejszosc sluZy za 
scen~, na ktor~ parni~c wywoluje duchy, rownie dla niej prawdziwe jak 
istoty z krwi i kosci. Zasadniczo nie jest to czynnosc melancholijna, bo nie 
musi jej towarzyszyc poczucie utraty. Przeciwnie, parni~c - nie poruszana 
win~ czy pretensj~, parni~c, ktorej zostalo oszcz~zone przejscie przez 
pieklo - jest instancjll zgOOy i rozwagi . (Kto to pisal 0 poezji jako 
o dawnych cierpieniach wspominanych w czas pogOOy?) Mocno zakot
wiczona w terainiejszoSci, bo tylko wobec terainiejszoSci ujawnia si~ 
i zajmuje naleme mu miejsce orszak parni~ci, jego skladniki sekretne, 
z nikim nie pOOzielone (sad Matki, wszystkie moje poiniejsze sady, kt6re 
byly kolejnymi wcieleniami tego pierwszego) oraz te, ktore dziel~ z tyloma 
innymi ludimi: historia mojego kraju i cywilizacji, w ktorej Zyj~ i ktorll si~ 
karmi~. 

Kiedy mlOOy Nietuche pisal parnflet 0 poiytku i szkodliwosci historii 
dla iycill, mysIal, Ze pisze przeciwko parni~ci , ktora jest warnpirem wysysa
j~cym naszll krew. Pomylil si~ - napisal tylko parnflet przeciw niemieckim 
profesorom historii tarntego czasu, kt6rzy niewiele mieli z warnpir6w, a za 
to duzo z kaplan6w dawnoSci, gdzie spoczywajakoby niesmiertelna chwala 
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ich narodu. Byla to pomylka duzego kalibru - Nietzsche Z1e rozpoznal 
przeciwnika. Umkn~lo mu, Ze to pami~e spelnia warunlci, jakich z~dal od 
narz¢zi maj~cych sruzye Zyciu: warunek wzmocnienia i rozszerzenia 
indywidualnej egzystencji. Co nie znaczy, Ze nie rna konfliktow mi¢zy 
egzystencj~ i pami~ci~. I Zycie jednostkowe, i Zycie zbiorowe jest ich peine, 
przechodzimy przez nie w sferze prywatnej, w polityce i wobec przemian 
w kulturze. On, ktory bal si~, Ze nadmiar nagromadzonej wiedzy, nadmiar 
dziel, wierzen, regul sparaliruje czlowieka wspolczesnego, nie pozwoli mu 
zrobie kroku do przodu, jak by zareagowal, gdyby mu przepowiedziano 
nowy gatunek czlowieka bez pami~ci, z pami~ci~ coraz bardziej okrojon~, 
probuj~cego isc przed siebie po omacku, larw~ dr~~~ przestrzen nie 
uczlowieczon~? 

Nietzsche zastanawial si~, ile pami~ moZe udZwign~e teramiejszose, 
nie trac~c poczucia, Ze stoi obiema nogami na ziemi, Ze pozwala Zyciu 
rozwijae si~, szukae nowych fonn? Na to pytanie nie rna jednej odpowiedzi, 
zarowno w stosunku do jednostek, jak i wobec zjawisk zbiorowych. Na 
przyklad w naszym stuleciu drugo zdawalo si~, Ze sztuka nie chce niesc 
dalej swojej pami~ci historycznej, Ze koniecznie musi strz~sn~e j~ z siebie, 
by bye. Dzisiaj jliZ nie calkiem tak myslimy. W polityce odwrotnie - cz~sto 
wydaje si~ nam, ze w istocie jest ona sp~tana przeszlosci~, nie potrafi ruszye 
si~ poza par~ zapami~tanych schematow. Jest to pytanie wame dla 
kaZdego: 0 rownowag~ w kulturze mi¢zy potrzeb~ wiemosci a wezwaniem 
do odnowy, mi¢zy zadomowieniem si~ w pami~ci a nieobliczalnym 
procesem zmian. A wszystko, bye moZe, zaczyna si~ juZ w pami~ dzieci~ej, 
od pierwszych lekcji wspolZycia z wlasnymi i cudzymi wspornnieniami, lciedy 
to otwiera si~ przed nami swiat, ktory pozwala oddychae, ale i obci~, 
zwielokrotnia moZliwoSci, ale przypisuje nas do miejsc, ktore b¢~ odt~d 
wracaly w snach. 

Ewa Bierikowska 

EWA BIENKOWSKA, ur. 1943, uprawia eseistyk~ Iiterackll i filozoficznll, tlumacz
ka. Wydala m.in. W poszukiwaniu kr61eslwa czlowieka. Ulopia szluki od Kilnla do 
Tomasza Manna (1981) i tryptyk nowelistycmy Dane odebrane (1985). Mieszka 
w Wersalu. 
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• Kilka sl6w ws4pnycb 

Zakorzenienie w przeszlosci jest odwiecznym marzeniem czlowieka. 
Rzecz jednak w tym, czy przeszlosc ta rna bye poznana i zaakceptowana, 
czy tei: stworzona, stosownie do wlasnych potrzeb i aspiracji, indywidual
nych lub zbiorowych. Historyk postawiony wobec takiej altematywy 
z trudern zachowuje konsekwencj~. Jego zawOd wymaga wyboru pierwszej 
mo:iliwoSci. Jego emocje (a czasami jego interesy) kieruj~ go ku wyborowi 
mo:iliwoSci drugiej. 

W rezultacie historykom tym latwiej si~ zdobyc na obiektywizm, im 
przedmiot dalszy i bardziej egzotyczny. Gdy przedmiot bliski i swojski, 
wychodzi z niego tw6r nieksztaltny, pozbawiony elegancji, jak~ nadaje 
przeszloSci powszechna opinia jej uczestnik6w i bliskich spadkobierc6w, 
ale tei: traktowany bez zgryZliwosci, jak~ latwo stosuj~ badacze przedmiotu 
bliskiego, lecz obeego. Skoro zaS Zyjemy w Europie, kt6ra od stuleci byla 
przede wszystkim wsp6lnot~ wrogich sobie lub przyjaznych narod6w, 
prymat narodowego spojrzenia na dzieje wlasne i cudze jest oczywisty. 

Powszechn~ opini~ cechuje szczeg61ne pomieszanie pami~ci i niepami~
ci. Pami~ta si~ wlasne (to jest narodowe) sukeesy i cierpienia, zapomina 
o zbrodniach, bl¢ach czy choCby zaniechaniach i malostkowoSci. Te eechy 
ujemne przypisuje si~ innym, obcym, a najch~tniej tym, kt6rych przeszlosc 
postawila po drugiej stronie - granicy, frontu, muru czy barykady. 

• Druga wojDa swiatowa: pam.i~ wybi6rcza 

Niemallaboratoryjnym przykladem pomieszania pami~ z niepami~~ 
jest zachowany dot~ w wielu krajach (choe stopniowo korygowany) obraz 
wydarzen drugiej wojny swiatowej. Kairly narOd wybieral sobie z niego to, 
co bylo dlan wygodniejsze, co bardziej uspokajalo sumienia i pozwalalo 
zachowaC przekonanie 0 wlasnej wartosci. 

Najtrudniejsze pod tyro wzgl¢em zadanie mialy Niemcy. Rychlo 
powstaly dwie szkoty wyjaSniania narodowej przeszloSci, obie jednak 
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oparte na przemilczaniujednychjej kart, a oswietlaniu innych. W Niemiec
kiej Republiee Demokratycznej wszystkiemu winny stal si~ kapitalizm, 
dzialaj~cy za posrednictwem zbrodniarzy spod znaku narodowego socjaliz
mu. Cala reszta narodu, oszukana i zniewolona, stawala si~ w tym uj~iu 
bardziej ofiar'l niz sprawc~, wspolodpowiedzialnym za popemione zbrod
nie. 

W Republiee Federalnej Niemiec dominowalo inne wyjasnienie: z jed
nej strony, tlumaczenie si~ brakiem wiedzy 0 przest~pstwach, z drugiej 
- dzialaniem pod przymusem wojskowego rozkazu lub obowi~uj~eego 
prawa. Totez w pierwszych powojennych dziesi~cioleciach w takim obrazie 
z trudem mieSciJy si~ przejawy rzeczywistego oporu wobec narodowego 
socjalizmu. Niejasna byla oeena spiskowc6w 20. lipca 1944 roku, kt6rzy 
zlamali wojskow'l przysi~g~, a na domiar usilowali skrytobojczo zamor
dowac wodza wlasnej armii. Tym bardziej kontrowersyjn'l stawala si~ 
postawa Willy Brandta, ktory przywdzial obcy mundur i opowiedzial si~ 
po stronie przeciwnikow wlasnego kraju. 

Francja miala oczywiScie sytuacj~ mniej dramatyczn'l, ale tez nie 
pozbawion'l problem ow. Wprawdzie bezposrednio po wojnie nie brakowa
10 rozpraw (czy wr~cz samos~ow) przeciwko kolaborantom, ale rychlo 
problem kolaboracji ulegl niemal zapomnieniu, a w karoym razie sprowa
dzony zostal do znaczenia marginalnego w zyciu spolecznoSci. Zapomina
no jakby 0 tym, :i:e jak dlugo Niemcom sprzyjalo wojenne szcz~scie, 
"panstwo Vichy" uznawane bylo przez ogromn'l wi~kszosc Francuzow za 
legaln'l wlad~. W szczegolnosci zas niepami~c otoczyla rzeczywiste losy 
francuskich Zyd6w, ktorych wliiSnie francuscy funkcjonariusze panstwowi 
oddawali w ~ Niemcow, a tym samym skazywali na zaglad~ . 

Francja powojenna rychlo stala si~ krajem tradycji Ruchu Oporu, ktory 
mial wiele kolorow: gaullistowski, komunistyczny, czy nawet poZniej skraj
nie nacjonalistyczny spod znaku antyalgierskiej Tajnej Organizacji W ojs
kowej (OAS). Rzecz nie w tym, :i:e bojownikow przrow okupantom stawia
no na piedestal (ktory przewaZnie rzeczywiScie si~ im naiezal), lecz w tyro, :i:e 
ich blask opromieniae rnial wielk'lliter'l pisany Nar6d Francuski. 

Na chorob~ ograniczonej pami~ chorowala ukrainska emigracja (bo
wiem na ich ojczystych terenach w ogole trudno bylo mowic 0 pami~ci 
innej niz obligatoryjnie serwowana z centrow sowieckiej propagandy). 
Pisano 0 niepodleglosciowych wysilkach skierowanych przeciw narzucaniu 
systemu komunistycznego, ale tak:i:e 0 sporach, a nawet walkach z niemiec
kimi okupantami. Niewiele zajmowano si~ romego rodzaju kolaboracj'l, 
prosowieck'l czy proniernieck'l. Milczano 0 udziale w straszliwych zbrod
niach popelnianych wobec Zydow czy Polakow. 

Wybiorcza byla jednak takZe pami~c tych narodow, ktore najsilniej 
zostaJy dotkni~te cierpieniarni wojennymi. Przeszlosc :i:ydowsk'l ogranicza
Jy wspomnienia gett i obozow, zaglady i beznadziejnej walki, antysemityz
mu niezydowskiego otoczenia i ukrywania si~. W pierwszych dziesi~cio
leciach po wojnie nie zajmowano si~ ani gettow'l policj'l, ani wspol
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pracuj~cyro z okupantarni wladc~ l6dzkiej dzielnicy iydowskiej Rumkow
skim. 

Ten zanik parni~ci dotykal talcie Polakow. Przeszlosc wojenna rysowa
la si~ jako ci~ walk i cierpien, z syrobolami powstania warszawskiego 
i Oswi¢mia (abstrahuj~c w tyro wypadku od komunistycznego znieksztal
cenia wojennej przeszloSci, ktore nigdy nie zostalo szerzej zaakceptowane). 
Nie bylo tu miejsca na strach i biemosc, na wojenn~ demoralizacj~, 
spekulacj~ i alkoholizm (poza Spiewan~ nostalgicznie piosenk~ "Siekiera, 
motyka, bimbru szklanka. W nocy alarm, w dzien lapanka"). Tyro bardziej 
nie bylo jednak miejsca na donosicieli, szmalcownikow oraz wojennych 
(korzystaj~cych z mienia "pozydowskiego") i powojennych (tyro razem 
wzbogacaj~cych si~ dzi~ki mleniu "poniemieckiemu") szabrownikow. 

Prawda, tuz po wojnie mogly ukazac si~ oswi~cimskie opowiadania 
Tadeusza Borowskiego i niedlugo p6Zniej emigracyjne dzielo lagrowej 
literatury faktu Gustawa Herlinga-Grudzinskiego. Pierwsze wzbudzily 
gwaltowny sprzeciw i oskar:i:enie 0 cynizm lub oczernianie ofiar przemocy. 
Drugie niemal nie zostalo wowczas zauwazone. Teza, iz system przemocy 
zmusza ofiary do wspoluczestniczenia w nim, nie pasowala do nastroju . 

• Pami~ pokolenia buotu 

Trzeba bylo pojawienia si~ nowej, zbuntowanej generacji (choc towa
rzyszyli jej niekiedy niepokomi intelektualiSci starszych rocznikow), aby 
pami~c ulegla zmianie. Za dat~ syroboliczn~ przyj~ tu moma rok 1968, 
choc rome sygnaly pojawialy si~ wczesniej, a skutki przewartosciowania 
przeszlosci w postaci dziel naukowych czy artystycznych cz~sto powstaly 
znacznie poZniej. 

Jak to zwykle bywa z buntem pokoleniowym, dzieci byly bezlitosne 
wobec rodzicow. Przedtem nie chciano mowic 0 Ziu lub chciano usprawied
liwic jego tolerowanie. Teraz 0 ZIu wr~z lazyczano, ale nie chciano 
rozumie6 historycznych racji i tragedii milionow uwiklanych wen ludzi . Od 
usprawiedliwienia niemal wszystkiego i wszystkich dochodzono do tak 
sarno generalnego pot~pienia. 

Bunt ten nabral najwi~kszych rozmiarow i przejawil najwi~cej zaintere
sowania histori~ w RFN. Pokolenie dzieci iyj~ych juz w latach wojennych 
lub urodzonych wkrotce po wojnie wystawilo swyro rodzicom i dziadkom 
rachunek za zbrodnie narodowego socjalizmu. W pelni korzystano przy 
tyro z "dobrodziejstwa pomych narodzin". 

Miejsce moralnego relatywizmu zaj~1 moralny fundamentalizm. Skoro 
jednak rozliczenia zaniechano w poprzednich latach, okres ten r6wniez 
znalazl si~ na lawie oskarzonych. Pot~ieniu udzialu w narodowyro soc
jalizmie lub biemosci wobec niego towarzyszylo pot~pienie spoleczenstwa 
kapitalizmu i konsumpcji, pluralizmu i tolerancji. W paradoksalny spos6b 
wracano do ideologii wroga absolutnego, zarnieniaj~c tylko miejscami 
wsze1kie znaki dodatnie i ujemne. 
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Bunt niemieckiej mlodziezy roku 1968 otworzyl jednak rowniez drog~ 
do bardziej zrownowazonych badan i interpretacji historii. Stopniowo 
uspokajaly si~ wzburzone fale, ale nie bylo juz powrotu do sytuacji 
poprzedniej. Rzeka zapomnienia wyschla. Zwlaszcza lata siedemdziesill,te 
przyniosly wr~cz zalew publikacji , nieraz bardzo wartosciowych, nieraz 
tylko przyczynkarskich, ktore pozwalaly nie tylko coraz wi~cej wiedziet, 
ale rowniez coraz lepiej rozumiec. Dr'liono cywilizacyjne, spoleczne i psy
chiczne podloze, z ktorego rodzily si~ swiadomosc czy zachowanie zbrod
niarzy, poslusznych wykonawcow, biemych obserwatorow. 

Podobne zjawiska na mniejsZll skal~ wystll,Pily we Francji. Mniej tu 
bylo jednak zainteresowania histori ll" bo jej karty nie byly tak jednoznacz
nie godne pot~ienia, jak to bylo w Niemczech. W kaZdym razie wlasnie 
wtedy rozpocz~ly si~ bardziej intensywne studia nad francuskll, kolabora
cjll" nad antysemityzmem i udzialem w likwidacji Zydow. 

W pokoleniowym buncie polskim wyst~powaly inne punkty ci~kosci. 
Dopiero po 1956 roku heroistyczny obraz dziejow uzyskat prawo legalnego 
i publicznego funkcjonowania. Wowczas tez, choc stopniowo, usilowalo go 
zawlaszczyc jedno (lecz tylko jedno) ze skrzydcl tZlldZllcego PolskI! komu
nizmu. Bunt pokoleniowy w Polsce skierowany byl natomiast przede 
wszystkim przeciw komunizmowi, a dopiero w dalszym ~zie przeciw 
apologetycznemu przedstawianiu polskiej wojennej przeszloSci. Totei. nie
wiele znalazloby si~ w Polsce akcent6w antykapitalistycznych czy antypar
lamentamych, charakterystycznych dla zachodniej cz~ci Europy. 

Wprawdzie przeszlosc wojennll, poddano w latach szesooziesill,tych 
przewartoSciowaniu, ale bylo ono stosunkowo lagodne w odniesieniu do 
wlasnego narodu. Negatywnym bohaterem nie mogt stac si~ sympatyk 
narodowego socjalizmu, jak w Niemczech, ani kolaborant, jak we Francji. 
Nie stawal si~ nim tak:Ze polski szmalcownik, bo byla to postae nazbyt 
marginalna. Zamiast negatywnego bohatera pojawiala si~ wi~ raczej 
negatywna, lecz anonimowa historia, pebta alba bezsensownych i zawie
dzionych nadziei (Eroica), albo szarpanych przez wiatr historii malych 
i tchorzliwych gruptasow (Zezowate SZCZ(!scie). 

Aby przewartosciowae histori~, prowadzil na barykady w Niemczech 
Rudi Dutschke, we Francji Daniel Cohn-Bend it. W Polsce Andrzej Munk 
prowadzil do kina. Lala si~ tam wprawdzie czasami krew, ale zmieszana 
byla ze lzami - bo smiano si~ do lez. Taki byl wymiar rewizji historii 
i dlatego ze rzeczywiScie mniej by to do rewidowania i dlatego Ze rewidowac 
bylo nie na miejscu i nie na czasie. 

Trzeba bylo wie1u lat i wielu nowych wydarzen, aby zacz~to si~ 
zajmowac bardziej bolesnymi wydarzeniami polskiej wojennej przeszlosci. 
Stalo si~ to jednak udzialem historykow publikujll,cych dose elitarne 
i specjalistycme dziela, podczas gdy szersza publicznosc alba zostala przy 
swym dawniejszym obrazie dziejow, albo stracila zainteresowanie dla tego, 
co dzialo si~ w coraz bardziej oddalaj'lcych si~ od jej emocji czasach. 
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• Mitologia historii komunizmu 

Tymczasem pojawila si".: bowiem potrzeba zupelnie nowego rozliczenia 
z niedawnll historill. Juz w schylkowym okresie komunizmu zacZl,':to ustalac 
interpretacje dotyczllCe losow i zachowan Polakow w ostatnim polwieczu. 
Najogolniej rzecz biorllC, sprowadzaly si".: one do dwoch wariant6w: 
heroizmu i pracy organieznej. 

Wedle wariantu heroizmu system komunistyczny nie tylko zostal Polsce 
narzueony (z czym trudno si".: nie zgodzic), ale przez niemal p6lwieeze 
spotykal si".: z powszechnym i konsekwentnym oporem calego narodu. 
Z wyjlltkiem niewielkiej grupki zdrajc6w i kolaborant6w wszysey albo 
sprzeciwiali si".: mu otwarcie, albo przynajmniej skrycie, w rodzinnym 
i przyjacielskim gronie. Mamy tu wil,':C do czynienia ze swoistll replikll 
komunistycznej ,jednosci narodu", choc i tym razem znaki ulegly prze
stawieniu. 

Niewlltpliwll slaboscill wariantu heroizmu byla przynalei:nosc dw6eh 
(a niekiedy niemal trzech) milionaw Polakaw do partii komunistyeznej. 
Oznaczalo to wil,':C z grubsza, Ze nalezal do niej co dziesillty dorosly Polak, 
a co siOdmy m".:zczyzna. Innll slaboscill byl masowy udzial w rozmaitych 
aktach quasi-wyborczych, ktore legitymizowaly komunizm (nawet jezeli 
zgodzic si".: z tym, Ze wyniki wyborcze z reguly byly falszowane i kilkakrot
nie wi".:cej bylo tych, kt6rzy odmawiali udzialu w glosowaniu). Totez 
wariant ten bywa uzupebtiany. Postawie heroicznej towarzyszyc miala 
wallenrodyczna. Przywdziewano CZl,':sto kostium komunizmu, by tym lat
wiej bylo z systemem walczyc. 

Wariant pracy organicznej jest mniej skomplikowany. Rzesze Polak6w 
mialy wprawdzie negatywny stosunek do komunizmu, ale nie dostrzegaly 
szans na pozbycie si".: go. Przybierano wil,':C barwy ochronne, publicznie 
skladano wszelkie potrzebne deklaracje, ale przede wszystkim koncen
trowano si".: na obowi~kach zawodowych i rodzinnych. Polak nie byl 
wprawdzie bohaterem, ale staral si".: dobrze pracowac, patriotycznie 
(i religijnie) wychowac swe dzieci, nikomu nie szkodzic. 

Jeden i drugi wariant pomija to, co zmienialoby obraz na bardziej 
zaciemniony. Czy byly szersze grupy ludzi, ktorzy odnosili korzysci z gor
liwej sluZby dla systemu komunistycznego? Czy postawll cz".:stsZll od 
"pracy organicznej" nie byla po prostu biemosc, brak zainteresowania 
sprawami publicznymi i losami innych? Jakll rol".: odgrywal w post".:powa
niu milion6w ludzi bardziej (zwlaszcza do 1956 roku) czy mniej uzasad
niony strach? Jakll rol".: odgrywala w tym post".:powaniu rozpowszechniona 
demoralizacja, a przede wszystkim alkoholizm, zlodziejstwo mienia pub
licznego i korupcja? 

Tak wil,':C w stosowanym kreowaniu (ezy moZe tylko wyborze?) przeszlos
ci zanikly elementy negatywne, ktare pozwalalyby pytaC 0 wsp61odpowie
dzialnosc za komunizm i 0 miar".: tej odpowiedzialnoScl. J ak w Niemczech po 
kl".:sce narodowego socjalizmu, jak we Franeji po wyzwoleniu i odrzuceniu 
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kolaboracji, wina zostala ograniczona do niewielkiej garstki zbrodniarzy 
(najc~Sciej juz nie:i:yjllcych) i do cech anonimowego systemu. Cudowny 
historyczny proszek OMO usunlll wszelkie plamy i pozwala oku cieszyc si~ 
nieskazitelnll bieill. 

Nie w tym rzecz, aby byla to polska specyfika. Podobne przykrawanie 
przeszloSci spotkac Morna we wszystkich krajach ongis komunistycznych. 
Pozbywajllc si~ swego miana, komunisci przekazali wraz z nim do lamusa 
SWIl histori~. More zresztll raczej na cmentarz? De mortuis nisi nihil bene, 
o zmariych nic poza tym, co dobre. Trafiajll si~ oczywiScie takZe nadal inni 
komuniSci, ktbrzy bronill tego, co bylo, nazywajllC to nawet po imieniu. Sll 
to jednak rzadkie wypadki, wynikaj~ bardziej z nostalgii za wiasnll 
mlodoScill niz z oceny przeszloSci . 

• Przemilczanie bistorii - pozytki czy straty? 

Pr:zed dwudziestu niemal laty ftlozof niemiecki (parajllcy si~ tam 
politykll) Hermann Liibbe przedstawil zaskakujllcll tez~: jak by moralnie 
ulomne nie bylo zaniedbanie rozliczenia przeszloSci, ulatwilo ono milionom 
Niemc6w przejScie drogi do demokracji. Rozumowanie jego przedstawiam 
dalej w uproszczeniu. Zalo:i:my,:i:e ogromna cz~cjakiegos narodu (a w tym 
wypadku niewlltpliwie jego zdecydowana wi~kszosc) mialaby w warunkach 
demokracji zostae Pocillgnit:ta do odpowiedzialnosci, chocby moralnej, za 
czynne lub bieme poparcie przestwczego i niedemokratycznego systemu. 
Coz uczynill ci ludzie? Po prostu przeciwstawill si~ oni demokracji, bronillc 
przed oskari:eniem. Demokracja nie moi:e zaS istniec bez zgody wit:kszosci. 

Wprawdzie teza Liibbego jest kontrowersyjna i wywolala rome dysku
sje, ale nie Morna odm6wic jej racjonalnoSci. Rzecznicy rozliczenia z prze
szloScill odpowiadajll, :i:e demokracja pozbawiona takiego fundamentu 
pozostaje chwiejna, bo pozbawiona samoswiadomosci grozllCych jej nie
bezpieczetistw. To tei; jest prawdll, choc nieco banalnll: i:i: droga do 
demokracji jest dluga i niebezpieczna. 

Co waZniejsze jednak: cht:ci ujawnienia i rozliczenia przeszloSci przy
swieca mysl, iz poznanie historii slu:i:y dydaktyce. Historia magistra vitae 
est, historia jest nauczycielkll :i:ycia. W tymwypadku historia nie tylko 
uczyc ma lepszego :i:ycia nastt:pcow, na przykladzie poprzednikow, ktorzy 
Zle swym :i:yciem rozporZ¥izili. Owi zlo czynillcy sami dokonac majll 
obrZ¥iku pUblicznej spowiedzi, by zmienic :i:ycie - wlasne i publiczne. Tak 
oto dydaktyzm historyczny lllCZY sit: z radykalizmem moralnym. 

Doswiadczenie poczynione podczas rozliczania przeszloSci z II wojny 
swiatowej przekonuje nas jednak raczej do tego, :i:e nie sprawdza sit: ani 
jedno, ani drugie. Jak dlugo nie zacznie dyktowac swych regul pokolenie 
zbuntowanych przeciw rodzicom dzieci - tak dlugo przeszlosc bt:dzie 
przemilczana czy upit:kszana. Odreagowujllc swe upokorzenie wywolane 
bl~ami rodzicOw, dziedzice przeszloSci okaZll si~ jednostronni i niespra
wiedliwi, zaS ukazana przez nich przeszlosc rysowac si~ b~zie rowniez 
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w splaszczonym, choc odmiennym wymiarze. To nas jeszcze czeka w kra
jach dawniej komunistycmych, talcZe w Polsce. Przyjdzie za lat dziesi~c, 
moZe pi~tnaScie czy dwadzieScia. 

Kiedy zas na polu walki 0 obraz przeszloSci zapanuje spok6j, kiedy 
zajllc si~ b¢zie moma bez gniewu i uprzedzen, w kontekscie historii 
i psychologii (a talcZe antropologii), moralnymi upadkami i wzlotami 
milionow ludzi, stanie si~ to sygnalem, ze niewielu juz ich zostalo w iyciu 
publicmym, Ze ich generacja odchodzi, ze pokolenie nast~pcow stracilo 
swoj oskariycielski impet, ze odslaniamy przeszlosc, poniewaz obchodzi 
nas ona coraz mniej. 

Czy to smutny wniosek? A kt6z to powiedzial, Ze dzieje ludzkosci Sll 
cillgiem radosci, dokonan i moralnego doskonalenia si~? 

Jerzy Holzer 

JERZY HOLZER, prof. w Instytucie Studi6w Politycznych PAN oraz w Instytucie 
Historycznym UW. Specjalista od najnowszej historii Polski i Niemiec. Autor wielu 
ksilli:ek m.in. Mozaika polityczna II Rzeczypospolitej, Partia i masy, Kryzys politycz
ny w Niemczech 1928-30, "SolidamolC" 198O-JJ1. Geneza i Historia. 

WYDA WNICTWO ZNAK POLECA 

NOWE TOMY POEZJI W TLUMACZENIU 

STANISLA WA BARANCZAKA 


Thomas Campion - 33 PIESNI 

* * * 
Emily Dickinson - DRUGIE 100 WIERSZY 
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JAD ZLEJ PAMI~CI 


Powinno si~ wiedziec, do czego byli zdolni nasi bezpoSredni 
przodkowie, a nie tylko, co im si~ przydarzylo. Powinno siC( 
wiedziee, do czego czlowiek sam jest zdolny. 

Elias Canetti, Gra oczu 

Historia nie jest nauczycielk'l zycia - oto bezradna i sceptyczna m'ld
rose naszego wieku. Czy pami~e moZe czegos nauczye, przed czyms 
uchronie, dae swiadectwo prawdzie? laka to b~zie prawda i jaki z niej 
poZytek? Czy potrafimy odkrye, do czego byl i jest zdolny czlowiek? 

ZaduibiTUl to poboi:ny dar, skladany za d u s z~ fundatora, na chwal~ 
Bogu, na pozytek i przestrog~ ludziom. To znak zadoseuczynienia i poku
ty, prosba 0 pami~ i modlitw~, zmaterializowana mysl 0 wiecznosci. 
Zaduibif14 moze bye swi'ltynia, oltarz, studnia, most, schronienie dla 
podroi:oych, szkola alba klasztor. Przechowuje ona imi~ fundatora, wyras
ta z nadziei na wdzi~cznosc nast~nych pokolen. W wymiarze doczesnym 
jest bezinteresownym darem, w wymiarze ostatecznym - wolaniem duszy 
o pomoc na drodze do zbawienia. Zaduibina to wyraz pokory wobec Boga 
i ludzi, wyraz oporu wobec czasu. 

ZaduibiTUl to slowo nierozerwalnie zwi'lzane z pami~ci'l 0 sredniowiecz
nych chrzeScijanskich wladcach slowiailskiego Balkanu. Z murow cerkwi 
i monasterow patrz'l z wyrazem powagi oczy fundatorow. Ich postaci, 
zastygle w hieratycznych gestach, trwaj'l w barwnym swiecie dawnych 
freskow. 

Ale nie tylko oni, w trosce 0 zbawienie duszy, pozostawili swoje slady na 
ziemiach balkanskich Siowian: "Wznoszenie budowli przeznaczonych dla 
ogolu bylo swi~tym obowi~em kairlego dobrego muzuhnanina, dys
ponuj'lcego dostatecznymi srodkami i moi:liwosciarni, a tam b~~go 
w stanie zapewnic odpowiednie dochody na ich utrzymanie" - pisze Rado
van SamardZie w swej obszemej biografii Mehmeda paszy Sokolovicia. Na 
"zadusznych" pami'ltkach poboi:oych muzuhnanow nie odnajdziemy jednak 
ich podobizn. Na niektorych pozostaly imiona fundatorow, innych - poto
mni przechowali we wdzi~znej pami~ alba w krwawej legendzie. 
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Najwspanialsze pomniki chrzescijansbej i muzuhnanskiej kultury na 
obszarze Balkanu to prosba 0 pami~c dobr'l" ktor'l, pozostawiali potom
nym tutejsi i przybysze, zwyci~zcy i pokonani, ofiary krwawyeh walk za 
s w 0 j ego Boga, s w 0 i c h wladc6w, s w 0 j e zdobycze i posiadlosci. Balkan 
to przestrzen dziedzicznie obci4iona GRANICJ\: pomi~zy swiatami, reli
giami, panstwami, plemionami, narodami, regionami, ludZmi. W historyez
nej pami~ Balkanu dominuje postac OBCEGO, NIEPRZYJACIELA, 
ktory nieustannie czyha na zgub~ MOJEJ wiary, MOJEJ przestrzeni, 
MOJEJ wspolnoty. Obrona i atak, nieufnosc i poezucie zagro:ienia, destruk
cyjna ksenofobia to wzory, lctore historia tego miejsca zaszczepila mieszkan
com Balkanu. I tylko niebedy udawalo im si~ ad tej spuscizny uwolnic. 

DJatego balkarisbe zaduibiny tak cz~sto padaj'l, ofiar'l, zlej pami~ci 
potomnych, traktowane jako znak nienawistnej obcosci, jako pami'l,tka 
upokorzen i zbrodni, a nie - jako symbol wspolegzystencji, moi:1iwosc 
odnowionej wspolnoty. Zla parni¢ jest tutaj Zywa; chociaz ulega przy
tlumieniu, latwo j'l, wskrzesic i uczynic narz¢ziem nienawisci. Jednym z jej 
najsilniejszych wzorow, zamykaj'l,cym w sobie doswiadezenia i bardzo 
dawne, i wci'l,:i: adnawiane, jest mit rodzimej rdzennej kultury, lctora pada 
ofiar'l, kolejnych inwazji barbarzync6w. Obrazy minionej swietnosci, jej 
"zlotego wieku", to nieodzowny skladnik balkanskich autostereotypow. 

Ow "zlcty wiek" jest figur'l, historycznego spelnienia. Nalezy wpraw
dzie do przeszlosci, lecz zawiera w sobie prefiguracj~ przyszlosci. Trzeba 
tylko zwyci~zyc barbarzync6w, zrozumiec i podchwycic mesjaniezne po
slanie historii. Ozywic pami~c i uwolnic j'l, od wszystbego, ezym j'l, zatrula 
obeosc. Trzeba adzyskac pierwotn'l, czystosc, odrodzic si~ wbrew zakusom 
wrogiego otoczenia, odnaleic wspolnot~, niepodwazaln'l, jak prawo natury. 
Trudno jej szukac w historii. N a Balkanie ezlonkowie tcgo samego plemie
nia, ludu czy narodu bywali przeciez w ci'l,gu dziejow obywatelami kro
lestw nie tylko ro:i:nyeh, ale i smiertelnie sobie wrogieh. Chwalili Boga 
w cerkwi, koseiele, meczecie, w slowianskim obrz'l,dku glagoliebm, prawo
slawnym, greebm, uniebm, rzymsbm, luteranskim; szukali Go w tajem
niczyeh obr~daeh bogomilow i w mistyee hesyehastow. Walczyli przeciw 
sobie w armiach wszystbeh pot~g, dla ktoryeh Balkan byl bram'l, na 
Wsehoo lub na Zaehod, ktorym porty Adriatyku, Morza Czarnego i Srod
ziemnego mialy otworzyc drog~ do kolejnyeh podbojow. 

Nieszc~sciem P6lwyspu byla w toku dziejow rola terytorium strategicz
nego, lctorej jego mieszkancy nie mogli i nie potraflli odmienic. Byl przez 
wieki granic'l, i przedpolem, uprzedmiotowion'l, scen'l" a nie podmiotem 
swojej wlasnej historii. 

Byl przestrzeni'l, niepewnej, rozchwianej tozsamosci, w ktorej 0 wiele 
wi~cej dzielilo, niz l'l,czylo ludzi. Obszarem zatomizowanych, roznoj~zycz
nych wspolnot; spolecznosci agrarnych i pasterskich, zwi'l,zanych miejscem, 
wi~ziami rodowymi, rodzinnymi, plemiennymi. Miasta, b~d'l,ee na calym 
Balkanie prawdziw'l, mozaik'l etniczn'l" stanowily dla czlonkow tych lokal
nych wspolnot przestrzen kulturalnej obcosci. 
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Tego podstawowego wizerunku nie zmienia - raczej go nawet potwier
dza - tradycja szlacheckiej spolecznosci stanowej w srodkowej Chorwacji 
oraz istnienie republik miejskich na wybrzero adriatyckim. Ich obywatele 
identyfikowali si~ tylko ze swojl! po/is, a pami¢ 0 tyro przetrwala w nich 
do dzisiaj. W miasteczku Pag, slynl!cyro z koronek, serow i soli od
parowywanej z morskiej wody, jeszcze przed dziesi~ciu laty mozna bylo 
uslyszee opowidci 0 zaci~tych wojnach jego mieszkanc6w z "podst~nymi 
i chciwymi sl!siadami" - obywatelami pobliskiego Zadaru. Walki, w kto
rych zwykle uczestniczylo po kilkadziesil!t osob, przybieraly w tych opo
wiesciach postac godnl! bohaterskiej sagi. I chociai: mialy roiejsce przed 
kilkuset laty, widziano w nich przeszlose zYWl!, wczorajszl!. Byly takie 
dowodem niepoprawnej zachlannosci dzisiejszych mieszkanoow Zadaru. 
To tylko anegdota, opowidc z podr6zy, ale przeciez i exemp/um - rniniatu
rowy autoportret kultury. To drobna cZl!stka rozbudowanego j~zyka 
hetero- i autostereotypow lokalnych, w Jakim prezentujl! siebie na co dzien 
mieszkancy obszaru zwanego do niedawna Jugoslawil!. Zanim po raz 
kolejny stala si~ ona polem walki wszystkich ze wszystkimi, figury re
prezentujl!ce poszczegolne miasta i regiony zaludnialy swiat niezliczonych 
anegdot. W ich nieodpartym komizmie pobrzm.iewaly jednak i grome, 
a nawet tragiczne moi:liwosci. Bohaterowie tych historyjek zawsze byli 
skl!ds i to okreslalo ich bez reszty. Skl!d - mowilo imi~ i kilka charak
terystycznych cech j~zyka. Lepszose i gorszose, ml!drose i glupota, odwaga 
i tchorzostwo, szczodrose i chciwosc, pokojowe lub mordercze sklonnosci 
byly oczywistyroi atrybutami tego imienia, miejsca i j~zyka. Stereotyp 
narodowy byl suml! lokalnych cnot i przywar. To rowniez slad i:ywej 
pami~ci 0 klopotach z narodowyro istnieniem. 

Konfesja - wyznaczajl!c granice pomi¢zy chrzescijanskim Wschodem 
a Zachodem, pomi¢zy swiatem islamu a chrzdcijanstwa, pomi¢zy Kos
ciolami tradycjami i reformowanymi - c~sto bywala utozsamiana z et
nosem. Jed.nak podzialy religijne nie pokrywaly si~ z etnicznymi, j~zyko
wyroi ani panstwowymi. Wyznanie, zamiast ll!czye, c~sciej dzielilo ludzi 
mowil!cych tyro samym j~zykiem, zakorzenionych w tej samej tradycji 
lokalnej, zawlaszczajl!cych obszary wspolnej pami~i dla tylko swoich, 
odmiennych swiatow ideologicznych. Konfesja nie mogla tez, zwlaszcza 
w czasach nowszych, bye samowystarczalnym kryterium kulturalnej, 
a zwlaszcza politycznej tozsamoSci. 

Dzisiejsze narody Balkanu, przez kilka a nawet kilkanascie stuleci nie 
mialy wlasnych osrodkow panstwowych, wokol ktorych moglyby budowae 
swoje poczucie narodowe wowczas, gdy zaczynali to cZynle ich szcz~sliwsi 
sl!siedzi. Kiedy i dla nich nadeszla ta pora, a stalo si~ to na przelomie 
osiemnastego i dziewi~tnastego wieku, call! swojl! duchowl! energi~ skupily 
na wyodr~bnieniu siebie jako wspolnot ponadlokalnych, calkiem odmien
nych niz sl!Siednie: bulgarskie, chorwackie, serbskie; katolickie, muzulman
skie, prawoslawne; wschodnie, zachodnie, srodziemnomorskie; mieszczan
skie, chlopskie, szlacheckie. Tych rozlicznych kryteriow nie sposob bylo ze 
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sob~ uzgodnie. UniemoZliwila to historia, po swojemu chaotycznie 
zagospodarowuj~ przestrzen Balkanu. 

Fundamentem wspolnoty stawala si~ wi~ przestrzen zmitologizowana: 
Slowianszczyzna, Wielka Serbia, Wielka Bulgaria, Wielka Chorwacja. Jej 
granice wyznaczali dziewi~tnastowieczni ideologowie, odwoluj~c si~ do 
historycznego prawa lub do organicznej jednosci j~zyka, zierni i krwi. 
Bronili si~ w ten sposob i przed naciskiem wlasnej wspolczesnosci, i przed 
synkretyzmem tradycji, ktore rujnowaly kazdy spojny projekt ideologicz
ny. Podejmowali mesjaniczne poslanie historii, wieszcz~c zmartwych
wstanie "zlotego wieku" w dawnym ksztalcie, w postaci nieskalanej obcosci~ 
i parni~~ 0 stuleciach niewoli. 

Zbiorowy autoportret, niekompletny i wieloznaczny, zyskiwal dzi~ki 
temu na g!~bi i ostrosci, staj~c si~ solidniejsz~ podstawll autoidentyfikacji. 
Zrnitologizowana czasoprzestrzen dziejow, rzutowana na wspolczesnll rze
czywistosc, nobilitowala swiezo urodzone narody. Budowala nowe po
czucie zakorzenienia, wsparte historycznymi racjarni, argumentem dawnosci 
i naturalnosci nowo kreowanych wsp6lnot. Kryla si~ w niej jednak tak:re 
i grozba automistyfikacji, tozsamoScl ulatwionej, opartej na kryteriach 
negatywnych. Rola bezbronnej ofiary dziejow uwalniala od nakazu kryty
cznej autorefleksji. Wielowiekowa niewola - chronila przed odpowiedzial
nosci~ za wlasn~ histori~. Walka 0 wolnose i zachowanie tozsamosci 
- zawieszala moraln~ ocen~ sposobow jej prowadzenia. 

W dualistycznie podzielonym swiecie poszukiwanie tozsamosci niebez
piecznie latwo przybieralo postac terroru stereotyp6w. 1m bardziej nie
przyjazne, odrnienne i nieprzeniknione byly twarze OBCYCH, tym bar
dziej umacniala si~ NASZA wartosciowa odmiennosc. Jak perpetuwn 
mobile dzialal mechanizm "tozsamosci negatywnej", ozywiaj~c kolejne 
obszary zlej pami~: ONI zawsze nam zagraZali, ONI chcieli nas zniszczyc, 
ONI nas wykorzystuj~, ONI tylko czekaj~. ONI - to mog! bye karoy, 
a zwlaszcza ci, ktorzy s~ najbli:rej. 

Pomi¢zy NAMI a NIMI nie bylo miejsca na rozterki, nie bylo wolno 
pozostawac z boku. Dziewi~tnastowieczna literatura patriotyczna zbudo
wala s~ rzeczywistose wokol postaci SWOICH, OBCYCR I RENEGA
T6w. Wieloznaczny dramat historii przeksztalcila w opowiese 0 ataku, 
obronie i zdradzie. Ulatwila t~ metamorfo~ ludowa tradycja poezji epic
kiej, kt6ra tak zachwycila romantyczn~ Europ~, a ktora dla artystycznej 
poezji czas6w narodowego przebudzenia Slowian balkailskich stala si~ 
"czysto narodow~" wyrocznill j~zyka i sposobu ujmowania swiata. Ulat
wila, bo jej ukochanym bohaterem byl niezlomny i niepokonany WOJOW
NIK, 0 bujnym temperamencie i niewyczerpanej z~dzy zabijania wrogow. 
Wrogowie owi byli zas innowiercami i najezdnikarni. Stanowili prawdziwe 
panoptikum postaci na wpolludzkich, powodowanych bestialskirni instynk
tami lub bezinteresown~ potrzeb~ okrucienstwa. Wykorzystywali kaZd~ 
okazj~ do gwaltu, pohanbienia i mordu, kt6rych ofiar~ padali niewinni 
ziomkowie i wsp6lwyznawcy WOJOWNIKA. Ich cierpienia i smierc na
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kladaly na niego obowi~zek swi~tej zemsty na samym winowajcy i na jego 
wspolplemiencach. Obowi~zek przestrzegany zreszt~ w niektorych regio
nach dawnej lugoslawii jeszcze w drugiej polowie naszego stulecia. 

Najwybitniejsze poematy pierwszej polowy dziewi~tnastego wieku: w Ii
teraturze serbskiej - Gorski wieniee Petra Petrovicia Njegosa, w literaturze 
chorwackiej - Smierc Smail-agi Cengieia Ivana Maiuranicia, wypelnily 
roroantyczn~ poetyck~ tresci~ ten ludowy swiat walki, zemsty i zdrady. 
Njego§ - usprawiedliwial swi~tosci~ narodowych i chrzeScijanskich racji 
rzei "poturczencOw" (chrzescijan, ktorzy przeszli na islam), dokonan~ 
w noc Bozego Narodzenia przez teokratycznego wladcy Czarnej Gory, za 
zgod~ i blogoslawienstwem prawoslawnego kaplana. Maruranic - opowia
dal 0 swi~tej zeroscie dokonanej przez czamogorskich wojownikow na 
tytulowym bohaterze - demonicznym uosobieniu zla, okrutnym Turku, 
o ktorym iroola historyczne mowi~, Ze byl zislamizowanym Slowianinem, 
stosunkowo tolerancyjnym i sprawnym adroinistratorem podleglego sobie 
terenu. 

Ludowa i romantyczna legend a zdominowaly zbiorow~ wyobraZni~, 
nadaly ksztalt tresciom historycznej pami~ i - w postaci przez siebie 
uformowanej - uczynily j~ fundamentem nowego poczucia tozsamosci. 
Skutecznie podporz~dkowaly rzeczywistosc historii swoim potrzebom i ce
lom. Uladzily j~, odebraly wieloznacznosc, unieruchomily w spetryfikowa
nym ukladzie wartosci. Kulis~ ideologii nacjonalistycznych i rozmaitych 
koncepcji slowianskiego federalizmu pozostawala od tamtego czasu przede 
wszystkim pami~c zla. Pami¢ tego, co NAM uczyniono, a nie tego, do 
czego sami byJisroyzdolni. 

W najodleglejszych zak~tkach dawnego imperium tureckiego moma 
wci~jeszcze odnalezc zaduibiny Mehmeda paszy Sokolovicia. Wiele z nich 
roomy donator nakazal wznieSc w ojczystej Bosni. Lokalna tradycja 
przypisuje mu, oprocz tych najokazalszych, takZe i te pomniejsze a bez
imienne. Mehmeda pasz~, prawoslawnego chrzeScijanina z bosniackiej wsi 
SokoloviCi, uprowadzono do Stambulu jako dorastaj~cego mlodzienca. 
Zostal janczarem, rouzuhnaninem, podpor~ tronu trzech kolejnych sul
tanow, jednym z najmomiejszych ludzi imperium, stoj~go wowczas 
u szczytu swej pot~gi . W cytowanej juz monografii Radovana SamardZicia 
znajdujemy szczegolow~ opowiesc 0 tym, jak to Mehmed pasza osadzil na 
polskim tronie Stefana Batorego, ksi~ia Siedmiogrodu i tureckiego wasa
lao Mogl dzi~ki temu zlozyc Rzeczpospolit~ u stop swego monarchy jako 
now~ domen~ jego wladania. Skoro wasala uczynil krolem, to jego nowe 
krolestwo stalo si~ wasalnym terytorium padyszacha. Trudno si~ z tym 
pogodzic czytelnikom wychowanym w pami~ci wspanialych przewag mal
zonka ostatniej z lagiellonow. lednakZe Samardzic zdaje si~ akceptowac 
rozumowanie swego bohatera. Dla dwudziestowiecznego biografa jest one 
jeszcze jednym dowodem wielkosci znamienitego rodaka. 

A przeciez losy Mehmeda paszy wypelniaj~ bez reszty ciemne kontury 
postaci RENEGATA. Dotarl na szczyty, wi~ tym skuteczniej poci~gal za 
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sob~ innych. Wybral obcosc i umacnial jej pot~g~ z bezwzgl¢nosci~ 
urodzonego wojownika. Gn~bil SWOICH albo naklanial ich do zdrady. 
A jednak nepotyzm zapami~tano mu jako wiemosc swojemu plemieniu; 
wojenne talenty - jako spuscizn~ po przodkach, slowianskich wojow
nikach; tajemnicz~ zas przychylnosc dla arcybogatego Dubrovnika, zwane
go nie bez przyczyny miastem szpiegow, ktorzy s~ oprocz tego kupcami 
i zeglarzami - jako sentyment do dawnych wspolwyznawc6w, mowi~cych 
jego ojczystym j~zykiem. Ta ambiwalencja oeen, chyba nie do konca 
uswiadomiona, zdaje si~ wyplywac z jeszcze jednego tragicznego dylematu 
malych narodow, nie tylko balkanskich: z nieusuwalnej najczysciej alter
natywy pomi¢zy wielkosci~ a wiemosci~. Ze zlej pami~ skazanych na 
k:l~k~ albo si~gaj~cych po sukces - za cen~ sprzeniewierzenia i odszcze
pienstwa. 

To problem ludzi zawieszonych pomi¢zy Swiatami, ktory przesladowal 
Andricia i naznaczyl jego bohaterow pi~tnem niezawinionego dramatu. 
Ktory wyzwolil w nim rozumiej~ce wspolczucie dla postaci najbardziej 
odraZaj~cych, dla ich ponurych, nieobliczalnych ekscesow. Ivo Andric, 
jedyny noblista slowianskiego Balkanu, rozumial nienawisc i obawial si~ jej 
nade wszystko. Wiedzial, Ze jest bliZniacz~ siostr~ zlej pami~ci i moze 
dlatego zdolal przed ni~ uchronic swiat swoich nowel i powiesci. Most na 
Drinie, zaduibinll Mehmeda paszy Sokolovicia, a tam tytulowy bohater 
najglosruejszej powidci Andricia, choc lezal na granicy swiatow, to jednak 
l~czyl ze sob~ dwa brzegi przepaSci. Spajal czasy i ludzi, nawet wbrew ich 
przekonaniu i woli. Byl prosb~ 0 pami~ dobr~ albo przynajmniej milosier
n~. Byl nie tylko wolaniem wielkiego wezyra z malej osady SokoloviCi, ale 
i glosem tych wszystkich, dla ktorych przez wieki stanowil moZe niewielk~, 
moze martw~, moze niechcian~, ale przeciez wspoln~ cz~tk~ ich egzystencji. 

Tego mostu juz nie rna w jego dawnym ksztalcie. Padl ofiaq wojny, 
z ktorej przed osiemdziesi~u laty wylonila si~ lugoslawia. lej takZe juz nie 
rna. Byc moze nie miala racji bytu, jak kaida ideologiczna utopia, ktor~ 
dosi~glo nieszcz~scie konfrontacji z zyw~ materi~ spoleczn~. Czy jednak 
musiala umrzeC w taki sposob? Pogr~Zyc si~ w katastrofie, niegdys protek
cjonalnie okrdlonej poj~em "balkanizacji" , ktorego jedyn~ treSci~ jest 
ignorancja i oboj~tnosc jego tworc6w? 

W tej wojnie pami~c strzela do pami~ci, w niej rozstrzeliwuje si~ 
zaduibiny, choc gin~ Zywi ludzie, walcz~cy 0 realne kilometry kwadratowe. 
Granice oddzielaj~ce Krajin~ od Chorwacji kreS1~ upiory austriackich 
general6w, ktorzy przed niemal czterystu laty stworzyli id~ Wielkich 
Koszar. Osady chlopow - zolnierzy, prawoslawnych zbiegow z s~siedniej 
Turcji, 0 pejzaZu zdominowanym przez symetri~ rownoleglych i prostopad
lych uliczek, nie mialy burmistrzow ani soltysow, tylko "kapitanow". Az 
do upadku arcykatolickiej monarchii strzegly jej granic; byly "rubieZ~ 
chrzeScijanskiej Europy". W lugoslawii - staly si~ cz~sci'l Chorwacji; 
w niepodleglej Chorwacji - zapragn~ly byc cz~sci'l Serbii; w Serbii dzisiej
szej - ujrzano w nich cz~sc Wielkiej Serbii. A w realnych wsiach i miastecz
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kach Wielkie Koszary to przestrzen odnowionej obcoSci wczorajszych 
s~iadow i przyjaciol: Serb6w albo Chorwatow, z ktorych trzeba "oczys
cie" s~siednie podworko lub s~siedni~ uli~. Chorwaci i Serbowie, obywa
tele dzisiejszej Europy, zabijaj~ si~ pod dyktando przebudzonych upiorow: 
tureckich paszow, austriackich general6w i wlasnych rornantycznych pa
triotow, odzianych w orientalne dolamy albo wiedenskie surduty, ktorzy 
stroili si~ w fezy, by podkreSlie swoj~ slowianskosc. 

Ich dzisiejsi rolnierze stroj~ si~ w panterki i kominiarki, przyozdabiaj~ 
granatami i bagnetami, przebieraj~ za komiksowych nadludzi - tam na 
mak patriotyzmu oraz niezlomnej woli obrony ojczystych granic. Tylko 
jak je wytyczyc w realnym swiecie, przez srodek podworka, kuchni albo 
malZeDskiego lozka? 

ZIa pami~c nie jest dornen~ Balkanu, Kaukazu czy odleglych kultur 
Azji lub Afryki. Drzemie w nas wszystkich, gotowa si~ przebudzic cz~ciej, 
aniZeli jestesmy to sklonni przyznac. Jest jak n6z, po ktory latwo si~gn~c 
karoemu, kto rna dostatecinie malo skrupulow i dostatecznie wielk~ z~z~ 
wladzy. Zla pami~c jest ideogramem histoID, z kt6rego moma ukladae 
wci~ nowe obrazy 0 morderczej sileo Zabawia si~ nim sztuka, ideologia, 
polityka. Ale to niebezpieczne. Zbyt latwo, jak pokazuje Serbski dramat, 
bezkompromisowo przenikliwa ksi~zka Nebojsy Popova, dokonuj~ si~ 
manipulacje, w wyniku ktorych poj~cia patriotyzmu, tozsamosci, wiemoSci 
i zakorzenienia przeksztalcaj~ si~ w narZ¢zia zbrodni. 

Od~ do noza kODCZY si~ powieSc N6i Vuka Draskovicia, przywoocy 
serbskiej opozycji antykornunistycznej. To jeden z wielu zapisow zlej 
pami~ci, kt6re staly si~ skutecznym or~Zem nienawisci. Bye moze - choc 
wydaje si~ to malo prawdopodobne - wbrew zamiarom i woh autorow. To 
ksi~Zka 0 wspolczesnym janczarze, Serbie nieSwiadomym swego pochodze
nia i losu, renegacie bez winy, wychowanym przez muzulmanow w niena
wiSci do wlasnych rodakow. Tylko on, jako nowo narodzone niemowl~, 
ocalal z rzezi, jak~ swym prawoslawnym s~iadom urz~dzili w dzien 
BOZego Narodzenia, siodrnego stycznia tysi~c dziewi~Cset czterdziestego 
drugiego roku, rnuzulmanie-ustasze: renegaci po dwakroc, swiadomi i win
ni swej podwojnej zdrady. Przed wiekami ich przodek, prawoslawny Serb, 
przeszedl na islam. Teraz jego potomkowie zwi~ si~ z chorwackimi 
katolikami-faszystami. Wybrali wspolnictwo w zbrodniach przeciwko Ser
born, dokonuj~ na nich najokropniejszych rnordow. Po dwudziestu latach 
ich wychowanek poszukuje samego siebie, swoich korzeni i swojej toz
samosci, dowiedziawszy si~ prawdy 0 wlasnym pochodzeniu i 0 losie swojej 
prawdziwej rodziny. Jest bezradny wobec tego odkrycia. Potrafi tylko 
stwierdzie, Ze to, co dot~ kochal, powinien byl przez cale :iycie nienawidzie. 
To, czego nienawidzil- powinien byl kochac. Nie urnie si~ wyzwolic od tej 
altematywy. Pomi¢zy milosci~ a zemst~ nie rna miejsca na przebaczenie. 

Powiesc Draskovicia nie zafalszowuje historycznych faktow. Raczej 
odkrywa to, co dot~d przemi1czano; probuje wyjasnie to, co bylo dot~ 
wyl~cznie przedmiotem ideologicznych atakow. Prostuje klamstwa i prze



45 lAD ZLEI PAMIijCI 

milczenia komunistycmej propagandy. Wypelnia "biale plamy" w his
torycmej pami~ powojennych generacji. A jednak oddycha nienawisci~. 
OZywia zl~ parni~e, bo przywoluje tylko to, co NAM uczyniono. Przemil
cza, do czego sami bylismy zdolni. T AMCI rodz~ si~ z nienawisci~ do 
NAS, poniewai: tylko ona pomaga im zapomniee 0 wlasnym zaprzanstwie 
sprzed wiekow. Tylko ona uwalnia ich od prastarego i wspolczesnego 
poczucia winy. Daje zapomnienie, bo spokoj i bezkamose zapewnilo im 
powojenne, komunistycme, antyserbskie panstwo. 

BoSnia DraAkoviciajest zupelnie inna nii: Bosnia Andricia czy bezstron
nych historykow. Tu renegactwo wyprane jest z wszelkiej wielkosci. Tutaj 
to:isamoSci niejednoznacme pozbawiono pi~tna tragicznego wyboru. TAM
eI kieruj~ si~ tylko niskimi pobudkami: morduj~ dla pieni¢zy alba czyni'lC 
zadosc podszeptom swej wypaczonej psychiki. I chociai: sluszna zemsta 
tald:e okazuje si~ w koncu jalowa, to zdaje si~ nie miee prawdziwej 
alternatywy. Klaustrofobiczna przestrzen zlej pami~ci zaciesnia si~ coraz 
bardziej, tlumillC moralne skrupuly i uniemoZliwiaj~c ludzkie odruchy. 

Nienawisc, noz alba ucieczka. Czy to jedyne zadufbiny, ktore pozos
tan~ po ludziach naszego stulecia? 

A przecie:i - "BoSnia jest wsZ¢zie". 

MtUia Dqbrowska-Partyka 

MARIA DI\BROWSKA-PARTYKA wyklada literatur,. serbskll i chorwackll w In
stytucie Filologii Slowiatiskiej UJ. Publikowala swoje prace w Jugoslawii i w Polsce. 
Zajmuje si~ zjawiskami z pogranicza ideologii i literatury. Wydala: Poelyka i po Iily
lea (Krakow 1988), studia poswi~ne komunistycznym projektom literatury w mi,.
dzywojennej Jugoslawii. W tym roku ukai:e si,. ksillika S wiadeclwa i mislyfikacje, 
poSwi~na stosunkowi Iiteratury do ideologii i stereotyp6w narodowych. Aktualne 
zainteresowania autorki koncentrujll si~ na zagadnieniu pogranicza etnicm ego 
i kulturowego. 
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MILOSEVICIA 


(FRAGMENTY) 


Od tlumaczki: Autor pochodzi z wielonarodowej Wojwodiny, jest synem 
Serba i Rusinki. Bral udzial w wojnie chorwackcr-serbskiej w 1991 roku, 
zmobilizowany do Armil Jugoslowiariskiej. W Polsce przebywal okolo roku, 
chroniqc sifJ przed ponownq mobilizacjq. Jego ksiqzka - dotychczas pozos
tajqca w maszynopisie - jest probq wyjainienia zrodel jugoslowianskiego 
konjliktu i zapisem przezyc z Jrontu. Pokazuje SerbifJ innq, anizeli ta, ktorq 
znamy z wypowiedzi Milosevicia czy Karadiicia. I nie wierzfJ, ze pozostanie 
ona na politycznym marginesie. 

Przed wyjazdem z miejscowoSci Bijelo Brdo do osady Borovo, przed 
wyruszeniem na front, powiedziarem swoim kolegom z plutonu, ze "gdyby 
cos mi si~ stalo", bo tak bronilismy si~ przed slowem "smierc", maj~ wyj~ 
ten notes z kieszeni kurtki. Nie wiedzialem wowczas, jaki moglby wynikn~ 
poi;ytek z tych skCWych zapiskow. W kaZdym razie zabrakloby wsroo nich 
tego najwaZniejszego, jedynego w swoim rodzaju: zapisu wlasnej smierci ( ... ) 

Wielu zdarzen z tego krotkiego okresu, jaki sp¢zilem na froncie, nie 
zd~lem odnotowac. Sprobuj~ wi~ sobie przypomniee jak najwi~j: 
i z tego, co wowczas umkn~lo mi z braku czasu, i z tego, co tkwilo we mnie 
od dawna, aby mnie w koncu zaprowadzic do tego wojennego czyS6ca ( ... ) 
A wszystko, co zostanie przemilczane, niech stanie si~ darem chwili, 
zlozonym na oharzu zapomnienia. lemu poswi~cam w koncu cal~ t~ 
ksi~~. 

A zapomnienie rna swoj sens, podobnie jak miala swoj sens ta wojna. 
Szlo si~ na ni~, by odkryc zachodni~ drog~ do Indii, a odnajdowalo cos 
zupelnie niespodziewanego. leSli juz nic innego, to przynajmniej jak~s 
wiedz~ 0 kruchosci naszego ciala, wychowania, zludzen, milo sci i nienawi
Sci. To wszystko padnie lupem zapomnienia. Nic mu nie umknie. To 
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wszystko zasypie one piaskiern, wypali ogniem, zabije pociskiern lub 
chorob~, zawieje Sniegiem, zaleje wod~. Wszystko, absolutnie wszystko, nie 
bacz~c na to, ile razy Ziernia obiegla Slonce, nie bacz~c na to, Ze nie 
zd~Zylismy w tym odkryc zadnego sensu. Czy to my go nie dostrzegamy, 
czy go po prostu nie rna? Albo jest, ale nie wolno nam go poznac? 
Wszechswiat wszystko pami~ta czy nawet on zapomina? A moZe ludzkie 
istnienie nic dla niego nie znaczy? Albo to czlowiek niczego nie pojmuje, bo 
nie rozumie nawet samego siebie? ( ... ) 

Z zapomnieniem stan~liSmy twarz~ w twarz juz na froncie. Gdy tylko 
bylo to moi:1iwe, wprost przyldejalisrny si~ do malych radioOObiomikow, 
chCllC za wszelk~ cen~ uslyszeC, co mowi~ tam 0 tej wojnie i 0 nas, ktorzy tu 
walczymy. Po wysluchaniu kolejnych wiadomosci nikt nie kryl swego 
rozgoryczenia. Wiadomosci jak wiadornoSci. Byly sk@e. Nigdy nie poja
wiali si~ w nich ludzie tacy jak my. Wszystko bylo rozpaczliwie banalne, 
uproszczone i obraZliwe. Szczegolny smrOd otaczal informacje 0 liczbie 
zabitych. W naszych wiadomosciach gin~li tylko tamci. W chorwackich 
- tylko nasi. Z nas byly dobre chlopaki, Bogu ducha winne. Oni - byli i.li. 
I wzajemnie. Ich wojsko to byly "formacje paramilitame" alba "ustasze". 
My natomiast bylisrny "tak zwan~ anni~ jugoslowiansh", alba ,,00
dzialami bolszewick<>---ezetnickimi". I tak dzien po dniu. Wci~ to samo. 

Przed odjazdem do osady Borovo m~zylismy si~, probuj~c dociec 
przyczyn i ustalic moment wybuchu tej wojny. Przyczyny znajdowaIismy 
wszelkie, ale kiedy i gdzie si~ ta wojna zac~la - nie byIismy pewni. 
Zapomnielisrny. No, a poza tym, 0 wiele bardziej 00 pocz~tku interesowal 
nas jej koniec ( ... ) 

Mielismy nadziej~ na cud, lecz brakowalo nam wiary, Ze jest on 
moi:1iwy. BylibySmY najszcz~liwszymi lud2mi na swiecie, gdyby przed 
wymarszem oznajmiono nam, Ze rozejm zostal wlamie zawarty. Ze wszyst
ko skonczylo si~ jak manewry w czas pokoju, ktory pozostal tak daleko za 
nami. Zgodzilibysmy si~ nie pami~tac, Ze na pocz~tku wojny ktos ucierpial, 
Ze nigdy nie uslyszymy 0 jego m~, ktora - pOOobnie jak nasza - musi 
w k011CU ulec zapomnieniu. Musi, w ostatecznym rozrachunku, zostac 
w koncu sprowadzona do jakiegos wspo\nego rnianownika. 

Jak po kaZdej wojnie, tak i po tej pozostanie cale rnnostwo niepelnych 
danych statystycznych 0 Iiczbie zabitych, rannych, zaginionych, 0 wojen
nych inwaIidach, sierotach i 0 krzywdach, ktore nigdy nie zostan~ wyrow
nane, B~~ zolnierze rozczarowani do wszystkiego i wszystkich, a zwlasz
cza do urz¢niczek w okienkach, do ich niewzruszonej biurokratycznej 
oboj~tnoSci . Wmnych swego nieszc~scia b~~ upatrywali w Tudjrnanie, 
Milokviciu, Ticie. Oskamt Niemcow, W~grow, Francuzow, Rosjan, Aus
triak6w, samcgo Pana Boga wreszcie. A moZe i samych siebie. Zobaczymy 
odznaczonych za dzielnosc i takich, ktorzy nadmiar OOwagi wykazuj~ 
tylko w obronic wlasnych woj ennych zaslug. B~~ i tacy, ktorzy ,jui: 
dawno mowili, ale nikt nie chcial ich sluchae, a teraz widac, kto mial 
racj~". I tacy, ktorzy uciekn~ z knajpy, zanim jeszcze na dobre do niej 
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wejdll:, uslyszaWSzy pijackie wynurzenia wojennych weteranow. B¢lI: spot
kania kombatantow z pryszczatll: mlodziezlI:. B¢lI: wojenne wspomnienia, 
pami~tniki i gazetowe felietony. Ib¢lI: nowe wojny. 

B¢lI: procesy wojennych zbrodniarzy. Tamci b¢lI: pami~tac i pot~piac 
naszych, my zas - tamtych. JeSli winy za wybuch tej wojny ponoszll: tylko 
Serbowie, to trzeba b¢zie posypae glowy popiolem, jak uczynili to Niemcy 
po drugiej wojnie swiatowej. Gekaw jestem tylko, kt6ry z serbskich 
polityk6w potrafi w6wczas uklyknl!,6, jak niegdys Willi Brandt, i kt6ry 
z serb skich historykow b¢zie tak pomniejszal nasze grzechy, jak dotych
czas pomniejszali swoje winy z czas6w drugiej wojny swiatowej - Chor
waci. WySmiejll: nas ci, ktorzy uciekli przed mobilizacjll:, bo zostanie 
ogloszona amnestia. B¢lI: umywac r~ce i twierdzic, i:e nie mieli z tym 
wszystkim nic wspolnego. Ale i nie protestowali dose skutecznie ( ... ) 

Lecz ani im, ani w ogole nikomu nie mam niczego za zle. Nie Zywiy 
pretensji do synow wplywowych polityk6w, kt6rych ojcowie w swych 
publicznych wystll:pieniach podi:egali do wojny, zas wlasnym dzieciom 
zalatwiali najrozmaitsze zaSwiadczenia, z kt6rych jasno wynikalo, i:e chlop
cy stojll: nad grobem, wi~c gdziez im tam na front?! Nie mam i:alu do tych, 
ktorzy za tysill,C marek, pod cudzym nazwiskiem, szli na wojny. Nie 
chcialbym tez osll,dzac tych, co owe marki dawali jakiemus biedakowi, 
kt6ry zamiast nich walczyl i ginll:l - jeSli los tak zdarzyl. 

A i1u bylo takich, kt6rzy ai: do 1993 roku w ogole nie odczuli tej wojny? 
( ... ) Tar\.czyli w dyskotekach dokladnie w tym samym czasie, gdy ja i mnie 
podobni tkwiliSmY w ruinach Vukovaru, w okopach na przedpolu Osijeku, 
w Zachodniej Siavonii, Kordunie, a pomiej - pod Sarajewem. 

Z tamtych stron wyruszyli uchodzcy. Jedni do krewnych, inni nie 
wiedziec dokll,d. Szkoly i hale sportowe peine byly tych nieszczysnik6w. 
Z poczl!,tku nasza telewizja z odcieniem dumy informowala, ilu to ucieki
nier6w przybywa do Serbii. Przodowali w tym politycy, szukajl!,cy w ludz
kim nieszczySciu usprawiedliwienia wlasnych poczynan. Cena indywidual
nych cierpier\. byla nieznaczna i niska ai: do chwili, gdy wszyscy zrozumieli, 
i:e ci ludzie nie majll: dokl!,d wracac. Zburzone wsie i masteczka, spalone 
i obrabowane domy, trupy i swieze groby, wcill:z zastypowane jeszcze 
swiezszyrni. 0 starych szybko zapomniano. To, i:e bezdomnych jest wcil!,z 
wiycej i wiycej, widae bylo po prostu na u1icy. Nigdzie indziej nie trzeba 
bylo szukac. 

M6wili z innym akcentem, przynieSli ze sobll: odmienne zwyczaje, 
gorycz, czarne chusty, smutek i nienawisc. 

Po upadku grodu Novo Brdo, nie tego w Siavonii - on nazywa si~ 
Bijelo Brdo, lecz tego sredniowiecznego, lezl!,cego na terenie Kosova, 
Konstantin Mihajlovic pozostawil w Polsce zapis 0 swojej wojaczce, 
pami~tnik tureckiego janczara, zapis 0 losie wlasnym i swojego ludu, 
o panstwie i wojsku tereckim. Jakos tak siy zlozylo, i:e zacZll:lem pisac dla 
polskich gazet. Ty ksil!,i:k~ r6wniez chcialbym ofiarowac Polsce i tym 
sposobem, po uplywie kilku stuleci, pozostawic w niej drugl!, - mojl!, wlasnl!, 
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cz~e Pam~tnik6w janczara. Tym bardziej, Ze odkrylem ze zdumieniem 
naukowe opracowanie ich pierwszej, sredniowiecznej cZlllsci, a w nim tezlll, 
iz nazwisko autora wcale nie brzmialo Mihajlovie, lecz Konstantinovie. 
Mihajlovie bylo natomiast jego "mianem po ojcu". Kilka wiekow poZniej, 
gdy wyniki grudniowych wyborow w Serbii, W 1992 roku, unicestwily 
szanSfll zakonczenia wojny na Balkanach, analogia ta zyskala szanslll 
calkowitego dopemienia C... ) 

W tej ksilP:ce mowa b¢zie 0 tym wszystkim, 0 czym napisal juz 
sredniowieezny Konstantinovie, tyle ze w nieeo uwspolczesnionej wersji. 
TakZe i ja, Konstantinovie dzisiejszy, podobnie jak moj dawny imiennik, 
z polskiego i zachodniochrzescijanskiego punktu widzenia bylem po prostu 
wrogiem. Bylem zolnierzem Milosevicia. Panstwo MiioSevicia nie jest 
wprawdzie tak potlllme jak sredniowieezna Turcja, ale tak sarno niebez
pieczne. Zapocr.t,tkowalo bowiem procesy, ktore mog(! podpalie cal(! 
EuroPlll! Ale podobnie jak Konstantinovie z kosowskiej Ostrovicy nie byl 
prawdziwym wyznawc(! islamu, nie przyj(!l go bowiem z wlasnej i nie
przymuszonej woli, tak i ja nie bylem zwolennikiem Milosevicia. Nigdy nie 
bylem nacjonal-komunist~ . Aby to choc po cz~ci wyja§nic, poswilllCfll teraz 
nieeo uwagi swoim przekonaniom. 

Z wyboru, z racji wychowania, ze wzgl¢u na wszystko, co we rnnie 
i:ywe, nalezlll do nielicznej grupy serbskich "Europejczykow". Do prze
granych. Leez gdybym nie byl tym, kim jestem, bye moZe wszystko 
potoczyloby silll inaczej. Bo ja takZe, podobnie jak wielu innych, nie 
pozostalem obojllltny wobec problemu swojej tOZsamosci, gdy pojawil silll 
ruch "narodowego przebudzenia Serbow": wprawdzie pod wodr.t, Milose
vicia, wprawdzie pod narodowymi i czerwonymi sztandarami, do ktorych 
niczym pijawka przylgrwla pi~oramienna gwiazda, ale jednak ... S(!dzilem, 
ze Milosevie zapomni 0 swojej ideologicznej przeszlosci, ze poprowadzi 
Serbilll drog~ demokracji i kapitalizmu. W tamtym czasie nie bylem 
w swojej naiwnosci odosobniony, jesli to w ogole moze bye usprawied
liwieniem. Ja rowniez, jak wielu innych ludzi piora, stan(!lem wowczas 
wobec perspektywy przeksztalcenia w profesjlll swojej narodowej przynalez
nosci. Nie bylem wtedy swiadom, ze w istocie robilll dokladnie to sarno co 
ci, ktorzy bl(!kali silll pomi¢zy Miloseviciem, Draskoviciem a Seseljem, aby 
w rezultacie powrocie do Milosevicia. Romica mi¢zy nami sprowadza silll 
do tego, ze ja pozostalem po stronie przegranych, na politycznym mar
ginesie dzisiejszej Serbii C... ) 

Pytam samego siebie: kim i czym jestem? Jak b¢IIl wychowywal i czego 
uczyl swoje dzieci? Dzis moglbym je tylko zarazie wlasn(! chorob(! - scep
tycyzmem w postaci niezwykle ostrej. To dobre dla obserwatorow, anality
kow, ale nie dla tych, ktorzy zdolni S(! do sprzeciwu, czynu, pomylki, bl¢u. 
Ja do nich zdolny nie jestem ( ... ) 

Zr6dlem mojej europejskosci jest, zywo we rnnie obecne, poczucie 
podwojnej toi:samosci narodowej. Dopoki to bylo moZiiwe, nie chcialem 
silll deklarowae pod tym wzgl¢em. Komunistyczna Jugoslawia Tity na
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klaniala do takich postaw, kierowana przeswiadczeniem, ze ludzkie losy na 
jej obszarze posplataly si~ do tego stopnia, iZ zadzierzgni~te wi~zi nielatwo 
b¢zie rozerwae. Byla to ocena falszywa. Wi~zi pomi¢zy zwyczajnymi 
luMmi stanowily zbyt w~tl~ obron~ przed tyroi, kt6rzy d~zyli do ich 
unicestwienia. WlaSnie niszczenie owych wi~zi bylo szczeg6lnie bolesne, ale 
gdy juZ do niego doszlo, okazaly si~ one znacznie slabsze, aniZeli s~dzono 
na samyro poc~tku jugoslowianskiego kryzysu i wojny ( ... ) 

Jugoslawia po dwakroe powstawala i po dwakroc znikala z mapy 
podczas wojen. Wojna dzisiejsza na bardzo dlugo skazuje Jugoslawi~ na 
zapomnienie. Bye moZe kiedys, w jakiejs odleglej przyszlosci, pojawi si~ 
jakas nowa utopia poludniowoslowianskiej wsp61noty. Ale i ona przetrwa 
tylko do jakiejs nast~pnej wojny, kt6ra zn6w poszarpie plytkie korzenie tej 
kruchej roslinki zwanej ide~ jugoslowianskll. 

Pierwsza wspolnota jugoslowianska, K.r61estwo Serbow, Chorwatow 
i Slowenc6w, narodzila si~ z popiolow: serbskich, chorwackich i slowen
skich. Wylonila si~ z og61noswiatowej rzezi, rozpoc~tej echem strzalow 
w Sarajewie ( ... ) 

Po przelamaniu frontu pod Salonikami w roku 1918 wojsko serbskie 
wkroczylo na ziemi~ niczyjll. Po zaj~ciu Belgradu pojawilo si~ pytanie, jak 
daleko i w jakim kierunku posuwac si~ dalej. Polityczn~ podstaw~ dalszego 
pochodu annii serbskiej byl papierek zwany Deklaracj~ Jugoslowiansk~. 
Serbia byla krajem zwyci~kim , a euforia zwyci~stwa to opar, w ktoryro 
najlatwiej pobllldzic. Serbowie zablllkali si~ aZ do Chorwacji i Slowenii. 

Gdyby odleglosc mierzyc tylko w kilometrach , to Chorwacja i Slowenia 
byly bardzo blisko. W istocie jednak - niezmiemie daleko. Swiaty dwu 
peryferii: pogranicza dawnych Austro-WIYgier i dawnego cesarstwa turec
kiego byly sobie niemal zupelnie obce. Gdyby serbscy politycy chcieli 
o tyro wiedziec, byloby im 0 t~ wiedz~ niezwykle latwo. Cz~ narodu 
serb skiego Zyla przeciez w granicach austriackiego cesarstwa, na peryferi ach 
europejskiego Zachodu. W Nowym Sadzie, w Sremskich Kariowicach, 
w w~gierskim Szentendre i w Budzie rodzil si~ Serb europejski, zamomy, 
wyksztaicony, snobistyczny, poczuwajllCY si~ do zwillZk6w z Niemcami, 
W~grami, Czechami, Slowakami, Zydami. I bardzo, bardzo obcy, wr~ 
niezrozumialy dla swoich rodakow z Serbii centralnej. Jednoczono to, co 
si~ zjednoczyc nie dawalo. Nie istnialy przy tyro zadne mechanizmy owego 
zjednoczenia, procz otwartego przyrnusu, wywieranego przez aparat pan
stwowy. 

Ale w tyro nieszcz~snym, choc radosnyro roku 1918 ani Chorwacja, ani 
Slowenia nie rnialy dosyc sily, by ujllc wlasny los w swoje r~. Wyraine 
apetyty na spuscizn~ po nieboszczce Austrii wykazywal jeszcze jeden 
zwyci~ca, a mianowicie Wlochy ( .. . ) Slowencom brakowalo sil, by mu si~ 
przeciwstawic, a po Chorwacji grasowaly bandy maruderow, resztki roz
bitych wojsk szerzllce hasla bolszewizmu, zaj~te rabunkiem, pot~gujllce 
chaos. Poczlltek wieku przyni6s1 obydwu narodom przeczucie spelnienia 
wielowiekowych marzen 0 narodowej i panstwowej suwerennoScl. Serbii 
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natomiast - upragnionll, okazj~ do odegrania roli regionaInego mocarstwa. 
Slowency i Chorwaci widzieli w serbskiej armii i w poludniowoslowianskiej 
wspolnocie mniejsze dla siebie zagroZenie niz to, ktore will,zalo si~ z per
spektywll, ponownego wspolZycia w jednym panstwie z narodarni 0 wyz
szym poziomie kulturalno--cywilizacyjnym, czyli z Niemcarni lub Wlocha
mi. 

Pierwszym oznakom rozpadu Krolestwa Serbow, Chorwatow i Slowen
cOw krol Aleksander Karadjordjevic przeciwstawil si~ w najprostszy spo
sob. Zlikwidowal- decyzjll, administracyjnll, - odr~bny byt poszczegolnych 
narodow, nadajll,c wszystkim obywatelom swego pailstwa wspolne miano 
Jugoslowian. Sarno panstwo nazwal Jugoslawill" zdelegalizowal partie 
polityczne i wprowadzil dyktatur~. Stalo si~ to w roku 1929. 

Historycznie rzecz bioqc, krol nie wymyslil nic nowego. Jugoslawia 
byla spadkobierczynill, Austro-W~gier, musiala wi~c odziedziczyc cz~sc ich 
politycznej spuscizny. Dopoki idea narodu nie wywalczyla sobie miejsca 
w swiadomosci europejskiej, wyznacznikiem tozsarnoSci obywateli monar
chii habsburskiej byla ich pozycja spoleczna: przynalemosc do warstwy 
szJacheckiej. BI~kitna krew i lacina - to byly dwa j~zyki powszechnego 
porozumienia. Gdy idea narodu zacz~la coraz bardziej ~ jednosc naruszac, 
gdy juz do woli opila si~ krwi, dwor wiedeilski znalazl inny sposob na 
zachowanie owej jednosci: szaq siec biurokratycznego aparatu, ktora 
osnula ogromnll, przestrzen srodkowoeuropejskiego cesarstwa. Jednak dla 
owej wiei:y Babel rowniez i to spoiwo okazalo si~ zbyt slabe. I podobnie jak 
nad trupem Austrii w roku 1918, tak i nad trupem mi¢zywojennej 
Jugoslawii w roku 1941 zgromadzili si~ padlinoZercy. 

Ale umarli czasem oi:ywajll,. Trupa pierwszej Jugoslawii przywrocil 
z wielkim trudem do zycia Josip Broz Tito. Jego wewn~trznymi przeciw
nikami byli wszyscy przedstawicie1e prawicy. Na zewnll,trz - przede wszyst
kim Hitler, ale i Stalin. Batiuszka Stalin sklonny byl uznac i utrzymac 
w mocy rozbior Jugoslawii, dokonany przez Hitlera. Sprzeciwil si~ temu 
Tito. Poszerzyl granice nowej Jugoslawii, a komunistycznll, ideologill, za
stll,pil feudalnll" ponadnarodowll, podstaw~ dawnej polityki austrow~gier
skiej ( ... ) 

Tito wiedzial, ze tworami wielonarodowymi moma stabilnie i pewnie 
kierowac jedynie w warunkach dyktatury, ktorll, on sam b~dzie niepodziel
nie sprawowal. Wielu jednak 0 tym nie wiedzialo. Do nich nalezalem i ja. 

Stevan KonstantinowiC 
Z j(lzyka serbskiego przelozyla 

Maria Dqbrowska-Partyka 



PAMI~C FRANCUz6w 


Z PROFESOREM RENE REMOND 

ROZMA WIA STEFAN WILKANOWICZ 


STEFAN WILKANOWICZ: 0 czym pamiftajq Francuzi w tym rocz
nicowym czasie. po rocznicy lqdowania w Normandii. a przed rocznicq 
zakmiczenia wojny? Czy ta wojna rzeczywiScie istnieje w pamifci przecift
nego Francuza? Jakiej selekcji ulegla ich wiedza 0 nie}? 

RENE REMOND: Wi~kszosc jest zbyt mloda, aby miee wlasne wspom
nierna. Ci , kt6rzy je majll, Sll juz zazwyczaj emerytami. Inni wiedZll cos 
Diecos Z opowiadan rodzicbw - ale nie talc duZo, bo naj~ciej w domach 
rodzinnych si~ 0 tyro Die m6wi - ze szkoly, ze srodk6w przekazu. Te 
ostatnie istotnie wplywajot (nie ch~ powiedzie6: dyktujot) na opinie Fran
cuz6w. Najsilniej telewizja oraz publiczne dyskusje z tyroi wydarzeniami 
zwi'tZane. Zainteresowanie jest wid oczne, programy tego typu Sll najcz~s
ciej oglotdane - rzecz ciekawa, na r6wni z programami archeologicznymi ... 
Rocznicowe uroczystoSci Sot wyrazem tego zainteresowania i zarazem je 
pobudzajot - Sll wi~ sledzone i przeZywane z syropatiot wobec tych, kt6rzy 
uczestniczyli w Ruchu Oporu, i tych, kt6rzy kcaj wyzwalali. 

Czy dotyczy to takie mlodzieiy, na przyklad licealistow? 

Owszem, a nawet to zainteresowanie jakby przenosi si~ takZe na pierwsZll 
wojn~ swiatowot - wiele k:las licealnych odwiedza na przyldad Verdun ... 
"Le Monde" opublikowal seri~ 36 artykul6w pod tytulem Bardzo wieIka 
wojna. Powstaj'l tam muzea jej poswi~one. Istnieje wi~c jalcaS potrzeba 
i wysilek zrozumienia tego, co przeZywali rodzice i dziadkowie. 

Oczywiscie, zainteresowanie budzot dyskusje wok61 rLotdu w Vichy 
i, szerzej, wok61 postaw Francuz6w wobec niemieckiej okupacji, wok61 
kolaboracji w scislym tego slowa znaczeniu, a w szczeg6lnoSci udzialu 
w przciladowaniu Zyd6w i w "ostatecznyro rozwi'tZaniu". Ten ostatni 
problem nawet troch~ przesadnie ogniskuje cal'l dyskusj~, staje si~ kryte
rium oceny: czy Francuzi interesowali si~ tll tragediot, czy byli solidarni 
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z Zydami, czy tei: uczestniczyli w przeSladowaniach? Dla najmlodszego 
pokolenia jest to kamien probierczy postaw. 

Wracaj~ wi~ do przeszlosci, aby os~zic pogl~y, w jakich ich wy
chowano. W srodkach przekazu utrwalily si~ nawet bl~ne, moim zdaniem, 
opinie, podtrzymywane zwlaszcza przez mlodych dziennikarzy, ie w pierw
szych latach po wojnie Francuzi nie chcieli spojrzec w oczy swojej przeszlo-. 
Sci. Nie chcieli siebie os~dzic - inaczej nii na przyklad Niemcy, ktorzy 
jakos zdobyli si~ na s~zenie samych siebie. Trzeba wtedy odpowiedziec, Ze 
s~ to jednak sytuacje nieporownywalne - to Niemcy byli bezposrednio 
odpowiedzialni, a ich rz~d szeroko akceptowany przez niemieckie spole
czenstwo. NarOd francuski byl zalemy, okupowany i mial rz~, ktorego 
nie wybral, ktory zostal przynajmniej cz~sciowo narzucony przez okolicz
noScl. Zatem analogia szwankuje. 

Sqdz{f. ie oflQrom zawsze trudno jest uznac swoje winy ... 

Oczywiscie. Ponadto zaporoina si~, Ze po wyzwoleniu czystka byla surowa. 
Trudno oceni6, w jakiro stopniu sprawiedliwa - takie dzialanie nigdy nie 
moZe bye calkowicie sprawiedliwe. Rozpatrzono okolo 300 000 oskarZen 
i co najmniej 100 000 Francuzow zostalo poddanych sankcjom. Dla 
niektorych bylo to tylko pozbawienie praw obywatelskich na pi~6 lat; ale 
wydano takie okolo 10 000 wyrokow smierci, glownie na policjantow 
bezposrednio wspolpracuj~cych z Gestapo. Ostatni z nich zostali skazani 
w 1953 roku, a zatem 8 lat po zakonczeniu wojny. 

S~zeni byli wszyscy ministrowie i sekretarze stanu rz~u Vichy. Trzeba 
tu powiedzie6, i:e ilosc os6b bezposrednio wsp6lpracuj~ych z Niemcami, 
solidarnych z nimi i wyznaj~cych ideologi~ narodowo-socjalistyczn~ byla 
niewielka, znacznie mniejsza nii: na przyklad w Belgii: 7 000 Francuzow 
wst~pilo do Warren SS, zas belgijski Legion Degrelle'a liczyl dwa razy 
wi~j, w kraju maj~cym 10 razy mniej mieszkancow nii Francja. TakZe 
w Holandii bylo wi~cej kolaborantow. 

Powtarza si~ taki:e, i:e okres wojny byl "tematem tabu", nie osmie1ano 
si~ 0 nim mowie, i 0 to milczenie oskarZa si~ takZe historykow. Nic bardziej 
falszywego. Kilka rniesi~y po zakonczeniu wojny rz~d powolal Kornitet 
Historyczny d1a badania okresu II wojny swiatowej; Komitet ten wykonal 
wielk~ pra~. Nie byl to wi~c temat tabu, ale trzeba uznac jedno - w pierw
szym okresie nie wzi~to wystarczaj~co pod uwag~ pewnego aspektu dzialal
nosci r~u Vichy, a mianowicie polityki wykluczania ze spoleczenstwa. 
Dotyczyla ona przede wszystkim Zydow, ale nie tylko, zacz~to bowiem od 
masonow. Odebrano obywatelstwo takZe cudzoziemcom (nie tylko Zydom) 
niedawno naturalizowanym. Dwa dekrety dotycz~e Zydow, z 1940 i 1941, 
dotykaly jui glownie Zydow francuskich - przeciwnie nii: mowil Francois 
Mitterand w swojej slynnej wypowiedzi telewizyjnej. Jednak francuska 
opinia publiczna zdala sobie spraw~ z sytuacji dopiero w roku 1942, kiedy 
zacz~ si~ lapanki Zydow (realizowane przez Niemcow oraz francuskie 
slui:by z nirni wspolpracuj~) w ramach programu eksterminacji. 
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Po zakonczeniu wojny raczej nie mowilo si~ 0 tej polityce wyl'l,czania, 
a wyjasniaj'l, to sami Zydzi: Simone Weil powiedziala wprost, ze Zydzi nie 
chcieli, aby 0 ich losie mowilo si~ oddzielaj'l,c go od losow innych 
Francuzow. 

Nie chcieli? 

Raz zostali oddzieleni od innych i nie mieli ochoty na drugi rozdzial. 
W opinii publicznej nie robiono roZnic pomi~zy deportowanymi, politycz
nymi, rasowymi, i tyroi, ktorych po prostu wysylano na roboty przyrouso
we. Byl to pewien bl'l,d, ale Zydzi nie chcieli si~ wyroZniac, choc rownoczeS
nie, podobnie jak uczestnicy Ruchu Oporu, nie mieli ochoty, aby ich 
przyl'l,czano do robotnikow przymusowych. Ale tu trzeba zwrocic uwag~ 
na to, i;e wyzwalane przez armi~ amerykansk'l, obozy byly polozone 
w zachodniej czy§ci Niemiec i nie byly to obozy zaglady - tak jak w Polsce. 
o tych ostatnich we Francji rue wiedziano. Ola Francuzow symbolicznym 
obozem byl Buchenwald, a to wcale nie Oswi~cim. Przez wiele lat slowo 
"Auschwitz" nic im rue mowilo. Ola Francuzow obozy to obozy w Niem
czech, dok<}d wywozono gaullistow, komunistow, uczestnikow Ruchu 
Oporu itd. W literaturze lat 1945-47 nie mowi si~ 0 obozach zaglady. 
Komory gazowe "odkryto" znacznie p6Zniej. 

Zydow powrocilo niewielu, moze okolo trzech tysi~y - wobec kilku
dziesi~u tysi~y wi¢niow polityczoych, ktorzy odzyskali miejsce w politycz
nym zyciu Frangi .. KomuruSci, jak Marcel Paul i Edouard Michelet, zostali 
ministrami, ale w rZ'l,dzie nie bylo Zydow. Nie s'l,dz~, ze byla tu jakas 
"zmowa milczenia", raczej ich nie zauwazano. Cos wiedziano 0 antysemic
kiej polityce Vichy, ale malo 0 tyro mowiono. Niewiele takZe mowiono 
o naradzie w Wannsee i 0 "ostatecznyro rozwi'l,zaniu". Oopiero nast~pne 
pokolerue Zydow powrocilo do dziejow swoich rodzicow i dopiero wtedy, 
juz w latach 60., odkrywano fen omen Oswi~cimia, komory gazowe i maso
W'l, zaglad~. N ajpierw mowiono 0 tyro wszystkim za malo, poZniej niemal 
zbyt duzo. 

Ozis trudno wi~ wytlumaczyc dorastaj'l,cej mlodziei;y, ze w Iatach 
1940-44 malo si~ tymi sprawami interesowano. Glownym problemem byli 
Niemcy, okupacja, opor czy kolaboracja. Wielu Zydow bralo udzial 
w Ruchu Oporu nie jako Zydzi, ale jako Francuzi, ktorzy rownoczesnie 
byli Zydami. Oawniej rue doceniano wi~c fenomenu Shoah, dzis przeslania 
on inne problemy. "OIaczego nie protestowaliscie publicznie przeciwko 
temu, co robiono z Zydami?" - pyta si~, nie wiedz'l,c, ze nie bylo wtedy 
latwo publicznie protestowac. 

Oosyc trudno jest ustalic, ilu bylo Zydow we Francji w 1939 roku, 
bowiem od roku 1872 roku w dokumentach rue podaje si~ wyznania i nie 
bylo zadnych tego typu spisow. Moma szacunkowo przyj'l,c, ze 300-330 
tysi~y, wsrod nich zapewne polowa zupelnie zasymilowanych, miesz
kaj'l,cych we Francji od wiekow. Oeportowano 76 000, glownie cudzoziem
cow. Zydow francuskich - 15 000. Powrocilo okolo 3000. 
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Zatem ilose wywiezionych z Francji Zydow byla wzg1¢nie mala 
w stosunku do calej ich populacji - z wyjll:tkiem Danii najmniejsza 
z wszystkich krajow - 3/4 ocaIalo. OcaIalo, bo - jak to powiedzial Serge 
Klarsfeld, zydowski dzialacz zajmujll:cy si~ sprawami deportacji - zoaleZli 
Zyczliwll: bliskose we francuskim spoleczenstwie, ktore nie uznalo an
tysemickiej polityki Vichy. Dzis historycy zajmujll: si~ juz badaniami nad 
pomoCll, niesionll: Zydom, odkrywajll: teraz rozmiary i rozmaite formy tej 
pomocy. I tak, na przyklad, ponad tysill:c Francuzow rna jui: swoje 
drzewka w Yad Vashem. 

Nie jest to latwa praca, chociai: w archiwach znajdujemy wiele infor
macji. W kai:dym razie wiadomo, i:e wczeSnie, juz od 1941 roku, opinia 
publiczna zaczyna odwracae si~ od rzll,du Vichy. Nie tylko z powodu 
kwestii Zydowskiej, choe od 1942 wazy ona coraz bardziej. W raportach 
prefektow czytamy na przyklad: "opinia nie akceptuje i nie rozumie 
krokow podejmowanych przeciwko Zydom". Musialo to bye prawdziwe, 
skoro rzll,d LavaIa u.Zyl tego argumentu w rozmowach z Niemcami (biofll:c 
takZe pod uwag~ publiczne protesty niektorych biskupow): "nie moma 
posunll:e si~ daIej, my si~ juz kompromitujemy". Teni:e rZlj,d usilowal wi~c 
zmniejszye wspolprac~ z Niemcami w tej dziedzinie. Odmowil wprowadze
nia obowilj,zku noszenia zoltej gwiazdy oraz odebrania obywatelstwa 
Zydom naturalizowanym - co spowodowaloby ich ekstradycj~. 

Wszystko to jest bardzo zlozone, mozna jedynie ogolnie powiedziee, ze 
Francuzi byli przeciwni Zagladzie, mniej zdecydowani, gdy chodzilo 0 po
zbawianie praw czy wyllj,czanie ze spoleczenstwa. Bywali taki:e i oboj~tni, 
i posluszni, i wspolodpowiedzialni za deportacj~ pewnej ilosci Zydow, 
i denuncjujlj,cy. 

Jeden z krakowskich profesorow literatury francuskiej, Jan Prokop, przejrzal 
niedawno francuskie podr(Jczniki literatury oraz antologie tekstow i ze 
zdumieniem zauwazyl. ze 0 II wojnie swiatowej mowi si(J bardzo malo, 
Oiwi(Jcim raz jest wspomniany ubocznie, natomiast 0 Zwiqzku Radzieckim 
pisze si(J sporo i pozytywnie. Jak to jest mozliwe? Dlaczego do lektur 
francuskich licealistow nie wlqczono. na przyklad, fragmentow dziennika 
Anny Frank? 

Nie znam tych podr~cznikow, trzeba by im si~ wszystkim przyjrzee. Nie 
dziwi mnie brak omowienia kwestii OSwi~cimia, bo, jak juz powiedzialem, 
zostal on przez opini~ publicznlj, "odkryty" z duzym opomieniem, a zatem 
nie wszedl do francuskiej literatury. Jest natomiast literatura dotyczlj,ca II 
wojny, mamy tutaj szereg tekstow dajlj,cych 0 niej swiadectwo. Ale powo
dem tych brakow czy marginalizacji w podr~cznikach moze bye inne, nowe 
zjawisko. Otoz nauczanie literatury francuskiej jest obecnie calkowicie 
oderwane od historii. Dawniej uczono jej w porzlj,dku chronologicznym 
i w kontekscie historycznym. Ale pomiej nauczyciele literatury, nie bez 
wplywu strukturaIizmu, padli ofiarlj, kryzysu i wyrzucili histori~. Stwier
dzilem to naocznie pomagajlj,c memu wnukowi w przygotowaniach do 
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matury - odkrylem mianowicie, Ze jego profesor wlaSciwie zabronit mu 
sytuowania pisarza w danej epoce. NaleZato tekst rozwazac jako wytwor 
bezczasowy 0 znaczeniu uniwersalnym. Zadne odniesienia do czasu i miejs
ca nie byly wyjasniane. Zatem naturalne jest, ze si~ nie mowi ani 0 II 
wojnie, ani 0 zadnych innych wydarzeniach historycznych. 

Faktem jest, Ze istniala fascynacja komunizmem i doswiadczeniem 
Zwil!,zku Radzieckiego i ze will:zata si~ ona z dzielami literackimi wysokiej 
klasy, z nurtem surrealizmu (Eluard, Aragon). To wplywato na podr~zniki 
i antologie. 

Inaczej jednak jest z podr~znikarni historii , gdzie II wojna zajmuje 
warne miejsce. Przed dziesi~ciu czy pi~tnastu laty programy zostaly zrewi
dowane i historia wspolczesna (zwlaszcza od roku 1914) uzyskala gtowne 
miejsce. Ze szkodll: dla poprzednich epok, ktorych si~ juz nie zna. Troch~ 
o XIX wieku, cos niecos 0 Rewolucji ... 

Zatem mlodzi powinni duzo wiedziec 0 historii najnowszej, 0 wojnie, 
o nazizmie, 0 ludobojstwie. Inna sprawa to praktyka nauczania. Nacisk 
powojennych dziej6w i aktualnych dramat6w jest duzy, stll:d ustawiczne 
wydtuzanie program ow i rome eliminacje czy skroty. Nauczyciele m6will:: 
przeczytajcie sobie te rozdzialy, nie mamy czasu ich omawiac ... Przeciwko 
temu protestuje Stowarzyszenie Profesorow Historii i Geografii (liczll:ce 
kilkadziesill:t tysi~y czionkow), zll:dajll:c rewizji programu. 

A wifc - czy mlodzi Francuzi rzeczywiscie sq przygotowani do zrozumienia 
totalizmow (takich zjawisk jak Auschwitz czy GULag) i wojujqcych nac
jonalizmow, jak na przyklad w Bomi? To niezwykle trudne pytanie, ale 
musimy starac sif znaleic na nie odpowiedi. 

Oni sporo wiedzll: i ta wiedza stworzyta w nich cos w rodzaju bezrefleksyj
nego, spontanicznego antyrasizmu. Ale nie wiem, czy to wystarczy, zwlasz
cza gdy chodzi 0 nidwiadome nasill:kanie rasizmem. Z drugiej strony: czy 
morna zrozumie6 cos niezrozumialego, tak absurdalnego, tak przeciwnego 
rozumowi i wprawiajll:cego go w pomieszanie? J eSli si~ wie, Ze w ostatnich 
miesill:cach wojny, w obliczu Smiertelnego zagroZenia dla Niemiec, pocill:gi 
wiozll:ce Zyd6w na stracenie mialy pierwszenstwo wobec transport6w 
amunicji dla walczll:cych na frontach zolnierzy - jak takll: perwersj~ rozumu 
wytturnaczyc nastolatkom? 

To stawia pytanie 0 naturf! czlowieka i 0 metody jego "odczlowieczania", 
pytanie nadal aktualne. 

Ale profesorowie historii Sll: tu najcz~sciej bezbronni, nie Sll: przeciez 
ftIozofami. Stwierdzajll: fakty, ale mam wll:tpliwosci, czy Sll: w stanie 
wycill:gnll:c z nich tego typu wnioski, zastanawiac sie nad naturll: czlowieka 
i nad zlem w swiecie. MusZl!, im przyjsc z pomocll: profesorowie literatury, 
dysponujll:cy wielkimi dzietami, oraz filozofowie, uCZll:CY etyki. 

Nasz system edukacji przezywa kryzys. Wspomniatem juz 0 nauczaniu 
literatury, 0 nauczycielach, ktorzy nie wiedzll:, czego uczyc, i jakby nawet 
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uciekaj~ od wielkich dziel, zast{:puj~c je tekstami "okolicznosciowymi", 
"aktualnymi". Ale gl~boki kryzys dotyka talcie filozofri . Jej nauczanie 
odwr6cilo si~ od metafizyki, zredukowalo do logiki, teorii naukowego 
poznania i lingwistyki. Moj wnuk przez caly pierwszy trymestr zajmowal 
si~ j~kiem. To bardzo ciekawe, ale ... moma tu podejrzewac jak~s 
ucieczk~ od najwamiejszych spraw. A rownoczesnie wzrasta zapotrzebo
wanie na wielkie problemy etyki i spoleczenstwa, zwlaszcza na wyzszych 
uczelniach. Tam nadal pokutuje duzo pozytywizmu, podczas gdy juz 
nast~pilo odwrocenie tendencji - talcie w szkolach handlu c:zy administracji 
uczy si~ etyki biznesu. Wprowadza si~ rowniez refleksj~ na temat wladzy, 
praw czlowieka, rnniejszosci, rasizmu ... 

Z rasizmem wi~Ze si~ tez pewien problem. Jego spontaniczne, ustawicz
ne pot~pianie moze prowadzic do wytworzenia si~ nowego tabu, do 
zaniechania refleksji i dyskusji na jego temat. I jezeli mowi~, ze Shoah 
zaczyna przeslaniae inne problemy, to oczywiscie narai:am si~ na zarzut 
antysemityzmu... 

A jaka byla tu rola Kosciola? Niekt6rzy biskupi protestowali przeciwko 
przeSladowaniu Zyd6w, ale innym de Gaulle stawial zarzuty ... 

Najpierw trzeba powiedzie6, Ze sytuacja Francji w czasie wojny byla 
szczegolna - byl to jedyny kraj, gdzie istnial rz~ wyg1~daj~cy na legalny, 
jakos reprezentuj~cy Francuzow - w przeciwienstwie do Holandii czy 
Norwegii, gdzie istnialy ustanowione przez Nierncow rz~dy marionetkowe, 
lub takich panstw jak Polska czy Belgia, gdzie byla tylko niemiecka 
okupacyjna adrninistracja. Podobna sytuacja byla jedynie na W~grzech 
- istniej~ pewne analogie mi¢zy rz~arni marszalka Petaina. i admirala 
Horthy'ego. 

Na pocz~tku rz~ Petaina, nie ustanowiony przez Niemcow, lecz 
powstaly wskutek dramatycznych okolicznosci, cieszyl si~ poparciem zna
cz~cej wi~kszoSci Francuzow. Marszalek byl bohaterem poprzedniej, wy
granej wojny, ito mialo duze znaczenie psychologiczne. Nie moma go bylo 
o nic podejrzewac. Gdyby w 1939 roku marszalek Pilsudski utworzyl nowy 
rz~ i podpisal zawieszenie broni z Niemcarni, zachowuj~c suwerennosc 
c~sci obszaru polskiego panstwa, przypominaloby to sytuacj~ francusk~ . 

KoSciol z reguly uznaje ustanowione rz~dy i udziela im poparcia. 
Zatem biskupi zalecali posruszenstwo wobec rz~du Petaina. Szanowal on 
zreszt~ Kosciol i wychodzil naprzeciw jego rewindykacjom, a przeciez 
katolicy niezbyt chwalili sobie III Republik~, nieraz tenZe Kosciol prze
sladuj~c~... Istnial wi~c sojusz mi¢zy marszalkiem i jego ~dem a Kos
ciolem; KoSciol do konca glosillojalnosc wobec niego, choc bez poddania 
si~ mu. Byly mi~dzy nimi rowniez tarcia, ale do zerwania nie doszlo. 

Pierwszym fr6<Uem tare byla mlodziez - tak jak i w innych krajach 
o autorytarnych rz~dach. Katolickie organizacje mlodziei:owe stanowily 
duz~ sil~, obejmowaly setki tysi~y osob, a tyrnczasem rz~ Vichy prowa
dzil polityk~ unifikacji, chcial mlodziez zgromadzic w jednej organizacji. 
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Na kaid~ pr6b~ realizacji tego zamiaru Episkopat odpowiadal protestem 
i rz~d si~ cofal, nie chcial ryzykowae otwartego konfliktu. 

Drugim obszarem kontrowersji byla kwestia Zydowska. Episkopat nie 
zareagowal na pierwsz~ ustaw~ dotycz~q statusu Zyd6w, wobec drugiej 
przedstawil swoje stanowisko. 

Jakie byly roznice m~dzy tymi dokumentami? 

Pierwsza ustawa, z paidziernika 1940 roku, okreslala, kto jest Zydem, 
i ograniczala prawa Zyd6w - nie wolno im bylo wykonywae pewnych 
zawod6w i zajmowae pewnych stanowisk (dotyczylo to przede wszystkim 
oswiaty), ograniczono do 2% ilose Zydowskich student6w itd. Ale nie bylo 
mowy 0 eksterminacji czy internowaniu. 

Ustawa ta odnosila si~ do Zyd6w-obywateli francuskich . Gorzej bylo 
z obcokrajowcami - mieli oni bye wydani Niemcom. Zatem ci Zydzi, 
kt6rzy uciekli z Niemiec do Francji, teraz byli wydawani Niemcom ... 
A jeszcze przed nimi uchodzcy polityczni - to bylo bowiem zawarte 
w umowie 0 zawieszeniu broni - zostali dostarczeni Niemcom i oczywiscie 
zamordowani. Pierwsze haniebne ust~pstwo ... 

Druga ustawa szla macznie dalej, drastycme ograniczenia dotyczyly 
Zycia codziennego, na przyldad ustanowienia godziny policyjnej na osiem
nast~. 

Zgromadzenie Arcybiskupow uchwalilo w tej sprawie deklaracj~ doma
gaj~c~ si~ ludzkiego traktowania Zydow, ktora zostala przekazana Pet ai
nowi, ale nie opub1ikowana. Interweniowal rowniez nuncjusz, staraj~c si~ 
przekonac Marszalka. 

Protesty publicme nast~pily dopiero w 1942 roku, kiedy Niemcy 
rozpoc~li realizacj~ "ostatecznego rozwi~zania" i chodzilo 0 wywiezienie 
Zydow z Francji. OdpowiedziaIny za policj~ w rz~dzie Lavala byl wtedy 
Rene Bousquet, lewicowy radykal, bliski masonerii. Otoz zaproponowal 
on pomoc francuskiej policji w wylapaniu i wyw6zce na Wschod, do 
obozow, okolo 100 000 Zydow przebywaj~cych w obu strefach Francji. 
Jego rozumowanie bylo takie: jdli Niemcy zrobi~ to sami, jesli sami b¢~ 
w calej Francji aresztowac Zydow i cudzoziemc6w, to panstwo francuskie 
straci suwerennosc. N atomiast w wypadku wspolpracy Niemcy b¢~ mu
sieli z nim prowadzie rokowania (im samym byloby bardzo trudno plan ten 
zrealizowac) i w ten sposob je uznawac. Aby wi~ ratowae prawa Francji, 
trzeba bylo uczynic j~ wsp6lniczk~ zbrodni ... Taki byl aberracyjny pat
riotyzm ludzi z rz~du Vichy. 

Zatem francuska policja przyst~pila do dzialan i tak na przyklad 
w ParyZu przeprowadzila wielk~ lapank~, gromadz~c na Velodrome 
d'hiver 12 tysi~y Zyd6w. Robila to zreszt~ bez zapalu, poniewai powinna 
dostarczyc dwa razy tyle - ale szukano ich niezbyt gorliwie, czasem nawet 
ostrzegano. Niemcy protestowali, poniewaz obiecano im 24 tysi~ce, Bous
quet zapewnial, ze dostan~ brakuj~cych. W wolnej strefie bylo podobnie 
- policja lap ala Zydow-obcokrajowcow i umieszczala ich w prowizorycz
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nych obozach, aby pomiej wydac Niemcom. To wywolalo protest - kilku 
biskupow opracowalo list, ktory - bez komentarzy - zostal odczytany 
w koSciolach ich diecezji. Bylo to moZliwe dzi~ki wielu swieckim "kurie
rom", ktorzy dostarczali tekst bezposrednio do proboszczow, omijaj~c 
cenzur~. List wywolal silne echo, takie w innych diecezjach. Wladze byly 
wSciekle. 

Trzecim przedmiotem konfliktu byly roboty przymusowe. Niemcom 
brakowalo ludzi i z~dali ad rz~du Vichy dostarczania im pracownikow. 
Rz~ wprowadzil obowi~zkow~ "sluzb~ pracy" dla cz~sci mlodzie:iy i zmu
szal do wyjazdu do Niemiec. Powstal problem sumienia: sluchac wladz czy 
nie? Pozwolic si~ wywiezc czy si~ ukrywac? Wsrod katolikow opinie si~ 
padzielily: ruch Jeunesse Ouvriere Chretienne byl zdania, ze trzeba za
chowac solidamosc z wywozonymi robotnikami, towarzyszyc im, zapewnic 
chrzescijansk~ obecnosc. Inni uwazali, Ze nie moma pracowac dla wrogow 
i Ze trzeba raczej isc do partyzantki. 

Stanowisko biskupow nie bylo ad pocz~tku wyrame. Kardynal Lienart 
zaprosil mlodziez do katedry i wyglosil nieco dwuznaczne przemowienie, 
ktore moma bylo zrozumiee jako zgod~ na wyjazd. Reakcje byly bardzo 
rome, oskadano kardynala nawet 0 kolaboracj~. Lienart zaprosil wi~c 
mladych ludzi ponownie i powiedzial im, Ze w sumieniu nie s~ zobowi~zani 
do wyjazdu, maj~ prawo do nieposluszenstwa wobec prawa. Mialo to 
wowczas bardzo duze znaczenie. Nie zostal wprawdzie wprost zakwes
tionowany r~d, ale promulgowane przezen prawa. 

Opinia pUbliczna ewoluowala. W 1940 roku niewielu bylo takich (glow
nie gaullistow), ktorzy uwai:ali, ze trzeba kontynuowac opor, Niemcy s~ 
wrogami a rozpo~ta walka sluszna. Zmiaidzenie Polski nie zwalnia 
sojusznikow z obowi~ku przyst~pienia do wojny. Coraz wi~cej dzialaczy 
Akcji Katolickiej, chrzeScijanskich zwi~zkowc6w, ludzi 0 demokratycznych 
przekonaniach, przys~powalo do Ruchu Oporu. Niedawno przyznal to 
prezydent Mitterand, wymieniaj~c czterech prekursorow tego oporu, wsrod 
ktorych trzech rozpocz~lo walk~ z pobudek chrzeScijanskich.leden z :iydow
skich historykow w swojej ksi~Zce wylicza ponad trzydziestu biskupow, 
ktorzy skutecznie pomagali Zydom. S~~, ze wsrod wspomnianego tysi~ca 
francuskich "sprawiedliwych", ktorzy ratowali Zydow i maj~ swoje drzewka 
w Yad Vashem, jest ponad stu duchownych i wielu katolikow swieckich. 

Trzeba przyznac, ze Episkopat nie wycofal swego moralnego poparcia 
dla r~du w Vichy, ale nigdy nie popieral kolaboracji z Niemcami. 
Z drugiej strony, jeden z glownych nurtow oporu mial charakter chrzes
cijanski - zaczynaj~c ad samego de Gaulle'a - a wielu ksi~zy i zakonnikow 
zostalo za udzial w nim aresztowanych, wywiezionych lub rozstrzelanych. 

A co sqdzi Pan 0 katechezie i innych formach nauczania (na przyklad przez 
katolickie media)? Czy jest w nich obecna glt!bsza rejleksja nad zjawiskiem 
totalitaryzmu, nacjonalizmu, nad wojnq? Co sit! robi, aby odpowiedzialnie 
wychowywac mlode pokolenie? 
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Nie wiem , c:zy moma mowic 0 refleksji systematycznej i gJ~bo1ciej ... 
Niejeden pewnie jll prowadzi, ale nie jestem pewien jej zasi~gu. Mog~ 
potwierdzic nauczanie KoSci.ola przeciwko rasizmowi i wszel1cim formom 
wy1llczania, czy to biednych, czy obcych, cudzoziemc6w, czy czlonkow 
grup mniejszosciowych. To jest jui: traktowane jako jedno z obowil!Zlljll
cych kryteriow postawy chrzeScijans1ciej. I wplyw tego nauczania jest 
widoczny - na przyklad procent katolikow gJosujllcych na Front Narodo
wy Le Pena jest wyraZnie niZszy nii: srednia francuska. 

Wyraina jest tam postawa solidamosci wobec krajow Trzeciego 
swiata. Comite Catbolique contre la Faim et pour Ie Developpement 
[Katolic1ci Komitet do Wal1ci z Glodem i na rzecz Rozwoju], ktory zbiera 
pienil!dze i organizuje pomoc dla biedniejszych krajow, karoego roku zleca 
tatie badania opinii publicznej, ktore ukazujll si~ w dzienniku "Le 
Monde" jako tak zwany Barometr solidarnosci. Wynika z nich, i:e katolicy 
i ludzie 0 przekonaniach lewicowych opowiadajll si~ za solidamoscill 
z biedniejszymi krajami. Ludzie prawicy raczej si~ wahajll w swoich 
opiniach. 

Jesli zas chodzi 0 dzialania praktyczne, to wysilek ludzi lewicy jest 
mniej widoczny - to przede wszyst1cim chrzescijanie, katolicy i protestanci, 
zarowno glosZll, jak i czyni~. Bylo to widoczne wobec Polski, dzis widoczne 
jest, na przyklad, wobec Libanu - stosowane tu Sll te same formy pomocy 
i metody dzialania. Takll mog~ dac empirycznll odpowiedz. Zapewne 
wysilek intelektualny nie jest wystarczajllcy, ale praktyczne dzialania trzeba 
oceni6 pozytywnie. 

Dzifkuj(} za rozmow(}. 

Z profesorem Reni Remond 
rOZmIlwiaJ Stefan Wilkanowicz 
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Pisz~c 0 Polsce czasow "Soiidarnosci" Bronislaw Baczko zwrocil uwag~ 
na zjawisko obudzenia si~ wowczas pami~ci zbiorowej. Wieloletnie wysitki 
wladzy, by skonfiskowac narodowi przesziosc, odebrac mu pami~c, a wi~c 
i toi:samosc, a potem dowolnie lepic i ksztaltowac spoleczenstwo, okazaly 
si~ malo skuteczne. Naroo upomnial si~ 0 swoj~ pami~c.l 

Pisz~c 0 doswiadczeniu drugiej wolny swiatowej Jerzy Jedlicki analizo
wal proces instynktownej obrony przed pami~ci~ przeszioSci, i:eby nas 
"duchy spalonych i rozstrzelanych nie nawiedzaly wi~j"2. "Unieszkod
liwienie" historii wynikalo z - przypuszczalnie tylko po cz~sci swiadomej 
- ch~ci stwierdzenia pewnego dnia, i:e "to juz nie dotyczy nas osobiscie, to 
juz nam nie zagraia w codziennej naszej krz~taninie". Spoleczenstwo 
chcialo zapomniec, podobnie jak w latach 60. i 70. nie rnialo ochoty :iyc 
pod dyktatem parni~ 0 ofiarach stalinowskiego terroru. Nonnalnosc 
wypierala histori~. 

Te dwa opisy pokazuj~ ziozonosc stosunku do pami~i zbiorowej: jej 
potrzeb~ samookreSienia, bo parni¢ jest irodlem to:isamoSci, a w warun
kach systemow niedemokratycznych tworzy obszar wolnoSci . Zarazem 
parni¢ bywa niewygodna, bo utrudnia pogodzenie si~ z rzeczywistosci~, 
a zatem nonnalne :iycie. Zagl~biaj~ si~ w pami~c indywidualn~ dwu 
bohaterow, Herbertowskiego Pana Cogito i N.N., ktory pojawia si~ 
w tomiku Stanislawa Baranczaka Sztuczne oddychanie, moi:emy przeSledzic 
meandry funkcjonowania polskiej parni~ci zbiorowej. 

N.N., everyman lat 70., dal si~ poznae - wybranym - w roku 1974 
(pierwsze, samizdatowe wydanie Sztucznego oddychania), a po roku 1980 
moma bylo 0 nim zapomniec. Byl z koniecznosci bohaterem elitamym 
(literatura drugoobiegowa docierala do niewielu), jaki:e jednak charak
terystycznym dla mentalnosci i zachowan epoki Gierkowskiej . Ale sierpien 

1 B. Baczko, Polska cz/U611' "SofidarnoJci". czyli ~bplozja pamifci, w: Wyobrat~nia spokcz
ne. SzJcic~ 0 nadzim { paml¢ zbioroll'~j, Warszawa 1994. 

• I . Icdliclci, Dzieje doJwiadczone {dzieje zaiwiadczone, w: tie UTodzeni czyli 0 doiwiadczeniu 
hutorycznym, Wamawa 1993. 
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1980 usun'!l go w cien. Bylo nas przeciez 10 milionow prawie m~zen
nikow, totez kiedy w roku 1983 Stanislaw Baranczak recenzowal Raport 
z oh/(!zonego Miasta, mogl napisaC, ze wiersze Herberta wyraZaj,! "formul\? 
zbiorowego 10su"3. To do pokrewienstwa z Panem Cogito, nie z N .N., 
przyznawano si\? - na tyle CZ\?Sto, ze wydawalo si\?, iz opor wewn\?trzny 
i modne wowczas noszenie opomika w swetrze starczy, by pol'!czyc si\? 
z Panem Cogito w jego oporze. 

I moZe skromnej postaci N.N. nie warto byloby wyci,!gac z larnusa, 
gdyby nie tempo, w jakim 0 latach 70. zapominarny, jednoczdnie wy
rzucaj,!c z parni\?ci wiele "niewygodnych" pytan i w'!tpliwosci, jakie nasu
wa postac stworzonego przez Baranczaka bohatera. 

N .N. parnil?ci nie posiada. Nie rna tez zadnych wzorow ani auto
rytetow, ktore by respektowal. W jego swiadomosci przeszlosc nie istnieje, 
co najwyi:ej pojawia si\? aluzyjnie w dobiegaj,!cej go Piosence zza !ewe} 
sciany, gdy padaj,! slowa "Jelabuga Lubianka Kolyma"4. Ale sugerowana 
w nich historia to raczej przestroga niz nodlo nadziei i sily. N.N. wyrwano 
z przestrzeni symbolicznej, ktora pozwolilaby mu identyfikowaC si\? ze 
zbiorowosci,!. W rzeczywistosci, w jakiej Zyje, nawet patriotyczne impon
derabilia (np. hymn narodowy) zostaly "spalone". Skompromitowana 
zostala takze wartosc uczestnictwa w spoleczenstwie. Zreszt'!, zamiast 
spoleczenstwa funkcjonowaly tylko sztuczne twory narzuconej jednosci, 
przeciwko ktorej protestowaly "dwoiste oczy i uszy" bohatera. Ten brak 
historii i dziedzictwa przeszlosci odbiera N.N. odwag\?, skazuje go na 
samotnosc, bo w jaki sposob rna l,!czyc si\? z grup,!, skoro brak mu 
emocjonalnych i aksjologicznych podstaw identyfikacji. 

N.N. stracil wi~ to, co Panu Cogito umozliwialo bunt, uzasadnialo 
jego opor. Pan Cogito bowiem, w przeciwienstwie do N.N ., iyje w "uscisku 
pami\?ci"s i choc czasem jest ni'! udr~zony, nie potrafi, nie chce tez 
wyzwolic si\? z niej. Przeszlosc istnieje dla niego w bezposrednim zwi,!zku 
z teramiejszosci,!, jest wspolnot,! Zywych i umarlych, ich wzajemnym 
obcowaniem. Starnt,!d piyn,! obowi,!zki i nakazy, czasem trudne do spel
nienia, ale tez tam bije n6dlo sily i odwagi. 

Dlaczego jednak N.N. pozwolil wladzy zabrac to, co Pan Cogito ocalil? 
Nie s,!dz\?, by bylo to wlasciwie postawione pytanie, choc sarno si\? nasuwa. 
Pytac nalezy raczej, co ulatwilo wladzy operacj\? na pamil?ci N .N., a utrud
nilo jej przeprowadzenie na Panu Cogito. Pan Cogito jest starszy, Zyl 
w rom.ych swiatach, doswiadczyl roi:nych system ow. Nie egzystowal, jak 
N.N., wyl,!cznie w rzeczywistosci, w ktorej wladza wszelkimi sposobami 
starala si\? skonfiskowac pami\?C zbiorow'!. Dla Pana Cogito przeszlosc czy 
historia nie S,! podr\?CZllikowym abstraktem; na "rusztach czasu" (21) lez,! 
jego przyjaciele. Ich twarze, wspomnienie icll wzroku - kaZ'l mu patrzeC na 

l S. Baranczak, Z podn6i:a schod6M1, w: Pned i Po, Londyn 1988. 
4 S. BaraIlczak, SzlUczne oddychlUlie, Londyn 1978, s. 17. Dalej numery stron podaj~ wedtug 

tego wydania. 
l Z. Herbert, &port z obl(,zofU'go Miasta, wydanie drugoobiegowe, Oficyna Literacka 1983, 

8. 21. Dalej numery stron podaj~ wedtug tego wydania. 



63 PAN COGITO I N .N. 

wlasne czyny z okrdlonej perspektywy. N.N. moze tylko szperae po 
Iitera tu rze. 

Nie rna wi~ komu "bye wiemy", bo gdyby nawet wyczytal, ze 
obowi~je go heroizm Gilgamesza, Hektora i Rollanda, to nie sl!dz~, by 
wtedy, w latach 70., umial przeloi:ye ten postulat "na zycie". Nie wierzy 
tei:, Ze wartoSci istniejl! niezalemie 00 sukcesow, jakie moma OOnosie w ich 
obronie. Takie przekonanie moma Zywie, gdy nie i:yje si~ w promi, gdy jest 
przeszlosc i przyszlose i gdy Sl! ludzie. Natomiast N.N. przebywa w "czaso
wej dziurze" - to bylo doswiadczenie wielu "spokojnych" obywateli 
przekonanych wtedy, Ze nic naprawd~ nie moZe si~ zmienie, bo trwale Sl! 
sojusze i geopolityczne uklady. Ich zniech~cenie, niewiar~ oddaje konczl!cy 
tomik hymn i postawione tam pytanie: "Dlaczego dlawi nas dlaczego 
Snimy / oblani potem ze si~ nie zbudzimy / Ze wiecznie b~zie nad lata 
i zimy / zapadae noc" (45). 

"Dziurze czasowej" towarzyszy brak spolecznych wi~; choe wiele 
osob przewija si~ przez Sztuczne oddychanie, to z nikim N .N. nie rna 
prawdziwego kontaktu. Ta pOOwojna izolacja - 00 przeszlosci i ludzi 
- rOOzi strach. Nie przed fizycznym terrorem, lecz przed nie mniej wainym 
terrorem slow, 0 ktorym dzisiaj c~sto si~ zapomina. Tymczasem, choe 
mniej brutaIny, pozostawal on bardziej wszechobecny. Sl!czyl si~ z gazety, 
z radia, z telewizji, z komend porannej gimnastyki, z pogadanki 0 udziela
niu pierwszej pomocy, z prognozy pogOOy. Plebeizacja ideologii pozwalala 
jej docierae wszQdzie. 

Pisalam dotllrl, Ze N.N. jest bohaterem bez pami~ci. I to prawda, ale 
pami~ci calkowicie wyeliminowae si~ nie da. MoZe ona pozostawae 
w uSpieniu, nie przebijae si~ przez warstw~ nieswiadomosci, lecz rome jej 
potencje zostajl! zachowane. Ten etap i:ycia N.N., kt6ry zostal pokazany 
w tomiku Sztuczne oddychanie, ujawnia przede wszystkim potencj~ pami~ci 
negatywnej - wspomnienie czasow, gdy wladza nie ograniczala si~ do 
ideologicznego przymusu, lecz si~gala po terror fizyczny. Taki jest podtekst 
Piosenki z megafonu, stylizowanej na dziarskie pidni z lat 50.: "Kto nie jest 
z nami niechaj si~ wynosi / Zycie musi wreszcie nabrae ostrosci / Jak 
oberwieszwinien jesteS sam / Kto nie z nami ten jest przeciw nam" (41). Po 
tej pidni, "napastowany glosami, ktorych nie slyszal nigdy dotl!d" (39), 
N.N. zamierza "popelnie glupstwo" . Obecnose tej smugi przeszloSci, 
zachowanej w swiadomosci N.N., pozwala przypuszczae, Ze moze jego 
pami¢ ocalila cos wi~j. Ze nie tylko "zla", ale i "dobra" historia zostala 
jakos przechowana. Inaczej nie byloby moZliwe to ockni~cie si~ pami~ci 
zbiorowej w roku 1980, ktore opisywal Baczko. Dopiero tez wowczas stalo 
si~jasne, Ze pami~ci nie da si~ odebrae raz na zawsze. Jednak czas, w jakim 
i:yl N.N., na takl! nadziej~ nie pozwalal. 

N.N. padl wi~c ofiarl! systemu, ktory robil wszystko, by skonfiskowae 
pami~e zbiorowl!, i ktory, przynajmniej na pewien czas, stworzyl iluzj~ 
skutecznoSci tych dzialan. Spojrzmy jednak na przypadek N.N. z innej 
strony - ujawnionej w przytoczonym na wst~ie opisie Jedlickiego. Pami¢ 
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jest nie tylko odbierana, lecz tez dobrowoInie tracona w imi~ spokoju 
i prawa do normalnego Zycia. Zjawisko to wydaje si~ powszechne, moma 
dostrzec je wsz¢zie i w kaZdych czasach - takZe tych brutaInych, jak 
powstania, okupacja cr.y stalinowski terror. Mimo to siIna pozostaje 
sklonnosc, by nasZ<l histori~ i literatur~ interpretowae stwarzaj~c i1uzj~ 
powszechnego zaangaZowania narodu. Choe ci, ktorzy naprawd~ stawiaj~ 
opor, Sll zawsze w mniejszosci - cr.~to Z1e widzianej przez reszt~ spoleczen
stwa. T~ obopoInll, niech~ zbuntowanej "mniejszoSci" i pragn~cej spokoj
nie Zye "wi~kszosci" wielokrotnie opisywano, ale w niewielkim stopniu 
wplyn~lo to na spoleczne wyobraZenia. Ksztaltowala je raczej romantyczna 
wiara w "narod m~zennikow" i komunaly, ze "Polacy zawsze byli 
niepokomi". 

lerzy ledlicki podaje doskonaly przyklad takiej niech~i: slynn~ wypo
wiedz 16zefa Pilsudskiego z roku 1908: "Walcz~ i umr~ jedynie dlatego, Ze 
w wychodku, jakim jest nasze Zycie, Zye nie mog~, to ubliza - slyszysz! 
ubliza mi jako czlowiekowi z godnoSci~ nie niewoInicz~. Niech inni si~ 
bawi~ w hodowanie kwiatkow, czy socjalizmu, czy polskosci, czy czego 
inn ego w wychodkowej (nawet nie k1ozetowej) atmosferze - ja nie mog~."e 
Wi~k8Z0SC nie pozostawala mniejszosci dluma w tej temperamentnej niena
wiSci - moma si~ 0 tyro przekonae, cr,ytajll,c choeby swiadectwa Norwida. 

Wro6my jednak do N.N. hoduj~cego w latach 70. "kwiatki w wychod
kowej atmosferze". 1 ego "niewoInicza" - wedle okreSlenia Pilsudskiego 
- natura zawsze i wsZ¢zie skorzysta z choCby niklej szansy spokojnej 
egzystencji. To batdzo ludzka ch~ - Zye bez ci~zaru przeszlosci, w w~skim 
kr~gu ludzi, spraw i celow. Jdli pami~ temu przeszkadza, jest wypierana, 
nawet gdy dotyczy spraw bolesnie swiezych. Karl Jaspers zmagal si~ z tyro 
zagadnieniem w Problemie Winy, opisuj~c blyskawiczne narastanie niepa
mi~ wSrOd Niemcow, niepami~, ktora miala ich uwolnie od odpowie
dzialnosci za nazizm. W Polsce po roku 1980 niech~, nawet nienawise do 
pami~ci pojawila si~ u wielu ludzi, ktorych mlodose przypadla na epok~ 
staIinowsk~, a ktorzy po latach byli atakowani przez informacje 0 stalin ow
skim terrorze. Czasy, gdy oni zakochiwali si~, zakladali rodziny i Zyli 
w kr~gu malej przyzwoitoSci, jawily si~ raptem w innyro swietle. I stawialy 
znak zapytania nad spokojnyro Zyciem z dala od "brudnej polityki". 

W epoce Gierkowskiej na "malej przyzwoitosci" poprzestawalo si~ 
jeszcze latwiej. Czasy "rozmi~kczaly" stanowczose decyzji, nie stawialy 
przed probll, "ognia i wody", nie kazaly wybierae mi¢zy bohaterstwem 
a podlosci~. Byly bez wielkich grzechow, ale tez bez nadziei i sily broni~cej 
przed grzeszkiem i swinstwem. KJasyczne lata "pomi¢zy": wzgl¢n~ 
normalnosci~ i brakiem wolnoSci, zachowaniem pozorow a upokorzeniem, 
poczuciem, Ze sporo moma, a swiadomoScill" ze tak wiele nie wolno, 
buntem a przekonaniem, Ze "zye trzeba". Tak momaje opisae, trawestuj~c 
wiersz Baranczaka N.N. rozwaza tresc slowa "pomifdzy". Jak z t~ codzien

• J. Jedlicki, wyd. cyt., s. 95. 



65 PAN COGITO I N.N. 

nosci~, ktora wydawala si~ znosna, pogodzic dawanie swiadectwa wartos
ciom? Jak "czlowiek codzienny" mial wyznaczyc granice ust~pstw dopusz
czalnych, a jednoczesnie bronic si~ przed wci~ganiem w swinstwo, ktore 
przybieralo poz6r zwyczajnosci? 

N.N. nie byl przeciei glupi czy nieprzyzwoity: zachowal wraZliwosc, 
potrafil zadawac sobie pytania, nie godzil si~ z otaczaj~ go rzeczywistos
ci~, ale tei nie umial Zyc inaczej. Niezdolny ani do bohaterstwa, ani do 
usmiechni~tego konformizmu pr6bowal w koncu popelnic samob6jstwo. 
Bylo ono logicznym wyjsciem z sytuacji, ktora stawiala go przed wyborem: 
stracenczy (w najlepszym wypadku ascetyczny) heroizm, b~dz "rozs~dny" 
oportunizm. Bo z perspektywy N.N. kaidy, chocby drobny, protest prze
ciwko wladzy stawal si~ "wychylaniem". Z kolei z punktu widzenia Pana 
Cogito prawie kaide zachowanie moina podejrzewae 0 "zdrad~ wiernos
ci". N.N. czul, ie nigdy nie b¢zie taki jak Pan Cogito, bo nie potrafi, 
a moi:e tei nie chce. Post~powal wi~ cz~sto tchorzliwiej nii to moiliwe, 
gdy odwaga i opor s~ bardziej urozmaicone, nie wyst~puj~ tylko w skrajnej 
postaci dumnego i radykalnego "Niel". N.N. nie umial si~ na nie zdobyc, 
ale - choc t~ niezdolnosc uzasadnial i tlumaczyl - rosla jego pogarda dla 
siebie, dla swiata. Pot~gowalo si~ uczucie, ze wszystko zostalo zszargane. 
A przeciez N.N., zapewne, mial swoje chwile odwagi lub moglby je miec, 
gdyby nie istnial pod presj~ jedynego znanego mu modelu - odwagi 
heroicznej. 

Z kolei Pan Cogito, nawet gdyby chcial, nie mogl si~ obronic przed 
pogard~ dla takich panow N.N. By zachowac wartosci, uwielbil "tautolo
gie / tlumaczenie idem per idem" (22), "kochal / plaski horyzont / lini~ 
prost~ / przyci~ganie ziemi" (23). Odwaga byla dla niego odwag~, tak jak 
"ptak jest ptakiem / niewola niewol~ / noi jest noi:em / srnierc smierci~" 
(22). Nie sposob bylo, z jego perspektywy, poj~c mieszanki strachu 
i wysilku, by czasem strach ten pokonae. NiemoZliwym stawalo si~ rowniei 
docenienie wartosci wewn~trznych niepokojow tych panow N.N., ktorzy 
umieli odczuc niesmak z powodu swego konformizmu. I tylko tyle - choc 
przeciei ich wrai:1iwosc, nawet jeSli nie przekladala si~ na czyny, pozos
tawala jak~s form~ pami~ci. Niewyramym i zamglonym wyrazem swiado
mosci, ie moina zachowywac si~ inaczej i i:e byli ludzie, ktorzy za
chowywali si~ inaczej. Gdyby wydziedziczony N.N. jakos 0 tym nie 
pami~tal, nie moglby byc tak nieszc~sliwym oportunist~. 

Z punktu wid zenia Pana Cogito te roi:nice i niuanse w postawach 
konformistow nie byly widoczne. Wszyscy oni chcieli "wspolZyc z po
tworem" - i to prawda, choc roine pozostawaly formy i stopnie tego 
wspolZycia. I roina wrai:1iwosc, z jak~ podchodzilo si~ do przymusu 
"oddychania plytko / udawania i:e nas nie rna" (46). Totei gdyby Pan 
Cogito chcial si~ zbliZyc do "szarego tlumu wydziedziczonych", gdyby na 
przyklad stal si~ bohaterem Herbertowskiego wiersza Ze szczytu schodow, 
to musialby podretuszowae swojego szarego czlowieka, by go znieSc. 

Pisz~ 0 tym wierszu w roku 1983 Baranczak bronil Herberta przed 
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zarzutem elitaryzmu i wyi:szosci. Bo - pisal - stoi si~ nie "na szezycie 
schod6w", ale u ieh podnoi:a, "w szarym tlumie wydziedziezonyeh".7 To 
prawda, leez "szary Hum" jest ukazany, po pierwsze, w opozyeji do swyeh 
niemoraInyeh wladc6w, a po drugie - "oczyszczony" z rozmaityeh za
chowan N.N. Pokazano "wydziedziczonyeh" przy lataniu koszuii, przy 
rozmowaeh 0 ZywnoSci, sporcie, przy wOdce, ale nie na pierwszomajowym 
pochodzie. Ani tei: wtedy, gdy tysi~ce takich pan6w N.N. otwieralo "okno, 
slys~e dZwi~ki orkiestry wojskowej, gdy nasi ehlopcy maszeruj~, aby znowu 
udzielie bratniej pomoey" (11), b~z kiedy setki pan6w N.N. z przerai:eniern 
i fascynaej~ obserwowaly "rytmiezn~, solenn~ mlock~ palek, ieh gumowy 
wzlot nad glowarni mlodzikow", by za ehwil~ moWie "do stoj~go obok 
przechodnia (ta chuliganeria, raz trzeba z nimi zrobic porz~ek)" (11). 

A przeciei: to tei: jest dziedzietwo "szarego ezlowieka" i nie powinno si~ 
o tym zapominae. Tyle, i:e dziedzietwo jest prawie zawsze traktowane 
wybi6rezo (obszary nieparni~ i wynikaj~ce st~ uproszczenia rna przeciei: 
taue Pan Cogito). Baczko pisal, i:e parni~ nie daje si~ calkiem usun~c. To 
prawda, lecz zarazem pami¢jest zawsze skojarzona z niepami~~ tego, do 
ezego si~ przyznawae nie ehcemy. Opisywal to w Dziedzictwie i odpowie
dzialnosci zbiorowej Jerzy ledlieki. Wr6cilismy wi~ do punktu wyjscia: do 
tej gry, jaka dokonuje si~ w swiadomosci spoleczenstwa, ktore - opres
jonowane - zabiegae b¢zie 0 swoj~ pami~c, ale tei: wypierae si~ jej, 
w nieustannym ruehu mi¢zy obowi~zkiem i pragnieniern dziedzietwa 
a pokus~ codziennosei. 

Kiedy obserwuje si~ Pana Cogito i N.N., te wszystkie "gry" i powik
lania widae bardzo niewyraznie. Latwo wi~e ulec wrai:eniu, i:e jest tylko 
pami~c lub niepami¢, wiemosc lub zdrada; i:e istnieje wyl~cznie alter
natywa: albo i:ycie, albo wartoSci . Cogito jest jui: po "drugiej stronie", 
udale mu si~ wzniesc ponad Zyeie, broni wartoSci , ale musial nauczye si~ 
istniec w gotowosci utracenia tego "kapitelu, jakirn jest glowa". N.N. 
zostal zagarni~ty przez lepk~, bezksztaltn~ codziennosc i placi za to 
pogard~ dla siebie, choe przeciez jego ,ja" zdolne jest tei: do odruch6w 
szlaehetnyeh. Ale c6i: po nieh, skoro "hoduje kwiatki w wyehodkowej 
atmosferze" i nie rna dose wyezulonego smaku, by ryzykowae utrat~ tego 
"kapitelu, jakiro jest glowa"? 

WsrOd tyeh albo-albo nie rna sposobu, by przygotowae si~ do godnego 
znoszenia "stan ow srednieh". S~ m~ezennicy lub swintuchy, g6mo-1otnose 
dziedzietwa lub przy-ziemnosc. Pan Cogito nie rna nie do powiedzenia 
N.N., dla N.N. zas Cogito to jeden z tyeh "kilkunastu ezy kilkudziesi~ciu, / 
kt6rzy si~ nie ul~kli, kt6rzy zarnienili / rniesitrczn~ pensjtr na koJczaste 
druty, / obj~a i:ony na pryc~ wi~zienn~, szaeunek / s~siadow na 
kajdanki, Sciany domu / na Scian~ stracen" (23). No ale tei: "oni" mieli to 
szcz~cie, i:e umieli zadae sobie b~z s~d im zadal pytanie, "na ktore 
moma odpowiedziee tylko »tak« lub »nie«" (23). 

, s. Barancmk, Przed i Po, wyd. cyt., s. 127. 
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Moina miee nadziej~, ie lata takie jak 70. juz nie nadejd~. Mimo to 
mam WfaZenie, ie postac bohatera Baranczaka zmusza do postawienia 
paru pytan, od kt6rych szcz~sliwie pozwolila nam umkn~c historia: naj
pierw rok 1980, a potem 1989. To nie zmieniajednak faktu, ie choc dramat 
N.N. stworzyla epoka Gierkowska, sama postac - jej wybory i mysli 
- istniej~ poza konkretnym czasem. Rodz~ si~ ze stalego napi~a mi~zy 
wysokim wzorem i wymagaj~c~ pami~ci~ a codziennosci~. Wydaje si~ 
jednak, ze jesteSmy slabo przygotowani do tego napi~cia i do owych 
igraszek swiad om osci, ktara nieustannie ocala i wypiera, jest w ruchu. 
Dlatego myslenie altematywne: dziedzictwo 1ub wydziedziczenie, pami~c 
lub niepami~, wiemosc lub zdrada wydaje mi si~ fonn~ ucieczki. Niepa
mi~ 0 tyro, Ze Cogito tez 0 czyms zapomnial, a N.N. na swaj bolesny 
i pokr~tny spos6b pami~ta. 

Danuta Sosnowska 
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oPAMI~CI SPOLECZNEJ 


I 

Kiedy, jak to obserwujemy obecnie w naszej c~ci Europy, wraz ~ 
zmianami ustrojowymi burzone !Ill jedne pomniki, a wznoszone inne, kiedy 
mikaj'l jedne nazwy ulic a pojawiaj'l si~ nowe, upami~tniaj'lce innych 
bohaterow, wowc::zas w pole powszechnej uwagi w sposob dose natr~tny 
wkracza. zjawisko spolecznej pami~. Od C::ZasOw klasycznych prac Mauri
ce Halbwachsa zjawisko to jest przedrniotem zainteresowania przedstawi
cieli rozmaitych dyscyplin - historykow, antropologow, psychologow spo
lecznych i socjologow. Wiemy wi~ niejedno zarowno 0 samej pami~ci 
spolecznej, mechanizmach jej ksztaltowania, ksztaltowania si~ i funke
jonowania, jak rowniez 0 roli, jak'l odgrywa w i:yciu zbiorowosci. Czyni'lc 
j'l przedmiotem uwagi, zastanowie sit: warto, co mamy na mysli, kiedy 
mowimy 0 pami~ci spolecmej, skoro wiadomo, Ze pami~'l rozporZC!dzajll
wyl~ie pojedynczy ludzie. 

W obfitej literaturze poswi~onej temu zjawisku pami~e spoleczna 
rozumiana jest najc::z~ciej jako istniej'lcy w zbiorowosci ~spol wyobrai:en 
o przeszloSci tej zbiorowosci, a tam wszystkie postaci i wydarzenia z tej 
przeszloSci, ktorych majomose uwai:ana jest za obowi<lZkow'l i ktore S'l 
w najrom.iejszy sposob upamit:tniane, a wreszcie rozmaite formy tego 
upami~tniania. Oczywiscie, tego, co zdarzylo si~ przed stuleciem w ich 
kraju, regionie c::zy rodzinie, ludzie nie "pami~taj'l" tak, jak pami~taj'l to, 
co zdarzylo si~ w ich i:yciu przed kilku laty czy kilkoma dniami. Oni 0 tym 
sk~s "wiedz'l". JednakZe, poniewai: wiedza ta odnosi si~ do przeszloSci, 
o ktorej zazwyczaj informuje nas nasza pami~e, usprawiedliwione i ui:yteczne 
jest okreSlanie jej mianem "pami~", aczkolwiek okrcilenie to ma w znac::z
nej mierze sens metaforyczny. 

o spolec::znym charakterze tak rozumianej pami~ci decyduje to, jak 
znaczna ~ jej treSci, ktor'l wspOttworz'l rozmaite grupy spoleczne, 
wspolna jest wszystkim ich c::zlonkom. I TreSci te podlegaj'l nieustannej 
selekcji, interpretacji i reinterpretacji, ktore S'l spolec::znie uwarunkowane. 
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Mi¢zy innymi dlatego, ze kontaktujllC si~ z przeszlosci~, mOZemy to 
czynic jedynie poprzez kategorie i schematy wlasciwe naszej kulturze. 2 

Ponadto, tresc pami~ci jest spoleczna w takiej mierze, w jakiej wywodzi si~ 
ze spolecznego doswiadczenia i jest przekazywana w toku roi¢zypersonal
nej komunikacji, a pami~tanie i zapominanie jako rodzaj spolecmej aktyw
nosci zostaje zinstytucjonalizowane. W rezultacie w sposob nieunikniony 
ludzie wytwarzaj~ zbiorowo zintegrowane "wspolnoty pami~ci".3 

W tyro roiejscu pojawic si~ musi pytanie 0 relacje mi¢zy tak rozumian~ 
pami~ci~ spolecm~ a histori~ jako dyscyplin~ akademick~. Nie mam 
w~tpliwoSci, ze historia jest jedn~ z form spolecmej pami~ przeszloSci, 
uksztahowan~ w spoleczenstwach okreslonego typu, powstalych na ob
szarze okreslonej kultury, w daj~cyro si~ oznaczyc czasie. Dzieje jej 
formowania si~ s~ przedmiotem osobnej subdyscypliny historycznej - his
torii historiografti. Historia jest form~ pami~ci przeszloSci, ktorej 
specyfika polega na trzech elementach. Po pierwsze, na wlasnej tradycji 
wyodr~bniania si~ i profesjonalizacji, w toku ktorych wytworzone zostaly 
normy post{:powania badawczego i zasady warsztatu profesjonalnego 
historyka. Kairly, kto aspiruje do roli historyka, musi ich przestrzegac. 
Po drugie, na instytucjonalizacji. Po trzecie wreszcie, na d~eniu do 
spemienia wzoru obiektywnej, wolnej od wartosci nauki. D~enie to 
w macmej mierze okreSla normy i zasady dzialalnosci zawodowej his
toryka. 

Wyksztalcenie si~ historii jako zinstytucjonalizowanej i sprofesjonalizo
wanej dyscypliny naukowej, nie klad~c kresu innyro formom spolecmej 
pami~ci przeszlosci, zrodzilo pytanie 0 ich wzajerone relacje. Odpowiedzi 
na nie padaj~ rome, czemu sprzyja brak ostrej granicy mi¢zy histori~ 
- dyscyplin~ naukow~ uprawian~ przez historykow - a pami~ci~ spoleczn~ 
rozumian~ tak jak wyZej. Pomi¢zy nimi rozci~ga si~ szeroka graniczna 
"szara strefa", ktorej istnieniu sprzyja wiele czynnikow. Jednym z nich jest 
to, :ie pami~ spoleczna we wspolczesnych spoleczenstwach nie moZe si~ 
obyc bez wiedzy historycznej, ktor~ si~ zywi, selektywnie j~ wykorzystuj~c 
jako tworzywo do budowania rozpowszechnianych w zbiorowosci ob
razow przeszloSci. Zdobywana przez historyka wiedza alba pozostaje 
hermetycma i dost{:pna tylko dla garstki specjalistow, alba wchodzi 
w obr~b szeroko rozumianej pami~ spolecznej - jest upowszechniana 
i popularyzowana. Je:ieli nie czyni tego sam historyk, czyni~ to inni ludzie, 
ktorzy, odwohlj~c si~ do zgromadzonych przez niego informacji, wykorzy
stuj~ je selektywnie dla zaspokojenia spolecznych potrzeb. W toku tego 
procesu scisle naukowa wiedza historycma ulega nie tylko selekcji, ale 
i mniej lub bardziej wyramym przeksztalceniom, podporz~dkowuj~c si~ 

1 James Fentress, Chris Wickham, Social Memory, Oxford 1992, s. X. 
• Peter Burke, HLvtory as Social Memory, w: Memory: HLvtory. Culture and the Mind, Butler 

Thomas (ed .), Oxford 1989, s. 99. 
] David Middleton, Derek Edwards, Collective Remembering, London-Newbury Parle-New 

Delhi 1990, So 5, 7. 
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regulom rz~Zllcym w obszarze parni~ci spolecznej. Postacie i wydarzenia 
historyczne zostajl! pozbawione wieloznacznosci i przemienione w jedno
wymiarowe symbole wartosci wainych w Zyciu grupy, a chlodnl! relacj~ 
o nich zast~uje nasycona emocjami opowieSc. W gruncie rzeczy, poza 
gabinetem uczonego nie marny nigdy do czynienia ze scisle naukowl! 
historil!, ale z parni~cil! spo1ecznl!, w ktorej badaniu podstawowym pro
blemem nie jest, w jakiej mierze to, co si~ parni~ta, zgodne jest z tym, co 
kiedys bylo, ale to, dlaczego historyczni aktorzy konstruujl! tresc swych 
wspomnien w dany sposob w danym czasie.4 

W procesie ksztaltowania si~ parni~ci spolecznej na kanwie wiedzy 
historycznej zasadniczl! rol~ odgrywajl! potrzeby spoleczne, ktore pami~c 
ta zaspokaja. Sposrod nich dwie wysuwajl! si~ na czolo: tworzenie wi~zi 
i tozsamosci grupowej oraz legitymizacja / delegitymizacja wladzy i panujl!
cego porzl!dku. 

Znaczenie pami~ dla poczucia tozsamosci staje si~ oczywiste, jeSli 
uprzytomnimy sobie, i:e sarna tozsamosc konceptualizowana jest w taki 
sposob, iz zawiera w sobie poj~ie trwania podmiotu b~z przedmiotu 
w czasie. 5 Swiadomosc wsp6lnej przeszlosci to nie tylko swiadomosc 
wspolnego trwania w czasie, a co za tym idzie dzielenia wsp6lnego losu 
i posiadania wspolnych przodkow. To taki:e wspolny repertuar znakow 
symbolicznych, w ktore parni~c spoleczna przemienia wydarzenia i postacie 
przeszlosci. Ten symboliczny j~zyk jest nie tylko jednym ze srodkow 
przekazu obowil!zujl!cych w grupie wzorow zachowan i wartoSci, ktorych 
wspolnota pelni rol~ wi~ziotworczl!, ale takZe stanowi jeden z wyroi:nikow 
grupy. Umiej~tnosc poslugiwania si~ nim czyni osobnika pelnoprawnym jej 
czlonkiem. J~zyk ten jest zespolem znakow identyfikacyjnych, ktore poma
gajl! odromiac swoich od obcych. Nie bez powodu dwaj anglosascy 
psychologowie spoleczni, parafrazujl!c Orwella, stwierdzili blyskotliwie: 
"Ten, kto kontroluje przeszlosc, nie tylko decyduje 0 ksztalcie przyszlosci, 
ale rowniez 0 tym, kim marny byC."6 

Na legitymizacyjnl! moc przeszlosci w postaci tradycji zwrocil uwag~ 
Max Weber. Od tego czasu dostrzezono wiele zwil!zkow mi~zy pami~cil! 
spolecznl! a wladZll. Pogll!d, ze "historia jest systematycznie wykorzys
tywana jako jedno z najbardziej uZytecznych na~zi do tworzenia ideo
logiczno-kulturowych warunkow sprzyjajl!CYch utrzymaniu istniejl!cych 
struktur wladzy"7, nabral cech oczywistosci. ZauwaZono d~nie panstwa 
do panowania nad czasem oraz to, ze zadne panstwo nie osil!gn~lo stanu, 
kt6ry pozwolilby mu wyrzec si~ odwolywania do czasu przeszlego jako 
zrodla prawomocnosci. Odkryto, i:e to w koncu XIX wieku zrodzila si~ 
swiadomosc, iz panowanie nad stosunkiem obywateli do czasu jest nie 
tylko zrOdlem wladzy, ale i jednym z wamiejszych sposobow jej sprawo

• David Thelen, Introduction: Memory and American History, w: Memory and American 
History, idem (ed.), Bloomington and Indianapolis 1990, s. XV. 

, Philip Schlesinger, op. cit., s. 236. 
• David Middleton, Derek: Edwards, op. cit., S. 10. 

7 Carlos Pereyra, Po co nam historin?, w: Po co nam historia?, Warszawa 1985, s. 25. 
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wania. 8 Stwierdzono takze, ze polityczna interpretacja czasu jest nieodl~cz
nie zwi~ana z sam~ organizacj~ panstwow~, ktora rosci sobie prawo do 
wyl~ego okre§lania, co rna bye pami~tane i jak rna bye interpretowany 
okres od odleglej przeszlosci do terainiejszoSci, oraz sprawuje wladz~ za 
pornoc~ rnanipulowania symbolami, wartosciami i ukladarni znaczen. \I 
Pans two rna uprzywilejowan~ pozycj~ w przekazywaniu pami~ci przeszlos
ci - tym bardziej, im mniej jest dernokratyczne. Moze kontrolowae system 
oswiaty i srodki mas owego przekazu, decydowae, jakie rocznice rnaj~ bye 
swi~towane i kornu stawiae pomniki, a takZe czyje podobizny rnaj~ 
figurowae na banknotach i kto rna patronowae ulicorn i placorn. Pans two 
nie zawsze jest akceptowane, a irn silniejsza jest jego presja, tym wi~ksze 
prawdopodobienstwo oporu. W sferze symbolicznej przejawia si~ on 
w tworzeniu odrniennych, alternatywnych w stosunku do propagowanych 
przez pailstwo obrazow przeszlosci, kwestionuj~cych roszczenia wladzy do 
prawomocnosci, jak rowniez w oporze przeciwko przyj~iu tych, ktore s~ 
oficjalnie propagowane, na zapami~tywaniu i zaporninaniu wedle innego 
niz propagowany wzoru. I tak, na przyklad, w PRL bohaterowie ruchu 
robotniczego nie zostali wl~czeni do obszaru pami~ci spolecznej rnimo 
intensywnej propagandy na rzecz tych postaci. W badaniach przeprowadzo
nych w 1965 roku wsrOd ludzi z wyi:szym wyksztalceniern wymieniano ich 
tak rzadko jako cenione postaci z przeszlosci Polski, ze dla celow dalszych 
analiz musiano stworzye zbiorcz~ kategori~, "bohaterowie ruchu robot
niczego", ktorej wskazania wyniosly zaledwie 3,8%. W badaniach prze
prowadzonych u schylku PRL Gesieni~ 1988) odsetek ten zmalal do 0,6%. 

Jak zauwaiyl pewien rneksykanski historyk: "Jesli dla wladcow rekon
strukcja przeszlosci jest niezb¢nym nar~dziern dorninacji, przesladowa
nym i uciskanym sluZy jako swiadectwo wlasnej tozsarnosci i jako sila, 
ktora utrzymuje przy Zyciu d~nia do wolnosci i niepodleglosci."lo Przy
wolywanie obrazu przeszloSci inaczej niz oficjalny konstruowanego i ina
czej interpretowanego, zapami~tywanie i zaporninanie wedle innego wzoru 
oznacza wylamywanie si~ spod kontroli panstwa, co prowadzie rnoze do 
okreslania tozsarnoSci innych, nowych struktur. 

Wszystko to sprawia, ze w kazdym spoleczenstwie toczy si~ i toczye 
rnusi, aczkolwiek z rozn~ intensywnosci~ i roznym stopniern jawnosci 
i wyrazistosci, spor 0 ksztah pami~ci przeszlosci. 0 to, co rna bye 
pami~tane, a taki:e jak. Od tego sporu nie s~ wolne nawet najbardziej 
demokratyczne spoleczenstwa. Kiedy w Stanach Zjednoczonych przyst~
piano do wznoszenia pomnik6w uparni~tniaj~cych wojn~ wietnamsk~, ich 
ksztalt stal si~ przedmiotern kontrowersji. Przedstawiciele oficjalnych 
wladz chcieli upami~tniae tamte wydarzenia poprzez symbole patriotyzmu, 

8 David Gross, Temporality and the Modern State, "Theory and Society" nr 14/1, 1985, 
S. 71, 74. 

• Philip Schlesinger, On National Identity: Some Conceptions and Misconceptions Criticized, 
"Social Science Information" 1987, Dr 2, vol. 26, S. 256. 

10 Enrique FLorescano, Od hlstoril - pomnika wladzy do historii wyja.fniajqcej, w: Po co nam 
historfa?, wyd. cyt., s. 73. 
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zwykli ludzie - bolu i cierpienia. ll Ten spor pojawia si~, poniewaZ, jak to 
sfonnulowal znakomity historyk Tadeusz Lepkowski, nawet liberalne 
i demokratyczne panstwo "kontroluje przeszlosc i narzuca jej interpretacj~. 
Historia oficjaina, jak saUmo panstwo, pozostaje fonnlj, dominacji nad 
spoleczenstwem."12 Oczywiscie, w panstwach niedemokratycznych domi
nacja ta jest jeszcze bardziej wyrazista, a takZe bardziej dolegiiwa. 

II 

Skoro pami¢ spoleczna z samej swej istoty stanowi obszar nieus
tajlj,cego sporu romych sil i orientacji politycznych, ktore waIczlj, 0 jej 
zawlaszczenie, warto z tej perspektywy spojrzee na przemiany pami~ci 
spolecznej ludzi z wyzszym wyksztalceniem w okresie PRL, tak jak rysujlj, 
si~ one na podstawie infonnacji dostarczonych przez sondaZe socjologiczne 
przeprowadzone w latach 1965, 1977 i 1988 w Instytucie Socjologii UW. 

W roku 1965 w tresciach tej pami~ dopatrzec si~ bylo moma 
przejawow niejakiej akceptacji nowego, socjalistycznego porzlj,dku, aczkol
wiek w stopniu daleko nie zadowalajlj,cym z punktu widzenia wprowadza
jlj,cych ten porZll,dek. Akceptacja ta bowiem przejawiala si~ najcz~sciej 
w sposob, ktory kaZe jlj, interpretowac jako poszukiwanie moZliwosci 
pogodzenia si~ z tym, co postrzegane bylo jako nieuniknione, podobnie jak 
to mialo miejsce w koncepcji realizmu politycznego rozwijanej kilka lat 
wczesniej na lamach prasy reprezentujlj,cej srodowiska malo entuzjastyczne 
wobec nowego ustrojU.13 

W deklarowanych zainteresowaniach poszczegolnymi epokami historii 
Polski, w wymienianiu szczegolnie cenionych postaci hlstorycznych, w fak
tach wskazywanych jako powod do dumy oraz wstydu Polakow dostrzec 
moma odpowiednik wizji przeszlosci, ktora towarzyszyla tej koncepcji. 
W obu wypadkach wyraZnie zaznaczal si~ zwrot ku czasom najdawniej
szym: poczlj,tkow panstwa oraz Polski przedrozbiorowej z jednoczesnlj, 
niech~ilj, do epoki romantycznej i krytycznlj, ocenlj, dziewi~tnastowiecznych 
powstan, w ktorych widziano przede wszystkim prome zrywy zakonczone 
kl~klj, i ktorych glownym efektem byly ogromne straty i bezmiar cierpien. 

Okres mi¢zywojenny, znany wielu owczesnym respondentom z osobis
tego doswiadczenia, oceniany byl krytycznie. Latwiej bylo im wymieniac 
jego minusy niz plusy; jako powod do wstydu jedna czwarta respondentow 
wymienila Zaolzie, a polityk~ Dwudziestolecia wskazalo 10%. Odsetek ten 
jest wprawdzie niewielki, ale znamienne, Ze taki sam jak wskazan przyno
sZlj,cych wstyd faktow i zjawisk z okresu dwudziestolecia powojennego. 

W rezultacie analiz zmierzajlj,cych do wykrycia wzorow lradycji naro
dowej udalo si~ odtworzyc cztery takie modele: 

1. Tradycja silnego, odnoszlj,cego sukcesy militarne panstwa, uosabiana 

11 John Bodnar, Remaking America. Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the 
Twentieth Century, Princeton 1992, s. 14. 

12 Tadeusz Lepkowski, WstfP, w: Po co nam historia?, wyd. cyt., s. 12. 
13 Stanislaw T. ~benek, Mys/enie 0 przesz/osci, WarsllIwa 1981, rozdz.. r. 
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przede wszystkim przez Boleslawa Chrobrego, ale obok niego takZe przez 
postacie spoza oficjaInego kanonu: Stefana Batorego i lozefa Pilsudskiego. 

2. Tradycja silnego, rozwijaj~go gospodark~ i przeprowadzaj~cego 
reformy spoleczne panstwa, uosabiana przez postacie wl~czane do kanonu: 
Kazimierza Wielkiego, Hugona Kon~taja i Stanislawa Staszica. 

3. Tradycja walk 0 wyzwolenie narodowe i spoleczne. Tu postaci~ 
centraIn~ byl wprawdzie Tadeusz KoSciuszko, ale obok niego pojawial si~, 
aczkolwiek niezbyt ~sto, Karol Swierczewski, a takze bohaterowie ruchu 
robotniczego, jesii w ogole byli wymieniani. 

4. Wyrafnie apolityczna tradycja kultury narodowej. Uosabialy j~ po
stacie Mikolaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, 
Marii Curie-Sklodowskiej. 

lesii spojrzymy na te wzory z perspektywy tozsamosci, to wowczas raz 
jeszcze uswiadamiamy sobie, Ze wsp6lnota narodowa moZe bye postrzega
na zarowno w kategoriach poIitycznych, jak i kulturowych. W opisywa
nym przypadku czwarty z tych wzorow niezwykJe ostro odr6Zniai si~ od 
pozostalych. Idli z kolei spojrzee na nie z perspektywy legitymizacji 
istniej~cego porZllrlku, to w drugim i trzecim dopatrzee si~ moma elemen
tow legitymizacyjnych. W drugim - w postaci "reaIizmu poIitycznego", 
kieruj~cego uwag~ ku sprawom gospodarczym, a takie w akceptacji 
zawlaszczanej przez komunistow tradycji reform spolecznych. W trzecirn 
- w postaci zaakceptowania oficjaInie propagowanej zbitki poj~owej 
"walk a 0 wyzwolenie narodowe i spoleczne" z wszystkimi jej konsekwen
cjami. 

Natomiast w pierwszym i czwartym dostrzegamy tendencje delegitymi
zacyjne, chociai w kaidym z nich inaczej si~ przejawiaj~ce. W pierwszym 
w postaci tworzenia tradycji pailstwowej odmiennej od konstruowanej 
przez komunistow dla legitymizacji ich panstwa, zas w czwartym w postaci 
tradycji wspolnoty narodowej sytuowanej poza sfer~ polityki. Tendencje te 
przejawialy si~ wi~ zarowno w postaci buntu, jak i ucieczki. lesli zas 
zwaZye, Ze w odpowiedziach respondentow najcz~stszym uzasadnieniem 
wysokiej oceny postaci przeszlosci byly osi~gni~a na polu nauki i kultury 
(wskazywalo je 66%), a wydarzenia z tego obszaru nieco wi~ej niz jedna 
pi~ta badanych wskazywala jako powOd do dumy Polak ow, uzasadnione 
jest twierdzenie, Ze w polowie lat 60. ucieczka przewaZala nad buntem. 

W nas~pnych latach ulega to zmianie. Oznaki jej pojawily si~ w bada
niach przeprowadzonych w latach siedemdziesi~tych wsrOd student6w 
warszawskich. Wykazaly one, ze znikn~l "reaIizm polityczny" - zaintereso
wania zamiast ku Polsce przedrozbiorowej zacz~ly si~ zwracae ku wiekowi 
XIX, stracily popularnose takie wartosci, jak rozwoj gospodarczy i refor
my spoleczne, zas zyskala walka zbrojna i niepodleglose oraz wszystkie 
postaci je uosabiaj~, w tym przede wszystkim lozef Piisudski, kt6rego 
jako szczeg61nie cenion~ postae wskazywalo uprzednio 13% respond en
tow, zas obecnie czynilo to 20%. Zmiana ta zostala zauwaiona w okresie, 
ktory zbiegl si~ z narodzinami zorganizowanej opozycji demokratycznej, 
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z pojawieniem siy publikacji tak zwanego "drugiego obiegu", rozpowszech
niaj~cych nowego rodzaju treSci, takze dotycz~ce przeszlosci. 

KuJminacj~ narastaj~cej opozycji stal siy rok 1980 i narodziny Solidar
nosci, kt6rej p6ltoraroczny okres jawnego istnienia i oddzialywania nie bez 
powodu zostal nazwany czasem "eksplozji pamiyci"14. Potem zas przyszedl 
13 grudnia i stan wojenny, kt6ry, jak wiemy, nie zaharnowal uruchomio
nych wczesniej proces6w wiod~cych do obalenia komunistycznej wladzy, 
a jedynie wypad je z obszaru jawnego i:ycia. W dalszym ci~gu poza 
oficjalnym obiegiern ukazywaly siy liczne publikacje wypemione treSciami 
podwazaj~cymi prawomocnosc tej wladzy r6wniez poprzez odniesienia do 
przeszlosci. Kreslono jej nowy obraz, dopominano siy 0 "odklamanie 
historii", 0 likwidacjy "bialych plam". 

Badania przeprowadzone jesieni~ 1988 roku wykazaly, ze zainteresowania 
historyczne ludzi z wyi:szym wyksztalceniem uJegly wyramemu upolitycz
nieniu. Zainteresowania te, mierzone kilkoma wskaZnikami i olcreSlone l~cmie 
mianem przeszlosciowej orientacji historycystycznej, w 1965 roku przeja
wialo 51 % respondent6w. Wystwowanie tych zainteresowan zwi~zane 
bylo z wiekiem i z zawodern. CZysciej przyznawali siy do nich przed
stawiciele zawod6w humanistycznych, a talcZe ludzie starsi we wszystkich 
grupach zawodowych. ZalemoSci te potwierdzily badania student6w w ro
ku 1977. Duzo rnlodsi od najmlodszej grupy wczeSniej badanych ludzi 
z wyzszym wyksztalceniern, byli tez od nich znacznie mniej zainteresowani 
przeszlosci~ (14%, najmlodsi w poprzedniej pr6bie 38%). Zainteresowania 
te wystypowaly tez czysciej wsr6d student6w kierunk6w humanistycznych. 
W 1988 nast~pila znaczna zmiana. Odsetek zainteresowanych przeszlosci~ 
wzr6s1 do 56%, a nadto zainteresowania te zaczyly siy wi~zac z przynalez
nosci~ przed 13 grudnia do zwi~zk6w zawodowych, bardzo w owym czasie 
upolitycznionych, i to do wszystkich. Zainteresowania te nie wi~zaly siy 
wiyc z okrdlonymi opcjarni politycznymi, ale z sarnym faktem uczestnic
twa w zyciu politycznym. 

o skali zainteresowania przeszlosci~ w owych latach swiadczy tez to, Ze 
78% respondent6w przyznalo siy do rozrn6w na tematy historyczne 
w krygu rodziny i znajornych. We wszystkich tych rozmowach wystypowa
ly tematy, 0 kt6rych oficjalne srodki przekazu raczej milczaly - wojna 
z bolszewikami w 1920 roku, wyw6zki do ZSRR w okresie drugiej wojny 
swiatowej, rnord polskich oficer6w w Katyniu, terror okresu stalin ow
skiego, dzialalnosc opozycyjna w latach siedemdziesi~tych, natomiast nie 
pojawialy siy takie, kt6re srodki te upowszechnialy - Gwardia Ludowa, 
ZWM, szlak Lenino - Berlin. 

W rozmowach z rodzin~ i znajornymi, tak sarno jak i w rozrnowach 
z dzieemi 0 historii Polski najczysciej podejmowano ternaty polityczne, 
dyskutowano 0 wojnach, powstaniach i konspiracji . Chociaz w obu rodza
jach rozm6w najwiycej zajrnowano siy czasern od zakonczenia pierwszej 

,. Bronislaw Baczko, Wyobrazenia spoleczne. Szkice 0 nadziei i pamifci zbiorowel, Warszawa 
1994, s. 193-239. 
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wojny swiatowej do dzisiaj, to w rozmowach z dzieemi czasy dawniejsze 
byly przedrniotern uwagi nieco c~Sciej niz w rozmowach z rodzin~ i znajo
mymi. Moma mniemae, Ze rozmowy z dzieerni mialy na celu przede 
wszystkim uzupemianie i korygowanie wiedzy przekazywanej w kon
trolowanej przez panstwo szkole, podczas gdy rozmowy ze znajornymi 
i rodzin~ sluZyly tworzeniu uzgodnionego spolecznie j~zyka opisu najbliz
szej przeszlosci, altematywnego w stosunku do tego, jakim poslugiwala si~ 
oficjalna propaganda. W stosunku do dalszej przeszlosci nie bylo potrzeby 
jego tworzenia, gdyz istnial on juz, wyksztalcony w dawniejszych, przed
komunistycznych czasach i moma bylo z niego korzystae. 

W rezultacie tego wszystkiego ksztalt pami~ci spolecznej ludzi z wyz
szym wyksztalceniem w 1988 roku zmienil si~ calkowicie w porownaniu 
z rokiern 1965. Najbardziej cenion~ postaci~ stal si~ Iozef Pilsudski, 
wskazywany przez 47% respondentow, dwukrotnie cz~sciej niz nast~pny 
z kolei Tadeusz KoSciuszko, ktory uzyskal tym razern tylko 20% wskazan 
(uprzednio 35%); rocznic~, ktor~ najcz~sciej chciano obchodzie, stal si~ 11 
listopada (77% wskazan), wymieniany dwukrotnie c~sciej niz nast~pna 
rocznica, 3 rnaja. Natomiast rocznica 22 lipca, ktor~ w 1965 roku rnialo 
ochot~ obchodzie 29% respondentow, miala w 1988 roku juz tylko 6% 
zwolennikow. Wsrod fakt6w uznanych za przynosz~ce Polakom wstyd na 
pierwszym miejscu znalazly si~ zdarzenia i zjawiska z czasow PRL (30%), 
wyprzedzaj~c zajmuj~ce pierwsze rniejsce w obu poprzednich badaniach 
zjawiska schylku XVIII wieku (liberum veto, rozklad panstwa, rozbiory). 

Opr6cz eliminacji z parni~ci spolecznej tego wszystkiego, co choeby 
w najrnniejszym stopniu bylo i moglo bye wykorzystywane dla legitymiza
cji komunistycznego panstwa, zauwazalny byl takZe znaczny spadek popu
lamosci postaci zwi~zanych z dzialalnosci~ na polu nauki i kultury, a wraz 
z tym samej wartosci nauki i kultury. Wsr6d wzorow tradycji na pierwszy 
plan wysun~l si¥ wz6r tradycji legitymizuj~cej alternatywne w stosunku do 
komunistycznego panstwo, a sarna wartose "silne panstwo" stala si~ 
wartoSci~ naczeln~. 

U schylku PRL bunt wyparl ucieczk~. 

III 

A co dzieje si~ z pami~ci~ spoleczn~ dzisiaj, w czasach transformacji 
ustrojowej? Kiedy zmieniane s~ postacie na cokolach pomnik6w i nazwy 
ulic, kiedy odbywaj~ si~ uroczyste obchody rocznic wydarzen dawniej nie 
upami~tnianych? Nasuwa si~ tu kilka uwag roznej natury. 

Znajornosc przernian ksztaltu pami~ci spolecznej w okresie PRL kaze 
rnniernae, ze wbrew pozorom zmiany ustrojowe nie wywolaly zmiany 
parni~ci spolecznej, gdyz pami~e ta zmienila si~ wczeSniej, zmiany te 
zapowiadaj~c oraz do nich przygotowuj~c. To, co obserwujerny obecnie 
w zyciu publicznym, jest jedynie zewn~trznym wyrazem zaszlych wczeSniej 
zmian. Pytanie, czy wyrazem adekwatnym. 
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I tu uwaga nast~na. WlllCzanie w obieg oficjalny symboli historycz
nych (co jest r6wnoznaczne z ich selekcj~) dokonywane jest przez przed
stawicieli wladz roinego szczebla. Powstaje pytanie, w jakiej mierze to, co 
glosz~ i czyni~, jest zbieine z nastrojami spolecznymi, a w jakiej jest 
wynikiem falszywego ich odczytania lub po prostu elementem wlasnej 
politycznej gry. Jest to pytanie otwarte. Dobrym przykladem jest decyzja 
przemianowaniajednej z centralnych ulic Zoliborza, Stolecmej, na ulic~ ks. 
Jerzego Popieluszki. Wywolala ona wiele protestow mimo czci, jak~, 
zwlaszcza na Zoliborzu, otaczana jest postae "ksi¢za Jerzego". Moina 
Slldzie, ze stalo si~ tak dlatego, iz ulica ta wraz z jej neutra1n~ nazw~, do 
kt6rej wszyscy si~ przyzwyczaili, stanowila element swojskiego krajobrazu. 
Zmiany dotycZll,ce takich elementOw zawsze budZll, opory. Pikanterii temu 
dodaje fakt, Ze kaZdy, kto zetkn~l si~ z lcs. Jerzym Popieluszk~, nie rna 
w~tpliwosci, Ze on sam bylby pierwszym protestuj~cym przeciw tej decyzji. 

Uwaga kolejna dotyczy zainteresowaD. przeszlosci~. Na podstawie wie
dzy 0 mechanizmach pami~ spolecznej moma zasadnie mniemac, ze 
z chwil~ kiedy dokonuje si~ zmiana ustrojowa sprawiaj~ca, Ze dyskurs 
politycmy moZe bye toczony wprost, bez historycznych masek i kos
tium6w, slabn~ zainteresowania przeszloSci~. Przeszlose przestaje budzie 
emocje, a uwaga spoleczna skupia si~ na terainiejszoSci i przyszlosci. 
Dobrze ilustruje to zmiana stosunku do stanu wojennego. W 1988 roku 
jego oeena (podobnie jak i interwencji w Czechoslowacji w 1968) budzila 
znaczne emocje i byla dobrym wskainikiem usytuowania po jednej lub 
drugiej stronie politycmej barykady. W przeprowadzonych w grudniu 1994 
roku badaniach CBOS-u dotycZll,cych oceny stanu wojennego z perspek
tywy trzynastu lat 54% respondentow uznalo decyzj~ 0 jego wprowadzeniu 
za sluszn~, przy czym 59% tychZe samych respondentow przymalo, iz 
przed trzynastu laty ocenialo j~ negatywnie, a tylko 16% - Ze pozytywnie. 

Mam uzasadnione podejrzenia, Ze walka 0 pami¢ spolecm~ toczye si~ 
b¢zie obecnie wsrOd polityk6w reprezentuj~cych rome orientacje politycz
ne, dla kt6rych rzecZll wam~ jest okre&lenie wlasnej tOZsamoSci i prawomoc
nosa roszczen do sprawowania wladzy, przy macznej oboj~tnosci zaabsor
bowanych innymi sprawami obywateli. 

I wreszcze uwaga ostatnia. Obchodwne ostatnio uroczyscie rocznice 
wydarzen z historii II wojny swiatowej: bitwy pod Monte Cassino i l~do
wania w N ormandii ukazaly w sposob jaskrawy charakterystycmy dla 
pami~ci spolecznej proces przeksztaicania wydarzen historycmych w kon
strukcje symboliczne, wykorzystywane do r6inych celow propagando
wych. Najmniej wamymi osobami w czasie rocznicowych uroczystosci 
w jednym i w drugim wypadku okazali si~ uczestnicy tych bitew. Nie bylo 
gdzie i jak ich pomieScie, czy to w miejscu uroczystosci, czy w hotelach, 
kt6re zajmowali oficjalni goscie oraz ekipy telewizyjne. Obchody upami~t
niaj~ce wydarzenia staly si~ wamiejsze niz samo wydarzenie. I niezalemie 
od tego, czy to si~ nam podoba, czy nie, jest to proces nieunikniony. 

Barbara Szacka 
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"NIE ZAMKN~ OCZU..." 


Ola mnie to bylo wczoraj, to jest dzis, nie wiem, c:zy to b¢zie jutro, bo 
moje jutro jest juz niedalekie. Przybylam do Oswi~mia, kiedy miaiam 
trzynaScie lat, i bylo to dla mnie ocaleniem. Owie noce przedtem bylam 
w komorze gazowej na Majdanku - ale zabraklo im gazu i ranem 
wyprowadzili nas do bydl~ch wagonow towarowych. Nie wiedzialysmy 
- nigdy nie bylo wiadomo - dok~ nas wiOZll. Zanim nas zaprowadzili do 
komory gazowej, wybrano nasz transport jakoby do obozu pracy, czyli do 
czegos lepszego niz oboz zaglady. WsrOd nocy przyszli z psami, latarki 
w oczy, kolbami karabinow maszynowych za~li wyganiae ludzi z baraku. 
A jeszcze par~ godzin wczesniej spisywali wszystkie nasze dane, jak gdyby 
to bylo takie wai:ne ... 

Miaiam wtedy trzynaSci.e lat, ale musialam mowie, ze mam siedemnas
cie, bo dzieci Zydowskie dopiero od siedemnastu lat mogly wejse do takiego 
"raju", jakim byl Majdanek c:zy Oswi~cim. Ozieci, eborzy i starzy musieli 
UDlrzee natychmiast. W nocy marzylam 0 tyro lepszym obozie pracy, do 
ktorego teraz nas zawioz~, i wtedy wlaSnie przyszli, wygnali nas, niemal 
tratowaliSmY si~, wychodz~c z baraku. Nagle od jednej pi~tki do drugiej 
podawano poglosk~, Ze prowadzl! nas do komory gazowej. Tak si~ staio. 
Trudno w to bylo uwierzye. Ludzie modlili si~, plakali, Zegnali si~, a ja po 
prostu nie wierzylam, bo nie moglam sobie wyobrazie, Ze przestan~ istniee. 
No i call! noc przesiedzielismy na Majdanku w komorze gazowej. 

Mam dui:o uznania dla naukowych, dokumentalnych przedstawien 
tego czasu. Ale przede wszystkim nigdy nie moZe zostae zapomniane, ~ si~ 
wtedy czulo, jak ludzie wtedy reagowali. Bylismy zwyklymi ludimi w nie
ludzkich warunkach. Chodzisz prawie nago, stoisz godzinami na deszczu, 
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nie masz co jesc - i wszystko to mosisz, wszystkiego si~ wyrzekasz, byle 
jeszcze godzin~ przeZyc. Ten, kogo koehasz, nagle mika, ktos inny staje si~ 
ehudszy i bledszy, moZe nie przejdzie nast~pnej selekeji ... 

Rano wsadzili nas do wagonow, posadzili ciasno obok siebie, nogi 
rozkraezone, jedna musiala siedziec w drugiej . SiedzialySmY tak przez 
czterdzidci osiem godzin, nie wolno si~ nam bylo podniesc pod grozb4 
smierci, dr~twialo eale cialo. Iedna z kobiet uniosla si~ troeh~ i zaez~la 
blagac, aby jej pozwolono wyprostowac cialo. PiInowali nas zornierze 
Wehrmaehtu, a mowilo si~, Ze oni s4lepsi niz esesmani. Ieden z nieh wstal, 
zdj41 spokojnie karabin, wycelowal- nikt nie wierzyl- i strzelil jej w skrOll. 
Kobieta zbladla, wid zialam, jak ucieka z niej Zycie, upadla w ramiona 
swojej pi~tnastoletniej cOrki, Sabiny. Kazali jej wyrzucic cialo matki, ona 
plakala, a zornierz krzykn41: "Milez, Zydowko, ty rowniez zdechniesz ... " 
I wyrzuci1i trupa jak worek smieci. 

Na Majdanek przyjechalismy z Warszawy. Mam~ odebrali mi przy 
wejSciu do lami. W jednej ehwili: odwrocilam glow~, widz~, Ze nie jestem 
w Treblince i jestem szc~sliwa, Ze nas nie zabij'l. Mama mowila, Ze 
wejdziemy do obozu, wi~ eh~ j4 poealowac, obj'lc -i nie majej ... Podezas 
wehodzenia do laini byla selekeja i j'l zabrali . Zostalam z bratow'l, He14' 
ktora miala dwadzidcia lat. 

Hela byla dla rnnie mam'l i wi~j niz mam'l. Z mam4 nie przeiywalam 
takieh sytuaeji, jakie mialam przezywac za drutami. W baraku bylo tysi4e 
pi~set kobiet, a dati nam trzysta misek, i trzeba si~ bylo bie 0 tak'l zwyk1'l, 
blaszan'l misk~, bo wtedy moma bylo dostae troeh~ zupy, trzeba si~ bylo 
bic 0 kawalek miejsea na podlodze. Odk'ld zabrali mi mam~, nie bylam 
w stanie nie zrobic, mialam ci'lgle wybaluszone oezy i Hela mowila: "nie 
patrz tak na mnie, boj~ si~ twoieh oezu". Qna dla rnnie stala w kolejce 
i bila si~ 0 kaw~. Codziennie ezekalo si~ na ten kawalek chleba, troszk~ 
zupy z brukwi, marzylo si~ 0 tej godzinie, kiedy to wydziel'l, kiedy b~4 to 
dzielie. Sci~li nam wlosy i dali jakies ehustki na glow~. Z tyeh ehustek 
robilo si~ torebki, tak zwane "bojten", gdzie przechowywalysmy nasze 
skarby: grzebyk, zdobyt'l gdzid Iyzk~, par~ pOl1czoeh. Marzylam, aby 
kiedys jeszeze poezue na nogaeh suehe ponczoehy, bo te, w ktoryeh 
stalysmy co dzien w blocie, byly zupeluie przegnile. Kiedy zaeZ'l1 si~ tyfus, 
taka torebka perna ehleba - tego ehleba, ktory si~ normalnie polykalo 
oezyma - byla makiem, Ze kobieta jest ehora. Taki woreczek pelen ehleba 
miala Sabina, ktorej matk~ zastrzelili jeszcze w wagonie. Wid~ j'l, jak idzie 
z tymi ogromnymi oczami, zasehni~tymi, pop~kanymi wargami i szuka 
wody. Choryeh zabierali na noszaeh i wstawiali w bloto, bo na apelu 
musieli stae wszYsey. 

Poi:niej, juz w Qswi~cimiu, Hela stala si~ cieniem i zaez~la gasn'le jak 
swieczka, a ja, widz'le, jak ona ehudnie i slabnie, wzi~lam si~ do walki, 
dawalam jej swoj'l zup~, mowilam, Ze juz nie mog~ prze1kn'lC tego 
paskudztwa... Byleby tylko ona nie umarlal 
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Byla selekcja, kt6rej Hela juz nie mogla przejsc, a ja jej nie dalam. Po 
prostu wzi~lam j~ w ramiona i trzymalam z calej sily. Wtedy zapisali true 
m6j numer - na smiere. A ja powiedzialam sobie: "Nie dam jej, wr6c~ 
z ni~, nie urn~, oni s~ tylko luMmi, oni mog~ powiedzie6 tak i tak, a ja 
pomimo to b¢~ iyla!" Mialam wtedy czternascie lat, jeszcze nie bylam 
taka wychudzona, Hela byla szkieletem, a tym panom iycia i smierci, 
kt6rzy stali tam na srodku placu, spodobalo si~ takie przedstawienie. Jeden 
z nich zawolal mnie, pytal 0 cos i kazal zwolnie. Wr6cilam. Hel~ wzi~li do 
szpitala, a blokowa, kt6ra byla besti~, przyrzekla, ze kiedy b¢zie od
prowadzala inne chore, to weZmie mnie na rewir do drugiego obozu. 

Zbieralam male porcje chleba i wierzylam, ze tym chlebem uzdrowi~ 
Hel~, ona stanie si~ silniejsza i wr6ci do rnnie. Kiedy przyszlam wreszcie do 
szpitala, lezala na pryczy jak duch, nie spojrzala nawet na chleb - pi~, 
szese porcji cbleba - tylko patrzyla na mnie, jakby chciala na zawsze 
wchlon~ moj~ twarz. Nigdy nie zapomn~ jak m6wila, ze jdli my przeiyje
my, ajej m~, czyli m6j brat, nie przeiyje, to ona nigdy nie wyjdzie za m~z 
i zostaniemy juz razem. To we mnie Zyje. 

Zostalam wyzwolona, kiedy rnialam pi~tnaScie lat. Mialam juz za sob~ 
liczne selekcje, rozmaite choroby i dobre rzeczy. Wiele mog~ 0 tym 
opowiedziee, napisalam kilka ksi~Zek i wydalam kilka tornik6w wierszy. 
M6j syn powiedzial kiedys: "Nie moZesz przestae? Ty nigdy nie prze
stanieszl P6jdziesz wsZ¢zie, dok~ ci~ zawolaj~, b¢ziesz jechae godzina
mi..." Bardzo przezylam te slowa. M6j wnuk zapytal: "Babciu, gdzie 
b¢ziesz w tym roku? W jakiej szkole?" Chodz~ tak od 1962 roku. 
A zacz~o si~ przypadkowo. N auczycielka skarZyla si~ na mojego syna, a ja 
powiedzialam, Ze jest moZe taki dlatego, bo ja przezylam takie ci~Zkie 
rzeczy. Wtedy ona zaproponowala, abym przyszla do szkoly i opowiedziala 
o tym. I tak zac~lam opowiadae po raz pierwszy w Zyciu, nie znaj~c 
jeszcze dobrze j~zyka, ale dzieci mnie sluchaly i przei:ywaly razem ze mn~. 
Wtedy, w Izraelu, nie bylo jeszcze przyj~te, aby 0 tym opowiadae. To bylo 
pewnego rodzaju hanba, wstyd, ze byliSmY tch6rzarni, Ze dalismy si~ 
prowadzie na smiere i nie walczyliSmy. Ci, kt6rzy ocaleli, przewamie nie 
opowiadali, cbcieli, Zeby icb dzieci mialy szcz~liwe dziecinstwo. A tym
czasem te przemilczane wspomnienia wywolywaly w domach napi~e, 
krzyki w nocy, w koncu jakos wybucbaly. Ilez razy, we snie, szukalam 
kryj6wek, ile razy zdawalo mi si~, ze oni juz przychodz~ mnie wy
prowadzac, Ze juz jestem na placu, sk~ nie rna wyjscia. Krzyczalam tak 
strasmie, i m~ mnie budzil, i jakie to bylo szcz~cie - obudzic si~. 

Kiedy pierwszy raz opowiadalam 0 tym, nogi si~ zatr~sly pode mn~. Ja 
tylko chcialam bye dobr~ gospodyni~, tak dobr~ jak moja mama, a jej nie 
bylo, Zeby nauczye mnie, jak i co robie, i tak bylo przez cale iycie. Teraz 
mialam opowiadae 0 Oswil(Cirniu w szkole, przed malymi dzie6mi. Wtedy 
przypomnialy mi si~ szkoly zapelnione ludZmi wygnanymi z innych mias
teczek, z innycb ulic, ludZmi, kt6rzy umierali na podlodze. Tam ldasy byly 
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miejscem, gdzie zbierali martwych. I pomyslalam, czemu mam si~ bac tych 
dzieci tutaj, w tej normalnej szkole, dlaczego si~ trzys~ ... 

Podczas uroczystoSci z okazji pi~ziesi~tej rocznicy wyzwolenia obozu 
uslyszalam rozmow~ dwojga ludzi. Rozmawiali 0 tym, dlaczego najwi~cej 
zabijano Zyd6w; m~zczyzna tlumaczyl, Ze wszyscy Zydzi mieli bardzo duzo 
zlota, a Niemcy potrzebowali tego zlota. Nie moglam nic nie powiedziee, 
odwr6cilam si~ i zapytalam: "A czy nie bylo biednycb Zyd6w? Czy pan rna 
poj~ie, ilu bylo biednych Zyd6w, i krawc6w, i szewc6w, w suterynach 
i w piwnicach, kt6rzy w jednej wilgotnej izdebce pracowali i wycbowywaJi 
swoje dzieci?" Ta pani wzi~la moj~ stron~, okazalo si~, Ze ona tez byla na 
Majdanku, mialysmy wsp6inych majomych. M~zczyzna, nieco skwasnialy, 
pozos tal sam ze swoj~ teori~. 

Tam, w tym nieludzkim swiecie, nauczylam si~ bye czlowiekiem. Stalam 
godzinami na ape1u i widzialam poci~gi PrzywOZllce Zyd6w z calej Buropy; 
w 1944 roku pociW staly w kolejce, nie moma ich bylo wyladowae, bo nie 
bylo miejsca w komoracb gazowych i w krematoriach. Przechodzilam kolo 
tych ludzi - moma bylo przejse przez ramp~ - oni szli do gazu, a ja 
pracowalam tam, gdzie sortowano ich odziez. Tylu ludzi, i ogien, slup 
ognia, i czarny dym, ai: bylo ciemno od tego dymu. Miesi~cami wdychalam 
zapach palonego mi~sa ludzkiego. Kiedys, id~c do pracy, przeszlam przez 
ram~, jakis m~Zczyzna trzymal na r~kach niemowl~ i pytal, jak daleko 
jeszcze do kolonii Zydowskiej, bo trzeba odgrzae mleko i nakarmie dziecko. 
Byli kilka metr6w od komory gazowej, a ja moZe po godzinie sortowalam 
ich ciepl~ odziez na wysylk~ do Niemiec. 

DOZylam tej satysfakcji, kiedy jesieni~ czterdziestego czwartego roku 
karoe komando mialo w drodze do pracy wejse do krematorium, zabrae 
stamt~d klod~ drzewa i rzucie j~ gdzies daleko. Trwala akcja zacierania 
slad6w w miejscu, gdzie widzialam tych ludzi, gdzie ich prowadzili ... 
I myslalam, Ze nic z nas nie zostanie, moze tylko ziarenka piachu albo 
drzewa b¢~ opowiadae 0 tym, co tutaj si~ dzialo. Myslelismy, ze nikt z nas 
nie wyjdzie stamt~d i nie b~dzie nawet komu opowiadae. Dzis istnieje 
muzeum i ludzie pracuj~ nad tym, aby opowiadaly nie te ziarenka piachu, 
aby inni uczyli si~ tego. Trzeba przekazywae przeZycia, cos, z czym si~ 
moma identyfikowae. Ludzie m6wi~: "Tego nie moma poj~e. Tego nie 
moma zrozumiee. Tego si~ nie da opowiedziee." Wal~ z takimi zdaniami. 
Czlowiek moZe poj~e i zrozumiee wszystko, co przeszedl drugi, zywy 
czlowiek. JeSli zechce, moZe zrozumiee, jak to strasznie boli stracie matk~ 
czy dziecko, jak strasznie jest stae na deszczu godzinami ... 

Ani na cbwil~ nie przestalam opowiadae 0 tych wszystkich ludziach. 
Kiedy moje dziecko zobaczylo m6j numer i zapytalo, co to jest i dlaczego 
to sobie narysowalam, to musialam opowiedziee mniej wi~ej, na tyle, na 
ile dziecko zrozumie. DuZo wi~j opowiedzialam mojemu synowi, kiedy 
zapytal, dlaczego nie rna ani wujaszk6w, ani dziadk6w, nikogo. Powiedzia
lam mu, Ze moj~ mam~ zabili. Kiedy weszlam do lam, odwr6cilam si~ i nie 
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bylo jej wi~j ... Nie mialam poj~a, na ile przestraszylam moje dzieci ; 
odt~ kiedy wychodzilam wyrzucie smieci, to wolaly za mnll,: "dok~I?". 
Baly si~, ze mog~ wyjse i nie b¢zie mnie wi~j . 

Przez czterdzidci lat balam si~ przyjechae do Polski. Wyemigrowalismy 
nielega\nie w roku czterdziestym szostym. Nie moma bylo zye na gruzach 
Warszawy, na tych grobach. Odeszlam stll,d, ale Oswi~cim zawsze byl we 
mnie i ja nigdy stamt~ nie wyszlam, chociaZ zrobilam wszystko: stworzy
lam dom i rodzin~, robilam to, co kaZda normalna kobieta, gotowalam, 
pieklam ciasta, jestem bardzo nieszcz~liwa, gdy ciasto si~ nie udaje, gdy si~ 
przypali lub rozsypie - takjak kaZdy czlowiek. Ale "to" jest takZe we mnie. 
Najpierw opowiadalam tylko najblizszym, potem w szkolach, potem ktos 
powiedzial komus, i tak chodz~ z tym opowiadaniem trzydzidci par~ lat. 
I zawsze jakby to byl pierwszy raz. 

Ktos powiedzial, Ze przeciez wszystko wiadomo. Nic nie jest wiadome .. . 
Kto rna poj~e 0 takiej sytuacji: kiedy czlowiek rna biegunk~, a z bloku, 
gdzie jest ponad tysill,c kobiet, nikogo nie wypuszcza si~ do ubikacji, sto 
czy dwiescie kobiet tloczy si~ do wll,skich drzwi. Moja bratowa byla chora 
i ja dawalam jej naszll, misk~ - a za to grozila kara: dwadziescia pi~e 
uderzen, albo powieszenie, albo i najgorsze, i same wi~Zniarki tego pil
nowaly, bo tak si~ roznosilo zara~. Dlatego musialam jakos uk rye mojll, 
bratowll" kiedy ona zalatwila si~, ja pchalam si~ z tym zabronionym, 
przest~pczym garnuszkiem do drzwi, by szybko go oprom ie, by nie 
zauwaZyli, bo sprawdzali nas pod eskortll,. A ona za chwil~ znowu musiala 
mice pusty garnuszek. 

Kiedy przyjechalam tu po czterdziestu latach, stan~lam przy gorze 
popiol6w na Majdanku, ja, ktora zawsze tak si~ balam smierci, tak 
pragn~lam Zye, takZe juz po wojnie, kiedy walczylam z rozmaitymi choro
bami i z najmniejszymi nawet rzeczami. W Polsce sp¢zilam tylko pi~tnas
cie lat, tam bylam tak drugo, a nagle poczulam, Ze ja tu nale~, i gdybym 
w tej chwili miala umrzce na tych popiolach, to bylaby najnaturalniejsza, 
najnormalniejsza rzecz, w ogole bym si~ nie bala. Moj syn powiedzial: 
"Jedziesz do Polski, ale nie jedz do obozu." A ja pojechalam zobaczye 
Treblink~. Chcialam zobaczye, Ze Treblinka to jest jakid miejsce, a nie 
koniec, smiere - chcialam zobaczye Treblink~ jako normalnll, stacj~. Moj 
syn powiedzial, ze jeZeli tam pojad~, to nie wroc~. A ja mu odpowiedzia
lam, Ze jezeli rue wroc~, to znaczy, Ze moi rodzice, moi bliscy, wszyscy, 
ktorzy tu zostali, chcll" zebym wstala z nimi. Syn zlll,kl si~ i powtarzal: 
"Nie, rue, ty wrocisz i wszystko b¢zie dobrze ... " 

Pomiej pojechalam tez do Oswi~cimia. Weszlam do baraku 27, w kto
rym rnieszkalam najdruZej, jeszcze z mojll, bratowll" na gornej narze 
naprzeciw drzwi, stamt~ wychodzilam z tymi garnuszkami ... Wtedy cos 
si~ we mnie stalo. Opowiadam 0 tym przez tyle lat i nigdy rue placz~ - to ci, 
ktorzy mnie sruchajll" placzll,. Kiedy jad~ do szkoly, ten si~ smieje, ten 
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szydelkuje, a ja mysl~ "Czekaj, za chwil~ to szydelko wypadnie ci z r'l,k. 
Jereli nie zniknie ten mrniech, to przestaj~ opowiadac." Jestem silna, 
przezylam wszystko i potrafi~ 0 tym opowiadac; wszydzie - w Niemczech, 
w Polsce - wszyscy, male dzieci i dorosli, przyjmuj'l, to jednakowo. Mialam 
kiedys spotkanie z przedszkolakami i zastanawialam si~ "Bore moj, co ja 
im powiem? Jak to slowo przejdzie mi przez gardlo?" I zaczylam opowia
dae, i dzieci byly zafascynowane. A kied y weszlam do bloku 27 i zobaczy
lam nar~, na ktorej lezalam, to nie wytrzymalam. To jest moje zycie. 

Ten blok dwudziesty si6dmy, i tamta nara, i ponad pi~ziesi'l,t lat... 
Rela lezala wtedy na noszach, zanim j'l, wzi~li do szpitaJa, w blocie. 
Pierwszy raz stalam sarna na apelu, a ona patrzyla na mnie tymi wielkimi 
oczami w twarzy jak szkielet i jakby prosila 0 parni~6, prosila, rebym jej 
przebaczyla, bo zostawia mnie sam '1,. 

Teraz przyjeZd:iam do Oswi~mia i znam wszystkich, ktorzy tu pracu
j'l,; kocham ich i oni mnie kochaj'l,. Chwil ami , b¢llc wsrOd nich w tym 
miejscu, czuj~ si~ po prostu szczysliwa. Doznaj~ tyle szacunku, tyle uzna
nia, ze mam wyrzuty sumienia, jak w tym miejscu mog~ si~ taka czuc. Ale 
to jest jedno i taki jest czlowiek. 

MySl~, re nie zmamowalam i;ycia tak cudownie ocalonego. Przei;ylam. 
Spotkalam tysi'l,ce i tysillce mlodziezy i ludzi wszelkiego rodzaju, w Izraelu, 
w Polsce - r6wniez w Niemczech: im jest trudniej tego s1uchae, bo 
identyfikuj'l, si~ z moim opowiadaniem, a przecicz wiedz'l" ze to zrobili ich 
ojcowie i dziadkowie. 

W Oswi~miu stalam si~ czlowiekiem, tam nauczylam si~ nie zjeSc 
kawalka chleba, kiedy jest on bardziej potrzebny komus innemu. Tam 
marzylam - po prostu marzylam - kim b~d~ i jaka b¢~, nie b~~ taka, jak 
ci, kt6rzy to robi'l" i inny b~zie swiat. Cos pozostawilam po sobie w tych 
dzieciach i w tej mlodziezy - zostawilam w nich swoje ludzkie przei;ycie. 
Pracuj'l,cy w muzeum b¢ll to ludzkie przezycie piel~gnowac. 

W Oswi~cimiu nie znalismy godziny ani dnia, daty. Dzien byl dlugi jak 
w wiecznosci. Kiedy w poludnie myslalam 0 tym, co bylo rano (a dzien 
zaczynal si~ 0 czwartej), to wydawalo mi si{:, re to bylo przed kilkoma 
tygodniarni. Nie bylo konca. 

KaZdy barak byl podzielony na cztery korytarze, tak zwane "sztuby", 
i mial swoj'l, sztubow'l,. Moj'l, sztubow'l, byla Polka, Stasi a, rniala trzydzieSci 
par{: lat. Ja nigdy nie pchalam si~, kiedy rozdzielano chleb, nie potrafilam 
rebrac. Kiedy moja bratowa byla umieraj~, blagala: "Ralin a, ty jestes 
dzieckiem, idz, ona da ci troch{: zupy." Niektore, nawet Niemki, robily to 
z litosci, bo dawno nie widzialy dziecka, a ja jedna bylam dzieckiem. 
M6wilam wprawdzie, re mam siedemnaScie lat, ale przeciez wszystko bylo 
widac. A ja nie moglam wyci'l,gn'l,c r~ki, wolalam oddae Reli swoj'l, zup~. 
Wiedzialam, re kiedy sztubowa podniesie na mnie t{: chochl{: - widzialam 
jak to robila - i uderzy, i zupa rozleje si{: na rnnie, to juz byd{: robakiem, juz 
nie bydy czlowiekiem. Nie moglam patrzce Reb w oczy, bo ona byla taka 
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zaglodzona i przeciez to bylo takie niesprawiedliwe, moze sztubowa dalaby 
mi zupy .. . Stasia widziala, Ze ja si~ nigdy nie pcham, i sama wolala mnie, 
kiedy zostawalo cos na dnie. 

Wlasnie Stasi a jakos dowiedziala si~ 0 naszym swi~e Jom Kipur. 
Codziennie mialysmy jakid dyZury, na przyklad trzeba bylo przynidc 
kaw~, w zelaznych, ci~ilich, gorl!cych kotlach, ktorych noszenie bylo 
prawdziwl! katorgl!. Niosly go cztery kobiety, slizgaly si~ w swych drew
niakach, nogi grz~zly w blocie ... A tu wlaSnie w Jom Kipur Stasia po 
pobudce powiedziala, Ze tego dnia Zydowki nie b¢l! pelnily dyZurow. 
Wieczorem - po pracy wracalismy niezywi ze zm~czenia, glodu, deszczu, ze 
strachu, z napi~a, czy lada chwila nie b¢zie selekcji, a w obozie wital nas 
ten dym i ten zapach spalonych cial - Stasia powiedziala, aby si~ nie 
rozchodzic na nary, zapalila swie~ (nie wiem, skl!d jl! wzi~la) i mialysmy 
si~ modlic, kaZda po swojemu, 0 wyjscie z obozu. Nigdy nie przezylam tak 
uroczystego swi~ta. Takie rzeczy pozwalaly przezyc, pozwalaly czuc, Ze 
Zycie rna sens. To trzeba przekazywac tak, aby ludzie plakali. 

Pod koniec pobytu w Oswi~miu pracowalam przy kartoflach, a to 
znaczy, Ze bylam bogata, bo co dzien przynosilam pi~ kartofli, to bylo jak 
dolary, za ktore moma wszystko kupic. Mialam w obozie kolezank~, ktora 
kiedys uczyla si~ z moim bratem w jednej szkole; wczeSniej ona mi pomagala 
i teraz ja chcialam pom6c jej. W Nowy Rok 1945 nie poszlismy do pracy 
i chcialam jl! odwiedzic. Pami~tam Snieg i slonce - Snieg tak pi~knie skrzyl si~ 
w tyro sloncu - wybrala si~ ze mnl! moja przyjaciolka, ktorej matka 
przygarn~a mnie jako lagrowl! c6rk~. Podeszlam do drutow - wolno to bylo 
zrobic - i zac~am wolac. Wtedy strzelili do mnie cztery razy. Kula przeszla 
przez r~k~ 0 milimetry od serca i utkwila kolo pluc i kr~goslupa, a r~ka byla 
bezwladna. Pierwszego stycznia 1945 roku Sl! moje urodziny, moje ZIllar
twychwstanie, kiedy kula chybila 0 kilka milimetrow. 

Widzialam, jak uciekalo Zycie z tamtej kobiety w wagonie. Kiedy 
stramik strzelil do mnie, pomySlalam: "Teraz on mnie zabil." Doczekalam 
momentu, kiedy wysadzili komory gazowe i krematorium. Nadchodzila 
wolnosc. Mialam pi~tnaScie lat, a to wszystko zac~lo si~ od bombar
dowania Warszawy w 1939 roku, kiedy mialam dziesi~c lat... "I teraz on 
mnie zabil? Nie dam - pomySialam - aby Zycie ucieklo ze mnie, tak jak 
z tamtej kobiety. Nie zamkn~ oczu, bo kiedy si~ zamknie oczy, to si~ umiera. 
B¢~ trzymae moje Zycie garSciami i ~bami i nie dam, Zeby ucielclo." 

DuZo rzeczy zdarzylo si~ od tego czasu. Byla tci pierwsza milosc 
z powodu tego postrzalu - sanitariusz - juz nie bylam sama na swiecie, 
znowu mialam kogos, kto patrzy na mnie oczyma, ktore si~ parni~ta. Przyjl!l 
mnie w szpitalu i uspokoil troch~, a kiedy wyj~to kul~, dal mi swoj adres 
- rnielismy si~ tam spotka6, jak skonczy si~ wojna - i podzielil si~ ze mnl! 
swojl! odziezl! - bo oni zabijali chorych lezllCych na pryczach - i:ebym poszla 
w ten marsz razem ze zdrowyrni. 1 poszlam. Ten chlopak jeszcze przerzucil 
rni przez druty swoj chleb. Po tyro wypadku stalam si~ slawna, po selekcji na 
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marsz wzdluz kolumny chodzila jakaS kobieta i pytala 0 Halink~ z prze
strzelon~ r~k~, i dala mi chleb, kt6ry ktos dla mnie podal. Takie ludzkie 
odruchy w takim piekle... Bo ona nie ukradla tego chleba, tylko mnie 
odnalazla, a przeciez sama na pewno byla glodna. Tak szlo si~, jadlo si~ 
Snieg, pilo si~ snieg ... 

P6Zniej jechaliSmy w otwartych wagonach w okropnym wietrze. Tak 
dojechaliSmy do obozu w Ravensbriick, a potem do Neustadt-Glewe. Przez 
dziesi~ dni nie dawali nam nic do jedzenia, a ja pytalam siebie, dlaczego moi 
rodnce poScili, dlaczego nie jedli, kiedy mieliSmY co jeSt? Do kogo oni si~ 
modlili, dlaczego robili te wszystkie rzeczy? Nie wolno bylo tego i tego, ten 
n6z byl do mi~a, a tamten do czegos innego - i gdzie teraz jest to wszystko? 
Gdzie Sll oni? Jak to moZliwe, i:e tak pali si~ tysi~ i tysi~cami ludzkie 
ciala i mi~o ludzkie? Przyrzeklam sobie wtedy, i:e jeS1i przei:yj~, to nigdy 
wi~j nie b¢~ poSci.c... W Neustadt-Glewe przyj~ly nas Polki z Powstania 
Warszawskiego, podzielily si~ z nami swoimi porcjami. 

Trzeciego maja 1945 nie wzi.~li nas jui: do pracy, ale do ostatniej chwili 
zamykali nas w barakach. Komendant obozu, pijany jak bela, powiedzial, i:e 
za. par~ godzin wkroczy tu wojsko nieprzyjaciela, i dodal, i:ebysmy si~ nie 
bily 0 Zywnosc, kt6rajest w magazynach - a mySmy do tego czasu dostawaly 
bochenek chleba, kt6ry dzielilo si~ sznurkiem na dziesi.~ os6b ... Polowa tego 
chleba byla ai: zielona od pleSni. A teraz on m6wi, i:e w magazynach jest 
pdno jedzenia ... i on niestety nie moi:e nam dae opieki od "wroga", kt6ry 
ma tu przyjsc. Kobiety wyrywaly okna i zac~ly uciekae. Moja przyjaciOlka, 
silna, wysoka dziewczyna, zdobyla dla mnie caly bochenek chleba: ja tak 
chcialam miee caly bochenek, a teraz nie moglam go zjesc... Esesmani 
przebrali si~ w cywilne ubrania, weszli na ci~zar6wk~ i stamtllli oddali jeszcze 
salwy do magazyn6w z prowiantem; poranili jeszcze i pozabijali wiele kobiet 
i odjechali. Brama stala otwarta na wolnosc. Stalam przy oknie i nie moglam 
si~ cieszyc. Czekalam na to tak dlugo, prawie szeSC lat, a teraz nie czulam 
nic, bylam jakaS wypalona, zupelna staruszka. Dopiero nazajutrz, kiedy 
wstalam i byl taki majowy, pi~kny dzieD, i kwitly bzy, i wial lagodny 
wiaterek , nagle poczulam, ze i:yj~, i:e jestem wolna i cale Zycie jest przede 
mnll· 

Wr6cilam do Warszawy, a byla to ci~ka w¢r6wka, trwala miesi~, bo 
wszystkie dworce i szyny byly zbombardowanc. Ziemia w Niemczech palila 
si~ nawet w lasach. Ta wojna dotarla tam duro p6iniej i tez wyrzqdzila im 
duro zlego. Wr6cilam do Warszawy ... Kiedy bylam w Oswi¢miu, mys
lalam, i:e w Warszawie jest wszystko, i marzylam tylko, i:eby tam wr6cie, 
a zaraz b¢~ miala wszystko ... Ale w Warszawie nie bylo niczego, wszystko 
w gruzach, nawet te gruzy wysadzono w powietrze, i:ebysmy si~ nie mogli 
schowac pod szkieletami spalonych dom6w. Nie mialam dok~ isc, nie 
mialam co ze sobll zrobic i pomyslalam, po co w og6le przei:ylam? Nagle 
zobaczylam mojego starszego brata, Marka, jad~go na rowerze ... M6j brat 
byl przed wojnll studentem medycyny, a teraz - byl czerwiec 1945 - jui: 
jechal na uniwersytet. Zawolalam go po irnieniu, on zeskoczyl z roweru, 
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obj~1 mnie, Iudzie nas otoczyli, a on po chwili odsun~1 mnie od siebie 
i zapytal: ,,A jak ty si~ nazywasz? Jak si~ nazywala twoja mama?" Nie 
wierzyl. Po prostu nie wierzyl. 

Zyjemy. Jestesmy IudZmi. Nie jestesmy zlamanymi ofiarami, zabitymi 
ducl!.owo. Po moim wyst~ieniu podczas sesji organizowanej w Oswi~cimiu 
okazano mi wiele serdecznosa. Mi~dzy innymi jakas pani doslownie przy
Ign~a do mnie. Posz!ysmy razem zloZyc kwiaty pod pomnikiem. Schod~ 
z tej mogily - a byl snieg, duro sniegu, jakby na zam6wienie, bo ja od tylu lat 
nie widzialam Sniegu - ta pani m6wi do mnie ze wsp6lczuciem: "Czy kiedy 
was tak zabijano, nie mysleliscie, i:e wlaSciwie sprawdzaj~ si~ te slowa, iZ 
krew Jezusa spadnie na was? Czy nie mysleliscie w ten spos6b?" Dna pytala 
zupebtie naiwnie i przyjaZnie, po prostu chciala wiedziee, czy mySmY to tak 
przyj~li. .. A ja jej odpowiedzialam: "Sluchaj, ja stalam naprzeciw tych 
drut6w kolczastych, naprzeciw tej rampy, i widzialam poci~gi. i tysi~e ludzi, 
kt6rzy staIi w kolejce na smiere. Ja wtedy mySlalam tylko, dlaczego ich 
zabijaj~. Dlaczego dopuszcza si~ do czegos takiego? Jak to b~zie, kiedy 
i mnie tam wezm~, kiedy przyjdzie moja kolej, kiedy ja tam p6jd~? 
Myslalam, dlaczego moi rodzice tak si~ modlili i tyle rzeczy ofiarowali - bo 
te wszystkie rytualy zydowskie s~ bardzo trudne do wykonania. Myslalam 
o tym, jak pr.zezyc jeszcze chwil~. W og6le nie wiedzialam, czy ja istniej~ i czy 
to miejsce naprawd~ istnieje, czy to nie jest jakis zly sen." 

HalilUl Birenbaum 

HALINA BIRENBAUM swoje przezyCla z okresu zaglady utrwalHa w prozie 
wspomnieniowej Nadzieja wniera oslatnia (Czytelnik 1967,1988) oraz Powrol do ziemi 
praojcow (1991). W 1990 roku wydala zbi6r wierszy Nawel gdy sif smiek Tekst 
powyz..,zy powstal na podstawie zapisu magnetofonowego z wystq.pienia Haliny 
Birenbaum w Centrum Informacji Spotkan Dialogu Wychowania i Modlitwy 
w Oswi~miu oraz na podstawie audycji z krakowskiego Radia Mariackiego. Tekst 
me zostal autoryzowany. 
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GDZIE JEST MOJA OJCZYZNA? 


Urodzilem si~ (najprawdopodobniej) 28 lutego 1943 roku, w getcie, 
w miejscowosci Stare Swi~any koto Wilna. 

Trwala wojna swiatowa. Ziemia upijala si~ ludzk~ krwi~. "Spracowa
ni" iihermensche, "porz~dkuj~c" Europ~, dokonywali historycznego aktu 
"czyszczenia": ENDLOSUNG DIE JUDENFRAGE. 

Niczego nie pami~tam z tamtych rozszalatych nienawisci~ dni... Nie 
pami~tam oczu mojej matki, dloni mojego ojca, ptaczu mojego brata, 
pocalunku powitania ... i pozegnania... . 

* 
Min~t rok - nie potrafitem chodzic. Wrodzone lenistwo czy zaczajony 

w mi~sniach strach? A moze zdziwienie samej natury, ze pozostalem wsrOd 
i:ywych? Naprawd~ mam wstac ... wyruszyc w drog~ - i:ycia? 

Usmiechaty si~ do mnie dobre oczy m~zczyzny i niewiasty: Piotr 
W ASZKrNEL i jego zona Emilia. Ich cieple milosci~ dlonie masowaly 
moje grube, leniwe tydki; ich kochaj,!ce oczy zach~aty: 

- Chodi, Romciu, chodi do mamusi ... 
- Chodi, Romciu, do tatusia ... 

Niczego nie pami~tam ... 
Pie r w s z y zap ami ~ tan y 0 bra z - jakby we snie, ale bardzo 

wyrainy: jakid duze pomieszczenie; przy oknie matka, pochylona nad 
wiadrem, tlucze siekaczem gotowane ziemniaki - pokarm dla kur i swin. 
Stoj~ trzymaj~c si~ kurczowo jej spodnicy; nogami dotykam niecki, w kto
rej znajdowaly si~, zanurzone we wrz~tku, upr~dzone z wetoy nitki. 

- Musiu, na r,!czki, na r~czkil... 
- Zaraz, Romciu, juz mamusia weimie na r~czki, juz ... 

Niestety, zanim znalazlem si~ na jej ~kach, potkn~lem siy i wpadlem 
PUN do niecki z wrz~tkiem. Przerailiwy krzyk, piek~cy hOI... i na tym 
"film" siy urywa ... Wedlug mojej matki zapamiytane przeze mnie wydarze
nie mialo miejsce, gdy zaczynalem chodzic; mialem rok i dwa miesi~ce. 
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Niczego nie pami~tam z transportu do Polski, w roku 1945. Wysiedlen
cOw, ktorym Polska "przesun~la sif' na zachod, wieziono na tak zwane 
"Ziemie Odzyskane"; tym sposobem wi~kszosc polskich rodzin ze Swi~cian 
malazla si~ w Lidzbarku Warminskim. Piotr i Emilia Waszkinelowie 
opuscili transport w Bialymstoku i zamieszkali w niedui:ej wiosce Losiniec 
(kolo Korycina, powiat Soko&a). Stlld, przed wieloma laty, osiemnastolet
nia Emilia Chorlliowna wyjechala do Francji w poszukiwaniu pracy. Teraz 
wracala do rodzinnego domu - z m~zem i synkiem. Ten ostatni - czarno
wlosy, jllkajllcy si~, skory do placzu, najch~tniej siedzialby u matki na 
kolanach, ewentualnie chodzil za nill ws~dzie jak kurczak za kwokll, 
trzymajllc si~ maminej spoonicy. Bal si~ bye sam, l~kal si~, ze go zostawill ... 
Lubil tez bye z ojcem, ale jego najcz~sciej nie bylo w domu. 

Pewnego dnia bylem wlasnie z ojcem w jego warsztacie mieszczllcym si~ 
w stodole, gdy nieoczekiwanie pojawilo si~ dwoch sowieckich zolnierzy. 
Przewieszone przez pierS automaty i bardzo krotka rozrnowa: 

- Wodku imiejesz? 
- Niet, u mienia niet wodki. 
- Szto, sukinsyn! Nie imiejesz wodki? Posmotrim ... 
Jeden z nich pchnlll ojca lufll w pierS, pokazujllC mu drog~ do wyjscia. 

Krzyknlliem przestraszony i przestraszylem si~ wlasnego krzyku. Zolnierz 
spojrzal na mnie i, 0 dziwo, usmiechnlll si~ - jakos chyba Zyczliwie ... 
Wybieglem z glosnym placzem. Tymczasem w domu zauwaZono juz "wizy
t~". Znalazla si~ wooka. Krasnoarmiejcy odeszli z lupem. Ojciec byl wolny ... 

Poniewaz "gniazdo" rodziny Chor~ch okazalo si~ zbyt ciasne dla 
przybyszow z Wilenszczyzny, latem 1946 roku rodzina Waszldnelow osied
lila si~ w Pasl~ku kolo E1blllga. Nieduza rnie§cina, liczllca wowczas okolo 
10 tysi~cy mieszkancow, byla dla mnie "portem" dluzszego postoju. 

Zamieszkalismy na osiedlu polozonym wlaSciwie poza miastem. Nazy
walo si~ to Kolonia Robotnicza: jednorodzinne, niemal identycme domki 
ustawione wzdluz dosyc szerokiej, niewybrukowanej drogi. Byla to moja 
pierwsza droga, na ktorll zaczlliem wychodzic sam. 

Poznawalem dzieci, ktore ch~tnie bawily si~ ze mnll, chociaz bylem 
raczej ucillzliwym towarzyszem zabaw; jllkalem si~, a ponadto - balem si~ 
wszystkiego: indyka, psa, koguta, g~si. Okropnie balem si~ myszy, ale 
balem si~ tez samolotu; kiedy uslyszalem jego warkot, padalem na ziemi~ 
drzllc z przerai:enia. Mama wielokrotnie tlumaczyla mi, ze samolotow nie 
trzeba si~ bac: juz nie rzucajll bomb, nie strzelajll do idllcych drogllludzi. 
Powoli oswajalem si~ ... 

Ale zaledwie przestalem si~ bac indyka, g~si i samolotu, pojawil si~ nowy 
niepokoj ... Nie wiedZllc 0 tym, wkraczalem na innll "drog~" - do siebie. 

Mialem cztery lub pi~c lat, byl wi~ rok 1947 albo 48; poine letnie 
popoludnie; wracalem do domu, gdy dwoch pijanych m~zyzn krzykn~lo 
za mnll: 
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- Zyd, Zyd, Zydowski bajstrukI 
Kiedy obejrzalem si~ w ich stron~ - wybuchn~li Smiechem. Nie mialem 

w'ltpliwosci, Ze mnie przezywali. Ucieklem przestraszony do matki i usilo
walem jej wydumaczyc, co si~ wydarzylo. W ogole nie rozumialem, co to 
znaczy "Zyd". Dlaczego przezywali mnie Zydowski "bajstruk"? Wiedzia
lem, Ze bajstruk to ktos, kto nie rna ojca alba - jest dzieckiem pod
rzuconym. Ale ja przeciez mialem tatusia i mamusi~, ktorzy mnie bardzo 
koch ali. Dlaczego wi~ tamci wolali na mnie b a j s t r uk i do tego jeszcze 
jakis z y dow ski? 

Moje pytania pozostaly bez odpowiedzi. Matka trumaczyla mi tylko, Ze 
dobrzy i mll,drzy ludzie na pewno nie b¢'l za mnll, wolac tak jak ci glupi 
pijacy. Zreszt'l glupich w ogole nie trzeba sluchac: trzeba ich unikac. Bylo 
to moje pierwsze spotkanie z tym, co morna by nazwac antysemityzmem. 

Potem wielokrotnie - w Pasl~ku, zwlaszcza gdy bylem mlodszy (mniej 
wi~j w okresie szkoly podstawowej, 1949-1956) - znajdowalem si~ 
w sytuacji podobnej do opisanej. Spotykalem si~ z ro:inymi dwuznacznymi 
uwagami czy zlosliwymi aluzjami na temat "zydk6w". Najbardziej wpra
wialy mnie w zaklopotanie pytania typu: do kogo ty wlasciwie jesteS 
podobny, do ojca czy matki? Zupelnie nie umialem sobie poradzic z tym 
pytaniem, gdyz nie bylem podobny ani do ojca, ani do matki. Oni byli 
szatynami 0 typowo slowianskich twarzach; ja rnialem g~ste krucze wlosy 
i rysy zupeloie inne. Przeiywalem to az do bolu. PoniewaZ jednak bylem 
bardzo kochany przez rodzic6w, wlasnie ich milose byla najlepszym 
"balsamem" lagodz'lCym b6l. 

Jed n akZe, mimo przejawow tej wielkiej rniloSci, rosnll,c i dojrzewaj'lc, 
coraz gl~biej przeiywalem moj'l odrniennosc, zwlaszcza w wygl'ldzie ze
wn~trznym. Nie bylem podobny do nikogo w - blizszej czy dalszej 
- rodzinie moich rodzic6w. Wertowalem albumy ze zdj~ami, szukajll,c 
podobienstwa do siebie. Nie znajdowalem. 

Poniewaz lepszy kontakt rniafem z matkll" moglem postawic jej takie 
pytania, ktorych nie odwaZylbym si~ postawie ojcu. Wlasnie jedno z takich 
pytan, a raczej okolicznoSci, jakie temu towarzyszyly, szczegolnie odcisn~lo 
si~ w mojej swiadomosci. J ak si~ potem okazalo, moje zachowanie zaniepo
koilo rowniez moj'l polsk'l matk~. 

Chodzilem juz chyba do pi'ltej klasy. 
Jesienne popoludnie. Ojciec jeszcze nie wr6cil z pracy. Stalem przed 

duzym lustrem w pokoju i rozczesywafem, lekko wowczas kr~Cll:c'l si~, 
czupryn~; mialem zabrae si~ do odrabiania lekcji. Mama siedziala przy 
piecu i cos cerowala. Bardzo chcialem bye podobny do ojca i oto - wreszcie 
- wydawalo mi si~, Ze cos dostrzeglem; wystrzelilem pytaniem: 

- Mamusiu, zobacz, jestem podobny do tatusia, prawda? 
Matka jednak zawahala si~ z odpowiedzi'l, nie potwierdzila od razu 

mega "odkrycia", wi~c wdarlem si~ natychmiast w ten krociutki interwal 
ciszy z krzykiem: 

- Bo jak jestem Zydem, to zobaczycie, co ze sobll, zrobi~!1! 
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Spojrzawszy gl¥biej w lustro, dostrzeglem przerai:onll, twarz matki i lzy 
w jej oczach. 

Nie pami¥tam jui:, co mowila potem, ani co mowilem ja. Pami¥tam 
emocje, nie slowa: bylem zawstydzony, wiedzialem, i:e zrobilem jej przy
krose. Ale tei: wiem na pewno, i:e krzyknll,lem to, co wowczas czulem: nie 
chcialem bye Zydem, balem si¥ nim bye! Dlaczego? Powody byly roi:norod
ne... Przede wszystkim jednak chcialem bye dzieckiem tych, 0 ktorych 
sll,dzilem, i:e Sl! moimi rodzicami, a oni byli Polakami; chcialem bye taki 
sam jak dzieci w szkole, a to byly polskie dzieci. Dookola rnieszkali Polacy; 
o niektorych mowiono, i:e Sll, Litwinami lub Ukraincami, zdarzaly si¥ 
rodziny niemieckie. Nie bylo W okolicy i:adnej i:ydowskiej rodziny. 

W 1956 roku, po ukonczeniu szkoly podstawowej, w czasie wakacji 
pojechalem z ojcem w jego - i moje - strony rodzinne, to znaczy na 
Wilenszczyzn¥. W rodzinnej wiosce ojca - Wejszyszkach, kolo Lyntup 
- mieszkal brat ojca. Zostaiismy przyj~ z ogromnll, radosci~ i rnilosci~. 

Pewnego dnia ojciec zaproponowal wycieczk¥ do Podbrodzia - rnias
teczka kolo Wilna - gdzie slui:yl w wojsku, w kawalerii. Ojciec byl radosny; 
pokazywal, gdzie mieScily si¥ jego koszary; dziwil si¥, i:e w pomiesz
czeniach, w ktorych niegdys staly konie, teraz mieszkajll, ludzie. Wi¥kszose 
przypadkowo zaczepianych podbrodzian mowila po polsku, tylko nie
ktorzy - po rosyjsku. Wlasnie jeden z takich zaczepionych polskich 
rozmowcow ojca, starszy m¥i:czyzna, dowiedziawszy si¥, i:e jestesmy gos
6mi z Polski, po paru wymienionych zdaniach - nie pami¥tam, 0 czym 
- wskazujll,c na mnie palcem, zagadnll,l ojca: 

- A skll,d pan wytrzasnl!,l tego i:ydka? 
Drgnll,lem jakby przepuszczono przeze mnie prll,d. Ojciec przygarnll,l 

mnie, a do tamtego niemal krzyknll,l po rosyjsku: 
- Ty, SW 010CZ, otkuda u tiebia takije faszystowskije woprosy?! - I nie 

czekajll,c na odpowiedz, skierowal par¥ "soczystych" rosyjskich prze
klenstw w stron¥ oddalajll,cego si¥ pospiesznie rozmowcy. Tulll,c si¥ do ojca, 
stalem przestraszony i zarazem zdziwiony. 

Mielismy jeszcze jechae do Wilna i Swi~an. Nie pojechalismy. Na 
dworcu w Podbrodziu ojciec wypalil dui:o papierosow; byl zdenerwowany. 
Nie mowil nic. W pocill,gu wtulilem si¥ w niego, jak w dobrych dzieci¥Cych 
czasach, choe mialem jui: trzynascie lat. Par¥ razy pogladzil mojll, glowin¥. 
Czulem si¥ bezpieczny. Nie bylo i:adnych pytan z mojej strony - i:adnych 
wyjasnien re strony ojca. Gdy wrocilismy do stryja, nikt - przy mnie - nie 
wspomnialo zajsciu w Podbrodziu. Ja tei: nie zamierzalem nikomu 0 tym 
opowiadae, balem si¥ samego wspomnienia. Zdecydowanie nie chcialem 
jui: jechae ani do Wilna, ani nawet do Swi¥cian. 

W liceum, do ktorego uc~szczalem od 1956 do 1960 roku, problem 
i:ydowski jak gdyby wyparowal. Mlodziei: licealna jest jui: troch¥ mll,drzej
sza; ponadto bardzo dobrze si¥ uczylem. Rodzice byli dumni. W klasie 
maturainej - gdzieS w lutym - podczas rozmowy z katechetll, wyrwalo mi 
si¥, i:e jak zdam matur¥, to pojd¥ do serninarium duchownego. Prze
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straszylem si~ tego, co powiedzialem, ale poniewaz juz si~ stalo, wydawalo 
mi si~, Ze musz~ dotrzymac slowa. Musz~ tam pojsc; nie moma rzucac slow 
na wiatr - powtarzalem zaniepokojony ... 

Jeszcze tego samego dnia wieczorem zwierzylem si~ ojcu z owego 
"wyznania" uczynionego ksi¢zu. Reakcja ojca rozdraZnila mnie: 

- No, no, co ja slys~. A co kaZesz zrobic z tymi dziewczynami? 
- dopytywal si~ i:artobliwie, daj'l,c mi jednoczesnie do zrozumienia, Ze nie 
traktuje powainie tego, co mowi~. 

Podzialalo to na mnie jak plachta na byka. 
- Mog~, oczywiscie, tego nie wytrzymac i wyst'l,pic - ripostowalem ojcu 

- moZe nawet nie mam zadnego powolania, ale skoro powiedzialem 
ksi¢zu, to powinienem tam pojsc. 

Ojciec wyrainie nie byl zadowolony, ani z mojego trumaczenia, ani 
- tym bardziej - z samej perspektywy, Ze moglbym zostac ksi¢zem. 
Widzial we mnie lekarza, nie ksi¢za; ostatecznie - nawet artyst~ (poniewaz 
gralem na akordeonie, wyst~powalem w teatrze szkolnym i wygrywalem 
szkolne konkursy recytatorskie), chociai: przedtem wielokrotnie wyrazal 
zastrzeZenia pod adresem stylu zycia artystow. 

Postawa ojca zupelnie mnie zaskoczyla ... Rodzice - obydwoje - byli 
lud2mi gl~boko wierz'l,cymi. Religia nie byla dodatkiem do ich Zycia; onaje 
formowala. Nigdy nie mowiono mi: idi do kosciola, czy: odmow pacierz. 
Szedlem tam wraz z nimi i modlilem si~ wraz z nimi. 

Moim osobistym problemem w starszych klasach licealnych bylo wlas
nie to, Ze swiat wiary - tak drogi rodzicom - dla mnie stawal si~ coraz 
bardziej odlegly. Dobrze si~ uczylem i teoria Oparina wyjasniaj'l,ca po
wstanie swiata byla dla mnie rewelacj'l,. Wydawalo mi si~, ze wyjasnia ona 
"Niebo" i "Ziemi~"; jakis Stworca b'l,di Odkupiciel wydawal si~ zb¢ny! 
I wlasnie dlatego, gdy wyrwalo mi si~ przed ksi¢zem, Ze pojd~ do 
seminarium, przestraszylem si~ wlasnych slow. 

I oto kiedy - poniek'l,d wbrew sobie - wyrazilem gotowosc pojscia tam, 
gdzie, jak moma by przypuszczac, mogli chcie6 widzie6 mnie rod zice, 
zderzylem si~ z postaw'l" ktorej najmniej si~ spodziewalem. Ale taka 
wlasnie postawa ojca niejako "rozgrzala" mnie. Upadem si~. Zdecydowa
lem si~ postawic na swoim. Matka nie wyrazala ani sprzeciwu, ani 
akceptacji. Plakala po k'l,tach. Wydawalo mi si~ to wszystko bardzo 
dziwne, ale trwalem w uporze. 

W polowie wrzeSnia 1960 roku znalazlem si~ w Olsztynie, w WYZszym 
Seminarium Duchownym. 

20 paidziemika tegoz roku ojciec, wychodz'l,c z domu, upadl na 
schodach: zawal serca zwalil go z nog, a bezwladnie padaj'l,c, uderzyl glow'l, 
o posadzk~ - nagla smierc. 

Pierwsz'l, moj'l, reakcj'l, byla oczywiscie ch~ ucieczki z seminarium. 
Przeciez ojciec nie chcial, abym tam byl; sprzeciwilem si~ jego woli, czulem, 
jakbym to ja go zabil. Absolutna ciemnosc i bol. Po pogrzebie wyznalem 
matce, Ze chyba nie powinienem juz wracac do Olsztyna. 



91 GDZIE JEST MOJA OJCZYZNA? 

- Przeciez tatuS nie chcial. 
- 0 niel - zareagowala natychmiast - tatus bardzo ci~ kochat To nie 

tak. Nie b¢zie ci si~ podobalo, nie b¢ziesz sobie radzil-wyst~pisz. Twoje 
Zycie, twoj los. - Zacz~la plakae... ja wraz z ni~. Chcialem zapytae, 
dlaczego ojciec tak zdecydowanie nie chcial, abym zostal ksi¢zem - nie 
starczylo rni sit Bolalo wszystko... Ojciec mial zaledwie 52 lata. Tak 
bardzo mnie kochal, tak bardzo byl potrzebny. Dlaczego Bog zabiera mi 
ojca? 

Po powrocie z Olsztyna zwrocilem si~ do Rektora z moimi rozterkami. 
Powiedzial mi, Ze nie mog~ podejmowae tak waznej decyzji natychmiast, 
poniewaZ jestem zszokowany tym, co si~ stalo. JeZeli po rniesi~u pod
trzymam ch¢ wyst~pienia, to odda mi papiery i b¢~ mogl wrocie do 
domu. 

Po miesi~cu juz nie chcialem wyst~pie. Smiere ojca - jego wspaniala do 
mnie rnilosc - stala si~ poniek~d wyzwaniem, zakladem, kredytem. Powie
dzialem sobie: stawka jest bardzo wysoka. Ojciec bal si~, Ze sobie nie 
porad~ - musz~ bye dobrym ksi~zem' Oczywiscie, bylem na pocz~tku 
drogi. Mialem 17 lat. Przede mn~ bylo sZeSe dlugich lat teologicznych 
studiow i zdawalem sobie spraw~, Ze wszystko moZe si~ zdarzye . 

• 
Nie zdarzylo si~ nic szczegolnego. Mama przysylala rni paczki z owoca

mi, z czyst~ bielizn~. Na wakacje jechalem do Pasl~ka, gdzie troch~ 
pomagalem jej w gospodarstwie. J eSli chodzi 0 same studia - wyniki 
mialem wysrnienite. Zdaje si~, Ze nie stwarzalem moim przelozonym 
Zadnych powainiejszych problem ow wychowawczych. Z kolegami tez nie 
mialem zadnych "potyczek". Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywaly, 
Ze zbliza si~ powoli koniec studiow - zostan~ ksi¢zem. 

Pod koniec pi~tego roku bylismy wzywani na indywidualne rozmowy 
z Rektorem. Byly to rozmowy rutynowe, nie oczekiwalem wi~c niczego 
nadzwyczajnego po tym spotkaniu. Mylilem si~. Zaraz na pocz~tku ksi~dz 
Rektor oznajrnil, Ze s~ powame w~tpliwosci, czy jestem ochrzczony. 

A wi~ jednak chyba jestem Zydem - pomyslalem. Wreszcie dowiem 
si~ czegos konkretnego w tej materii. Niestety, szybko si~ zorientowalem, 
Ze do Rektora musialy dojse jakies dobrze mi znane plotki na moj temat. 
Nie wymienil zadnych nazwisk, zadnych konkretow, jedynie przypusz
czenia, domysly. A poniewaz jeszcze Zyje - i oby jak najdluzej Zyla - moja 
chrzestna matka, Krystyna Gapikowa, bezposredni i urz¢owy swiadek 
chrztu, cala "afera" okazala si~ nadmuchan~ mydlan~ bank~. 

Przez sZeSc lat studiow nikt mnie "Zydem" nie przezwal. Problem 
Zydowski znikl, co wydawalo mi si~ czyms nadzwyczajnym. 0 ile bowiem 
w latach chlopi~cych tak wielu widzialo we mnie "Zyda", to w latach 
mlodzienczych - zwlaszcza podczas studiow - Zyd we mnie byl wyrainie 
"na urlopie". Zdawalem sobie jednak spraw~, ze u :lrodel podejrzenia 
o brak chrztu znajduje si~ "cos", co idzie ze mn~. Bylem jednak wci~ 
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gl~boko przekonany, iz u podstaw tego wszystkiego tkwi - tylko i wyl~cz
nie - plotkal Tlumaczylem sobie: mam troch~ inn~ urod~ i to draZni ludzi 
oraz pobudza ich fantazj~. 

Z drugiej zas strony, wlaSnie w okresie studiow przestalem si~ baC 
"Zyda". Przez wszystkie lata pobytu w seminarium Spiewalismy piesn 
o kaplanskim powolaniu, w ktorej byla tak strofa: "Jezus zabral mi seree 
i kochaniem zrnogl." W samej rzeczy bylem wowczas -- i dzis jestem 
- zakochany w Zydzie, Jezusie z Nazaretul Kiedy wi~ zdalem sobie 
spraw~, Ze mam zostac Jego wybranym uczniem - kaplanem, wobec faktu 
powracaj~cych wci~z podejrzen 0 Zydowskie pochodzenie pomyslalem: 
byloby cudownie, gdybym naprawd~ byl Zydem ... 

19 czerwca 1966 roku, w bazyliee katedralnej we Fromborku, otrzyma
lem swi~ia kaplanskie. Przez rok pracowalem w parafii w Kwidzynie, 
gdzie par~ osob zdll:iYlo dojrzee we mnie "Zyda". Bylem tym po c~Sci 
ubawiony, po cz~sci - uszc~sliwiony. Po roku znalazlem si~ na studiach 
w Katolickim Uniwersytccie Lubelskim. W roku 1970 ukonczylem Wydzial 
Filozofri i od 1971 rozpoc~lem pra~ na tymZe wydziale . 

• 
W 1975 roku matka sprzedala jednorodzinny domek w Pasl~ku i za te 

oraz cz~sciowo za moje pieni~dze - przeciez juz pracowalem - kupilismy 
mieszkanie w Lublinie. Po 15 latach przerwy znowu mieszkalismy razem. 
Pocz~wszy od roku 1960, gdy rozpoc~em studia, bylem w domu w Pas-
1~1ru jedynie gosciem. Teraz matka stala si~ moim "gosciem". A tak 
naprawd~: ja stalem si~ znowu "dzieckiem", a ona - wspanial~, trosk1iw~ 
kochaj~~ Matk~. 

Dla mnie byl to pocz~tek kontynuacji albo, mowi~c inaczej , 
kontynuacja i zarazem pocz~tek czegos nowego. Byla to poniek~d kon
tynuacja mojego Zydowskiego problemu, poniewaz w Lublinie docieralo 
do mnie wiele przero:inych "wiesci", ktore budzily mnie niejako ze snu. 
Coraz intensywniej wdzieralo si~ do swiadomosci pytanie: a moze faktycz
nie jestem Zydem? Coraz cz~Sciej takie pytanie piel~gnowalem w sobie, 
a moZliwosc twierd~cej odpowiedzi juz mnie nie przerazala. 

Wlasnie dlatego obecnosc matki przy mnie w Lublinie nazywam 
poe z ~ t k i e m kontynuacji, poniewaz moja postawa w kwestii Zydowskiej 
byla dla niej pocz~tkiem czegos dotychczas nie znanego. Szybko zorien
towala si~, Ze ju:i nie tylko nie balem si~ Zydow, ale ich kochalem. 
Kochalem ich z wielu powod6w, mi¢zy innymi dlatego, Ze przez wieki byli 
Narodem szczeg6lnie poddanym cierpieniu; od strony religijnej: wszystko 
to, co bylo - i jest - najcenniejsze w chrzescijanstwie, rna Zydowskie 
korzenie. Poniewieranie Zyda jest poniewieraniem Jezusa, Jego Matki, 
wszystkich Jego najbli:iszych uczniow - Apostolow. 

W rozmowach z matk~ zupetrue swiadomie i celowo, kiedy tylko byla 
po temu okazja, podejmowalem temat Holocaustu. Dna - i to bylo dla 
mnie zastanawiaj~ce - w ogole nie chciala 0 tym mowic. Milczala alba 
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- chyba swiadomie - zmieniala temat. Czasami czytalem jakies fragmenty 
opowiadan 0 cierpieniach Zydow podczas ostatniej wojny. W owczas cz~sto 
w jej oczach pojawialy si~ lzy. 

Kiedys, widZl!,c klltem oka, Ze ociera lzy, przerwalem lektur~ i zapyta
lem wprost: 

- Mamo, dlaczego placzesz? Czy ja jestem Zydem? 
- A czy ja ciebie nie kocham? - odpowiedziala natychmiast placzllc 

niemal glosno. 
Bylo mi przykro sluchac takiej odpowiedzi b¢llcej wlaSciwie skierowa

nym do mnie pytaniem. Byla wspanialll matkll i bardzo mnie kochala. Ale 
ta jej, wielokrotnie mi udzielona, odpowiedz-pytanie byla wskazowkll, Ze 
trzeba powracaC do tych tematow, ze cos tu si~ jednak kryje ... 

W Pasl~ku czasami skar:iylem si~, ze m.i dokuczajll, wowczas matka 
zawsze zapewniala: 

- JesteS naszym kochanym synkiem. Nie sluchaj zadnych lobuzow. 
W Lublinie nigdy nie powiedziala mi, Ze jestem jej rodzonym dzieckiem, 
chociai: jll do tego prowokowalem. Chcialem to wyrainie uslyszec. Nie 
uslyszalem. 

C~sto kierowalem rozmow~ na Lyntupy (tam mieszkali Emilia i Piotr 
Waszkinelowie przed wojnll i na poczlltku wojny) oraz na Swi~any, do 
ktorych przyjechali w latach wojny i gdzie mieszkali do jej zakonczenia. 

* 
WlaSnie taka rozmowa toczyla si~ w kuchni, przy kolacji, 23 lutego 

1978 roku. Rozmawialismy 0 Swi~anach okresu wojny; w pewnym 
momencie wprost zapytalem: 

- Mamo, a Zydzi? ZnalaS w Swi~anach Zydow? 
Spojrzala na mnie i zamilkla, jakby siy wewnytrmie mocowala ... 

- Romek - zac~la po chwili - przeciez wiesz, Ze w czasie wojny, gdy 
przyszli Niemcy, w 1941... - Gios jej zadrZaI, w oczach pojawily si~ lzy. 
Wzilliem jej dlonie w swoje r~ce i ucalowalem, prosZl!,c, aby mi wreszcie 
powiedziala calli prawd~. I wtedy po raz pierwszy w :iyciu uslyszalem: 

- Miales wspanialych Rodzicow, i bardzo ci~ kochali 
- byli Zydami; zostali zamordowani. Ja tylko ratowalam 
ci~ od smierci. 

* 
Spodziewalem si~ takiej wlaSnie odpowiedzi, czekalem ponieklld na nill, 

a kiedy wreszcie uslyszalem, zawirowalo mi w glowie ... 
Wracalem do siebie ... Nie b~~ siy silil na przedstawienie tego, co 

prze:iywalem. Pamiytam, Ze pierwszym pytaniem, jakie mi si~ wowczas 
wyrwalo, bylo: 

- Mamo, dlaczego tak dlugo ukrywalas prawd~?1 
- A przypomnij sobie - mowila przez lzy - cos ty powiedzial w Pasl~ku, 
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stojll,C przed lustrem, przypomnij! Bardzo mnie to zabolalo i pomyslalam 
wtedy, i:e nigdy nie powiem ci prawdy. Teraz zmienild siy... 

W najwyZszytn napiyciu czekalem, co jeszcze uslyszy. 
- Gdyby nie twoja matka... - zaczyla. - MialeS wspanialll" ml!drll, 

i dobrll, matky ... Ja siy balam, bardzo siy balam. Za ratowanie Zyda, nawet 
niemowlycia, jakim wowczas byleS, grozila smierc. Nie mielismy, jak wiesz, 
wlasnego mieszkania, wynajmowalismy pokoj ... Thunaczylam to, bydll,c 
w getcie, twojej mamie. Dna sluchala, ale jakby nie slyszala. Patrzyla na 
mnie, a jej smutne oczy - ty masz oczy matki - mowily wiycej niz 
jakiekolwiek slowa. 

,,- ON wszystko widzi" - powtarzala - "iycie jest w JEGO ryku, ale 
trzeba ratowac przynajmniej tego, kto sam nie moze siy ratowac. Proszy, 
niech pani ratuje moje dziecko, niemowly... Jest pani osobll, wierzll,Cl!, 
chrzescijankll,; pary razy mowila rni pani, i:e wierzy w Jezusa: przeciez Dn 
byl Zydem! Niech pani wiyc ratuje iydowskie niemowly w imiy Tego Zyda, 
w ktorego pani wierzy. Jak to malenstwo wyrosnie, zobaczy pani, on 
zostanie ksiydzem, bydzie nauczalludzi ... " 

• 
Slyszalem, jak walilomi serce ... Przeciez, nic 0 tym nie wiedzll,c, 

zrealizowalem to, co w tamtej tragicznej chwili mowila moja rodzona 
Matka Matce polskiej. - Znaczenie, ciyzar matczynych slow! 
Dlaczego uiyla wlaSnie takich argumentow? Moina jedynie snuc domys
ly ... Na pewno chciala przekonac chrzescijanky do ratowania i:ycia i:ydow
skiego niemowlycia. A wiyc ratowala mi zycie!!! . 

- Nie moglam odmowic twojej mamie - mowila, wycierajll,c lzy, moja 
polska matka - to byloby tak, jakbym siy wypada swojej wiary. Miales 
kochajll,Cl!" bardzo ml!drll, i odwain~ matky. Miala odwagy urodzic ciy 
w taki straszny czas i jej slowa niejako zmusily mnie, bym ciy ratowala. 
Reszta byla juz w ryku Boga ... 

• 
Zapytalem 0 moje rodowe nazwisko. Uslyszalem smutn~ odpowiedz: 
- Nie wiem, nie pytalam. Na pewno twoja mama mowila, ale ja nie 

staralam siy zapamiytac. Mowiy ci, i:e siy balam. To byly okropne chwile. 
BaIismy siy z tatusiem nie tylko Niemcow; balismy siy wszystkich: Pola
kow, Litwinow, Ruskich, sll,siadow i w ogole znajomych. Nie wiem, jak 
bym siy zachowala, gdyby ktos doniosl. Nie wiem ... Ja nie bylam bohater
kll,. Po pro stu nie chcialam znac Zadnego nazwiska. Gdyby ktos doniosl, to 
mogliby mnie zabic, a ja, n i e k I ami ll, c, powtarzalabym: to jest moje 
dziecko, ja je kocham. 

Moja wspaniala polska Matka. Byla bohaterk~! Chronila mnie w czas 
wojny i pokoju; zawsze - bardzo kochala. 

o moim domu rodzinnym dowiedzialem siy niewiele. Dwa zaparniytane 
przez Waszkinelowll, fakty okazaly siy bardzo cenne. Pie r w s z y: m6j 
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rodzony ojciec byl krawcem w Swi¢anach; mial dui:y ladny zaklad 
krawiecki na rynku. Kiedy przyszli Niemcy, kazali mu - poniewai: byl 
bardzo cenionym krawcem - pracowac w jego wlasnym warsztacie. Dr u 
gi: mialem brata, i moja matka wolala na niego: Muleczka, Szmulek, 
Samuel... 

Gdy weszli Niemcy i stawalo si~ coraz bardziej oczywiste, Ze Zyd6w 
czeka zaglada, m6j brat Samuel - urodzony w 1938 lub 39 roku - zostal 
ukryty u jakiejs rodziny litewskiej mieszkaj~j w Swi¢anach. Nikt nie 
oczekiwal mojego zaistnienia; kiedy jednak stalo si~ one faktem, przed 
moj~ matk~ pojawil si~ szereg przeszkOd, a kaida grorua smierci~: naj
pierw nalei:alo ukryc przed Niemcami oraz szaulisami (Iitewska policja) 
sam fakt ciCliY; potem urodzic i, wreszcie, ukrywac niemowl~ tak dlugo, jak 
dlugo si~ da. Chociai: wi~ moje zycie od samego poc~tku naznaczone 
bylo pi~tnem smierci, rodzice Zywili nadziej~, ze los ich pierworodnego 
syna jest bezpiecmy. 

I oto, juz po moim przyjSciu na swiat, ludzie ukrywaj~cy Samuela 
przyprowadzili go z powrotem do getta. W takiej sytuacji moja matka 
zdecydowala si~ na szukanie opieki dla mnie. Wiadomo, Ze Zydzi placili 
- tym, co mieli - za udzielan~ im pomoc. Tymczasem moi rodzice nie mieli 
juz niczego cennego do oddania, albowiem ludzie, kt6rzy ukrywali Samue
la, otrzymali za to wiele kosztownosci, a odprowadziwszy mojego brata, 
niczego nie oddali. 

Ostatecznie "w posagu" otrzymalem pieluszki i kolderk~, w kt6r~ 
bylem owini~ty, oraz - i s~ to obecnie moje najwi~ksze "skarby" - samo
war i ~czn~ wag~ (nazywano to berzmien) . 

• 
Od lutego 1978 roku wiedzialem wi~ 0 sobie niemal wszystko i zara

zem nie malem tego, co najwainiejsze: mojego rod owego nazwiska ani 
imioo moich rodzic6w. Myslalem dniami i nocami: a moze gdzies jeszcze 
i:yj~? A moZe zyje chociai: m6j brat? 

W nastwnym roku malazlem si~ po raz pierwszy w Laskach pod 
Warszaw~, gdzie pomalem siost~ Klar~ Jaroszyt1sk~. Poniewaz po roz
mowie z nil! szybko zorientowalem si~, Ze w czasie wojny byla aktywnie 
zaangaiowana w ratowanie Zyd6w - odmaczona medalem "Sprawiedliwy 
wsrOd narod6w swiata" - wymalem jej prawd~ 0 sobie. Chcialem wypo
wiedziec to przed kims zaufanym, ale nade wszystko wyrazilem pragnienie 
szukania jakichs "Slad6w" mojej rodziny. Prosilem siostr~ 0 zapami~tanie 
dw6ch informacji, kt6re wydawaly mi si~ istotne: okolicmosci dotyCZll,ce 
mojego ojca oraz imi~ mojego brata. 

Rozpoczl!l si~ okres oczeldwania. Min~lo 10 lat. Powoli tracilem 
nadziej~ na odnalezienie jakichkolwiek slad6w moich najblizszych. Kore
spondencyjne poszukiwania siostry KJary nie dawaly Zadnych rezultat6w. 
Wreszcie, po 1989 roku, siostra wyjechala do Izraela i tam trafila na slad 
i:ydowskiej gminy ze Swi~ian. Zorganizowano jej natychmiast spotkanie 
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z reszt'l- ocalalych z wojny mieszkanc6w Swi~an zamieszkuj'l-Cych Tel
-Awiw i okolice. Dwie infonnacje, ktore posiadala siostra, okazaly siy 
wystarczaj'l-ce, aby trafic na slad. 

6w krawiec, ktoremu Niemcy kazali pracowac w jego wlasnym warsz
tacie, nazywal siy Jakub WEKSLER; jego zon'l- byla Baria, z domu 
WAISKONSKA (niektorzy wymawiaj'l- WAISZKUNSKA); Wekslerowie 
mieli synka imieniem Samuel. Co wiycej, w ksiydze przedstawiaj'l-cej dzieje 
gminy i:ydowskiej w Swi~anach pokazano siostrze Klarze zdj~e mojej 
rodzonej matki. Jest to zdjycie przedstawiaj'l-ce czlonkow organizacji syjo
nistycznej z lat trzydziestych; moja mama siedzi w srodku - byla wowczas 
przewodnicz'l-Cll tej organizacji. 

W roku 1989, 15 kwietnia, zmarla na moich rykach moja polska matka. 
Wiosnll 1992 roku przyjechala do Lublina siostra Klara JaroszyD.ska, 
PrzywozllC zagubiony, wydawalo siy bezpowrotnie, slad moich najbliZszych 
oraz zdjycie mojej rodzonej matki. W tym samym czasie okazalo siy, Ze 
Zyjlljeszcze - w Natanii - rodzony brat i siostra mojego ojca. Jeszcze tego 
samego roku pojechalem do Izraela, aby ich zobaczyc . 

• 
Przyjyty zostalem ze lzami i niewyobrazalnll wprost milosci'l-. Ciocia 

- Rachela (Rosa) SARGOWICZ z domu Weksler (zmada w listopadzie 
1992 roku) oraz stryj - Cwi WEKSLER - staruszkowie mocno sponiewie
rani wojnll. Oboje wiedzieli 0 istnieniu Samuela; moje istnienie bylo dla 
nich absolutnll niespodziankll. Jeszcze w 1941 roku uciekli w gl'l-b Rosji . 
Stryj przeszedl przez czysciec sowieckich lagrow. 

Dwie i:yj'l-ce kolezanki mojej rodzonej matki wiedzialy, Ze Baria Weks
lerowa pod koniec 1942 roku chodzila - uzywaj'l-C ich wyraZenia 
- "z brzuchem". Na pocz'l-tku 1943 roku obie uciekly do partyzantki, 
a wiosnll1943 pozostalych jeszcze przy i:yciu Zydow ze Swiycian wywiezio
no do Kowna i Wilna. 

Moich najbliZszych zamordowano prawdopodobnie w getcie wilenskim 
lub w Ponarach. 

• 
Mnie pozostal przepalony samowar i ryczna waga - milcz'l-CY swiad

kowie tamtych okropnych nocy i dni. 
Nie tylko. 
Dzis wiem , ze pozostaly ze mnll oczy mojej matki, usta mojego ojca, l~k 

i lzy mojego brata ... Noszy w sobie milosc moich rodzic6w - i:ydowskich 
i polskichl 

I pozostala rowniez nadzieja, Ze kiedys spotkam ich wszystkich przed 
obliczem Tego, ktory jest Miloscill. On otrze z naszych oczu wszelkll lzy. 

I tam jest moja Ojczyzna. 

RomuaJd Jakub Weksler-Waszkinel 
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W~DR6wKI 

PO ZBEZCZESZCZONEJ RUSI 


o czym dzisiaj pami~taj~ Rosjanie? Przede wszystkim 0 bolszewizmie, 
ale tkwi w nich taki:e pami~c 0 tysi~cletnim bytowaniu ich narodu na tej 
ziemi. Z zaskoczeniem obserwowalem kiedys w Omsku kozakow donskich, 
formacj~ utworzon~ poza oficjaJnym wojskiem. Zdumialy mnie ich sztan
dary i pi~k:ne mundury. Sk~d si~ to wszystko wzi~o? Przeciez przez 
siedemdziesi~t lat wymazywano z ich swiadomosci tamt~ kultur~? Podob
nie odtwarza si~ teraz malarstwo ikonowe, ktore zostalo niemal unice
stwione; pozwolenie na malowanie ikon miala jedynie mala grupa mni
chow, a wszystkie ich wytwory byly koncesjonowane . 

• 
W¢rowalem po Rusi, kt6ra zostala totalnie zbezczeszczona - tam 

zostala zniszczona kultura i zostal zniszczony czlowiek. Jad~c na Syberi~ 
wracalem do swoich korzeni, do miejsca, gdzie urodzila si~ moja matka. To 
miejsce - Omsk - rna dla mnie szczeg6lne znaczenie, rnimo iz moja mama 
nie chce 0 nim nawet mySiec. Dla niej najcudowniejsze s~ lasy bialostockie, 
dok~d trafila po ucieczce z Rosji. A dla mnie wlasnie Syberia rna w sobie 
cos poci~gaj~cego. W kaZdej chwili pojechalbym tam raz jeszcze, aby 
pochodzic po tajdze i porozmawiac z tamtejszymi wspanialymi luMmi. 
Tam jest cos, czego czlowiek potrzebuje dla serca i dla duszy. 

Moja rodzina uciekla z Rosji w roku 1923, mama byla wtedy dzieckiern 
i pami~ta Syberi~ jak przez rngl~, babcia nigdy nie chciala 0 tym opowia
dae. Pozostaly zaledwie str~py informacji, a co ciekawe - nie rna w nich 
dramatu. Znamy wszyscy opowieSci 0 ludziach na katordze, przykutych do 
belek. Ale jednoczesnie - w wieku dziewi~tnastym bylo tam prawdziwe 
Eldorado. Ludzie Zyj~cy na Syberii kochaj~ t~ zierni~ i nie rozurniej~, Ze 
swiat uwaia j~ za miejsce straszne, przekl~te. 

Na przyklad - mieszkancy przepi~k:nego Tobolska, cudownego Tobol
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ska, ktory ostal siv nietknivty jak miasto rodem z prozy Dostojewskiego. 
Dostojewski tam wlaSnie byl zeslany i tam nadal czuje siv klimat "do
stojewszczymy". Sybiracy nie wyobrai:aj~ sobie iycia gdzie indziej. Tu 
- jak mowi~ - maj~ lasy i ogromne bogactwo drzewa, maj~ skory 
i bogactwa ukryte pod ziemi~, uwaiaj~ wive, ze wystarczy im tylko 
troszeczkv swobody, a odbuduj~ swoje Eldorado i odtworz~ dawny dob
robyt. Trzeba siv tylko z glow~ za to zabrae i Moina iyc; niestraszne im s~ 
- prawdziwym "gierojom" - nawet pivooziesivciostopniowe mrozy. 

Rosjanie wierz~, i:e po prostu wroci dobro. Staraj~ siv Die pamivtac 
tylko 0 czasie zlym - a przeciez oni to wszystko widzieli: widzieli wdep
tywanie ludzi w 100, widzieli Kanal Bialomorski; sam Tobolsk byl bram~ 
do lagrow za Uralem, bo tamt¢y przejeZrlzaly glowne transporty wivi
ni6w. Oczywiscie, s~ tez na Syberii rejony straszliwie zniszczone. Kiedys 
osiem doi i osiem nocy plyn~lem Irtyszem i gdy zbliZalismy siv do Omska 
uderzyl mnie przeraiajllCY smrod, efekt miejscowego przemyslu. 

W Omsku spotkalem ludzi, ktorzy w roku 1988, jeszcze w czasach 
komunistycznych, budowali drewnian~ cerkiew przy katedrze. Kiedy usly
szeli, i:e m6wiv po polsku, przyl~li siv do moie i zaczvli mi opowiadac 
o swoich przeiyciach. Skladali tv cerkiew kolo katedry, bo nie mieli 
zezwolenia na budowv na cmentarzu; potem j~ rozloiyli i na oowo 
poskJadali juz na wlaSciwym miejscu. Stoi tam do dzis pomi¢zy grobami 
z czerwonymi gwiazdami, niczym jakis nieprawdopodoboy okrvt, zwiastun 
powrotu iycia przedrewolucyjoego. Ooi iyj~ mitem tego iycia i kochaj~ je, 
a przeciei: znaj~ tamten czas tylko z opowiadan przekazywanych skrycie. 
A nie kaidemu czlookowi rodziny Moina bylo opowiedziee 0 tym, eo 
dzialo siv przed rewolucj~: za to tei: grozilo wdeptanie w Soieg... 

Oczywiscie, Rosjanie s~ na Syberii kolonizatorami, ale oni jui: ziyli siv 
z tamt~ ziemi~ i kochaj~ j~, podobnie jak nasze mlode pokolenie Ukraiit
c6w, ktore juz Die zoa Bieszczad. Ooi poznali jui: inne iycie i trudno by im 
bylo wrocic do koczowania (ci, kt6rzy wracaj~, robi~ to czvsto z powodow 
oacjonalistycznych). 

Syberyjsk~ ziemiv zawsze ksztaltowaly skrajnoSci. Za carskich czasOw 
Polacy dzielili siv na dwie grupy. Byli tacy, kt6rych zsylano "na Sybir", ale 
byli i tacy, ktorzy jeZdzili tam w interesach. Na liscie badaczy Syberii wiele 
jest polskich nazwisk. Do dzis wielu ludzi mowi tam po polsku i iywa jest 
pamive 0 Polsce, 0 wspanialych ludziach, ktorzy w dziewivtnastym wieku 
przyjechali tam z Polski i rozwijali swietnie funkcjoouj~cy przemysl i han
del. Niestety, tv dob~ pamive niszczy teraz odradzaj~cy siv nacjonalizm, 
stereotypy w mysleoiu Polak ow 0 Rosji i Rosjan 0 Polsce. Wstyd mi za to, 
eo siv teraz dzieje i tam, i tu. 

• 
Cierpienia Polakow na Wschodzie s~ potwome, ale 0 wiele wivksze s~ 

cierpienia rosyjskie, 0 czym czVSto zapominamy. Rosjanie przyznaj~ nam 
racjv, gdy walczymy 0 pamive, ale przypomioaj~, i:e to zaledwie kropla 
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wobec tego, co dzialo si~ u nich. Nasz okres stalinowski byl wlasciwie 
niczyrn wobec tamtejszego czasu leninowsko-stalinowskiego. To przeciez 
juz Lenin zalozyl pierwsze obozy koncentracyjne na Solowkach. 

Wlasnie - Solowki. Przed paru laty przez Petersburg przeszla ogrornna 
procesja: z katedry swi~tego Aleksandra Newskiego przeniesiono na spec
jalny statek---Swi~tyni~ szcz~tki trzech zaloiycieli i patronow Solowek: 
Sawatija, Gennana i Zosima. Na Solowkach zostaly zgliszcza i mury, 
a jednak wracaj~ tam mnisi, i wsrOd nich s~ nawet dwaj 0 symbolicznych 
imionach - Sawatij i Gennan. Pami~tam, jak w czasie zawieruchy musielis
my awionetk~ zawr6cic z drogi do Archangielska, a na Solowkach nie 
chciano mnie, "innostrancowi", sprzedac iywnosci i zaprosili rnnie mnisi. 
Tak poznalem Sawatija i Germana, kt6rzy swiezo przybyJi z Moldawii. To 
jest znak - kiedys Sawatij i German zakladali tamtejszy monastyr, teraz ich 
imiennicy go odtwarzaj~. Na pocz~tek oddano im miejsce nad dyskotek~, 
gdzie si~ fatalnie czuli. Odk~d jednak na Solowki wrocily szcz~tki pa
tronow-zalozycieli, wraca tez iycie monastyczne. 

Tam wlaSnie, na Solowkach, przezylem cos niesamowitego. Kiedy 
wchodzilem do malenkiej cerkiewki, dwie kobiety wyniosly mi na tr~s~
cych si~ r~kach, na serwetce, puszeczk:~, a w niej kamien owini~ty w czarn~ 
krep~ i prochy z Solowek. Takie bylo moje powitanie z tym przerazaj~cym, 
ale zarazem cudownym miejscem. Bo przeciei: za czasow rosyjskich mowilo 
si~, Ze jad~ tam, jedzie si~ jakby do nieba. Drugim takim rajem byla 
Walaam nad jeziorem Ladoga, gdzie jest odtworzona Jerozolima i Ziemia 
Swi~ta. TakZe na Solowkach, w Soborze Przemienienia Panskiego, zoba
czylem trzy obrazy, ktore jako jedyne tam si~ ostaly: niewierny Tomasz, 
Chrystus Zmartwychwstaly i Przemienienie Panskie. Aby je zobaczyc 
i sfotografowac, wdrapywalem si~ po Zerdziach jakies cztery pi~tra ... 
Wszystkie inne malowidla zostaly zdrapane I~cznie z tynkami. 

Chcialbym wrocic na Solowki. Nalez~ one do tych swi~tych miejsc, 
gdzie ksztahuje si~ dusz~ czlowieka. Podobnie jak Kozielsk, gdzie niegdys 
iyli slynni m~rzy starcy z Optynskiej Pustyni, a w czasie wojny wi~ziono 
Polakow, poZniejsze ofiary Katynia. Zreszt~ wiele obozow w Sowietach 
organizowano na miejscach dawnych klasztorow . 

• 
Chcialem pojechac na Rus jeszcze za czasow Gorbaczowa; razem 

z Jerzym Podgorcem planowaliSmy przygotowac ksi¢~. Jednak w moich 
aktach widnial zapis, Ze jako "publicysta religijny" mam bezwzgl~ny 
zakaz wjazdu do Zwi~u Radzieckiego. Udalo si~ to dopiero w roku 
1988. Podczas moich podrozy do Rosji szczegoln~ rol~ odegralo moje 
zdj~cie z Ojcem swi~tyrn, na ktorym Papiez kladzie mi r~k~ na ramieniu. 
Wielokrotnie pytano mnie, jak to jest, ze "Papa Rimskij" tak mnie 
obejmuje? "Z Pana nie jest zwykly fotograf', mowili. Zap rzeczalem , a oni 
tylko kr~cili glowami i powtarzali swoje. Podejrzewam, Ze to zdj~cie 
pomoglo mi w przetarciu wielu rosyjskich sziakow, to byla swoista "prze
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pustka przez Rosj~". Wtooy w Rosji byl wlaSnie pocz'!,tek fascynacji osob'!, 
Papieza. 

Przei:ywalem tam wielki wzlot konca lat osiemdziesi'!,tych i zarazem 
towarzysz'!,ce mu wielkie zamieszanie. Z jOOnej strony - masowe burzenie 
pomnikow, a z drugiej - w jOOnym Omsku do tej pory jest 68 pomnikow 
Lenina, z czego dwa stoj~ na miejscu zburzonych soborow. Przejechalem 
Rosj~ od kranca do kranca, od granic wschodnich do zachodnich i z pol
nocy na poludnie. W wielu miejscowosciach dotykano mnie i nie wierzono, 
Ze tak wygl'!,da "innostraniec", bo przez siOOemdziesi~t lat nie do pomys
lenia byla wizyta "innostranca". 

Spotykalem si~ przede wszystkim z Rosjanami, bo im poswi~cilem 
pierwSZ'l, ksi'l,i:k~ RuS. Tysiqc lat chrzeScijailstwa; druga c~sc miala bye 
o Polakach, potem 0 KoSciele katolickim na Rusi. F otografowalem, 
spisywalem i nagrywalem wiele relacji i mam nadziej~ , Ze kiOOys jeszcze 
powstan~ daIsze aIbumy. 

Ale oczywiScie spotykalem tei: przedstawicieli innych narodow, na 
przyklad Niemcow z niemieckich kolonii; chociai: dzisiaj niewielu juz ich 
tam zostalo, bo w ci~gu ostatnich paru lat wi~kszosc wyjechala do 
Niemiec. A Polacy nadaI czekaj'!, ... 

Rosjanie wtOOy doslownie wchlaniaIi ksi'l,i:ki, ktore udawalo mi si~ 
przewiezc. Obok mojego ci~zkiego spr~tu staralem si~ zawsze zabrae 
ksiCl,Zki, ktore potem rozdawalem, a oni je przyjmowaIi niczym relikwie. To 
zapewne trwa w srodowiskach intelektuaInych, wsrOd ludzi trzeZwo mys
l~cych. Ale teZ wiele si~ zmienilo, 0 czym swiadczy przyklad Soli:enicyna. 
Przez lata Rosjanie doslownie i:yli Soli:enicynem, byl on dla nich zwias
tunem wolnoSci mieszkaj~cym gdzies daIeko. KiOOy jednak SolZenicyn 
wrocil do ojczymy, przestal bye obronc'!, z Zachodu, wyp¢zonym. Ar
chipelag GULag zostal stworzony jeszcze na Rusi i w tym tkwi jego sila. 
Inne s~ juz ksiCl,Zki z okresu emigracji, to zaIOOwie daIekie refleksje, pisane 
w innych warunkach, gdy pisarz i:yl juz w dobrobycie, byl otoczony 
dziennikarzami itd. Podobnie wygnany byl Ernst Nieizwiestnyj . Ci ludzie 
wracaj~ teraz na Rus. Moma by tak wymieniae nazwisko za nazwiskiem. 
Bez konca. 

• 
Czy Rosjanie maj'!, poczucie winy za przesziose? Za zniewolenie innych 

narodow? Cz~se Rosjan na pewno tak. Ale kiOOys rozmawialem ze Spiewa
kiern z choru patriarchaInego i ten czlowiek z dum~ opowiadal mi, ze jego 
ojciec waIczyl 0 wolnose Polski. On chcial si~ tym przede mn~ pochwalie. 
Rosjanie jako narod swi~e wierz~, Ze to oni przynieSli nam wolnose, oni 
nas wyzwolili od faszyzmu. Nie ludimy si~, Ze oni nas przeprosz~ za to, iz 
nam przynieSli nowy faszyzm ... 

Rosjanie czuj~ si~ winni za Katyn, to jest ich kompleks, choe -- z drugiej 
strony - mowi'!" iz jest to zaIOOwie kropla wobec morza zbrodni, jakie 
u nich si~ dokonaly. Prawdziwy "holocaust" dokonal si~ na Syberii. Tam 
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nie bylo kombinatow smierci jak w OSwi~cimiu. Wielu ludzi, ktorzy trafili 
do lagrow, do dzis nikt nie jest w stanie wypuscie ... , oni zyj~ jeszcze 
w poprzedniej epoce. 

• 
Jaka b¢zie przyszla Rosja? To proces, ktory potrwa wiele lat. Aby 

zrozumiee Rosj~ , trzeba tam Zye i poznawae j~ od srodka. J a sam 
w~rowalem przez ziemi~ rosyjsk~ zaledwie przez par~ lat. Smutne jest to, 
Ze Rosja musi si~ odrodzie jako Imperium. Pami~tam rozrnow~ z mlodym 
komsomolcem, kt6rego spotkalem nad Kanalem Bialomorskim. Polityko
waliSmy kazdy po swojemu. Opowiadalem mu 0 tym, jak my odzyskalismy 
niepodleglose. Stoj~c przy Bielozierskim Monastyrze, w ktorym po rewolu
cji zakopano zywcem wszystkich mnich6w, zapytalem tego chlopca: czym 
jest Rosja? A on powiedzial: "Chce Pan wiedziee, czy jest to Europa, czy 
Azja? To jest po prostu Rosja, czego nie zrozumie nikt, kto tutaj nie 
mieszka." Inaczej nie moma rozszyfrowae duszy rosyjskiej. MoZe zrobil to 
cz~sciowo Solowjow, moZe Dostojewski czy Toistoj. 

Mlody czlowiek rozioZyI szeroko r~ce, co mialo oznaczae Rosj~. W po
rownaniu z jej ogromem Polska to malenki kawalek. Kiedy ja mowilem 
o tym, Ze wreszcie jestesmy wolnym narodem, Rosjanin powiedzial: "Jezeli 
my b¢ziemy chcieli pojse w waszym kierunku, to wystarczy maly gest, aby 
was zagarn~e, i zrobimy go bez najrnniejszego zaj~kni~cia, jcieli tego 
b¢zie potrzeba." Wstrz~sn~1y mn~ te slowa wypowiedziane wlasnie nad 
Bielomorkanalem, ale musialem przyznae, Ze ten czlowiek rna racj~, Rosja 
moZe nas zaj~e w przeci~gu jednej nocy, znowu b~dziemy w Imperium 
rosyjskim i nikt si~ za nami nie ujmie. Tak jak Czeczenia - b~dziemy 
znowu cz~ci~ Imperium. Kiedy powiedzialem temu komsomo1cowi, ze 
przeciez Bialorusini czy Ukraincy s~ osobnymi narodami, on si~ obrazil, Ze 
cos takiego moma w ogole powiedzie6. 

Widzialem ostatni~ manifestacj~ z okazji rocznicy rewolucji bolszewic
kiej na Placu Czerwonym. Rownoczesnie na s~siednim placu, w pobliru 
siedziby KGB i Komitetu Centralnego KPZR, trwala manifestacja an
tykomunistyczna ku czci pomordowanych Rosjan. Mowi si~ , Ze bylo 
mi¢zy pi~Cdziesi~t a osiemdziesi~t milionow ofiar. Piesni za pomor
dowanych przeplataly si~ z pieSniami rewolucji bolszewickiej, jakby splatal 
si~ ze sob~ tamten odchodz~cy w przeszlose czas i czas nowy. Jaki b¢zie 
ten nowy czas? 

'" 
Planowalem, ze z moich wypraw powstan~ kolejne tomy, ale przyszedl 

nowy, "demokratyczny" system, ktory zamkn~1 mi tam drog~ . Ostatnie 
trzy lata komunizrnu pozwolily mi zwiedzie Rosj~ , a teraz jest to niemoz
liwe. Budz~ si~ nacjonalizrny. Dzisiaj jedni pewnie pytaliby mnie, czy jad~ 
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tam, aby fotografowae "tych przeklt;:tych muzuhn an OW", a inni - czy 
interesuj~ mnie "te prawoslawne raby" ... To jest przeraiaj~ce. 

Poznani wtedy na Rusi iudzie pisaii do mnie wspaniale, przyjacieiskie 
listy. Potem przestali pisae i to jest smutne. Dzieli nas pami~e 0 przeszlosci. 
Dzieii nas kultura i przynaieinoSe do roznych orientacji: zachodniej 
i bizantyjskiej. JakZe inna jest na przyklad bizantyjska swi~tynia! Wierzy
my w tego samego Chrystusa i Matk~ Przenajswi~tsz~, a jednak jak rozny 
jest wygl~d kosciola rzymskochrzeScijatiskiego i cerkwi, jak romi si~ 
liturgia, choe padaj~ w niej te same slowa: "Ojcze nasz ...", "Wierz~ ...". 

Kiedys I~czyla nas bieda komunistyczna, a kiedy to si~ skonczylo, 
Rosjanie poszli w swoim kierunku, Poiacy w swoim, Ukraincy w swoim. 
Bialorusini posuwaj~ si~ nawet do twierdzenia, Ze j~zyk polski wywodzi si~ 
z bialoruskiego ... Ludzie stamt~d, ktorzy szukaj~ polskich korzeni, ~ jak 
wykl~. A moZe bye jeszcze gorzej, jak uczy nas przyklad dawnej Jugo
slawii. 

• 
Syberia jest moim natchnieniem - te puste, rowne jak stol przestrzenie 

rozci~gaj~ce si~ poza bram~ Uralu. Tam, za Uralem, jest naprawd~ inny 
swiat. Gdybym mogl tam pojechae teraz, to wierz~, iz trafilbym jednak do 
moich tamtejszych przyjaciol. Mam nadziej~, ze oni jednak si~ nie zmienili, 
moZe tylko boj~ si~ pisae w nowej sytuacji, kiedy mi¢zy Polakami 
i Rosjanami nagromadzilo si~ tyle niech~. 

Adam Bujak 

ADAM BUJAK, artysta fotografIk, czlonek ZwillZku Polskich Artyst6w Foto
grafIk6w oraz Kr6lewskiego Towarzystwa FotografIcznego w Wielldej Brytanii. 
Autor album6w dokumentujq,cych zycie Jana Pawla n. Ponadto wydal rn.in. 
Krakow, Misleria (Journeys 10 Glory, wyd. Nowy Jork), Ogrody Walykanu i Caslei 
Gandolfo, Aparlamenly Walykanu, Nekropolie krol6w i ksiqiql polskich. Wystawy 
m.in. we Francji, Wloszech, Niemczech, Austrii. Jego prace eksponowane sq, 
w muzeach m.in. w Polsce, Francji, Arneryce. 
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CZYLI RZECZ 0 KLASZTORNYM 

KRONIKARSTWIE RETROSPEKTYWNYM 


Okolo 1539 roku opat wl!chockich cystersow Rafal Zaborowski uznal, 
ze starodawne przepisy zakonu zabraniajl!ce zdobienia wn~trz klasztomych 
malowidlami sciennymi stracily juz sens - jesli go kiedykolwiek mialy 
- i powinny ustl!pic wzgl¢om kultury i sztuki. Nie on jeden tak sl!dzil, i nie 
bez pewnej racji. Dawne ustawy cysterskie bronil!ce surowosci wn~trz 
klasztomych przeznaczone byly dla wsp61noty mnich6w, licznej, zdyscyp
linowanej i majl!cej wielki zapal do surowego i trudnego zycia w modlitew
nym skupieniu. TakZe i opat byl wtedy rnnichem jak inni, a jego zadaniem 
bylo pouczac wsp6lbraci slowem i przykladem 0 drogach Bozych. Za 
czas6w zas Zaborowskiego opactwo cysterskie nie bylo juz wlasciwie 
klasztorem: bylo siedzibl! i uposaZeniem opata, wielkiego i bogatego 
dostojnika koscielnego, po kt6rej to siedzibie kr~cila si~ gdzieS w kl!cie 
i z kt6rego to uposazenia musiala wyzyc przy okazji mala grupka rnni
ch6w, potrzebna juZ w gruncie rzeczy tylko po to, i:eby mial kto opata 
kanonicznie wybrac i wprowadzic tym samym na urzl!d i w posiadanie 
wlosci. Jesli wi~ bylo za co OWl! siedzib~ upi~kszac, nalezalo to koniecznie 
zrobic: wszak kaZdy biskup zdobi swojl! rezydencj~, najch~tniej podobiz
nami poprzednik6w, kt6rych dlugi rzl!d wykazuje staroiytnoscjego stolicy. 

Opat Rafal kazal wi~c otynkowac kruZganki i sprowadzil z pobliskiego 
Sandomierza malarza imieniem Wojciech. Na kaidym filarze kruzganka 
zjawila si~ postac z pastoralem i z krzyzem opackim na piersi, ale to 
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oczywiScie moglo wygl~dae tylko na szereg dawnych cysterskich swi~tych, 
nalezalo wi~ dae stosowne napisy, identyfikuj~ce postacie z poprzednika
mi opata Rafala. I tu wlasnie zaszla trudnosc. Bylo ich przed rum juz 
przeszlo dwudziestu, ale opat pami~tal tylko kilka imion. Oczywiscie 
Hajmona, ktory byl pierwszy i ktorego imi~ przekazala ustna tradycja; 
i Gotarda, ktory mogi bye czwarty czy pi~ty, a wiadomo bylo, Ze zabil si~ 
spadaj~c z rusztowania podczas budowy kosciola. Zreszt~ opat Rafal, 
ilekroe zasiadal w kapitularzu, mial wprost przed oczami plytct nagrobn~ 
tamtego z napisem ,,0 Gotarde pater ... " i nie mial w~tpliwosci, ze taki 
kiedys istnial. Byl tez kiedys jabs Adam ... ale po nim pami~tal juz opat 
tylko swoich trzech czy czterech bezposrednich poprzednikow. I nawet nie 
byl pewien, trzech wlasciwie czy czterech: najstarszego z nich, opata 
Mikolaja z Radun zwanego Rzygl!, rozdzielil na dwoch, osobno Radun
skiego, a osobno Rzyg~. Mial wi~ jui; siedmiu. A reszta? 

Gdyby opat zadal sobie trud si~gni~ia do skrzyni, imiona wi~kszosci 
swoich poprzedrukow znalazlby na dokumentach klasztornych, i to z data
mi, z czego by powstal autentyczny i wiarygodny poczet opatow w~choc
kich . Ale Zaborowski nie byl historykiem, tylko gospodarzem, i nie ukladal 
dziejow klasztoru, tylko podpisy do malarskiego cyklu dostojnych po
przednikow. Wi~c po prostu imiona w mniej wi~cej stosownej liczbie 
zmyslil, a raz pusciwszy wodze fantazji, dodal do imion takZe i daty, 
a nawet wi~j, cnoty i zalety poszczegolnych fikcyjnych postaci. Imiona 
zreszt~ wzi~1 najwyraZniej z kalendarza swi~tych i nawet nie zadal sobie 
trudu uczynienia swej listy prawdopodobniejsz~ przez powtorzenie choc 
kilku. Spisal to wszystko na kawalku pergaminu i dal malarzowi do 
skopiowania; potem moma bylo ow pergamin wyrzucie, ale opatowi Zal 
bylo widae wlasnego dziela (ktoryi: grafoman wyrzuci to, co stworzyl?) 
i kart~ schowal. 

Porniej klasztor opustoszal, w pewnym momencie nawet zupemie. 
Poiniej odrodzil si~, jak wszystkie polskie klasztory cysterskie, w kOilCU 
XVI wieku. Okolo roku 1600 ktorys mnich z nowego naboru znalazl t~ 
kart~ i wzi~1 j~ za autentyczny poczet opatow w~chockich . Dopisal wi~c 
nast~pnych, i odt!!d t~ list~ ci~gni~to, a poniewaz karta byla juz bardzo 
zniszczona, przepisano j~ do oprawnej ksi~gi, daj~c jej tytul: Antiquum 
memoriale monasterii vanchocensis abbatum ... in charta pargamenea con
scriptum ... Ta ksi~ga splon~la podczas ostatniej wojny, ale zd~Zyli list~ 
Zaborowskiego skopiowac uczeni, ktorzy sk~din~d, bo z zachowanych 
cz~sciowo dokumentow klasztornych, znali imiona opatow prawdziwych 
i ani rusz nie mogli pogodzic jednego z drugim. MoZe to zapis ustnej 
tradycji? MoZe kumulacja bl¢ow? I do dzis by nie bylo wiadomo, gdyby 
nie prace nad konserwacj~ freskow i nie badania inskrypcji w~chockich. Po 
licznych przebudowach i po kompletnej ruinie klasztoru w XIX wieku 
niewiele wprawdzie tych freskow na kruzgankach zostalo, wlasciwie tylko 
fragmenty tu i owdzie, ale jeden z tych fragmentow zachowal wyraZniejszy 
ruz inne zarys postaci z pastoralem i resztki napisu: 
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FR ... TARD ... IN... NEA ...MOD ... EDOMU.HU.CANNI...R.E.DEBAT 

Co samo w sobie m6wiloby niewiele, ale jest najwyrafniej sladem tekstu 
z owej fikcyjnej listy: Venerabilis FRater GoTARDus IN ordiNE Abbatum 
quintus, MODestissimE DOMUi HUiC ANNIs quinque PRaEsiDEBAT. 
Wprawdzie na karcie bylo nie "domui huic praesidebat", tylko "monas
terium hoc administravit", ale to mogi bye po prostu lekki retusz tekstu ze 
strony malarza. Ostatecznie wi~c historia powstania tej fikcyjnej listy byla 
najprawdopodobniej taka, jak tu przedstawilam. Bylby to klasyczny przy
klad latania luk pami~ci fikcj~. 

Zeby takie latanie mialo miejsce, cel musial bye specyficzny: nie prawda 
o dziejach, a tylko jedna wi~cej ozdoba dla teramiejszosci, c6z z tego, Ze 
farbowana? Moglo to miee miejsce w czasie i srodowisku, dla kt6rego 
przeszlosc klasztoru nie byla cenna po prostu dlatego, ze klasztor nie byl 
cenny. Ignorancja byla tu nawet zawiniona, skoro rnoma bylo bez dalekich 
poszukiwan odnaleie imiona prawdziwe. Ale wlasnie zabraklo potrzeby. 

Na antypodach takiej postawy znajdujemy grzech przeciwny: latanie 
luk w pami~ci przez fikcj~ tendencyjn~, wr~z polerniczn~, ptyn~c~ z nad
miaru miloSci do wlasnego klasztoru i z ch~ci przysruzenia si~ jakiemus 
doraZnemu celowi przez ten klasztor zamierzonernu. Koniec XVI wieku 
przyni6s1 wszystkim zakonom odrodzenie, ale przyni6sltakZe refleksj~ nad 
przyczynami niedawnego upadku i trosk~ 0 zapobiezenie takiemu upad
kowi na przyszlose. Malo kiedy tak intensywnie rozwazano swoje dzieje 
jak wtedy wlaSnie! Jedn~ z kilku najcz~sciej rozpoznawanych przyczyn 
upadku byl dotychczasowy brak l~cznoSci i wzajernnej pomocy mi~dzy 
wsp6lnotami. Na przyklad w jakims klasztorze zaraza, zjawisko wowczas 
cz~ste, zabiera ze swiata polow~ i tak niewielkiego zgromadzenia. Wsr6d 
niedobitk6w nie rna ani jednej mniszki 0 zaletach i zdolnosciach wymaga
nych na urz~ przelozenski. No trudno, wybiera si~ sposrOd tych, ktore s~, 
i otrzymuje si~ przelozon~, ktora rozdaje dobra klasztorne krewnym, albo 
wprowadza zeswiecczenie, albo sklania si~ ku herezji ... Koniec takiego 
klasztoru jest bliski. Ale gdyby - rozurnowano - byla l~cznose i jednose 
mi¢zy klasztorami, toe by sobie wzajemnie pomogly, przysylaj~c zdatn~ 
przelozon~, albo zdatn~ mistrzyni~, albo zdatn~ kantork~... Takie stawia
nie sprawy bylo bardzo w stylu epoki i wiele zakon6w, tak m~skich, jak 
zenskich, zacieSnialo wiyzi i wzmagalo eentralizacjy (jcieli bylo co wzma
gae) - a przynajmniej stawialo to sobie za eel. U benedyktynek polskich 
nast~pilo jednak zderzenie dwoch charakterystycznych tendencji epok: do 
centralizacji i do uscislania klauzury. Pierwsza nakazywala klasztorom, 
dotychczas autonomicznym, pol~czye si~ w jedn~ tak zwanlj, kongregacj~ 
i wybrae wspoln~ przelozonlj, generalnlj,. W klasztorze chelminskim uwaza
no to za waZniejsze nawet od klauzury. Druga tendencja mogla posruzye za 
bardzo wygodny argument tam, gdzie ambicja nakazywala nie przyjmowae 
zadnej takiej zalemosci. W imi~ tez ambicji bronily si~ przed centralizacj~ 
mniszki torunskie, i wybronily si~, bo prawo klauzury bylo po ich stronie 
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razem z wynikaj~c~ zen zasad~, iz nie moZe jedna ksieni rz~dzic wi~cej niz 
jednym klasztorem, albo - jak do Zofii Dulskiej pisal biskup Lubienski 
- "Jurysdykcja waszmosci tylko po prog klasztomy jest." 

Ale wlasnie w ogniu tej walki trzeba bylo szukac argumentow w owej 
niedawnej przeszlosci, po ktorej juZ nie pozostalo Zywych swiadkow. 
W Chebnnie ujmowano to w ramy "historii zalosnej 0 spustoszeniu" tego 
czy innego klasztoru, dodaj~c stosowne wnioski. Ale kronikarka torunska 
Angelika HofTmanowna postarala si~ przerni1czec, a przynajmniej zbagate
lizowac wyludnienie swojego klasztoru i jego ponowne obsadzenie przez 
mniszki chehninskie, dowodz~c nawet, ze jedyna przez jakis czas jego 
rnieszkanka utrzymywala w nim chwal~ Pansk~ przy pomocy jakiegos 
pobomego mieszczanina i zbieraj~cych si~ dzieci. Wi~ zadna pomoc 
z Chehnna nie byla w ogole potrzebna i "nasz klasztor jest sam przez si~"; 
co bylo do udowodnienia. Cokolwiek jednak mogl robic w kosciele ow 
pobomy rnieszczanin, benedyktyrlskiego brewiarza na pewno w nim nie 
odmawial i sam absurd takiego argumentu pokazuje, ze zacietrzewienie 
polerniczne, nie zas proba dojscia do prawdy, lezy u podstaw tej rekon
strukcji. 

Niemniej normalne kronikarstwo klasztome nie bylo bardziej niz 
jakakolwiek inn a historiografia "powiesci~ z tez~". A stawalo nieraz przed 
brakiem faktow, brakiem pami~ci, przed stuletnim albo i dluZszym okre
sem, w ktorym przez zaniedbanie nic nie notowano - albo z ktorego 
notatki, choc starannie robione, splon~ly. Czasami brak ten byl odczuwany 
szczegolnie bolesnie. Jednym z najwainiejszych obowi~zkow "rodzinnych" 
kaZdej wspolnoty zakonnej jest modlitwa za jej zmarlych czlonkow: do 
tego celu sluZy specjalny kalendarz rocznic, czyli menologiwn albo inaczej 
Ksi~ga Zmarlych. W niektorych zakonach zamiast takiego kalendarza 
istnieje lista chronologiczna, ktora wisi u wejscia do choru i z roku na rok 
rosnie ... rosnie ... Tak czy inaczej, trzeba znac imiona swoich zmadych. 
Przed ci~ilim wi~ problemem stan~la okolo roku 1716 przclozona krakow
skich bemardynek w klasztorze Sw. Agnieszki, jednym z trzech podowczas 
istniej~cych klasztorow tego zakonu w Krakowie. Byla to matka Konstan
cja Gab riel a Czema (irni~ zakonne wyromiam spacj~), ktorej przypadlo 
reorganizowaC zgromadzenie i cale jego i;ycie po kolejnym okresie kl~ski, 
kiedy to wojna tak zwana polnocna i zaraza ~owodowaly kilkuletnie 
wygnanie zakonnic. Wi~kszosc schronila si~ na Sl~sku, ale na pewno nie 
razem. Wiele zmarlo b~z na zara~, b~z z trudow tulaczki i rozproszenia. 
Po powrocie stwierdzono, Ze pogin~ly takze ksi~gi metrykalne: przyszlo 
odtwarzac je z pami~. 

Praca byla rozpaczliwa, klasztor za dlugo juz istnial, zeby ktokolwiek 
pami~tal wszystkie nazwiska od pocz~tku, chocby bez dat. I tutaj takze nie 
wpadlo nikomu do glowy si~gn~c do dokumentow. Zachowala si~ przeciez 
w archiwum klasztomym, i do dzisiaj istnieje, ksi~ga zatytulowana Rejestr 
czynszow klasztoru sw. Agnieszki z zapisami si~gaj~cymi wstecz do roku 
1464: moma tam bylo znaleze nazwiska wielu przelozonych, a takZe tych 
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siostr, ktorym rodzina dawala w posagu jakis staly, roczny dochod 
pieni<::iny, zwany wlasnie czynszem. Dochody te szly do wspolnej kasy 
i dlatego byly zapisywane do wspolnej ksi<::gi; byla ona w archiwum pod 
r<::k~, ale nie zostala wykorzystana. Matka Czema oparla si<:: chyba 
natomiast na pami<::ci najstarszych siostr, gdyz zaczyna swoj~ retrospekcj<:: 
od listy przelozonych z ostatniego polwiecza. Wpisuje je nie jako przelozo
ne na razie, tylko jako nowicjuszki na czele metryki obloczyn: dat oczywis
cie nie zna, wi<::c tylko dodaje, ze najstarsza zapami<::tana, m. P r u den c j a 
Maciejowska, rz~zila "przed Szwedami pierwszymi" czyli przed wojn~, 
ktor~ my dzisiaj przywyklismy po Sienkiewiczowsku nazywac "potopem". 
Odliczywszy jakid dwadziescia lat wstecz, moma si<:: domyslac daty 
obloczyn. Druga, Eustachia Borkowska, rz~zilajuz"w Szwedy pierw
sze" czyli podczas wojny; kadencje przelozenskie u bernardynek s~ i byly 
trzyletnie, st~ cz<::ste zmiany. Pisz~ca zas prze:i:yla "Szwedy drugie" czyli 
wojn<:: polnocn~, ktorej zniszczenia wlaSnie usiluje naprawic. Dalej spisala 
siostry, ktore b~z pami<::tala, b~z nawet zyly jeszcze, na ogol z datami 
obloczyn, gdyz zywe pami<::taly, z ktorymi sposrod zmarlych byly razem 
w nowicjacie. Potem raz jeszcze powtorzyla wszystkie te same nazwiska 
w metryce slubow zakonnych. I wreszcie, kiedy przyszlo jej odtworzyc list<:: 
zmarlych, najwyraZniej zanotowala po prostu te nazwiska, lub czasem 
imiona bez nazwisk, ktore z jakiejs przyczyny utkwily jej w pami<::ci. 
Zastanawiam si<:: nieraz, ile z naszych ponad dwustu nazwisk zmarlych 
poprzedniczek zamowieckich (poza tymi oczywiscie, ktore znalam sarna) 
potrafilabym z pami<::ci odtworzyc, chocby bez dat? MoZe okolo czterdzies
tu, moZe mniej; jakies ciekawsze nazwiska, niecodzienne lub zagadkowe. 

Matka Czema pami<::tala jak~s Szcz<::sn~ i jak~s Petronel<:: - niecodzien
ne imiona; pami<::tala L u d gar d <:: Zebrzydowsk~ - niecodzienna rzecz, 
wojewodzianka; pami<::tala dwie siostry D<::binskie, Be a t <:: i Inn 0 c en 
cj <::, z ktorych pierwsza zmarla podczas wielkiej zarazy (nie wiadomo 
ktorej); pami<::tala, ze j akas s. Winiarska oraz staruszka Ben e d y k t a 
Swierczkowska zmarly tego samego roku (ale nie pami<::tala ktorego). 
Pami<::tala trzy Delipacanki, Mod est <::, P acj en cj <:: i B ea t <:: - no 
pewnie, i nazwisko niezwykle, i liczba. Pami<::tala Konstancj<:: Istemen
town<::, Juli an n <:: Permuszown<::, Kl em en cj <:: Nagotown<:: - i pami<::tala 
kolejn~ arystokratk<::, C h a r ita s Myszkowsk~. I bardzo niewiele poza 
tym, przynajmniej sprzed "Szwedow pierwszych". Daty roczne smierci zna 
dopiero mniej wi<::cej od roku 1664. Daty dzienne potrafi podae dopiero 
z czasow swoich rz~dow. 

A klasztor istnial od polowy XV wieku; jako klauzurowy od roku 1465. 
Nic nie wiemy 0 jego liczebnosci sprzed 1600 roku, ale na pewno przynaj
mniej dwidcie nazwisk musialo przepasc dla rodzinnej pamiyci, gdy 
w XVIII wieku zagin<::ly owe ksi<::gi. Kilkadziesi~t moma i dzis uzupelnic 
- jak juz wspomnialam - z innego zrOdla. Reszta byla nie do odtworzenia, 
trzeba bylo podczas codziennych modlitw ujmowac je w formul<:: "i 
wszystkie inne siostry naszego klasztoru". Zadnej fikcji tu oczywiScie nie 
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probowano - przeciez to si~ mowilo do Boga - tylko po prostu pozbierano 
najdrobniejsze nawet okruehy w nadziei, Ze zlozy si~ z nieh jakaS ealosc, 
i w inteneji ocalenia dla pami~ci tego przynajmniej, co si~ oealic dalo . 

Byl to zreszt~ (jeSli musimy rozrozniac) nie tyle glos obowi~ku, co 
potrzeba serea. W jakis ezas po "pierwszyeh Szwedaeh" przelozona bene
dyktynek radomskieh, Zofia Sokolowska, zae~la, ju:i nie jako pierwsza 
zresztll, spisywac dzieje tej malej i biednej wspolnoty po prostu z przywi~
zania i wdzi~eznosci. Pisze we wst~pie, ze b~d~e siostrzenie~ jednej ze 
swyeh poprzedniezek, ksieni Zofii Sienienskiej, od dziecka wyehowywala 
si~ w klasztorze, totez pami~ta wiele z jego dziejow i tradyeji; "wi~ tedy 
przejrzawszy si~, ze wiele rzeezy godnyeh pami~ci ginie w zapomnieniu, 
a inaezej odwdzi~zyc nie mog¥ miejscu temu .. . wiadomyeh nie taj~ dziel, 
ktore Bog z tyro miejscem ezynil od poez~tku fund aeyi ". Zaraz dalej 
dowiadujemy si~, ze niestety od smierci pierwszej ksieni, Marianny Tarlow
ny, brak jakiehkolwiek notatek oproez metryki; ciotka Sienienska kroniki 
nie prowadzila, gdyz widoezoie "zamilezala wszystkieh mizernyeh lat Zyeia 
swego, eh~e wieczn~ koron~ otrzyroac cierpliwosci swojej zastug~". I rze
ezywiScie byty to lata mizerne, lata wojny i spustoszenia, podezas ktoryeh 
zaglada grozila klasztorowi kolejno to od wrogow, to od swoieh. Szwedzi 
spali1i pierwsze, drewniane zabudowania; biskup nie pozwolil ieh od
budowac inaczej jak w cegle; rOd fundatorski mial co innego na glowie, bo 
jego glowny przedstawiciel ,jegomosc pan Jerzy Lubomirski marszalek 
wielki koronny wojn~ z kr61em prowadzil, ktor~ M~twami zwano"; 
a jejmosc malZonka kiedy wreszcie zabrala si~ do budowy, "zaehorowala 
na hipokondryj~, a tyro tez co dalej, leniwiej robota szla". Posrod tyeh 
wszystkieh przeciwnoki zmalale do okolo dziesi~ciu zakonnie zgromadze
nie trzymalo si~ juz rzeczywiScie tylko r~ki Bozej i utrzymalo si~ ostateez
nie, wspoln~ ofiarnosci~ i cierpliwosei~. Bylo za co ezuc wdzi~znosc, ale 
niestety opowidc Sokolowskiej urywa si~ na niemal jednoczesnej smierci 
ciotki Sienienskiej i jejmosci fundatorki, i tak ta proba zalatania zyw~ 
jeszcze pami~ci~ luki w zapisie powiodla si~ tylko e~sciowo. Kronikarka 
zaehorowala i zmarla. 0 ilez to rodzinnyeh tradyeji ehcialam jeszcze 
zapytac moj~ Mam~ i juz nie zd~Zylam ... 

Kiedy odehodzi pokolenie bezposrednieh swiadkow, pozostaj~ po nim 
zwykle urywki opowidci, zapami~tane przez nast~pne pokolenie e~sto 
niedokladnie, przemieszane z tworarni wlasnej wyobratni i bezwiednie nimi 
uzupciniane. S~ oezywiscie pewne wydarzenia wamiejsze, 0 ktoryeh pa
mi~ przekazuje si~ przez powtarzanie tej opowiesci tyle razy, ze niepraw
dopodobne, Zeby ktokolwiek tego nie wiedzial. Na przyktad zostaly juz 
nam teraz tylko dwie siostry, ktore byly naoeznyrni swiadkami przyjazdu 
benedyktynek wilenskieh do Zarnowea w roku 1946; ale nawet najmlodsza 
nowiejuszka, ktorej rodzic6w jeszeze wtedy nie bylo na swieeie, wie, sk~d 
przyjechaly, kiedy i dlaczego, i wie, Ze przywiozly ze sob~ arehiwum, 
ksi~gozbior i jedn~ i;yw~ koz~. 0 wszystkim moma zapornniec, tylko nie 
o tej kozie. Przypuszczalnie i za sto lat jej pamit;c bt;dzie nadal i;ywa. Ale 
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gdyby ktos chcial dzisiaj, nie pytaj!!c swiadkow, opisac ten przyjazd, 
zamieScilby na pewno niejeden szczeg61 anachroniczny lub bl¢ny, nie 
wiedz~, ani jak wowczas wygl'tdaly budynki klasztorne, ani jakie byly 
srodki komunikacji, ani jaka akurat byla pogoda. Nawet bez swiadomego 
zmyslania czy kronikarskiego powiesciopisarstwa, przez sam fakt uzywania 
j~zyka wlasnej epoki juz moma niejedno przekr~ci6, naszywaj!!c latk~ 
z zupelnie innej materii. A cOz dopiero, gdy dochodzi do interpretacji 
wydarzen! 

Moma by mniemac, Ze w takim razie przynajrnniej jeden bl!!d jest do 
unikni~a: powstrzymajmy si~ od interpretacji, a b¢ziemy 0 tyci krok 
bliZej prawdy. Gdyby to nawet bylo osi~galne, nie byloby wcale korzystne. 
Czlowiek jest nieuleczalnym poszukiwaczem sensu we wszystkim, co go 
otacza, totez dzieje pozbawione sensu, w zaden sposob nie interpretowane, 
smakowalyby mu jak siano. Sens oczywiScie romy bywa: od historii 
swi~tej, jak w Biblii, do dziejow walki klas, ktor!! mojemu pokoleniu 
kazano w szkole dostrzegae w historii, w literaturze, a w zal!!Zku nawet 
w biologii. Czyjas interpretacja moZe rnnie bardziej przekonywac, czyjas 
mniej. Ale dla interpretacji wlasnie, chocby ostroZnej - oby moZliwie 
udokumentowanej - dla interpretacji historia Zyje. Dla niej to co jakis czas 
majduj~ si~ ludzie, ktorzy zadaj~ sobie trud wygrzebywania z niepami~ 
dawnych zdarzen i mozolnego dochodzenia: kto, kiedy, jak i zwlaszcza 
dlaczego. 

Oczywiscie przy takim nastawieniu glown~ pokus~ jest selekcja faktow: 
jedne bowiem do naszej u1ubionej interpretacji pasuj~, inne nie, i wtedy 
jakZe byloby milo, gdyby te ostatnie z pami~ci wypadly ... Dochod zic wi~c 
moZe obok tego, co nazwalismy tutaj lataniem pami~ci, takZe i do dzialania 
przeciwnego, do jej swiadomego dziurawienia. JeZeli jednak interpretacja 
nie pasuje do faktow, to widocmie ona jest bl¢na, a nie one niewame. 
Typowym przykladem takiej selekcji faktow i dziurawienia pami~ci jest 
obok historiografii marksistowskiej pewien rodzaj hagiografii, ktorej swi!!
tobliwi bohaterowie nie mog~ nie tylko grzechu, ale nawet bl¢u zadnego 
popelni6. Dzis slusznie takie opowieSci wkladamy roi¢zy bajki (ktorych 
poetyka tyro si~ charakteryzuje, Ze zna tylko postacie czarne i biale) i coraz 
lepiej rozroZniamy interpretacj~ uprawnion~ od interpretacji nierzetelnej. 

Niemniej nawet i wtedy, kiedy taka bajkopodobna hagiografia byla 
jeszcze w modzie, moda ta omijala na ogol kroniki klasztorne. Byly one 
przemaczone wylllcmie na uZytek domowy, i staj llc przed problemem, czy 
zapisywac dla przyszlych zakonnych pokolen tylko swietlane przyklady, 
czy tez wszystko, co bylo, na ogol dochodzono do wniosku, ze wszystko. 
Po pierwsze, wiele swiatel zablyslo wlaSnie dlatego, Ze trafily na jakis mrok: 
jak chwali6 czyjl!S cierpliwosc w przesladowaniu, zamilczajllc jednoczesnie, 
Ze ktos drugi urz'tdzil przeSladowanie? A po drugie dlatego, ze do inter
pretacji dziedziczonej po pisarzach biblijnych pasowaly i swiatia, i cienie, 
kaZdy po swojemu. Bardzo wyrainie sformulowala to ksieni benedyktynek 
sandomierskich, Marianna Siemianowska, zaczynaj!!c z pohorawiekowym 
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opoinieniem (bo w roku 1763) kronik~ swojego klasztoru. Najpierw mowi 
o trudnosciach warsztatowych: 

Lubo tak nierychJe zebranie dziej6w klasztoru naszego, nie insza racyja tego 
jest, tylko trudnosc wynalezienia wiadornosci dawnych: poniewai: przez 
dawnosc czasu, inkursyje, powietrza, jako tei; po trzy razy paJenie si~ 
klasztoru, do wielkiej szkody w papierach przyprowadzilo. ChcllC zas na 
dalszy czas przystug~ klasztorowi uczynic, urnysliliSrnY, ile rnoZoosc nasza 
wystarczy, po kr6tk:u zebrac: wyjrnujllC tak z Zywota fundatorki naszej .. . jako 
lei i z rnetryki klasztoru tegoL. jako tei: z tradycyi antecessorki rnojej 
i pobo:i:oych a wiarygodnych przed narni :iyjlj,cych os6b ... 

Siemianowska wymienia tu jako irOdla dwa r~kopisy istniejllee do 
dzisiaj: anonimowy Zywot Zofii Sieniawskiej, pierwszej ksieni sandomier
slciej, oraz wzorowo od pocZlltku prowadzonll metryk~ klasztoru. Z jej 
tekstu widae, Ze si~gn~la takZe i do archiwum gospodarczego, ksillg 
rachunkowych itp.; mimo to 0 wielu swoich poprzedniczkach prawie nic 
nie umiala powiedziee. Wniosek z tego, Ze robota jest solidna, wykorzys
tano wszystlcie dost~ne irodla, ale domyslami i fantazjll dziur nie latano. 
Owe zaS opowiesci "antecessorlci" czy innych starszych zakonnic dotycZll 
lcilku barwnych proees6w, obfitujllcych w dramatyczne wydarzenia. Wra
cajllc jednak do wst~u, oto jest eel tej roboty: 

"W przyszlych czasach jest potrzebna koniecznie wiadomose dawnych 
dziejow, tak dla przelozonych, jako tez i dla zgromadzenia." Ksienie 
mianowicie majll si~ na przykladzie swoich poprzedniczek uczye dbalosci 
o dom i zgromadzenie - a tatie, iz trzeba "znosie cierpliwie romose osob 
pod jurysdykcyjll b¢llcych, bez ktorych zaden wiek i czas nie byl, wedlug 
slow Chrystusowych, ii: pszenica z kllkolem rose miala ... Dla zgromadzenia 
zaS ten b¢zie pozytek, iz kaZdy rygor zakonny b¢zie mily, patrzllc na 
dawne przyklady; jeSli tez co zdromego wyczyta, dowie si~ oraz i 0 dosyc
uczynieniu, ktore kaZdej wedle wyst~pku naznaczone bylo. B¢zie tedy 
pochop do nasladowania brala, a z wyst~pkow (jako pszczolka miOd 
z cierpliwoSci zbierajllca) do ustrzeZenia si~ okazyi." 

"Nam zas - konczy Siemianowska - to zostanie, Ze ta praca nasza 
zebrana b¢zie pobudzala was do westchnienia przed Bogiem, aby zapom
nial tego wszystlciego, cokolwiek w i;yciu naszym nie podobalo si~ Mu, 
a byl mnie i nam przy Scislym rachunku strasznego Slldu swego milosier
ny." 

Tak to pami~e spraw doczesnych zamienia si~ w wiecznose. 

S. Malgorzata Borkowska OSB 

S. MALGORZAT A BORKOWSKA OSH, pisarka, historyk. Wydala rn.in. Mniszki 
(1980), Dekret w niebieskimferowany parlamencie (1984), Bozek templariuszy (1986). 
Mieszka w Zamowcu na Pornorzu. 
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MIEJSCE KOPERNIKA 

WFILOZOFII 


Panie Prezydencie, Panie Konsulu, Koledzy, Panie, Panowie, 

W przedziwnym dialogu Leopardiego II Copernico Sionce, znuzone 
ruchem nieustannym, zwraca si~ do "filozofa" Kopernika z prosb~, aby 
sklonil ziemi~ do wzi~cia na siebie odt~d trudu obracania si~ . Kopernik 
waha si~ przez chwil~ wobec ogromu zadania; wie on, :le z~danie to 
oznacza po prostu str~cenie Ziemi z tronu wszechswiata i :le czyn ten obali 
skal~ wartosci i porz~ek rzeczy, a wraz z tym spowoduje przewrot pot~my 
w metafizyce. Wreszcie przyrzeka on, iZ sprobuje spelnic zlecenia Slonca, 
a Sionce - ktore za dni pradawnych, w czasach panowania poezji, 
piastowaio god nos c proroka - przepowiada mu, :le czyn jego nie 
przyniesie mu krzywdy. Proroctwo owo mogl Leopardi uwa:iac za spel
nione, ale jedynie dzi~ki temu, :le - jak wiadomo - Kopernik zmarl wkrotce 
po opublikowaniu swego dziela De revolutionihus, ktorego czterechsetlecie 
swi~ w tych dniach swiat cywilizowany. Pol wieku mniej wi~j po zgonie 
Kopemika Galileusz, ow m~, co slawil Kopernika jako "astronoma
-filozofa", ktorego glownym d~:leniem byly nie rachunki mi~zy sob~ 
uzgodnione lub dogodne do u:iytku hipotezy, ale p raw d a - ow Galileusz, 
ktory wiodl dalej i uzupelnial dzielo naukowe Kopernika, pisze do Kep
lera, iZ obawia si~ oglosi6 swe badania: "Los Kopernika zatrwaza mnie, 
przyznaj~ si~ do tego; jesli nawet w oczach jednostek zdobyl chwal~ 
nieSmierteln~, to przeciez dla ogolu stal si~ przedmiotem posmiewiska 
i pogardy." Wlasny los Galileusza potwierdzil - jak wiemy - jego obawy 
w wi~kszej mierze, niz sam przewidywal. Lecz juz zaledwie w trzy lata po 
owym liScie wszedl na stos najwybitniejszy ze wspolczesnych mu myslicieli, 
Giordano Bruno, poniewaz z nauki Kopernika - z ktorego dziel wcielal do 
swoich prac cale urywki - osmielil si~ wyci~gn~ wnioski filozoficzne, 
wnioski wspaniaie, jakkolwiek nie jedyne, jakie z niej wysnuc moma, 
i w ten sposob zapocz~tkowal ow pot~my przewrot w metafizyce, 0 kto
rym mowil Leopardi. 
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Goethe, ktory nauce Kopernika sposroo wszystkich odkryc przypisuje 
wplyw najwi~kszy na ducha ludzkiego, zrozumial bardziej moZe nii: ktokol
wiek inny, co oznacza ~danie od Ziemi, aby - jak si~ wyraza - "zrezyg
nowala z ogromnego przywileju bycia cetrum wszechswiata". "Kto wie", 
pisze on w swej Teorii Barw 0 nauce Kopernika, "czy nie jest to najwi~ksze 
wymaganie postawione ludzkosci; bo zwaZmY wszystko to, co rozwialo si~ 
jak dym i proch wraz ze spelnieniem tego dezyderatu: drugi raj na Ziemi, 
caly swiat niewinnosci, poboZnosci i poezji, swiadectwo zmyslow, prze
swiadczenie religijno-poetyckiej wiary; nic dziwnego, Ze ludzkosc nie 
chciala tego wszystkiego utracic, Ze przeciwstawiano si~ wszelkimi drogarni 
nauce, ktora swoich wyznawcow uprawniala i wzywala do dotychczas 
nieznanej, ba, nawet niepoj~tej wolnosci myslenia i wznioslosci uczuc." 

Iesli pragniemy uzmyslowic sobie istot~ przewrotu duchowego, ktory 
nast~pil dzi~ki Kopemikowi, a ktory nie zakonczyl si~ az do dnia dzisiej
szego, pojawia si~ przed nami przede wszystkim zagadnienie "stanowiska". 
Swiatopogl~d pre-Kopernikanski uczynil ze stanowiska, z ktorego obser
wujemy swiat,jego cen trum. Sarn Kopernik co prawda przenosi centrum 
do Slonca, ale dzi~ki temu, Ze wznosi si~ swoj~ mysl~ ponad stanowisko 
obserwatora, toruje on drog~ pogl~owi, ii: ustalenie centrum swiata zalei:y 
od stanowiska 0 braneg 0 w my sIii wskutek tego sarno poj~e 
"centrum swiata" przeksztalca si~ z absolutnego we wzgl¢ne. Innymi 
slowy: swiat Arystoltelesowy byl swiatem istniej~cym i poznawalnym n i e
z a 1 eZ n i e od obserwatora; odkrycie Kopemika pchn~lo ku takiemu 
sposobowi myslen.ia, w ktorym swiat jest poznawalny jedynie w zwi~zku 
z obserwatorem, jego stanowiskiem i jego wlaSciwosciarni. W gl~bokiej 
intencji przyrownal Kant swoj~ id~, ii: obiekty poznania s~ uwarun
kowane sam~ isto~ poznania, do idei Kopemikanskiej i do zasadniczego 
zwrotu w stosunku czlowieka do swiata, jaki ta idea za sob~ poci~gn~a. 
Nieproblematyczna, Ze si~ tak wyraZ~, z am k n i ~ t 0 s c swiata Arystotele
sowego zostala przelarnana przez Kopernika nie w tym sensie, jakoby tylko 
na miejsce przestrzeni skonczonej pojawila si~ przestrzen nieskonczona, jak 
to s~dzil Bruno" ale czego nie twierdzil ani Kepler, ani Galileusz, ani sam 
Kopernik, ktory mowi tylko, Ze nikt nie poznal granic swiata, ani ich nigdy 
nie pozna; lecz sarno zagadnienie "skonczonosci" wzgl¢nie "nieskon
czonosci" przestrzeni zmienia coraz bardziej charakter swoj i znaczenie 
i wi~e si~ z zag ad n i e n i em stosunku mi¢zy czlowiekiem a swiatem. 
Fakt, Ze pogl~ geocentryczny ust~pil pogl~dowi heliocentrycznemu, byl 
pierwszym krokiem w kierunku nowego patrzenia na swiat. Iako twor 
fi z y cz n y czlowiek nie znajduje si~ w centrum swiata, swiata obser
wowanego przezen i b¢~cego obiektem jego myslenia. Iako twor fi z y cz
n y znajduje si~ co prawda czlowiek w jakims odleglym zak~tku Kosmosu, 
ale jako twor my s 1 ~ c y znajduje si~ on w osrodku swiata, dlatego wlasnie, 
Ze swiat jest przedrniotem jego mysli, i w takim stopniu, w jakim jest 
przedrniotem jego mysli. W podobny sposob uj~l zagadnienie Pascal, gdy 
- wedIe jego slow - "przerazilo go wieczyste milczenie tych nieskonczonych 
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przestworzy", i jedynie swiadomosc, ze nie nie grozi duehowi kontem
pluj~cemu, uspokoila jego dus~; dzi~ki temu przezwyci~ZyI Kant an
tynomi~ skonezonosci i nieskonezonosci; tu byl punkt wyjScia Einsteina, 
gdy zdefiniowal on ezas jako czwarty wymiar swiata i dzi~ki temu wl~ezyl 
do obiektywnej formuly Swiata obserwatora, to jest moment obserwaeji. 
Absolut, kt6ry mysl Arystotelesowa, a nastwnie scholastyezna pragn~la 
umiejscowic w gomyeh sferach gwiazd stalyeh, zostal wygnany stamt~d 
w wyniku odkrycia Kopernikanskiego, ale jedynie w tym sensie, ze wszelka 
proba wyznaezenia absolutowi okreslonego miejsea stala si~ beznadziejna. 
Teraz moma s~dzic - jak to uezyl Bruno - ze absolut ogamia cal~ 
przestrzen i dziala w niej i nas samyeh. Ale moma tez - jak to uezynil 
Spinoza - p6jSt dalej i uj~c przestrzen w og61nosci, jak i dueha w og61no
Sci, rozci~glosc i mysl, jako dwa zaledwie sposr6d nieskOllezonej liczby 
atrybut6w absolutu, i w taki sposob gl~boko zakorzenic poj~cie nieskOll
czonosci w zupelnie innej warstwie, pokrewnej uj~u kabalistyeznemu. 

To jest ow "pot~my przewr6t w metafizyce", ktory wywolal Kopemik, 
to owa "wznioslosc uezuc", spowodowana przez jego odkrycie. Dzis, gdy 
zb~kany roo ludzki grozi zaglad~ dzielu dueha, my, swi~~cy pami~c 
Kopemika, skladamy hold duehowi, kt6ry opiera si~ nieugi~cie poehodowi 
zniszezenia. Wraz z nim spog1~amy pelni spokoju i wiary ku gwiazdom 
i slubujemy, iz po wspolnym oealeniu przyezynimy si~ do polozenia 
fundamentu pod nowy lad Zycia ludzkiego, kt6ry nie b~zie niegodny ladu 
dr6g gwiezdnyeh; nowy lad, w kt6rym wsp6lpracowac b~~ zgodnie 
wyzwolony narOO Kopernika wraz z wyzwolonym narodem Spinozy i Ein
steina; nowy lad, w ktorym znaleic b~~ mogly udzial, nalemy im na 
podstawie ieh przeszlosci, rowniez i narody Kanta i Goethego, Gali1eusza, 
Bruna i Leopardiego, gdy powr6ci im opami~tanie. 

Jerozolima, maj 1943 
Martin Buber 

Mow~ powyzszq wyglosil Martin Buber po polsku w maju 1943 roku 
w Uniwersytecie Hebrajskim na Mount Scopus w Jerozolimie z okazji 400--le
cia wydania De revolutionibus i .fmierci Mikolaja Kopernika. W spotkaniu . 
tym uczestniczyli m~dzy innymi konsul Polski i polscy emigranci wojenni. 

Tekst powyzszy - r~kopis w j~zyku niemieckim i maszynopis. po polsku. 
z odr~cznymi poprawkami Bubera - odnalazlem w Archiwum Hebrajskiej 
Bihlioteki Narodowej i Uniwersyteckiej w Jerozolimie. Przemowienie to 
zostalo opublikowane w j~zyku hebrajskim pod tytulem Miejsce Kopemika 
w filozofri (por. pozycja 901 w: Martin Buber. A Bibliography of His 
Writings 1897-1978. Compiled by Margot Cohn and Rafael Buber. Jerusa
lem 1980). Za pomoc w odnalezieniu tego tekstu dzi~kuj~ Pani Margot Cohn 
- kuratorce archiwum Martina Bubera - oraz Profesorowi Stefanowi Schrei
nerowi. 

Opracowal Michal Galas 
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Jednym z pierwszych powojennych konkursow na rzeZb~ monumental
n~ w Polsce byl ogloszony w 1958 roku rni¢zynarodowy konkurs na 
Pomnik Ofiar Faszyzmu w OSwi~miu-Brzezince. NajZywiej komentowa
no propozycj~ zespolow~ Oskara Hansena, Jerzego Jarnuszkiewicza i Julia
na Palki. Slusmie, bo wymierzona zostala przeciw konwencjonalnemu 
mysleniu 0 pomniku. Docenilo j~ jury pod przewodnictwem Henry Mo
ore'a, wyroiniaj~c I nogrod~. Projekt nie zostal jednak zrealizowany. 
Widac decydenci nie mogli pogodzie si~ z mysl~, Ze istot~ pomyslu moZe 
bye zamiar uczynienia pomnikiem calego obozu w stanie takim, w jakim go 
artySci zastali w mOPlencie projektowania. Przy tym wyeksponowany jego 
fragment, na pewnym odcinku wzdlui: drogi wytyczonej diagonalnie przez 
oboz, rnial zachowae t~ jego posta{; dluZej nii: zezwolilby na to czas, 
stopniowo zacierajllC}' obraz reszty terenu. Czynnik czasu rnial tu odegrae 
Iduczow~ rol~. Tego typu "konceptualne" rozwi~anie, gdzie - bez udzialu 
tradycyjnego rzezbiarskiego obiektu ustawionego na przyslowiowym coko
Ie - zasadnicz~ funkcj~ wyznaczono do spelnienia czasowi, na rowni 
z "zaanektowan~" jedynie przez artystow, a nie przez nich "wykreowa
n~"przestrzeni~, nie uzyskalo nie tylko tak zwanego spolecznego poparcia, 
ale wr~ zostalo oficjalnie zdecydowanie oprotestowane przez czlonkow 
Komitetu ..Oswi~cimskiego (przeciw ocenie jury opowiedzial si~, mi¢zy 
innymi Tadeusz Holuj). 

Artystyczn~ donioslose projektu, 0 ktorej w dUZej rnierze stanowila 
Smialosc kwestionowania tradycyjnych wzorow i poszukiwania nowator
skich form ekspresji, odpowiadaj~cych wyj~tkowym okolicznoSclom i ran
dze przeslania konkursu, doceniono szerzej dopiro z perspektywy lat. Ale 
wystawie projektow, zorganizowanej jui: w czasie obrad jury, towarzyszylo 
Zywe zainteresowanie prasy. Trwaj~a na jej lamach dyskusja dobrze 
obrazuje kierunki myslenia 0 nagrodzonej koncepcji. 

Idea autorow Pomnika--Drogi bliska byla, na przyldad Tedeuszowi 
Zychiewiczowi. "Polski zespol - pisal - byl tym, ktory w sposob najbar
dziej zdecydowany postanowil zapomniee 0 sobie i dopuScle do glosu sam 



SLADY 115 

oboz. Zespol Hansena stawia ludzi przed wiod~cymi w dol schodami, 
konc~cymi si~ rumowiskiem rozwalonego stropu krematorium - i milczy. 
Hansens wie, ze nie da si~ powiedziee niczego glosniejszego od niemej 
mowy czamej drogi, ugrz~zlej w krematoryjnym zejsciu."l Brzmi~ w tych 
slowach echa wypowiedzi Jerzego Jamuszkiewicza: "WychOOzilismy z za
10Zenia, ze to, co si~ tutaj stalo, dzis ( ... ) jest niewyobrazalne, wydaje si~ 
niemozliwe, ze nie jest tego w stanie przekazae zadna, najswietniejsza 
nawet i najbardziej dramatyczna w wyrazie rZeZba; ze nie wystarczy tu nasz 
s¥i, nasza ekspresj a, nasze osobiste wzruszenie, ze t y I k 0 tom i e j s c e 
moze swiadczye 0 sobie[wszystkiepodkresl.-M.K.-L.]. S~dzilismy 
zatem, ze w tych warunkach w s p 01 aut 0 rem p 0 m n i k a n a I e z y 
uczynie odbiorc~, czlowieka odwiedzaj~cego oboz, nasz udzial zas 
sprowadzie do roli przewodnika, czy moZe raczej rei;ysera, ktory by 
nakreSli Iini~ przewodni~, uwypuklil najbardziej waikie elementy tego 
dramatycznego spektaklu. Mial on l~czye instruktaz z pewn~ plastyczn~ 
id~, j~zyk faktow z j~zykiem metafory." 

Trudno sobie odmowie przytoczenia podobnego credo, skoro najpelniej 
uwidacznia one intencje artystow, intencje - jak pokazuj~ losy projektu, 
ktory ostatecznie nie zostal zrealizowany - nie zawsze wlasciwie 00
czytywane, choe przez wszystkich autorow wielokrotnie moZliwie doklad
nie precyzowane. Julian Palka dopowiadal do tego, (:0 mowili koledzy: 
"Dla nas pomnikiem byl caly oboz. Punktem wyjscia staly si~ zatem 
autentyki obozowe, przede wszystkim urbanistyka tego miejsca, urbanis
tyka okrucienstwa, uzmyslawiaj~a najpelniej mechanizm zaglady, sluz~ca 
sprawom, ktore si~ tutaj dzialy." Palka podkreSlaljednoczeSnie, Ze z rown~ 
sil~ oddzialywal na czlonkow zespolu inny walor miejsca - jego wymiar 
symboliczny: "urywaj~ce si~ Iinie szyn niby kres ludzkiej drogi, ruiny 
krematoriow po bokach, do ktorych - jak do fabryki - dowozono 
poci~gami »surowiec« ludzki." Wlasnie sl ad y tego, co si~ w Oswi~ci
miu-Brzezince dokonalo stanowily oparcie, podstaw~ rozwini~cia koncep
cji pomnika poj~tego niemal wyl~cznie jako "organizacja rniejsca holdu" 
(J. Palka). 

Impuls nadaj~cy charakter calemu zamyslowi stanowila zatem struk
tura autentyczna. Miala to bye realizacja "wsluchana" w wewn~trzne 
doswiadczenie i wewn~trzn~ dynarnik~ (takie emocjonaln~) oswi~cimskiej 
przestrzeni. Artysci rezygnowali z wprowadzania ewentualnych dodat
kowych, w gruncie rzeczy niekoniecznych, elementow rozwi~ania. Ba, 
gOOzili si~ z tym, ze uplywaj~cy czas w sposob decyduj~cy zauwaza na 
ksztalcie calosci. Wi~ej nawet - nie tylko wzi~li pod uwag~, ale uczynili 
z przemijania jeden z zasadniczych warunkow "istnienia" swego dziela. 
"Jui; wowczas - wspominal Oskar Hansen - rosly tam drzewa, widzielismy 

1 Cytowane w tek&:ie wypowiedzi autor6w i opinie na temat pomnika oSwi~cim8kiego 
przytacmm za artykutem 1. Grzesiuk-Dlszewskiej W lrzydzieslq rocznlc~ Mi~dzynarodowego 
KtmJcursu na Pomnlk Ofiar O.§w/tcimia. Projekly nlezrealizowalli!, .. Rzeiba Polska" 1986, 
s. 11l-118. 
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przebiegaj(!ce sarny i zaj(!ce. ChcieliSmY elementy na drodze zakonser
wowae - utrwalie ogolnoludzkie doswiadczenie dla innych, tak jak Pompe
je utrwalila lawa." Palka uzupelnial: "Bujna roslinnose, z ktor(! nie sposob 
ciwe walczye na tak znacznym obszarze, z czasem pokryje oboz i wsrOd 
tej dzikiej, zachlannej przyrody pozostanie jedynie ta piel~gnowana i pie
czolowicie konserwowana przecinka, niby swiadectwo popelnionej tu zbro
dni." Byc mo:ie tez autorzy projektu zaroierzali dae mi¢zy innymi do 
zrozuroienia, Ze bez wzgl¢u na to, co si~ w Oswi~cimiu stalo, czas oka:ie 
si~ sprzymierzencem umarlych: wraz z jego uplywem zasypie wszystko, 
zawieje... i cwo szczeg6lne roiejsce zostanie "wplecione" w naturalny 
porz(!dek przyrody. 

Aly byli wi~Zniowie Auschwitz-Birkenau obawiali si~ "erozji" - stop
niowego niszczenia roiejsca ich kaini, a w rezultacie - entropii, ktora je 
pochlonie. Domagali si~ pomnika trwalego, ktory b¢zie swiadectwem 
pami~ i gawrantem przestrogi. "Przecinka" ranila ich uczucia. Okazywali 
wi~ zaniepokojenie moZliwoSciIt realizacji projektu utrzymanego w tak 
malo uchwytnej formule. Seweryna Szmaglewska zarzucala zespolowi 
Hansena, :ie nadrniernie przesun(!l akcenty w stron~ teoretycznych, ideo
wych walor6w koncepcji, co nie musi spotka(; si~ ze zrozumieniem ludzi 
dotkni~tych bezposrednio kataklizmem wojny, a przeciez pomnilcma bye 
rni¢zy innymi wyrazem zlozonego im holdu. Autorka Dymow nad Bir
kenau publicznie wyraiala dose powszechne obawy, iz wainy w calym 
zamysle czas odegra rol~ destrukcyjnll: "ta wizja - pisala - zrealizowana, 
przeniesiona na rozlegly teren obozu, jako szeroka droga, przysypana 
Sniegiem albo zaniesiona podczas masowych, wielotysi~mych pielgrzymek 
oswi~cimskim blotem, oWll glinkll lessowll, more calkiem stracic swoj(! 
wymow~". 

Zwolennikow i przeciwnikow projektu poromily zatem te jego aspekty, 
ktory wynikaly z samej istoty postrzegania pomnika w miejscu tak tragicz
nie naznaczonym. Zespol Hansena - jak zasygnalizowalam - dliZyl przede 
wszystkim do rozemania i c~Sciowego podtrzymania tego, co autentyczne, 
utrwalenia s lad 0 w; jego rpzeciwnicy mySieli raczej 0 przedsi~wzi~u 
w rodzaju skansenu, gdzie gromadzi si~ moZliwie najbardziej skrupulatnie 
"pamilltki przeszloSci", tak budowle, jak przedmioty obrazuj(!ce "kultur~ 
materialnll". Na tym tie powstal zasadniczy spor. Ponadto autorzy projek
tu swiadomie rezygnowali z "narzucania", niejako naddawania obozowi 
patosu, co stosunkowo latwo moma bylo osillgn(!C, czynillc zadosc potocz
nym wyobrai:eniom 0 pomniku, to jest monumentalizujllC elementy wpro
wadzone w wymarl(! przestrzen z zewnlltrz, sztucmie. Odrzucajllc tradycyj
ne ambicje gatunku (do "dominacji i defmiowania otoczenia") pomys
lodawcy chcieli bye w zgodzie z intencjami Hansena do ogarni~cia - czy 
tei:, jesli tak Morna rzec, otulenia - calosci cisz(! (bo tylko ona pozwala 
poznae prawd~) zamiast zagluszania jej krzykiem. Chodzilo raczej 0 stwo
rzenie epitafrum - miejsca zadumy, niz requiem - miejsca zaloby. Autorzy 
koncepcji byli przekonani, ze wiecznotrwala cisza, rozposcieraj(!ca si~ na 
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terenie calego martyriwn, skuteczniej pozwoli intensywnie odczuwae groz~ 
Oswi~cimia niz wprowadzenie akcentow, ktore mog~ narzucie przestrzeni 
swoj~ wlasn~ ekspresj~. Elementy te musiatyby bowiem niechybnie od
wolywae si~ ksztahem do wzorow znanych z wczesniejszych, historycznych 
rozwi~n pornnikowych. Juz w samyro prawdopodobienstwie takiego 
faktu autorzy idei Pomnika-Drogi widzieli niewlasciwose podobnych roz
wi~an. Uznaj~c specyfik~, pod wieloma wzgl¢ami, Oswi~a-Brze
zinki, chcieli j~ podkrdlie, unikaj~c jednak stosowania cokotow, kolwnn, 
pylonow itp., ktore utrwality si~ w potocznej swiadomosci jako "nosniki" 
- zarowno w doslownym, jak symbolicznyro rozumieniu - wcielonej 
w pormtikow~ form~ tresci. Pami¢ 0 pomordowanych w obozie miata 
zatem materializowae si~ glownie w tyro, co po nich pozostalo. NajwaZIliej
sza byla tOZsamosc, a zarazem integralnosc miejsca. Akcenty sztucznie tu 
wprowadzone moglyby stanowie dla niej niebezpieczenstwo, kieruj~c nie
potrzebnie uwag~ odwiedzaj!!:cych oboz ku malo konkretnemu, uniwersal
nemu przekazowi, ewokowanemu przez odindywidualizowane formy. 
W przezwyci~zeniu podobnych zagro:ien powinna byla pomoc mi¢zy 
innymi skala pomnika: zamierzano utrzyroac calose w naturalnych wymia
rach i ludzkich proporcjach. Wszystkie zabiegi mialy wyzwalae klimat 
refleksji, azarazem dawae gwarancj~, ze ingerencja artystow w zastany 
krajobraz zostala sprowadzona do dzialan bezwzgl~dnie koniecznych. Taki 
byl duch koncepcji Hansensa i jego kolegow. 

Po sprzeciwie Komitetu Oswi~cimskiego jej realizacja okazala si~ nie
moi:liwa, chocia:i wszyscy czlonkowie konkursowego jury na ni~ oddali 
wczeSniej swoje glosy. W rezultacie jednak - wobec sprzeciwu - przy
st~piono do stworzenia nowego projektu drog~ kompromisowego pol~cze
nia zamystu polskiego i wloskiego (architekt - Giorgio Simoncini, rzeZ
biarz - Pietro Cascellla). Kiedy zmuszano Hansensa do szeregu ust~pstw 
na rzecz coraz bardziej akadernickiego, w znacznym stopniu wr~cz rzez
biarskiego uj~cia, wycofal si~ z dalszej pracy w zespole. "Posadzki rzeZ
bione jak stalle i ekspresyjne rZeZby wagon ow miaty bye pol~czone 
z koncepcj~ drogi. Tego bylo juz dla mnie za wiele" - wyznawal poZniej. 

Zamach na autonomi~ polskiego projektu udal si~ jednak. OkreSienie 
"kulminacja rZeZbiarska" zajmowalo w nowym programie pomnika eks
ponowane miejsce. Mowiono tam tak:ie 0 "formach rzezbiarskich [ktore] 
przypominaj!!: karnienie grobowe". Wlosi deklarowali si~ jako ci, 
kt6rzy nie chc~ zakl6cae "wielkiej ciszy Brzezinki", ale obawiali si~ do 
konca zawierzye sile samego rniejsca i pr6bowali wzmocnie j~ dominan
tami 0 metaforycznym wyrazie. Zastosowali wi~c formy, ktore nie mialy 
odwolywae si~ do swojej tozsamoSci, lecz przypominac cos, czym nie byly. 
Zderzenie autentycznego z nieautentycznym bylo istot~ kompromisu, kto
rego owoce tak podswnowywal Julian Palka: "Z naszego projektu do 
ostatecznej wersji pomika przeszedl ow slepy, urywaj~cy si~ nagle tor 
pomi¢zy dwoma krematoriami, symbolizuj~cy kres :iycia milionow, z tym, 
ze zamieniona na tarasy i stopnie nowa platforma nie obejmuje zgodnie 
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z nasz'!, koncepcj'!, ruin obu krematoriow, a w miejsce planowanej przez nas 
w ukladzie poprzeczoym do zakonczenia toru krypty stan~ly pelne eks
presji elementy rzeibiarskie zwienczone pylonem z wyrytym w czarnym 
marmurze symbolicznym tr6jk'!,tem wi~Zniarskim." 

Ta wersja pomnika nie wzbudzila tak wielu emocji, jak pierwotna. 
W najbardziej wywazonych opiniach (np. lerzy Olkiewicz) padkreslano, ze 
zespolowi Cascalla-larnuszkiewicz udalo si~ zachowae zarowno "plastycz
ny umiar czy nawet dyskretn'!, powsci'!,gliwosc", jak tez "organiczo'!, 
przynalemose do otaczaj'!,cej przestrzeni". 

Przyznam, ze nie wiem, jak dzisiaj, po latach pomnik "sprawdza si~"; 
dawno w Oswi~imiu nie bylam ... W ostatnich latach inne tez sprawy - nie 
artystyczoe przeciez - dominowaly w rozmowach 0 tamtejszym obozie. 
Sprawa monumentu Auschwitz-Birkenau wydaje si~ wi~ rozstrzygni~ta, 
a to, co pr6bowalam w skrocie zrelacjonowae, jest zaledwie przypom
nieniem historycznego juz faktu. 

lego artystyczny wymiar rezonuje jednak do teraz. Spowadowala to 
gl6wnie detenninacja Oskara Hansena, kt6ry konsekwentnie bronil nie
podzielnosci swojej koncepcji. Ale - z drugiej strony, - wolno przypusz
czac, Ze nawet ulomna, pozbawiona pierwotnej jednolitosci ostateczoa 
realizacja polsko-woloska tak bardzo romila si~ ad wczeSniejszej po
mnikowej retoryki, ze w nowy, niezoany przedtem sposob oddzialywala 
poiniej na swiadomose architektow i rzeibiarzy. Zauwazono, ze - jak 
pisala Irena Grzesiuk-Olszewska - "wsp6lczesny pomnik zwi'!,za
ny z martyrologi'!, [ale chyba nie tylko - M.K.--L.] nie musi 
o pow i ad ae 0 wydarzeniu", a moze "stae si~ znakiem przywoluj'!,cym [je] 
na pami~". Istot'!, nowych rozwi'!,zan stalo si~ tez inne . niz przedtem 
postrzeganie dzialan okreslanych mianem "organizacji przestrzeni". Po
mnik przestal bye tylko rzeibiarsk'!, bryl'!, - gigan tyczo'!, figur'!, czy tez inn'!, 
form'!, - usytuowan'!, w centrum danej przestrzeni, stan owi '!,c'!, jej kulmina
cj~ i podporz'!,dkowuj'!,C'! j'!, sobie. Rzeibiarski monolit stracil zarazem 
wyl'!,cznosCi autonomi~; z elementu bezwzgl¢nie dominuj'!,cego stal si~ 
tylko jednym z wielu, cz~sto wzajem siebie rownorz¢nych, zawsze zaS 
takich, ktorych suma daje dopiero pelny obraz calosci, pojedynczo bowiem 
pozostaj'!, zaledwie jej cz~sciami. 

"Cz~sci'!," nierzadko po konkursie oswi~cimskim uwzgl¢nian'!, przez 
projektant6w w rozmaitych koncepcjach byla d r 0 gao Prawdopodobnie 
dlatego, ze w duzej mierze wlasnie jej idea streszczala zasadniczy sens 
przeobrazen monumentu. Ide~ t~ podejmowano mi¢zy innymi true 
w pomnikach martyrologicznych, crego przykladem jest choeby Majdanek, 
gdzie Pomnik Walki i M~zenstwa projektowal Wiktor Tolkin. lest praw
dopodobne, ze autor zoal przebieg wspomnianego konkursu. Nie b~dzie 
zatem naduZyciem, jesli powiem, ze gdyby nie przelom dokonany przez 
grup~ Oskara Hansena, nie moglby napisae Gustaw Herling-Grudzinski: 
"Nie lubi~ na ogol pomnikow, a juz szczegolnie takich, ktore ogrom 
tragedii probuj'!, uj'!,c w kamienne ryzy retoryki ( ... ) Ale Majdanek! Ten 
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dlugi, chropowaty, porowaty, bezksztaltny glaz u wejscia obok bramy 
z szarpanego :i.eliwa, w rozleglym, pustym i jalowym polem poobozowym 
w tie, ai: do odleglego muzeum na horyzoncie ... Calosc, przejmujll,cll, do 
gl~bi calosc zaprojektowal ktos ( ... ) rozumiejll,cy dobrze, jakie wolno 
stawiac pomnika Zaglady." 

KoncZllc, chcialabym zaryzykowac tez~, iz niezwykly koncepcyjnie 
charakter Hansenowskiego Pomnika-Drogi w y m u s i law duzej mierze 
wyjll,tkowosc miejsca, dla ktorego byl przeznaczony. To miejsce stanowilo 
wyzwanie. Jego skala i energia musialy w naturalny sposob odegrac 
maczll,Cll rol~ w sterowaniu kierunkami myslenia 0 nim. Nie pierwszy to 
przyklad sytuacji, w ktorej tak zwany nacisk rzeczywistosci w rownie 
bezposredni sposob stymuluje sztuk~. Ale jeden z tych - nie najliczniej
szych - gdzie owoce dzialalnosci artystycznej sll, efektem podjycia wy
zwania, to jest zarazem smialego (bo wymierzonego w konwencje) i skrom
nego (bo uciekajlj,cego od eksponowania wszelkiej kreacyjnosci), odpowie
dzialnego "przetworzenia" owej rzeczywistoSci, a nie podporzll,dkowania 
si~ jej przez twoq. 
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Bruno Schulz 1892-1942 (red., 1992). Publikowala w "Biu1etynie Historii Sztuki", 
,,Akcencie", "Kresach", "Nowych KsillZkach", "Tygodniku Powszechnym", "Wi,.
zi" i " ZnakuH 

• 

WYDAWNICTWO ZNAK POLECA 
NOWE TOMY Z SERII MITY OBRAZY SYMBOLE 

Clive Staples Lewis 
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WACLAW HRYNIEWICZ OMI 


POJEDNANIE 

OFIAR ZWINOWAJCAMI 


Nadzieja oSmiela si~ ufac, Ze Bog potrafi poci~gn~c, przekonuj~Cl! sil~ 
miloSci, kazd~ istot~ rozumn~ ku sobie, a tym samym wyprowadzic j~ ze 
stanu zatracenia, ocaIic i zbawic. Chrzdcijaninowi wolno podtrzymywac 
takl! nadziej~ . Nie wolno mu jednak przeksztalcic jej w zuchwal~ pewnosc. 
MysI 0 poci~gaj~cej i przemieniaj~j wszystko milosci Bogajest najodwaZ
niejsZl! intuicj~ teologii nadziei. RozswietIa ona wszakZe tylko jedn~ stron~ 
tajemnicy. Bog potrafi przezwyci~zae zbuntowan~ i opom~ woI~ swoich 
stworzen. Bog potrafi przebaczae. Czy potrafi jednak takze czlowiek? 

Powszechne pojednanie wymaga nie tylko przebaczenia ze strony Boga 
i pokrzywdzonych, ale rowniez skruchy winowajc6w. B6g nie pozostawia 
zagubionego czlowieka samemu sobie. Upadek i wina nie unicestwiaj~ Jego 
miloSci ku najbardziej zdeprawowanym i okrutnym istotom Iud zkim , 
w kt6rych czlowieczenstwie zatarl si~ Jego obraz. Czlowiek pozostaje na 
zawsze istot~ stworzon~ na obraz i podobietistwo Stw6rcy - ikon~ Boga. 
Ten wldnie obraz jest pomocn~ r~k~ Boga, onto1ogiczn~ pami~~ 0 wlas
nej stworzonosci. wpisan~ w sam~ gl~bi~ czlowieczetistwa czlowieka. Bog 
nigdy nie przestanie bye Dobrym Pasterzem, gotowym do pozostawienia 
dziewi~Cdziesi~ciu dziewi¢u sprawiedliwych, aby szukac i odnalezc jed
nego zagubionego grzesznika. Rozdzial 15 Ewangelii Lukaszowej mowi 
o tym z cal~ wyrazistosci~. Przypowiesc 0 synu marnotrawnym i oczekuj~
cym ojcu nie powinna przeslonic rysow matczynych w biblijnym obrazie 
Boga. 

ezy moi:e niewiasta zapomniee 0 swym niemowl~ciu, 
ta, kt6ra kocha syna swego lona? 
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A nawet, gdyby ona zapommala, 
Ja nie zapomn,,; 0 tobie! (Iz 49, 15) 

Wroc, Izraelu, do Boga twojego, Jahwe, 
upadles bowiem przez wlasnll, twll, win,,;! ( ... ) 
Ulecz,,; ich mewiemoSc i umiluj,,; z serca, 
bo gJriew m6j odwr6cil si,,; od nich ( ... ) 
Kt6i: jest tak mij,dry, aby to pojll,l, 
i ta.k: rozumny, aby to rozwaZyl? (Oz 14, 2.5.10) 

Ta wlaSnie macierzytlska troska Boga 0 ludzi, tak bardzo wyrainie 
podkreSlana w nauczaniu prorokow (por. Oz 11, 4), jeszcze bardziej 
pogb;:bia nadziejll! na ocalenie wszystkich nieszczll!snych winowajc6w tej 
ziemi. Bog nie zaprzestaje oddzialywac na wolnosc zbuntowanego stworze
nia, aby j~ ostatecznie poci~gn~c ku sobie i przeobrazic swoj~ niestrudzo
n~, w kOIlcu zwycill!sk~ miloSci~. Nadzieja na takie przeobrai:enie i ocalenie 
nigdy nie wygasla w ci~gu dziejow chrzeScijanstwa. Jest to nadzieja, Ze Bog 
zdola doprowadzie nawet najwill!kszego winowaj~ do uznania wlasnej 
winy i do skruchy, b¢~cej warunkiem przebaczenia. Obietnica nieba 
zostala dana na krzyZu jedynie zaluj~mu, "dobremu lotrowi": "Zapraw
dll! powiadam ci: Dzis ze Mn~ b¢ziesz w raju" (Lk 23, 43). Scena 
ewangelijna ukazuje, i:e przeobrai:enie moze dokonywac sill! posr6d bolu 
i wlasnego cierpienia - zawsze jednak w obecnosci Tego, ktory jest 
"will!kszy od naszego serca" (1 J 3, 20). 

Nadzieja na ocalenie wszystkich nie obraza godnosci ludzkich ofiar, 
jei:eli one same okazuj~ zdecydowan~ wolll! przebaczenia i pojednania. 
Przebaczenie pochodzi z milosci i troski 0 los samych win owajc6w. Nie 
wolno czynic zarzutu, iz jest to wizja pojednania kosztem sprawiedliwosci. 
"Milosierdzie odnosi triumf nad s¥iem" (Jk 2, 13). 

Morderca i ofiara nie mog~ spodziewac sill! od razu po smierci takiego 
samego losu. KaZdy jest odpowiedzialny za swoje zycie i za swoje czyny. 
Musi poniesc konsekwencje tych czynow. W przeciwnym razie odpowie
dzialnosc pozostalaby jedynie pustym slowem. Nie jest rzecZlj, ostatecznie 
obojll!tn~, czy ktos wyrz~dzal krzywdll! drugim, czy tez sam byl czlowiekiem 
skrzywdzonym. Wszyscy stan~ musz~ przed Bogiem. On nie zapomina 
krzywdy i cierpienia ludzi. Mowi~ 0 tym nowotestamentalne ostrzei:enia, 
zwlaszcza zaS apokaliptyczna przypowiese Jezusa 0 S~dzie Ostatecznym (Mt 
25,31-46). Sam S¢zia upomina sill! 0 godnose "najmniejszych braci" i broni 
jej w obliczu ostatecznych losow swiata. Bog chce zbawic wszystkich. 

Bye moze najwill!ksze nawet zbrodnie i okrucienstwa popetnione w dzie
jach ludzkosci maj~ swoje irodlo bardziej w namill!tnosciach, glupocie 
i slabosci czlowieka niz w zlosci i w rzeczywistym grzechu, za ktory 
winowajca ponosi odpowiedzialnosc przed Bogiem na wieki. Nie mamy po 
tej stronie i;ycia ostatecznego kryterium, ktore pozwalaloby wiedziec 0 tym 
z cal~ pewnosci~. Sklania to do wi~kszej ostromoSci w wydawaniu wyro
kow, ktore przekraczaj~ nasz~ ludzk~ kompetencjll!. Tylko Bogu wiadomo, 
co zasluguje na miano grzechu i jak daleko sill!gaj~ jego skutki. przed 
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ludzkimi oczyma te sprawy sll, zakryte. Bardzo ~to nie wierny nawet, 
dlaczego ktos stal si~ czlowiekiern zlym i okrutnym. Decydujll, 0 tym 
niejednokrotnie lata dzieciD.stwa, w ktorych zabraklo milo sci i ZyczliwoSci. 
Pod tym kll,tern widzenia trzeba by przesledzie histori~ dziecinstwa p6Zniej
szych przes~w, zbrodniarzy i okrutnikow. Qerpill, oni na powaine zabu
rzenia osobowoSci.. przez lata tlumill, w sobie gniew i poczucie krzywdy. Zanim 
sami stali si~ okrutni dla otoczenia, domali najpierw krzywdy od innych, bye 
rnoZe nawet od naJb1ii:szych. Odplacajll, poZniej w spos6b zwieiokrotniony, 
obsesyjnie d~ do bezwzgl¢nego panowania nad innymi luMmi. 

Jeden ze wsp6lczesnych teolog6w proponuje - w sferze wyobraini 
- nastwujll,ce przyblizenie do tajemnicy pojednania ofiar z winowajcarni. 
Opis rna charakter teologicznej ftkcji, niernniej jednak odznacza si~ kon
kretnoscill" duZll, silll, wyrazu i gl~bokll, intuicjll,. 

Jezus przychodzi na slid wraz ze swoimi swiC(tymi (por. 1 Kor 6, 2; J 5, 22). 
Przed sq,dem staje morderca Anny Frank: - czlowiek, ktory w swej mlodosci 
prawie nie doSwiadczyl milosci, poZniej zaS sial siC( przestc(pcq, z oportunizmu 
i pogoni za karierq,. Skruszony leZy przed Jezusem na ziemi i pelen lC(ku 
oczekuje na wyrok potC(pienia. Ale oto spoSroo orszaku SwiC(tych wystC(puje 
dziewcZC(, podchodzi do lezq,cego na ziemi mC(:i:czymy, podaje mu rC(kC( 
i podnosi go. Dziewczynq, jest Anna Frank:. Jej byly kat jest zawstydzony a:i: 
do szpiku kosci. Anna Frank: obejmuje go i caluje. Co uczyni teraz S¢zia? 
Z pewnosciq, nie oderwie ich od siebie nawzajem. 

Co musialoby siC( dokonac, aby ten sen stal siC( rzeczywistosciq,? Czy tego 
rodzaju pojednanie da siC( pomyslec z teologicmego punktu widzenia?' 

Rzecz jasna, Ze odpowiedzi na te pytania nie da si~ zawrzeC w jednym 
lub kilku zdaniach. Odpowiedzi szuka niestrudzenie od wiek6w nadzieja 
chrzdcijailska.2 Teologowi nie wolno bye czlowiekiern pozbawionym wyob
raZni. Przekonujll,ca sila jego wywod6w nie opiera si~ jedynie na sarnej logice 
wnioskowania. Musi pozostae otwarty na wszelkie intuicje plynll,ce z ludz
kich doznan i doswiadczen, zwlaszcza tych najbardziej podnioslych i szla
chetnych. 

Waclaw Hryniewicz OMI 

WACLAW HRYNIEWICZ OMI, ur. 1936, profesor dr hab., lderownik katedry 
teologii prawoslawnej w Instytucie Ekumerucznym KUL, zajmuje siC( teologiq, 
staroruskq" chrzescijanskq, teologiq, paschalnq" soteriologiq, i eschatologiq, prawo
slawnq,. Kierownik dzialu Teologia interkonfesyjna w Encyklopedii KLltolickiej. 

1 I. B. Brantschen OP, Hoffnung for Zeit und Ewigkeit. Der Traum von wachen Chrlstenmen
schen, Freiburg-Basel-Wien 1992, s. l53. 

1 Zob. W. Hryniewicz, Nadzieja zbawlenia dIa wszystkich. Od eschatologii lrku do es
chatologil nadziei. Warszawa 1989. 
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NA TROPIE KAPITANA WOKULSKIEGO 


• Henryk Markiewicz, 	Literatura i historia, Towarzystwo Auto
row i Wydawcow Prac Naukowych UNIVERSITAS, Krakow 
1994, ss. 376 

W mojej szkole - przynajmniej poczynaj~c od trzeciej ldasy licealnej 
-lekcje polskiego bywaty naprawd~ pasjonuj~e. Przyszli biolodzy, ekono
misci, inZynierowie i lekarze dyskutowali z ochot~ 0 Lalee, Nocach i dniach 
czy Przedwiosniu. Klopoty sprawiala nam raczej matematyka alba fizyka. 
Matura z j~zyka ojczystego nie budzila w nas l~ku. 

W dzisiejszej szkole wszystko si~ zmienilo. Uczniowie wol~ nauki scisle, 
literatura nierzadko wywoiuje uczucie wstr~tu. To prawda, Ze obecnie ci 
oajlepsi - olimpijczycy i prymusi - calkiem oieiIe rozumiej~ Herberta, 
Szymborsk:j" Gombrowicza. Jednak milcz:j,ca wi~kszose glowi si~ nad tym, 
jak by tu moZliwie najszybciej i najmniejszym kosztem zakonczye swoj 
romans z ojczyst:j, poezj:j, i proz:j,. 

Odnosz~ wrai:enie, Ze zmienili si~ takZe nauczyciele. W czasach sprzyja
j:j,cych ponoe pluralizmowi szkolna polonistyka staje si~ nauk:j, scisl:j" 
pami~ciowym opanowywaniem gotowych fonnulek. Dlatego odpowiedz 
w rodzaju "prawdziwym bohaterem Trenow jest sam poeta" moze zostae 
potraktowana jako bl:J,d. Zdaniem nauczycielki bohaterk:j, Trenow jest 
bowiem nieszc~sna Urszulka i inaczej bye nie moze. Duch Pimki, ktorego 
pozbywa si~ z uplywem lat akademicka polonistyka, w szkole rna si~ wci:j,:l 
doskonale. Podczas gdy nauczyciele wymagaj:j, odpowiedzi Scislych i jedno
znacznych, powai:ny badacz z profesorskim tytulem moze sobie pozwolie 
na w:j,tpliwosci - u schylku XX wieku rna ich zreszt:j, coraz wi~cej. 

Nie jest zatem pewne, czy Henryk Markiewicz przeniesiooy do dzisiej
szej szkoty zyskalby sobie sympati~ wspolczesoej Pimkowny. Wyksztalcona 
panna z praktyk:j, pedagogiczn:j, widzi pr:J,dy i okresy literackie na podo
bienstwo zamkni~tych calosci, ktorych granice wyznaczaj:j, dwie konkretne 
daty. Profesor Markiewicz w swoim studium Spor 0 przelom pozytywistycz
ny broni si~ przed jednoznacznosci:j,. Padaj:j, rome daty, kr:j,:lymy wokol 
wydarzen historycznych, zagl:j,damy do rocznikow pozolktych gazet i cza
sopism, by wreszcie stwierdzic, Ze stan~lismy bezradni wobec mnogoSci 



124 ZDARZENIA - KSIi\ZKI - LUDZIE 

rozmaitych faktow. Im wi~j wiemy 0 epoce, tym trudniej nam wybrac 
jednl! dat~ - ow najwaZniejszy, symboliczny bodaj rok, w ktorym narodzil 
si~ polski pozytywizm. 

Z punktu widzenia panny Pimkowny to bardzo niedobrze, to nawet 
calkiem ile. Jak moZe nauczyciel - nie tracl!c autorytetu - powiedziee, Ze 
czegos nie wie z call! pewnoScil!? I gdzie znaleze uczniow, ktorzy zgodzl! si~ 
zamiast jednej zapami~ta6 pi¢ ro:inych dat - co gorsza, wraz z przernawia
jl!Cl! za ka.i:dl! z nich argumentacjl!? 

Relatywizm w widzeniu okresow, prl!dow, epok, dat, przelornow litera
ckich wcale nie czyni polonistyki naukl! latwiejszl!. PrzyjemniejsZl! - z call! 
pewnoscil!. A takZe bardziej pasjonujl!cl!. To przeciez zdurniewajl!ce, ze po 
Chrzanowskim, Kleinerze i Krzyzanowskim wcil!z moZliwe Sl! (a nawet 
calkiem pozl!dane) fundarnentalne odkrycia i wynalazki. Moze nawet 
niezbyt odlegly jest czas, gdy korzystac z nich b¢zie (oby nie pod 
administracyjnym przymusem) panna Pimkowna. 

Profesor Henryk Markiewicz nie jest historycznoliterackim rewoluc
jonistl! ani burzycielem wnieraj'lcych fonnul. Jego najnowsza praca, Lite
ratura i historia, nie romi si~ w zasadzie od wczesniejszych ksil!Zek. Znow 
otrzymujemy zbior artykulow i szkic6w, z kt6rych wszystkie (pozajednym 
wyjl!tkiem) przeszly juz prob~ druku. Wspomniany wyjl!tek to Klasyk 
felietonu, najbardziej chyba osobisty tekst w calym tomie, poswi~ony 
parni~ci Zygmunta Nowakowskiego. Sposrod trzech pisarzy-prozaikow 
noszl!cych to sarno niezwykle populame nazwisko autor Przylqdka Dobrej 
Nadziei i Rubikonu jest dzis postacil! bodaj najmniej znanl!, prawie zapom
nianl!. Nie pomogla mu wiele faza zainteresowania literaturl! emigracyjnl! 
na przelomie lat osierndziesil!tych i dziewi~Cdziesil!tych. Nowakowskiego
-felietonist~ parni~tajl! juz chyba tylko znawcy historii przedwojennego 
Krakowa. Tym cenniejszy wydaje si~ tekst Markiewicza powracaj~go nie 
bez melancholii do swych mlodzienczych lektur. 

Pisarstwo Zygmunta Nowakowskiego, dzienniki Marii Dl!browskiej, 
epizod bogatej dzialalnosci naukowej profesora Stefan a Kieniewicza to dla 
autora raczej okazjonalne wycieczki w regiony stosunkowo bliskie wspol
czesnosci. Z reguly bowiem dochowuje on wiemosci kilku wybranym przed 
niemal polwieczem tern atom. Jako badacz pozytywizmu romantyzmern nie 
zajmuje si~ - moZe prograrnowo? JeSli zainteresuje go Balladyna, to raczej 
pod kl!tem recepcji (mi¢zy innymi pozytywistycznej). Jesli Mloda Polska, 
to na pewno nie Micinski, Wyspianski czy Ldmian, ale pisarze, ktorzy 
przemysleli i przej~li najcenniejszl! c~sc pozytywistycznego dziedzictwa: 
Brzozowski, a zwlaszcza Zeromski. 

Pozytywizm z Literatury i historii ukazany zostal pod romymi kl!tami 
i z rozmaitych punktow widzenia. Pimkowna znow nie mialaby powodow 
do radosci, bo w imponujl!cej rozmachem i erudycjl! naukowej wizji 
Profesora nic nie jest proste. Ani oswieceniowy rodow6d mysli polskiego 
pozytywizmu, ani wyrainiej wylaniajl!CY si~ dzis wieloksztaltny, "polifonicz
ny" obraz naszej literatury w drugiej polowie XlX wieku. Ostatnie lata 



125 ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZlE 

przyniosly pr6b~ pewnej rehabilitacji przeciwnikow pozytywizmu, z kto
rych wielu pobieralo zresztil nauki w Szkole Gfownej, a nawet goscilo 
sporadycznie na lamach "Przeglildu Tygodniowego". Rowniei: "staril" 
pras~ wspierali swoimi piorami rowidnicy warszawskich pozytywistow. 
Tak wi~ pozytywizm byl raczej kwestiil wyboru orientacji intelektualnej, 
a nie drogil calego pokolenia. 

Krytykami pozytywizmu stawali si~ - w roinych okresach ina roinych 
plaszczyznach - konserwatySci, pisarze katoliccy, socjaliSci, naturalisci, 
dekadenci, modernisci. Osobiscie opowiadam si~ jui: od paru lat za 
dolilczeniem do tej grupy jeszcze jednego stronnictwa - najmniej moZe 
halasliwego i stosunkowo najrzadziej badanego przez znawcOw epoki. 
MySl~ tu 0 poezji polskiej drugiej polowy XIX wieku, liryce postmodemis
tycznej i przedmodernistycznej zarazem. W ksi~ Henryka Markiewicza 
nie padajil nazwiska Wlodzimierza Zagorskiego, Ludwika Brzozowskiego, 
Bogumila Aspisa, Wlodzimierza Stebelskiego. Felicjan Falenski i Wiktor 
Gomulicki przywolywani Sil raczej okazjonalnie. Poezja okresu pozytywiz
mu, choc rzetelnie opisana w akademickim podr~zniku autorstwa Mar
kiewicza, nigdy nie zdobyla uznania w oczach Profesora. 

Bunt poetow uwaia on najwidoczniej za zjawisko marginalne, cos 
w rodzaju dysonansu 6wczesnej literatury. Przyjmujilc taki punkt widzenia, 
rna zresztil dostojnego i wie1ce zasluZonego dla naszej nauki poprzednika 
w osobie Piotra Chmielowskiego. Istotnie, trudno rehabilitowac poetow 
(uwaianych kiedys nieslusznie za "epigonow romantyzmu"), nie tracilc 
jednoczeSnie sympatii dla Chmielowskiego i innych pozytywistycznych 
krytykow poezji. Atakowali oni bezpardonowo nie tylko wsp61czesnych 
sobie lirykow, ale takze Slowackiego (Genezis z Ducha to dla nich przejaw 
"aberracji umyslowej"), Norwida ("SkOllCzyl jako Cwierctalent"), a na
wet ... Racine'a i Wergiliusza. Kto jednak zeehce przekopac si~ przez sterty 
zakurzonych tomikow, a zwlaszcza zajrzy do starych czasopism, przekona 
si~, Ze bitw~ z poetami stoczyli prawdziwi darwinisci. Moze, gdyby nie 
mialy miejsca te potyczki, Asnyk okazalby si~ lirykiem macznie istotniej
szym dla potomnych, moZe rozwinillby si~ polski parnasizm? Wszak 
kandydatow na rodzimego Baudelaire'a naprawd~ wawczas nie brakowa
101 

Wspomnialem, Ze Literatura i historia nie romi si~ wlaSciwie od innych 
zbiorow profesora Markiewicza. Z przykrosciil stwierdzam, Ze nie do 
konca rnialem racj~. Dotychczasowe ksi~, wydawane w duzych, pan
stwowych oficynach, odmaczaly si~ jednak staranniejsZll nieeo redakcjil 
i czujniejsZll korektil. By Czytelnik sam magi OSildzic, podam kilka 
przykladow. Wybitna reprezentantka neopsychoanalizy, pani Homey, rna 
na imi~ Karen (czyli Katarzyna), a nie Karin (Karina wzgl¢nie Karyna). 
Wiltpi~, czy norweskil pisark~ Sigrid Undset wolno nazywac "Sygryd~". 
Raczej jui: - w zgodzie ze Slownikiem imion - "Zygfryd~" (prywatnie wol~ 
jednak oryginaln~ pisowni~) . Zaprotestowac tez musz~ przeciwko "Wokus
lkiemu" ze strony 351, a zamiana "powstania" na "postanie" (strona 349) 
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to juz czysta groteska. Znam Profesora jako absolutnego perfekcjonisty 
i mysly, Ze te drobiazgi sprawiajl! mu bol. 

Chmielowski i jego koledzy marzyli 0 intelektualnej i towarzyskiej 
"rzezi poetow". Profesor Henryk Markiewicz opublikowal w zeszlym roku 
obszemy artykul Co s~ stalo z "Lalkq"? (zamieszczony taki:e w omawia
nym tomie), a przez niektorych czytelnikow odebrany jako "rzeZ badaczy". 
I rzeczywiScie, nie jest to historia najnowszej recepcji powidci Prusa, 
napisana z pozycji akademickiego uczonego. Rozprawka powinna wlas
ciwie nosie bardziej adekwatny tytul "Co siy stalo z mojl! Lalkq?" (w tym 
wypadku uzycie zaimka dzierZawczego nie wydaje siy zadnl! przesadl!). 

Podczas lektury czulem siy oszolomiony calkiem szczegolnl! erudycjl! 
Profesora. Jego studenci i doktoranci wiedZl! doskonale, Ze obcujl! z czlo
wiekiem, ktory czyta naprawdy wszystko. Siyga nawet do pozycji zwycza
jowo przez badaczy pomijanych. Czyta na przyklad materialy wykorzys
tywane do edukacji nauczycieli, drobne rozprawki prowincjonalnych polo
nistow, publikacje marginalnych periodykow. Nie uwzgl¢nia chyba tylko 
mnozl!cych siy ostatnio na rynku ksiygarskim brykow (a moZe jednak 
w trosce 0 stan umysru przyszlych studentow czasem i do nich zagl <!da?). 

Zebrany material jest doprawdy imponujl!cy. MOZemy juz teraz powie
dziee, Ze Lalka jest nie tylko najczysciej komentowanl! polskl! powidcil!. 
Jest w naszym kraju prawdopodobnie najczySciej interpretowanym dzielem 
literackim. Jakis hobbysta powinien kiedys obliczye, co ile tygodni (a moZe 
dni?) rodzi siy nowa interpretacja, przyczynek, artykul, studium na temat 
LaUd. A przeciez jeszcze nie tak dawno staralismy siy "dowartosciowae" 
Prusa obdarzajl!c go mianem "polskiego Oickensa", ktoremu zabraklo 
rozmachu, by stal siy "polskim Balzakiem". Ozis dosye zgodnie uznaje siy 
arcydzielo Prusa za jedynl! chyba w naszej literaturze powide XX wieku 
napisanl! w minionym stuleciu. Intryguje cil!gle nowe pokolenia literaturo
znawcOw, a zajmujl! siy nil! takZe badacze innych epok, teoretycy literatury 
i jyzykoznawcy. 

Henryk Markiewicz wie na temat Lalki absolutnie wszystko, ale jako 
powamemu profesorowi nie wszystko wypada mu powiedziee. Z Literatury 
i historii (podobnie jak z poprzednich ksil!Zek) nie dowiemy siy, na 
przyklad, jak siy wlaSciwie konczy najslawniejsza powiese Prusa. Czytel
nicy (nie wszyscy siy do tego przyznajl!) chcieliby wiedziee, co stalo si~ 
z Wokulskim, czy panna Lycka naprawdy poszla do klasztoru i z kim 
romansowae b¢zie w Paryi:u pani Wl!Sowska. 

Kto chce znae odpowiedz na te pytania, powinien przeczytae Lalk(; co 
najmniej dziesiye razy. Niecierpliwym ulatwi~ trochy zadanie, informujl!C, 
Ze klucz do zakonczenia powidci kryje testament Wokulskiego. Przez wiele 
lat nasi polonisci nie umieli liczye pieniydzy, teraz nadeszly czasy jakby 
bardziej temu sprzyjaj~. Mowil!c krotko, nie wszystkie pieni<!dze poje
chaly do Paryza, do pracowni Geista, i nie pojechal tam rowniez pan 
Stanislaw. Co siy z nim stalo? 

Moglo bye i tak, ze rozczarowany do europejskiej cywilizacji, rodakow, 
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ojCZY211Y uciekl na jak~ bezludnll wysp~. Caiy swoj majlltek przeznaczyl 
na budow~ nowego domu, ktory nie powstal jednak na stalym lllrlzie. 
N owy dom byl bowiem niezwyklym jak na owe ezasy okr~tem i spelnial 
dwa marzenia, 0 ktoryeh mowi si~ w Lalce: mrzonki Geista i nadzieje 
Rzeckiego. Po swyeh doswiadczeniaeh Wokulski mogl stae si~ jedynie 
zbuntowanym outsiderem, kapitanem Nemo z powidci Juliusza Verne. Ich 
losy dose dokladnie si~ zgadzajll (wiadomo, Ze w pierwszej wersji utworu 
Nemo byl Polakiem, powstancem 1863 roku). Daty niezupelnie si~ zgadza
jll, ale sam Verne nigdy si~ tym nie przejmowal. 

Zdaj~ sobie spraw~, i:e badaczy pozytywizmu nie przekonaiem, a Czytel
niczki Lalld po prostu rozczarowaiem. Mysl~ jednak, Ze panna 4<;ka daia 
sobie rad~ i zlamawszy wiele m~kieh sere, wspominala z rozrzewnieniem 
podstarzaiego, nieporadnego amanta. A panill Wllsowskll mogl pocieszye 
na przyklad Jumart - postae, ktorll dostrzega si~ dopiero podczas drugiej 
czy trzeciej lektury powieSci. 

Jon TomkoHlski 

JAN TOMKOWSK.I, ur. 1954, prozaik i historyk Iiteratury. Absolwent mologii 
polskiej i mozom, adiunkt w lBL PAN. Ostatnio wydaJ: Opowidci Szeherezady 
(1989), Mistyka i herezja. WSI~p od Blake'a (1993), M6j pozylywizmu (1994), 
Lileratura polska (1993), Literatura powszechna (1995). Mieszka w Lodzi. 

KRYZYS NASZ POWSZEDNI? 


• Kryzys czy prze/om? Studia 	z teorii i historii literatury, red. 
Magdalena Lubelska i Anna Lebkowska, Wydawnictwo UNl
VERSITAS, Krakow 1994, ss. 408 

"Drogi Nabyweo, zapewne nie zach~ Ci~ kolejne swiadeetwo kryzy
su" - takimi slowami Redakeja ksilliki Kryzys czy przelom? .. . nawillZUje 
kontakt z potenejalnym czytelnikiem. RzeczywiScie, gdyby ow wybor 
rozpraw mial bye jedynie kolejnym opisem zapaSci, tym razem ogarniajllcej 
literaturo211awstwo, to zapewne malo 2llalazloby si~ eh~tnyeh do zapoz
nania si~ z tll lekturll. 

o wiele bardziej intrygujllCY jest drugi czlon tytulowej alternatywy. Jesli 
bowiem w nauce 0 literaturze nastwuje jakis przelom, to 2llaczy, Ze ezas 
wylewania lez nad Sytuacjll wspolczesnego literaturo211awstwa, a zwlaszeza 
nad upadkiem wielu tradycyjnyeh poj~ i kategorii (jak na przyklad 
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kategorii "podroiotu" czy "dziela literackiego"), min'!l i pora wreszcie na 
konstruktywne podsumowania i diagnozy. Warto w tym miejscu wyjasnic, 
Ze bezposrednim bodicem do napisania wi~kszosci omawianych tekstow 
byla dla autorow, historyk6w i teoretykow literatury konferencja pod 
haslem W sto !at po przelomie antypozytywistycznym, zorganizowana przez 
Instytut Filologii Polskiej VJ w 1992 roku. Sam wi~c temat zach~l do 
rozpoznania obecnego stanu nauki 0 literaturze oraz do przeprowadzania 
analogii poroi¢zy tym, co dzieje si~ w niej dzisiaj, a sytuacj,! sprzed wieku. 

Zawartose referatow - ofiarowanych w darze profesorowi Henrykowi 
Markiewiczowi z okazji Jego jubileuszu - waha si~ pomi¢zy poznawczym 
optymizmem, pozwalaj,!cym b<!dz to kontynuowae prowadzone od lat 
badania (Tadeusz Bujnicki, lakub Z. Lichatiski), b,!dz szukae nowych 
teoretycznych zagadnieti (na przyldad analiza "rozmowy z pisarzem" jako 
gatunku - Anny Lebkowskiej), a poznawczym sceptycyzmem, gdzie domi
nuj,! raczej konstatacje nii: propozycje, pytania nii: odpowiedzi. Znamienne 
S,! jui: same tytuly niektorych tekstow: Historia literatury - wiedza podej
rzana? (Teresa Walas), Koniec mimesis? (Zofia Mitosek) czy Epitafium dla 
podmiotu? (Edward Kasperski). 

WlaSnie w takim sceptycznym, chwilami taki:e ironicznym tonie napisa
ny zostal szereg rozpraw, ktorych glownym zadaniem jest badanie obec
nego status quo, c~to w nawi~niu do status quo ante, wiedzy 0 literatu
rze. I z punktu widzenia tytulu calej ksi~ki oraz przyszlosci tej dziedziny 
jest to cyld najciekawszy. 

Wizja, ktora powstaje po jego przeczytaniu, moi;e nie bye latwa do 
zaakceptowania. Poczucie zagroi;enia budzi wspolczesne zanegowanie 
uprzywilejowanej pozycji badacza, historyka literatury, kt6ry - jak pisze 
Teresa Walas - "z postaci nobliwej i powszechnie szanowanej, choe zawsze 
usposobionej nieco konserwatywnie, przeksztalcil si~ w postaC anachronicz
n,! lub zgol,! podejrzan,!" (s. 95). Podejrzan,! z racji pretendowania do bycia 
kims wydaj,!cym s,!dy obiektywne, sprawdzalne, wyznaczaj'!cym literaturze 
estetyczne i epistemologiczne cele. Tymczasem wartosciowanie tekstow, 
ustawianie si~ na pozycji wobec nich nie tylko zewn~trznej, ale wr~cz 
wYZszej (z powodu posiadanej wiedzy oraz przyj~tej metodologii) jest 
z punktu widzenia wspolczesnej nauki 0 literaturze wyraZnie nieuzasad
nione, wr~cz naganne. 

Nie rna jui: bowiem podzialow na to, co "literackie" i "nieliterackie". 
Od lat szciooziesi,!tych XX wieku - 0 czym pisze Przemyslaw Czaplitiski 
- zmienia si~ w literaturoznawstwie podejscie do kategorii 1 i t era c k 0 sci, 
ktora ma odt<!d "charakter relacyjny", to jest zalei;ny od kaZdorazowo 
ustanawianego kontekstu. Narasta rowniei: przeswiadczenie, i:e "nie ist
nieje nic takiego jak gotowy sens dziela" i "nie istnieje gotowy j~zyk 
interpretacji, jako i;e j~zyk ten rodzi si~ w akcie lektury" (s.145). 

PodkreSlanie wspolzalemoSci i sprowadzenie do wsp6lnego mianow
nika dwoch do niedawna star annie odroi:nianych typow tekstow: utworow 
literackich oraz komentarzy do nich (0 innych formach j~zykowych komu
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nikatow jui: nie wspominaj~c) stalo si~ znakiem szczegolnym wszystkich 
poststrukturalistycznych orientacji. Tak wi~, 0 ile dot'lrl "oddzielenie i ad
r~bne traktowanie nauki 0 literaturze wobec samej literatury stanowilo ( ...) 
oczywisty punkt wyjscia", 0 tyle teraz "niepododobna juz mowic 0 rowno
legloSci dwu rozwijaj~cych si~ szeregow, lecz raczej 0 sieci zjawisk literac
kiego swiata powi~zanych romorodnymi zaiemoSciami i rozwijaj~ych si~ 
bynajmniej nie na zasadzie podwojnej lineamosci" (s. 68). Ale, jak zauwaZa 
autor pOwyZszego cytatu Kazimierz Bartoszynski, w ten sposob mowienie 
o tradycji w badaniach literackich staje si~ praktycznie niemoZliwe. 

Nie rna, jak z tego wynika, ani osobnego j~zyka, ktorym mogtby 
przemawiac literaturoznawca, ani statych kryteriow, za pomoc~ ktorych 
daloby si~ oceniac utwory. Nie rna zreszt~ takZe jasno zarysowanego, 
odr~bnego p r zed m i 0 t u badan. Historycy, krytycy i teoretycy Iiteratury 
zostali wi~ pozbawieni podstawowych intelektualnych narz¢zi umoz
liwiaj~cych im przez dziesill,tki lat uprawianie swojego zawodu. Odrzuceniu 
ulegla zarowno dawna terminologia (na "indeksie" znalazty si~ takie 
poj~a, jak: autor, podmiot, interpretacja czy sarno dz iel o 
1it era c k i e), jak i wiara we wszelk~ metodologi~, w skutecznosc sys
temow oraz hierarchii. 

W takiej sytuacji moma wi~ alba - jak chce tego Teresa Walas 
- czekae na ,Jakis neo-pozytywizm", ktory "przywroci historykowi jego 
utracon~ czesc i pozycjf' (s. 95), alba - wedtug propozycji Anny Burzyn
skiej - uznac obecny stan teorii za " stan przejsciowy, niegotowy czy 
nieaktualny" (s. 135), w ktorym stawianie nowych pytan waZniej sze jest od 
arbitralnych rozstrzygni¢ co do obecnego lub przysztego ksztahu tej 
dziedziny humanistyki. 

Moma tez sprobowac pokazac, co zrobil nader przekonywaj~co WIo
dzimierz Bolecki (w rozprawie pod znamiennym tytulern Polowanie na 
dekonstrukcjonist6w [1'.1 Polsce]), ze teoria w pewnym sensie jedynie "dogo
nila" literack~ praktyk~, w ktorej juz od dawna byla owa "niegotowosc" 
czy "nierozstrzygalnosc". Malo tego, Bolecki udowadnia, Ze sposob budo
wania swiata przedstawionego w wielu polskich wspolczesnych utworach 
realizuje postmodernistyczne hasla: "Czyz swobodne relacje rni¢zy auto
rem a odbiorcll, nie wydaj~ si~ znane? A otwartosc poetyki? A dowolnosc 
interpretacji? A przemieszanie realnosci i ftkcji? A refleksyjnosc i metafik
cyjnosc? A odejScie od wielkich dyskursow na rzecz najdoslowniej rozu
mianych »maiych narracji«? A »trumaczenie si~ z tworczosci«? Czyz 
wszystko to przez ostatnie lata nie bylo specjalnosci~ literatury polskiej? 
A intertekstualnosc i metanarracyjnosc oraz Zywiol parodii i gry na 
kaZdym poziomie utworu? - czyz nie s~ to problemy, ktore historyk 
literatury w Polsce rna od dziesi~cioleci na swoim warsztacie?" (s. 358). 

Wygl'lrla na to, Ze wszystko juz bylo, zabraklo tylko krytycznej , 
scalaj~j te literackie innowacje ideologii i padporz~dkowanego jej nowe
go j~zyka. Bo dekonstrukcjonizm, najwaZniejszy z nurtow tak zwanego 
poststrukturalizmu, swoj~ wszechogarniaj~~ antysysternowoscill, i antydog
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matycmoSci.ll najwi~j wlaSnie przypomina silnie zdogmatyzowanll ideo
logi~. Kai:e nam wierzyc w tekstowy swiat zamieszkaly przez ... no wlaSnie, 
jeSii nie rna w nirn autora cry podmiotu, jesli jest tylko gra intertekstual
nych napi¢, w obr~b kt6rej dostaje si~ nagle odbiorca, to w koncu on sam 
wypelnia sobll, swoimi chwilowymi odczytaniami calll ~ przestrzen i jil 
w koncu upodmiotawia. 

Kryzys okazuje si~ zatem pozorny, skoro literaturomawstwo dalej jest, 
i to z powodzeniem - co widac na przykladzie omawianej tu ksiilZki 
- uprawiane. Natomiast 0 pewnym przelomie swiadczy, z jednej strony, 
udane "polowanie na dekonstrukcjonist6w" w Polsce, z drugiej zaS - po
twierdzenie w referacie przez Malgorzat~ Czerminskll powrotu kategorii 
"autora" do literaturomawstwa, kt6ry to "autor" zostal niegdys wraz 
z "podmiotem" przez ortodoksyjnych teoretyk6w "nowej wiary" wy
kpiony i odrzucony. W gruncie rzeczy chodzi wi~ 0 to, by - adaptujllc 
i oswajajllc na nasz uZytek postmodernistycmy kryzys - nie dopuSci.c 
zarazem do zbyt radykalnego przelomu . 

• 
N a zakonczenie warto wspommec Jeszcze 0 cennym prezencie, jaki 

dodatkowo otrzymuje kamy czytelnik Kryzysu... - jest nim drugi wolumen, 
zatytulowany Materialy do bibliografii prac Henrylca Marldewicza z dzie
dziny naulei 0 literaturze i krytyki literackiej 1935 - 1992, kt6rego opraco
wania podjlll si~ Waclaw Twardzik. Kto wie, jak licme Sil dziela profesora 
Markiewicza, doceni ten bibliograficmy rarytas. 

Dorota Korwin-Piotrowslca 

DOROTA KORWIN-PIOTROWSKA, Uf. 1968, pracownik Katll(iry Teorii Litera
tury IFP UJ, przygotowuje pr~ doktorsk~ na temat zagadnienia percepcji w litera
turze. Publikowala w ,,Dekadzie Literackiej", "Ruchu Literackim", "Tekstach 
Drugich" . 

http:matycmoSci.ll
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PRZEWODNIK PO LAGROWYM LOSIE 


• Izabella Sariusz-SkllPska, Polscy iwiadkowie GULagu. Literatu
ra lagrowa 1939-1989, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Krakow 
1995, s. 358,2 nib. 

Przestrzen Iiteratury lagrowej jest jak lagry same: wydaje siy nam, Ze 
prawie wszystko 0 niej wiemy, gdy w rzeczywistoSci widzimy jedynie brzeg 
obszernego l~u, kt6rego calose otacza mrok. Nikt tez pewnie - poza 
znawcami tematu - mroku tego juz nie przeniknie. Lagrowych relacji jest 
po prostu zbyt wiele, aby mogly wejse gremialnie w czytelnicz~ swiado
mose. Nader pozyteezny rekonesans Henryka Siewierskiego l traktowal 
jeszcze 0 parudziesiyciu ksi~zkach, kt6re moma bylo - przy pewnym 
nakladzie pracy - wchlon~e. Dzis nalezaloby m6wic 0 ponad stu relacjach, 
a nowe jeszcze naplywaj~ - tym bardziej odpowiedzialna rola przed 
badaczami, kt6rzy pelnic zechc~ dla nas roly przewodnik6w po tyrn 
niezwyklym swiecie. 

Pr6bowal tego nie tak dawno Eugeniusz Czaplejewicz2 - ze skutkiem 
dose dziwacznym: jego ksi~Zka opisywala bowiem lagrow~ literatury tak, 
jakby to byl jedynie odlam polskiej "literatury syberyjskiej", to znaczy 
jakby w Zwi~zku Sowieckim nic radykalnie nowego w stosunku do czas6w 
dawniejszych nie zaszlo. WiyZniowie GULagu odrabialiby wi~c w swych 
relacjach swoiste ewiczenie z poetyki historycznej, nie zas - pr6bowali 
opisae doswiadczenie najzupelniej nowe, wymykaj~ce siy dotychczas ui:y
wanym kategoriom. Czaplejewiczowi umkn~la gdzies diabolicznose sowiec
kiego systemu; literaturoznawca zabil w nim wraZliwego badacza czlowie
ka i jego kultury, jakim winien stae siy kaZdy uczony chqcy rzetelnie 
opisaC losy Polak6w w Zwi~zku Sowieckirn i poswi~cone im relacje. Tego 
blydu nie popelnila Izabella Sariusz-Sk~pska - autorka najnowszej i naj
pelniejszej jak dot~d ksi~Zki 0 Iiteraturze lagrowej. 

Moma rzee, iz Sk~pska wykorzystala jedyny w swoim rodzaju mo
ment, kiedy zdjyto w Polsce cenzorskie zakazy, publikuj~c jednoczesnie 
najwiykszych klasyk6w lagrowego pismiennictwa z emigracji - i zarazem 
tych autor6w krajowych, kt6rzy na wydanie swych relacji musieli czekac 
do zmiany politycznego systemu w tej czysci swiata. Ksi~zka jej, choe 
stanowi owoc dluzszych studi6w, ma wi~ w sobie dramatyzm i pasjy 
wlaSciw~ pierwszym odkryciorn, zarazem napisana jest dojrzale i z polo
tern, a takZe z imponuj~c~ znajomosci~ tematu pol~czon~ z poczuciem 

1 H. Siewierslci, Spotlcanie narodOw, lostytut Literaclci, Paryi; 1984. 
• E. Czaplejewicz, Polska lileralura lagrowa, PWN, Warszawa 1992. 
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proporcji, ktore nie pozwala Autorce zadr~zac czytelnika zbyt wielk~ 
iloSci~ mniej istotnych przypisow i przyldadow. 

Niezwykle przejrzysta w konstrukcji - ksi~i:ka sldada sit: z trzech 
zasadniczych c~: pierwsza opisuje doswiadczenie przestrzeni, druga do
swiadczenie czasu, trzecia doswiadczenie drugiego cziowieka w wit:zieniach 
i lagrach sowieckich. Nie jest to zatem analiza kolejnych pozycji lagrowej 
literatury, ale synteza dokonywana z pewnej perspektywy, niejako fenome
nologiczny opis najbardziej zasadniczych elementow swiata GULagu. Domi
nant~ tego swiata jest innosc, odr~bnosc od swiata bliskiego wczemiej 
polskim wit:Zniom, dlatego Autorka ldadzie w pracy szczegolny nacisk na 
opis procesow przystosowawczych, doswiadczen, w trakcie kt6rych wi~zien 
rozpoznawal i organizowa! otaczaj~Cll go obCll i nieprzyjazn~ rzeczywistosc, 
uczyl si~ Zyc w ekstremalnie trudnych, zab6jczych warunkach. 

Doswiadczenie p r z est r zen i to przede wszystkim zetkni~e z bez
miarem domagaj~cym si~ punkt6w orientacyjnych. Autorka poswi~ 
obszeroy rozdzia! swej ksi~ki opisom pr6b wykreSlania m a p y - b~dz 
mapy wielkiej, na ktor~ nanosi si~ poszczegolne punkty i obszary nale4ce 
do panstwa GULagu, b~i mapy malej - planu pozwalaj~go na orienta
cjt: w najblii:szej okolicy obozu, b¥ii wreszcie prywatnego wykresu przeby
tej drogi. WlaSnie motyw d r 0 g i, jej specyfiki, historycznych, literackicb 
i mitologicznych odniesien staje w centrum nast~pnego rozdzialu ksi~ki; 
kolejne poswi~one ~ wit:ziennym transportom, "e t ap 0 m" oraz - co 
szczeg6lnie interesuj~ce - symbolicznym znaczeniom przekraczanych g r a 
nic. 

Autorka dostrzega oczywiScie - wraz z bohaterami swej pracy - w ja
kiej mierze losy Polakow w latach czterdziestych czy pi~ziesi~tych 
naszego wieku byly wejSciem na tradycyjny "polski szIak" katorgi, ale tei: 
potrafi zauwaZyc groin~ nowosc doswiadczenia dwudziestowiecznego. 
W cz~Sci drugiej swej ksi~ opisuje bardzo interesuj~ rozmaite wymiary 
przei:ycia c z a s u w lagrach; bo czas tam to, po pierwsze: historia, kt6ra rna 
sw6j wymiar obiektywny, swiatowy. ale ma tei: -dziwacznie znieksztalcony 
i zideologizowany wymiar kalenda rz a "nowej epoki", w ktorej po
szczeg6lne wydarzenia polityczne i spoleczne w Zwi~ Sowieckim staj~ 
si~ metrum dziejow tego odgrodzonego, samowystarczalnego Swiata. Czas 
to, po drugie - wewnt:trzny puls lagrowego imperium, znaczony kolejnymi 
czystkami i wyw6zkami; po trzecie - jest to czas przeZywany osobiscie 
przez wi~inia: bliska codziennosc jego bytowania i zarazem nieokreSlony 
kontur calosci "wyroku". Na koniec doswiadczenie czasu to tahe - narzu
cona przez obozowe przeZycia na wszystkie przyszle lata bylego wi~ia 
koniecznosc przebywania w dwu naraz rzeczywistoSciach: tej "normalnej" 
rzeczywistoSci wolnego swiata - i istniej~cej nieprzerwanie w jego pami~ci 
rzeczywistoSci obozu, kt6ra domaga si~ od swiadka spelnienia obowi~ku 
wobec umadych, udokumentowania przeZytych wsp61nie cierpien. 

W trzeciej cz~ci ksi~, poswi~conej ludziom GULagu, Autorka, id~c 
za sugesti~ Siewierskiego, zajmuje si~ przede wszystkim fenomenem s pot
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k an i a. Wykorzystuj~c kategorie filozofri Bubera, analizuje doswiadczenie 
lagrow jako doswiadczenie docierania w sytuacji ekstremalnej do auten
tycznego Ty drugiego czlowieka, a tane - do najgl~bszych pokladow Ja 
bohatera relacji. Czlowiekiem nap 0 t k an y m moZe bye zarowno towa
rzysz z celi czy transportu, jak autor odcyfrowanego na scianie napisu, 
zarowno Polak, jak Rosjanin, Ukrainiec, W~gier, Uzbek czy Japonczyk, 
zarowno podobny pisz~cemu inteligent, jak zdziczaly wskutek n¢zy swej 
egzystencji urka. Tym ostatnim - wi~Zniom kryminalnym - poSwi~ca 
zreszt~ autorka obszern~ koncow~ c~se swej pracy. 

Ksil!i;ka imponuje rozmiarami uwzgl¢nionych materialow. Bibliografia 
nie zawiera wprawdzie wszystkich pol skich relacji lagrowych (zgromadzenie 
caloScl tej literatury byloby zadaniem prawie niewykonalnym i zapewne 
mijaloby si~ z celem), miesci jednak wszystkie najwainiejsze, najbardziej 
znaczllcc pozycje - z ksi~arni Czapskiego, Herlinga-Grudzinskiego, 
Hermanowicza, Grubinskiego, Krakowieckiego, KraSniewskiej (Skargi), 
Lipmskiej, Lipskiego, Muskus, Naglerowej, Obertynskiej, Rudnicki ego, 
Swianiewicza, Wata i Wittlina (Tadeusza) na czele. Calose bibliografii liczy 
114 pozycji. Autorka udowadnia jednoczesnie, Ze ksi~zki te przeczytala 
z uwag~; jej znajomose tematu nie podlega najrnniejszej dyskusji, a in
teligencja, z jak~ swej wiedzy uZywa, by stworzye synte~, godna jest 
uznania. Co wi~cej, Sk~pska - zajmuj~c si~ w zasadzie zjawiskami natury 
ogolnej i statystycznej - wielokrotnie zatrzymuje si~ dluZej nad tym czy 
innym sposrod tekstow, dzi~ki czemu nie obcujemy z suchym, "usred
nionym" materialem przykladow, ale z indywidualnymi relacjami i schara
kteryzowanymi celnie, choe szkicowo, bohaterami i swiadkami lagrowego 
drarnatu. W ten sposob Autorka kresli przed nami mimochodem sylwetki 
Jozefa Czapskiego, Anatola Krakowieckiego, Aleksandra Wata, GraZyny 
Lipinskiej, Barbary Skargi, Klemensa Rudnickiego czy Gustawa Herlinga
-Grudzitlskiego. 

Gromadz~ i omawiaj~c niemal wszystkie wainiejsze i mniej wai:ne 
relacje 0 swiecie lagrow, Sk~pska niewiele uwagi poswi~a dotychczas 
publikowanym omowieniom krytycznym tej literatury. Zgoda, ze nie bylo 
ich wiele i Ze krytyka bardzo nierowno obdzielila uwag~ poszczegolnych 
autorow i pozycje. Autorka tlumaczy si~ z tego we Wprowadzeniu podkreS
laj~c wlasnie ow~ bij~~ w oczy jednostronnose krytycznych materialow. To 
wyjaSnienie niespecjalnie mnie przekonuje. Czytaj~c ksil!i;k~ Sk~skiej , mia
lem wci~z wraZenie, ze instynktownie broni si~ ona przed ujmowaniem 
lagrowych relacji w kategorie typowo literackie. "Niesprawiedliwose" kryty
ki st~ si~ przeciez brala, Ze niektore pozycje - zdaniem badaczy - za
slugiwaly na szczegoln~, wlasciw,! literaturze, egzege~, inne natomiast 
traktowano jako material faktograficzny, godzien podpierae zaledwie jakies 
tezy historyczne czy statystyczne. U Sk~pskiej zastanawia sklonnose do 
abstrahowania od literackich cech relacji - zupeloie tak, jak gdyby zaciem
nialy one i utrudnialy dostw do omawianych zjawisk. Idealem z punktu 
widzenia tej pracy bylby, jak si~ zdaje, tekst stylistycznie i kompozycyjnie 
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przezroczysty, daj~cy moZliwie bezposredni wgl~d w autorskie doswiad
czenie lagrow, nie przyprawiaj~y go jednak, bron BoZe, "literatur,!". 

Skutki takiego podejScia widzimy w najbardziej kontrowers)jnym i zara
zem nasyconym emocj~ fragmencie ksi<!Zki, a rnianowicie w rozdziale 
poswi~onym Innemu Swiatu Herlinga~rudzinskiego. Osobliwa to sprawa, 
bo Herling - parafrazowany przez Autork~ w tytulach poszczegolnych c~Sci 
pracy ("inny swiat", "inny czas", "inny bohater") - jest jednoczeSnie dla niej 
jedynym wyrainie negatywnym bohaterem wsrOd tych, ktorzy lagrowe iycie 
opisywali. Zarzuca mu "manipulacj~", "wykoslawienie" obrazu, "tendencyj
nose", bl¢y rzeczowe robione w imi~ dopelnienia literackiej formy; otrz~sa 
si~ z niesmakiemo na bezlitosny naturalizm jego opisow ludzkiego zezwierz~
cenia, zarzuca wreszcie grzech nieczuloSci wobec innych i niezrozumienie 
istoty lagrowego dramatu. Calkiem nieile, jak na utwor zaliczany zgodnym 
chorem krytykow do najwi~kszych arcydziel gatunku! 

Ale autork~ pracy zdaje si~ razie wlaSnie to, co innych zachwyca, 
a mianowicie d~Zenie Herlinga do uzyskania artystycznego efektu, ktory 
polega cz~to na twardym kontrascie cynicznego, nask6rkowego opisu 
zdarzen - i kontrastuj~cego z nim odlotu w poetyzm i marzenie. Krotko 
mowi~, Sk~ska uparcie widzi w narratorze Innego swiata po prostu 
samego autora, nie zas swoist~ kreacj~ literack~ "bohatera", ktorego nie 
zawsze moina trzymae za stowo. Weimy, na przyklad, w~tek Dostojew
skiego u Herlinga. Sk~ska bardzo inteligentnie wywodzi, ze Wspomnienia 
z domu umarlych 0l?isuj~ swiat calkiem odrnienny od rzeczywistosci GULagu: 

Fiodor Dostojewski opisu je swiat p raw d z i w e j zbrodni i wymierzanej za 
nifl, sprawiediiwej kary. Zapisujfl,c nocne gfosy wspoltowarzyszy katorgi 
Gorianczykowa, staje po stronie nieszczastnych, ale nie w buncie wobec 
karZll,cego systemu: jest to dla niego gest solidarnosci, chrzescijanskiego 
wsp61czucia wobec wi~Zniow cierpiflCych - w przekonaniu autora sprawied
liwfl, - kar~. A slowa 0 "przetrfl,conych wfl,tpiach" to wspomnienie kijow, kary 
wymierzanej skazancom (a nie tortury w sJedztwie, co jest codziennoscifl, 
GULagu). Tak w katordze opisywanej przez Dostojewskiego tlumaczfl, wi~
niowie nocne krzyki, gdy - bye moze indagowani przez towarzyszy - juz 
w swietle dnia nie maj~ odwagi przymae si~ do wyrzutow sumienia za 
naprawd~ wyrzfl,dzone zlo ... 

Cos zupelnie inn ego kryje si\! w "krzykach nocnych" z jercewskiego 
baraku w kilkadziesifl,t lat porniej. Nie moZe bye w nich wyrzutow sumienia, 
bo w ciemnosci spoczywajfl, iudzie, ktorzy do GULagu traJili za winy nie 
popelnione. Dr\!Czfl,ce ich koszmary rodzfl, si~ ze wspomnienia tortur w Sledz
twie, kiedy przymali si~ do najroi:niejszych zbrodni, ktore wyl\!gfy si~ 
z wyobrarni sledowatieli ( .. . ) 

Jak widae, nie rna wi~kszego sensu Ifl,czenie tych dwoch obraww i utoi:
samianie przezye wi\!Zniow Jercewa z opisywanymi przez Fiodora Dostojew
skiego. Grudzinski, czytajfl,c Dostojewskiego "po swojemu", buduje modele 
i gdzie.s pomi¢zy nimi gubi to, 0 czym naprawd\! s~ zapiski Gorian
czykowa i 0 czym m 0 g I b y bye lnny swiat (s. 311-312). 
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Ejie! Bytzeby wi~c Herling talc naiwny, aby wlasnego poloienia nie 
rozumiee? przeciei jednak autor Innego iwiata nie tyle stwierdza: "GULag 
to przedluZenie katorgi", ile pokazuje, w jakiej mierze ksil!i:ka Dostojew
skiego stawala si~ dla wi~Zniow plastrem na ran~ - wlaSnie dlatego, ze z jej 
pomocl! zaklamywano rzeczywistosc, nadawano sens temu, co 
sensu w istocie nie mialo - czyli cierpieniu wlasnie. Inny iwiat pokazuje 
swiadomosc swych bohater6w w stanie zawinionej przez nieludzkie wa
runki zycia swoistej choroby i zwil!zanych z nil! przemian. Sl!d~ wi~, iz 
przykladanie do tej ksil!zki jedynie kryteriow weryzmu i prostych przyka
zan moralnych mija si~ z celem. Zdaje si~, ze w tym przypadku negatywna 
emocja odbiera Skl!pskiej jasnosc sl!du. 

Jdli zatem mialbym cos sugerowac autorce Po/skich .swiadk{)w GULa
gu, to wlasnie przemySienia kwestii literackoSci. w lagrowych relacjach: jej 
funkcji nie tylko jako szkla, przez ktore ogll!dano obozowy fen omen , ale 
tak sarno jako pewnej formy sensotworczej, pomagajl!cej przetrwac m~czar
ni~. Sl!d~, ii przeiywanie uwi~zienia pop r z e z Ii t era t u r ~ bylo faktem 
niezaleinie od tego, iZ relacje powstawaty nieco lub nawet znacznie poiniej . 
Druga istotna kwestia to kontekst literatur obcych, 0 ktorym Autorka 
wspomina niekiedy, ale niezbyt systematycznie. Czym romi si~ polskie 
przei:ycie lagrow od rosyjskiego, ukrainskiego, iydowskiego etc.? Pewne 
uwagi, ktore na ten temat czyni Skl!pska, warto by usystematyzowac 
i poprzec pelniejszl! znajomoscil! doswiadczen innych narodow. 

Gdzie autorka Polskich .swiadk{)w GULagu mialaby to zrobic? Zapewne 
w nast~pnym tomie poswi~conym fenomenowi Iiteratury lagrowej. Bo 
temat daleki jest od wyczerpania a czytelnikowi ksil!ili Izabelli Sariusz
-Skl!pskiej przyjdl! z pewnoScil! zaraz do glowy mnogie wl!tki domagajl!ce 
si~ kontynuacji i dalszego rozwijania. Czy autorka zechce to zrobic sarna? 
Trudno prorokowae. Po oddaniu tak obszemej, podstawowej pracy na 
jakis temat badacza nachodzi cz~sto znuzenie i rad by scedowac trud 
dopelniania swego dziela na innych. Moma si~ obawiac, Ze i w tym 
przypadku tak si~ stanie - choc byloby to ze szkodl! dla sprawy. Nie 
sposob bowiem dzisiaj znaleic badacza bardziej niz Skl!Pska predestyno
wanego do podejmowania tematu lagrow, Jepiej zorientowanego w Iiteratu
rze i dysponujl!cego tak skrystalizowanl! swiadomoscil! teoretycznl!, po
rzl!dkujl!C4 cale zagadnienie. Nikt w kaZdym razie, kto w przyszlosci 
podejmie prac~ nad fenomenem lagrowym, nie b¢zie mogl w swej pracy 
pomin~ jej swietnej ksil!ili. 

JerZ)' Jart.~hsk; 

JERZY JARZ~BSKl, ur. 1947, dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej UJ, historyk 
literatury. Wydal: Gra w Gornbrowicza (1982), Po wiese jako autokreacja (1984), 
Zufall und Ordung zurn Werk Stanislaw Lerns (1986), W Polsce czyli wsz(!dzie (1992), 
opracowanie krytyczne pism Brunona Schulza w Bibliotece Narodowej (1989), 
Czytanie Schulza (red., Krakow 1994). Wsp6lredaktor "Tekst6w Drugich". Pub
likowal m. in. w "Odrze", "Kresach", "Tygodniku Powszechnym", "NaGlosie". 
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NIEPOKORNI 


• 	He~rhij Kasjanow, Nezhodni: ukrajinska intelihencija w rusi 
oporu J960--80-ych rokiw, Kyjiw, "Lybid' " 1995, ss. 224 

W cil!gu ostatnich pi¢u lat polscy historycy, publicySci i autorzy 
pami~tnik6w wiele uwagi poswi~cili najnowszej historii Europy srodkowo
-wschodniej. Z jednej strony, wci~z czuje si~ niedosyt infonnacji, zwlaszcza 
ir6dlowej, z drugiej zaS widac juz pewien przesyt na rynku ksi~garskim. 
Sam temat, niedawno jeszcze zabroniony, przestal gwarantowac sukces 
wydawniczy. Trudno twierdzic, i:e odklamywana historia przestala si~ 
cieszyc zainteresowaniem, lecz po okresie euforii wywolanej tak dlugo 
oczekiwanl! wolnosci~ slowa czytelnik jakby nieco otrzeZwial i zaczyna 
dokonywac wyboru wsrOd oferty wydawniczej. 

Podobnl! sytuacj~ moma zaobserwowae w innych krajach naszego 
regionu. Wydawaloby si~, Ze w panstwach takich, jak Bialorus i Ukraina 
- gdzie badanie historii wlasnego narodu nalezalo do zadan szczeg6lnie 
niewdzi~znych - powinno bye inaczej . A jednak na Ukrainie bardzo 
szybko nastl!Pilo swego rodzaju nasycenie rynku, choe pr6cz reprintow 
wydan przedwojennych i emigracyjnych oraz publicystyki historycznej, nie 
zawsze na wysokim poziomie, ukazalo si\! niewiele nowoSci. Tematy 
dominujl!ce w nowszych pracach historyk6w ukrainskich to polityka 
Cbmielnickiego oraz glOd na Ukrainie w latach 1932-33. Stosunkowo 
niedawno zac~ly si~ pojawiac obszerniejsze publikacje poswi~cone Ukrai 
nie podczas II wojny swiatowej. Powojenny okres stalinowskich represji 
pozostawal wcil!z nie rozpoznany przez badaczy z Ukrainy, podobnie jak 
okres "odwiJi:y" za Chruszczowa i "zastoju" za Bremiewa. Nie znaczy to, 
rzecz jasna, ze nie istnialy zadne publikacje poswi~cone tej tematyce, 
bowiem od konca lat szeS6dziesil!tych eksplorowali t~ dziedzin~ amerykan
scy i kanadyjscy politolodzy. Ich badania z koniecznosci opieraly si\! na 
analizie oficjalnych partyjnych dokument6w, dost~pnych rocznik6w statys
tycznych, rzadziej - na analizie wypowiedzi przyw6dc6w dla radia, telewi
zji i prasy. Na przelomie lat siedemdziesil!tych i osiemdziesil!tych wawym, 
bo niezalemym, zrOdlem stala si~ dla politolog6w kronika obozowa. 

Wydawalo si~ wi\!C, ze po otwarciu archiw6w partyjnych KGB, co 
mialo miejsce na Ukrainie w 1991 roku, zaraz po zdelegalizowaniu partii 
komunistycznej, plac6wki te przeZyj l! prawdziwe obl\!zenie, a jego skut
kiem b¢l! publikacje z najnowszych dziej6w Ukrainy nareszcie wykorzys
tujl!ce baz~ zr6dlowl!. Tymczasem obok nielicznych pionierskich artykul6w 
z dziej6w cenzury, kilku szerszych om6wien represji stalinowskich, ukazalo 
si\! zaledwie kilka ksil!zek cz\!sciowo opartych na nieznanych materialach 
archiwalnych sprzed 1954 roku. 



137 ZDARZENIA - KSIJ\ZKI - LUDZIE 

Na pocz~tku tego roku pojawila si~ ksi~a niezwykla, albowiern 
przestawiaj~ca wydarzenia po 1956 roku w swietle uodel: Nezhodni: 
ukrajinSka intelihencija w rusi oporu J960--8O-ych rokiw. Jej autorern jest 
Heorhij Kasjanow, kijowski historyk, specjalizuj~cy si~ w dziejach in
teligencji ukramskiej XX wieku.# 

Wyprzedzaj~c nieco tok rnysli powiern, ie Kasjanow w oparciu 0 nie
mane dokumenty archiwow partyjnych, KGB oraz prywatnych przed
stawil szerok~ panoram~ dzialalnosci nonkonforrnistow na Ukrainie. Jego 
ksi~Zka jest pierwszym tak peluym uj~ern tego okresu w historiografii 
i chocby dlatego zasluguje na uwag~. Znaczenie tej publikacji jest jednak 
duzo wi~ksze, bowiern dotyczy ona historii i:ywej. Wydarzenia, 0 ktorych 
rnowa w ksillZce, Sll wcillz i:ywe w pami~ci ich uczestnik6w. Jej bohaterowie 
cz~sto wplywajll na obecnll sytuacj~ spoleczno-politycmll Ukrainy, stajll 
si~ wi~ przedmiotem spor6w politycmych. Stlld tei: autor mial niezwykle 
trudne zadanie, bowiern w takiej sytuacji latwo 0 zarzut nieobiektywnosci. 

Jui: sam tytul zwraca uwag~ kaZrlego, kto choc troch~ ma najnowsz'! 
histori~ Ukrainy. Zwykle w odniesieniu do dzialalnosci nonkonfrornistycz
nie nastrojonej inteligencji ukramskiej ui:ywano okreSlenia "ruch dysyden
cki", w poiniejszym okresie - "ruch w obronie praw czlowieka". "Ruch 
oporu" kojarzy si~ ze zjawiskiern daleko szerszym aniieli dysydenctwo, 
a w polskiej tradycji wi'!i:e si~ ponadto z walk,! 0 niepodleglosc. W j~zyku 
ukrarnskim to okreSlenie nie rna jednak konotacji zwi,!zanej z walk,! 
zbrojn,! i obejmuje wszelkie przejawy oporu wobec systernu, zaczynaj,!c od 
akcji i imprez kulturalnych organizowanych niezalei:nie od wladz, koncz,!c 
zas na tworzeniu partii politycmych d'!i:,!cych, najcz~sciej w oparciu 
o legalne metody dzialalnosci, do transformacji ustrojowych. 

Niezalei:n,! dzialalnosc kulturaln'! oraz politycm,! rozpoc~to na Ukrai
nie prawie r6wnoczesnie pod koniec lat pi~ziesi'!tych w ramach Klubu 
Mlodziei:y Tworczej w Kijowie oraz Ukrainskiego Robotniczo-WloScian
skiego Zwi'lZku (URWZ). Czlonkowie URWZ stawiali sobie za eel uzys
kanie niepodleglosci dla Ukrainy legalnymi Srodkami, w oparciu 0 kon
stytucj~ Ukrainskiej RSR i ZSRR i ideologi~ marksistowsk'!, co oznaczalo 
kardynaln,! zmian~ taktyki w ukrainskim ruchu niepodlegloSciowym. Jak 
twierdzi zalozyciel tej partii, Lewko Lukjanenko, celern jego organizacji 
bylo przygotowanie narodu do masowego ruchu niepodlegloSciowego, 
podtrzymanie jego ducha po krachu walki wyzwolenczej UPA. Przy 
sprzyjaj'lCYch okolicznosciach URWZ rniala si~ stac organizacj,! legaln'!. 
JednakZe wladze bardzo szybko - juz w styczniu 1961 roku - rozprawily si~ 
z czlonkami tej partii, choc w ZSRR wcillz jeszcze trwala odwili:, a or
ganizacja liczyla nie wi~j nii: kilkudziesi~ciu czlonkow (sprawozdania 
KGB rnowi,! 0 trzydziestu osobach). Rzecz w tym jednak, ie pochodzili oni 
z radzieckiego establishmentu; dwaj inicjatorzy, Lukjanenko i Iwan Kan
dyba, z zawodu prawnicy, pracowali w prokuraturze i adwokaturze Lwo
wa i okolic (zrnieniali miejsca pracy, by skutecmiej prowadzic dzialalnosc 
agitacyjn,!). Wyrok s<!du byl nadzwyczaj surowy - Lukjanenk~ skazano na 
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kar~ smierci, pozostalych czlonkow na 10 do 15 lat obozu pracy lub 
wi~zienia. Po rewizji Lukjanence zamieniono kar~ smierci na 15 lat 
wi~zienia, pozostalym zmieniono kwalifikacj~ czynu z "d'l,i;enia do obale
nia silll, wladzy radzieckiej" na slynny artykul 62 - "antyradzieckll, prop a
gand~ i agitacj~". Choc proces toczyl si~ w najgl~bszej tajemnicy, nie 
zapobiezono rozprzestrzenianiu si~ zarazy - jesienill, 1961 roku we Lwowie 
rozpracowano kolejnll, opozycyjnll, organizacj~: Ukrainski Komitet Naro
dowy. 

Z duZym opoinieniem co prawda, ale swiatowa opinia publiczna 
poznala jednak szczegoly procesu wytoczonego prawnikom, a to dzi~ki 
kolejnym skazanym z artykulu 62, przybylym do obozow w Mordowii 
w 1966 roku. ZdolaJi oni przekazac znanymi juz szlakami dokumenty 
z procesu na Zachod. Ludzie ci wywodzili si~ najcz~sciej sposrod najbar
dziej aktywnych uczestnikow niezaleinej dzialalnosci kulturalnej, a zwlasz
cza sposrod organizatorow samwydawu - drugiego obiegu stanowill,cego 
z punktu widzenia wladzy najwi~ksze zagroienie dla systemu, choc "na
klady" tekst6w wynosily od kilku do kilkuset egzemplarzy. "Represje lat 
1965--66 byly pierwszll, prewencyjnll, poli tycznll, reakcjll, systemu na rozwoj 
ruchu dysydenckiego. Ich celem bylo wykorzenienie ruchu jako zjawiska 
spolecznego. Poniewaz nie moglo si~ one przejawiac inaczej jak w formie 
kulturalno-narodowego odrodzenia, ci~zar uderzenia skierowany byl wlas
nie przeciwko jego dzialaczom. »Nacjonalistyczna« okrasa, tradycyjna dla 
tego rodzaju pogromow na Ukrainie, nie odgrywala w motywacji wladz 
istotnej roli, choc trudno bylo si~ bez tego obyc" (s. 62). 

Podobnie jak w poprzednim przypadku nie udalo si~ powstrzymac 
dzialalnosci dysydentow. Dopiero represje drugiej polowy lat szdooziesill,
tych, zab6jstwo Ally Horskiej, jednej z najbardziej aktywnych organizato
row niezaleinych akcji kulturalnych oraz akcji politycznego sprzeciwu 
wobec fali aresztowan i procesow polowy lat szesooziesill,tych, wreszcie zas 
masowe aresztowania wsrod inteligencji ukrainskiej w 1972 roku zdolaly 
powstrzymae proces rozwoju ruchu oporu wsrod spoleczenstwa ukrain
skiego. Represje te mialy jednak nieoczekiwany dla wladz skutek. 0 ile na 
poczll,tku lat szesooziesill,tych wladze mialy do czynienia z ruchem mlodzie
Zy wychowanej w szkolach radzieckich, z niewykrystalizowanym jeszcze 
sprzeciwem wobec niedomagan systemu i polityki narodowosciowej (co do 
pewnego momentu bylo zbieine z interesem wladz Ukrainskiej RSR 
z sekretarzem Pet rom Szelestem na czele), 0 tyle po 1972 roku bylo to juz 
spotkanie ze zdeklarowanymi przeciwnikami ustroju i panstwa, ktorzy 
przestali zapewniac 0 swojej lojalnosci sll,d i wladze - wyst~powaJi z otwar
tll, przylbicll" co, jak twierdzi Mychajlo Horyti., bylo duzo lzejszym zada
niem, a niewll,tpliwie i szlachetniejszym. 

Ruch oporu nie ustal nawet po masowych procesach lat 1972-73. 
Powolywano komitety obrony wi~zniow sumienia, zamiast akcji pod
pisywania petycji - ktore okazaly si~ nie tylko nieskuteczne, ale i przynosily 
represje wobec wszystkich podpisanych - wysylano indywidualne listy 
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w obronie wi~Zniow, najblizsze rodziny wyst~powaly do wladz wszelkich 
instancji z prosb,! 0 zrewidowanie nieuzasadnionego wyroku, zwracano si~ 
do glow panstw. Jedoym z ciekawszych przypadkow byllist Swiatoslawa 
Karawanskiego, osadzonego bez s,!du w obozie, do Wladyslawa Gomulki. 
Nie trzeba zapewne dodawac, Ze list pozostal bez odpowiedzi, chyba Zeby 
za odpowiedz uznac nasilenie szykan wobec jego autora. 

Rownici w obozach prowadzooo walk~ 0 jawnosc procesow i status 
wi~Znia politycznego - organizowaoo glodowki protestacyjne i akcje niepo
sluszenstwa oraz spisywano kronik~ obozow'!, kt6r,! na rozne sposoby 
przemycano poza "zon~", a z "wielkiej zony", to jest ze Zwill,zku Radziec
kiego, dalej na Zachod. Niewielka natomiast byla aktywnosc pozostalych 
na wolnosci opozycjonistow, gdyz zostali obj~ inoego rodzaju represjami 
- szkalowaniem na lamach prasy, szykanami wobec bliskich czy tez 
pozbawieniem pracy. W ten sposob jeszcze w drugiej polowie lat sZeSc
dziesi,!tych powstala duza grupa palaczy kotlowych z wyzszym wyksztal
ceniem, bo trzeba wiedziec, ze pozostawanie bez pracy natychmiast kwalifi
kowaoo jako pasoZytnictwo, za co karano obozem pracy. Trzeba wspo
mniec takZe 0 najbardziej haniebnej metodzie rozprawiaoia si~ 
z dysydentami i praktykuj,!cymi wyznawcami innych niz prawoslawny 
obrz,!dk6w, mianowicie 0 przymusowym leczeniu w szpitalach psychiat
rycznych, gdzie nie obowi,!zywaly juz zadne zasady, a "pacjent" nie mogl 
liczyc na solidarnosc wsp6lwi~Zniow. 

Ostatnim wysilkiem dysydeotow zorganizowano w 1976 roku Ukrain
sk'! Grup~ Helsinsk,!, w sklad ktorej weszli zarowno znani juz opozycjoni
sci, mi~zy innymi Lewko Lukjanenko, Iwan Kandyba, jak i osoby nowe 
w tym ruchu - intelektualisci Myroslaw Marynowycz, Mykola Matuse
wycz, osoby z radzieckiego establishmentu - general Petro Hryhorenko 
oraz pisarz starszego pokolenia, Mykola Rudenko. Wlcrotce stali si~ oni 
obiektem szczegolnie zawzi~tych przeSladowan. Do 1977 aresztowano 
wszystkich czlonkow Grupy Helsinskiej. W odpowiedzi na represje wobec 
dzialaczy ruchu obrony praw czlowieka do Grupy wst,!pily kolejne osoby 
- czlonkowie najblizszej rodziny oraz byli wi~Zniowie sumienia, w szczegol
oosci Wasyl Stus, ktorzy zdawali sobie spraw~ z tego, Ze wst,!pienie do 
Grupy oznacza dla nich kolejny wyrok, tym razem jednak zostan,! potrak
towani jako "szczegoloie niebezpieczni recydywisci". 

Na lata 1979-1980 przypada okres intensywnej inwigilacji, pobic przez 
nieznanych sprawc6w, aresztowan oraz zab6jstwo Wolodymyra Iwasiuka, 
ktore przygniotlo i bez tego zastraszon'! opiniy publiczn,! Lwowa. Z okazji 
olimpiady w Moskwie wiosn'! 1980 roku "oczyszczono" Kij6w z dysyden
t6w. Po roku 1980 dzialalnosc Grupy Helsinskiej na Ukrainie praktycznie 
zamarla, zas nieliczni dysydenci, kt6rzy znalezli si~ na emigracji - Nina 
Strokata-Karawanska, Nadija Switlyczna, Petro Hryhorenko oraz Leonid 
Pluszcz - wzrnocnili szeregi jej zagranicznego przedstawicielstwa. Czlon
k6w Grupy, osadzonych w obozach po 1977 roku, po raz kolejny sljdzono 
na pocz'!tku lat osiemdziesi,!tych, najcz~sciej tuz przed koncem wyroku ... 
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Wielu z nich nie wytrzymalo warunkow obozu 0 zaostrzonym reiimie dla 
"szczegolnie niebezpiecznych recydywistow". W latach 1983--85 zmarlo 
trzech znanych opozycjonistow: Oleksij Tychyj, Jurij Lytwyn i Wasyl Stus. 

Po 1987 roku zac~to zwalniae z obozow wi~Zni6w politycznych, ale by 
uzyskac zwolnienie, trzeba bylo napisac prosb~ 0 "ulaskawienie". Na 
pocZlltiru lata 1988 roku uwolniono kilka grup opozycjonistow, nie Zlldajllc 
juz dopelnienia ponii;aj~j procedury. Dopiero w czwartym roku pierie
strojki Gorbaczow oswiadczyl na forum ONZ, ie w ZwillZku Radzieckim 
nie ma wi~Zniow politycznych, co nie bylo do konca prawdll. Dopiero kilka 
dni poZniej uwolniono Jurija Badzio, a Jurij Szuchewycz, syn generala 
UPA, Romana Szuchewycza, uwi~ziony jeszcze jako dziecko za odmow~ 
wyrzeczenia si~ ojca, wrocH do Lwowa z zeslania dopiero jesienill 1989. 

Opozycjonisci lat szesCdziesilj,tych i siedemdziesilltych wzi~li aktywny 
udzial w ruchu odrodzenia narodowego lat 1988--89, organizujllc masowe 
demonstracje, stowarzyszenia spoleczno-kulturalne bronilj,ce statusu j~zy
ka ukrairiskiego, wreszcie Narodowy Ruch Ukrainy, zal~k partii narodo
wych demokratow. Jeszcze w 1987 roku Wiaczeslaw Czornowil wskrzesil 
niezalemy periodyk, ukazujllcy sift: do 1972 roku pod jego red akcj ll, co 
zapoczlltkowalo rozw6j niezaJemej prasy, poczlltkowo zajmujllcej sift: - tra
dycyjnie - w glownej mierze rejestrowaniem przypadk6w naruszania praw 
czlowieka i obywatela, poiniej zaS coraz szerzej informujllcej 0 wydarze
niach spoleczno-politycznych w kraju. 

W niepodleglej Ukrainie dawni opozycjonisci poszli r6i;nymi drogarni, 
tworzllc partie i ugrupowania polityczne 0 szerokim spectrum, co nie bylo 
zjawiskiem zupelcie nieoczekiwanym, bowiem - jak wykazal Kasjanow, 
analizujllc dokumenty program owe, listy otwarte i inne - polaryzacja 
postaw i poglllrlow byla widoczna jeszcze w latach szesooziesilltych, kiedy 
ruch dysydencki dopiero sift: tworzyl. Wypracowane wowczas programy 
wykorzystano w znacznej mierze po uzyskaniu niepodleglosci przez Ukrai
nft: w 1991 roku, przy czym odwolywali sift: do nich nie tylko dzialacze 
niezalei;ni, ale rowniez przedstawiciele dawnego estahlishmentu politycz
nego, w szczeg6lnosci pierwszy prezydent niepodleglej Ukrainy, Leonid 
Krawczuk. 

014 HlUltiuk 

OLA HNATIUK, ur. 1961, dr, ukrainistka, adiunkt w Uniwersytecie Warszawskim, 
Uumaczka. Wydala m. in.: Ukrajiruka barokkowa duchowna pisnia (1994), Ry· 
bcr-wincr-kur. Antofogia ukraiflskiej literatury ostatnich 20 fat (opr., 1994); Iurij 
Andruchowycz Rekreacje (Hum., 1994). Publikowala w pismach naukowych oraz 
W ,,Kresach", ,,Kuiturze", "Wi¢", "Zustrczach". Mieszka w Warszawie. 
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SKROMNYPRZYCZYNEK 


• Piotr Krakowski, 	Sztuka Trzeciej Rzeszy, IRSA, Vienna 1992, 
Mi¢zynarodowe Centrum Kultury, Krakow 1994, SS. 254, it. 216 

Ksi~ka Piotra Krakowskiego Sztuka Trzecie} Rzeszy - pierwsza w j~
zyku polskim obszema publikacja na ten temat - ukazala si~ w momencie 
wzrostu zainteresowania sztukll panstw totalitamych. Co wi~j, po pre
zentacjach tw6rczoSci faszystowskich Niemiec i Wloch oraz modnej w do
bie pieresto}ki sztuki sowieckiej, pojawily si~ proby ukazania powinowactw 
mi¢zy panstwami faszystowskimi a ZSRR. Na analogi~ rni¢zy politykll, 
kulturalnll obu system6w wskazywal mi¢zy innymi Igor Golomszok, 
ostatnio natomiast okazjll do dyskusji staly si~ dwie ubiegloroczne wy
stawy wiedenskie: Sztuka i dyktatura. Architektura, rzeiba i malarstwo 
w Awtrii, Niemczech, Wloszech i Zwiqzku Radzieckim w latach 1922-1956 
(w galerii Kiinstlerhaus) oraz Tyrania pifkna. Architektura epoki stalinow
skie} (w Muzeum Sztuki UZyikowej). Jednak, mimo tak duzego zaintereso
wania ill tematykll, ksi~ka Piotra Krakowskiego nie wywolala wi~kszej 
dyskusji. J ak krotko okreSlila ten stan Joanna Sosnowska, raptem ukazalo 
si~ "kiika recenzji i Zadnych powaZoycb, dalszych krokow, tak jakbysmy 
jui: wszystko wiedzieli 0 tamtym okresie i nic wi~cej nie trzeba bylo 
dodawae" (Totalitaryzm - temat wciqi akturainy, "Tworczosc" 1994, nr 
12, s. 129). 

Pisanie 0 sztuce panstwa totalitamego z koniecznosci musi si~ skupiac 
na zadaniach stawianych tej sztuce, na badaniu jej kontekstu politycznego 
i ideologicznego, na opisie instytucjonalnego funkcjonowania arty sty i jego 
dziel, bowiem trudno poprzestac na opisie wartosci artystycznych, jak pisze 
Krakowski, tej .. politycznej pomografii" (s. 7). Pozostaje jednak pytanie, 
skll,d zainteresowanie sztukll, ktora "moglaby si~ nam wydawac przede 
wszystkim smieszna" (s. 7)? Czy to jedynie zapelnianie luk historii sztuki? 
I czy nie prowadzi ono do fascynacji deprawacjll,? Michal Glowinski we 
wst~pie do swej ksi~ poswi~conej realizmowi socjalistycznemu zauwaZa, 
iz byl on antywartoScili i jako taki winien zniknll,c z pola widzenia. Jednak 
zaraz zastrzega si~, i:e "tak aksjologicmie ukierunkowane pojmowanie 
nauki 0 literaturze to intelektualny luksus", zwlaszcza w epoce, w ktorej 
waZnll, rol~ odgrywaly totalitaryzmy (Rytual i demagogia. Trzynaicie szki
cow 0 szluce zdegradowane), Warszawa 1992, s. 5). Natomiast dla Piotra 
Krakowskiego sztuka Trzeciej Rzeszy jest przypomnieniem i ostrzei:eniem. 
Co jednak waZniejsze, daje moZliwosc snucia analogii z socrealizmem, 
ktory "stal si~ naszll »hanbll domowlj,« i skompromitowal moralnie i poli
tycznie znacznll cz~ naszego spoleczenstwa, w Wdym razie wi~kszosc 
naszej inteligencji tworczej" (s. 7). 
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Krakowski w opisie tego zjawiska nie ogranicza si~ do 1at 1933-1945. 
Rekonstruuje korzenie i inspiracje sztuki faszystowskiej - przy czym naleiy 
od razu podkres1ie: dyskusja z t~ ksi~zk~ jest trudna. Autor cz~sto 
poprzestaje na ogolnikach. Co wi~j, zdaj~c sobie spraw~ z odr~bnosci 
materialu, na ktorym przyszlo mu pracowae, porz~dkuje go wed1e trady
cyjnych podzialow: architektura, rzezba, malarstwo, p1akat. Utrudnia to 
wyci~gni~cie dalej id~cych wnioskow czy rekonstrukcj~ programu tej sztuki 
w calosci. 

Ksi~Zk~ otwiera opis zap1ecza ideowego oraz spoleczno-politycznego. 
I ta cz~se ksi~Zki wywoluje najwi~ej w~tpliwosci. Zdaniem Krakowskiego, 
wsrod "antenatow" s~ kierunki i postawy b~d~ce "oznakami artystycznego 
regresu i niebezpiecznych spolecznie i politycznie pogl~dow" (s. 10). Wsrod 
tak "zakwalifikowanych" zna1azly si~ pozostaj~ce w opozycji do "po
st~owych" tendencji w sztuce: neoromantyzm, poszukiwania sztuki naro
dowej, fo1kloryzm, pojawiaj~ca si~ w Jugendstilu krytyka produkcji prze
myslowej. JednakZe lllCzenie Stefana George, Rainera Marii Ri1kego, Hugo 
von Hofmannsthala - wymienianych przez Krakowskiego - bezposrednio 
ze sztuk~ narodowosocjalistyczn~ jest, delikatnie mowi~c, dyskusyjne. 
Przywolanie zas koligacji mi~dzy faszyzrnem a tworczosci~ i ideami Wag
nera oraz Nietzschego i Schopenhauera to powtorzenie starych stereoty
pow. Mimo Ze faszysci, z Hitlerem na cze1e, ch~tnie si~ na nich powolywali, 
rownie cz~sto podawano w w~tpliwosc podobne s~dy (na przyklad doty
cz~ce Nietzschego). Krakowski zdaje si~ 0 tym nie pami~tae, stwierdzaj~c, 
Ze w sztuce i literaturze doby modernizmu ,,l~z~ si~ pierwia
stki re1igijne, narodowe oraz ku1t jednostki. W ramach takiej postawy 
wyrainy staje si~, wynikaj~cy z reakcyjnych zaloZen ideowych, artystyczny 
postulat »wie1koSci«, co z ko1ei musialo doprowadzie do koncepcji dyk
tatorskich, do idei >madczlowieka«, do przesadnych roszczen w zakresie 
sily i znaczenia na swiecie" (s. 13). Nie u1ega w~tpliwosci, Ze istnialy pewne 
zbiemosci z niektorymi nurtami krytyki wspolczesnej kultury 1ub tak 
zwan~ "konserwatywn~ rewo1ucj~". Wystarczy wymienie przyklady Ernsta 
Jiinge1a czy Martina Heideggera. Nie moma jednak stawiae mi¢zy nimi 
znaku rownosci. 

Rownie skomplikowane s~ zwi~zki sztuki faszystowskiej z poszukiwa
niami sty1u narodowego, rodzimosci, w Niemczech nazywanymi 
B1ut-und-Boden-Kunst (ktor~ Krakowski nazywa "wsteczn~ sztuk~ naro
dowo-rodzinn~" - s. 12) czy poiniejszymi zjawiskami artystycznymi - na 
przyklad nurtem klasycyzuj~cym w 1atach dwudziestych. Krakowski pozo
staje na poziomie latwych uogo1nien, ktorych nie usprawiedliwia konieczna 
w takiej pracy syntetycznose. 

Jeszcze mniej szcz~sliwa jest rekonstrukcja po1itycznego zap1ecza tej 
sztuki. Faszyzrn jest rozumiany przede wszystkim jako wynik wa1ki klas 
- robotniczej i drobnomieszczansko-chlopskiej. W tej dychotomii gin~ 
wame e1ementy sytuacji po1itycznej Niemiec po traktacie wersalskim 
- ktorego postanowienia odbierano dose powszechnie jako krzywdz~ce, 
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z niestabilnym system em demokratycznym, recesj~ gospodarcz~ i bez
robociem oraz silnym ruchem komunistycmym. Rowniez w Polsce ukazaly 
si~ wai:ne publikacje na ten temat (chociazby Historia spoleczna Trzeciej 
Rzeszy Richarda Grunbengera). Czytelnikom Sztuki Trzeciej Rzeszy zaser
wowano sformulowania typu: "Faszyzm byl jedn~ z form panowania 
burruazji, sztuka faszystowska byla zatem szczegolnym przejawem domi
nacji burruazji" (s. 34) - potykamy si~ 0 j~k many z minionej epoki. 
Dotyczy to taki:e opinii 0 samej sztuce - juz od dawna nieobecnych we 
wspolczesnym piSmiennictwie - rodem z awangardowej wizji linearnego 
post~u (z nadui:ywaniem takich okreslen jak "reakcyjny"). 

Pelniejsza jest rekonstrukcja poglll:dow narodowych socjalistow na 
sztuk~. Jak zauwaZa Krakowsid, nie stworzyli oni jednolitej teorii sztuid. 
Latwiej okrdlie te poglll:dy negatywnie, na podstawie ich krytyid innych 
nurtow artystycznych. Podczas otwarcia Haus der deutschen Kunst (Domu 
Niemieckiej Sztuki) w Monachium Hitler oglosil: "Sztuka, ktora nie moZe 
liczye na jak najbardziej i:yczliwll: i serdecznll: akceptacj~ zdrowych szero
kich mas narodu, za to opiera si~ tylko na malych, po cz~sci zainteresowa
nych, a po cz~ tylko zblazowanych klikach, jest nie do miesienia" (s. 37). 
PodkreSlenie koniecmosci szerokiego odbioru sztuid, jej "przyst~pnoSci" 
bylo zapewne jednym z powodow odwolania si~ do repertuaru tradycyj
nych stylistyk. Sztuka pelnila bowiem funkcj~ sluzebnll: wobec panstwa 
i jego ideologii - propagandowll:, wychowawczll:, kompensacyjnll:. Zapewne 
niemalll: rol~ odgrywaly tez upodobania artystyczne samych faszystow 
- okreslane przez Krakowsidego jako drobnomieszczailskie - ale nie tylko 
one byly przyczynll: wyboru taidch stylistyk. 

Zdaniem faszystow sztuka miala oddawae "natur~" ludzkll:, natomiast 
tworczosc nowoczesna podwai:a naturalny lad, propaguje degeneracj~ 
- a winna wytwarzae obrazy idealne, w ktorych ukazane byloby pi~kno 
i sila, zaS pomini~te to, co brzydide i chore. Ideolodzy faszyzmu uwai:ali, Ze 
sztuka nowoczesna tworzona jest przez arty stow i:ydowskich i komunis
tycmych (a Sll: to "duchowo i rasowo bezdomne elementy" - s. 26). To 
wlaSnie tworcy awangardowi Sll: nosicielami proletariacidej rewolucji. Ich 
zdaniem sztuka nowoczesna jest ponadnarodowa, kosmopolitycma, nie 
zwill:Zana z tradycjll: i kulturll: Niemiec. Poglll:dy te will:Zll: si~ z szersZll: 
krytykll: calej wspolczesnej kultury niemiecidej - st~ pojawiajll:ce si~ hasla 
uwolnienia jej od "zachodnich" wplywow (ciekawe byloby porownanie 
krytyki kultury zachodniej dokonywanej w tym czasie z pozycji niefaszys
towsidch, w tym rowniei: skrajnie awangardowych i komunistycmych). 
Jednak to wlaSnie faszySci nadali sztuce charakter scisle zwill:zany z nacjll:, 
co will:Zalo si~ z gloszonym przez nich antysemityzmem. Doskonalym 
przykladem jest tu glosna wystawa Entartete Kunst z 1937 i wczesniejsza 
czystka w zbiorach muzealnych. 

Zresztll: "walk~" 0 sztuk~ niemieckll: rozpocz~li nazisci jeszcze przed 
dojSciem do wladzy. W 1927 roku Rosenberg zalozyl Kampfbund fUr 
deutsche Kultur - organizacj~ majll:cll: obronie spoleczenstwo przed po
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stypuj'lCym rozldadem. Jej program doskonale prezentuje poglttdy narodo
wego socjalizmu na sztuk~: rna ona piel~gnowac wrodzone cechy narodu 
niemieckiego, nawi~ac do tradycji w jej aktualnym aspekcie, budzic 
kulturowe i charakterologiczne wartosci narodu, umacniac i hartowac wol~ 
walki, "sluiyc wspolnemu kulturalnemu duchowi niemieckiemu", chronic 
i rozwijac wartosci religijne i ekonomiczne (s. 31). Sztuka, zdaniern 
faszystow, nie moZe byc dziedzin'l autonomicm'l - rna pelnic funkcje 
propagandowe i wychowawcze, wskazywac na wzorce zachowan i prze
strzegac przed wrogami. Piotr Krakowski w dalszej cz~sci swej ksiCli:ki 
wskazuje na glowne elementy zalozen. ideowych narodowego socjalizmu. 
Sztuka miala prezentowac pot~g~ panstwa i wielkosc jego przywooc6w, 
miala l'lczyc obywatela z panstwem i przygotowywac do wykonywania 
obowi<!Zkow patriotycmych - pracy, walki, macierzytistwa - oraz tworzyc 
wzorce, z ktorymi mogl si~ utozsamiae. WiClZalo si~ to z podejmowaniem 
okreslonej tematyki przedstawianej w formie moZliwie najbardziej komuni
katywnej (interesuj~ byloby przesledzenie :irooel ikonograficznych, z kto
rych czerpali artysci, oraz kierunkow artystycznych - bo przeciez czerpali 
nie tylko, jak uWaZa Krakowski, z wzorcow tradycjonalistycmych, lecz 
takZe z ekspresjonizmu i Nowej Rzeczowosci). 

Szkoda, Ze zabraklo przedstawienia ro:inic w poglttdach, krystalizowa
nia si~ opinii samych faszystow. Nie jest przeciez prawd'l twierdzenie, Ze od 
pocZ'ltku byly one, jak to okreSla Krakowski, "reakcyjne". Wystarczy tu 
przywolac postac Emila Noldego, dzialalnosc Ottona Andreasa Schreibera 
i jego pisma "Kunst der Nation", czy pogl'ldy samego Goebbelsa, ktory 
jeszcze na otwarcie Reichskulturkammer (Izby Kultury Rzeszy) zaprosil 
mi¢zy innymi Peter a Behrensa, Emsta Barlacha, Karla Schmidta-Rott
luffa, Noldego. 

Oczywiscie, wiele elementow programu sztuki nazistowskiej zostalo 
bardzo sumiennie zrelacjonowanych. Jednak, co jest powa:inym man
kamentem ksi'lzki, tradycyjny podzial: architektura - rzezba - rnalarstwo 
- plakat - rozmywa dokonywane poprzez Krakowskiego rekonstrukcje. 
Najciekawsze uwagi dotycZ'l architektury i urbanistyki, wskazywane S'l 
przypadki odwolywania si~ do doswiadczen architektui"y dwudziestowiecz
nej (na przyldad do Petera Behrensa) oraz do nurtu rodzimego. Niestety, 
je:ieli przyjmujemy zaloZenie, ii: program sztuki nazistowskiej ogamial 
wszystkie sfery jej iycia, to przyj~ta przez autora metoda rowniez w tym 
przypadku utrudnia rekonstrukcj~ programu wielu zalozen. Jest to wyraine 
w odniesieniu do monumentalnych zaloZen Berlina, Monachiurn i Norym
bergi. W kaZdym z tych przypadkow wszystkie elementy - przede wszystkim 
architektura i rzeiba, ale tez rnalarstwo - byly podporzttdkowane naczelnej 
idei: prezentacji wielkosci N owego Panstwa Niemieckiego, zwlaszcza 
w przypadku Norymbergi, Stanowi'lC tlo, dekoracj~ dla faszystowskiej 
rytualizacji politycznej iycia spolecznego Trzeciej Rzeszy (co doskonale 
ukazuje Triwnf woli Leni Riefenstahl). 

Krakowski skupia si~ przede wszystkim na opisie poszczegolnych dziel, 
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mniej lub bardziej udatnie dokonuj~c ich ldasyfikacji. Poza przeg1~em 
tematyki (zwlaszcza, jak si~ zdaje, Krakowskiego "uwiodly" licznie po
wstaj~ce w tym czasie akty, reprodukowane w ksi~zce bez umiaru) niewiele 
moma si~ dowiedziee 0 funkcjach przypisywanych tej sztuce. Wyj~tkiem s~ 
uwagi 0 funkcji kobiety w faszyzmie i 0 sposobach jej obrazowania 
w sztuce. 

Niektore interpretacje mog~ wywolywac pewne zdumienie. 0 dziele 
Hansa Schmitza-Wiedenbriicka Robotnicy, chlopi i zolnierze dowiadujemy 
si~, ze ukazywalo "podporz~dkowanie sil produkcyjnych prawom wojny" 
(s. 135) oraz ze artysta zachowal "rzeczywiste priorytety nazistowskie: 
niewolniczo potraktowanych producentow dobr podporz~kowal personi
fikacji ofensywnej wojny" (s. 136). Cieszyc moze ta demaskacja perfidii 
systemu, gdzie chlopi i gomicy to "pasywny, biemy material, wykorzys
tywany przez wojnf' (s. 136). S~~ jednak, ze istotniejsze byloby omowie
nie programu tego dziela, zakladanej jego recepcji, co moZe pomogloby 
zrozumiec wykorzystane przez artystow strategie i sposoby poslugiwania 
si~ przez nich wzorcami z tradycji (obraz Schmitza-Wiedenbriicka nawi~
zuje, na przyklad, do formy tryptyku). 

Sztuka faszystowska byla w petni zinstytucjonalizowana - panstwo 
czuwalo nad artyst~ poczynaj~c od jego edukacji, wskazywalo na tematy, 
zamawialo prace i nadzorowalo ich wystawianie. Kontrolowano taki:e 
krytyk~, ktora zreszt~ w roku 1936 zostala zakazana, a jej miejsce zaj~la 
"informacja 0 sztuce". Petn~ piecz~ nad artystami mial Goebbels i zor
ganizowana przez niego juz w 1933 Reichskulturkammer. Krakowski 
prezentuje pocz~tki przejmowania przez faszystow kontroli nad Akademi~, 
brak tu jednak omowienia calego systemu ksztalcenia, zam awi ani a, or
ganizacji wystaw i kryteriow przyjmowania prac. 

W ksi~Zce zabraklo tez miejsca dla karykatury i fotografii - znalazl si~ 
tylko plakat, omowiony zreszt~ dose ogolnikowo. Wlasnie w karykaturze 
pelniej niz na przyklad w malarstwie moma przesledzie propagand~ 
antysemick~. Bowiem nawetjei:elijednym z f1.1arow programu tej sztuki byl 
sprzeciw wobec sztuki masowej, to przeciez faszysci oparli swe dzialania na 
zasadach nowoczesnej reldamy handlowej. Temat ksi~zki Krakowskiego 
moZe bye doskonalym punktem wyjscia dyskusji 0 naszym stosunku do 
wytworow sztuki totalitamej, bo przeciez moma mowie nawet 0 fascynacji 
rzezbami Amo Brekera i Josefa Thoraka, projektami architektonicznymi 
Alberta Speer a i Paula Ludwiga Troosta, f1.1mami Leni Riefenstahl. Oma
wiaj~c wspomniane na wst~pie wystawy wiedenskie Dorota Jarecka pisze 
o dwoch postawach wobec sztuki totalitamej. Pierwsza widzi w niej jedynie 
zjawisko estetyczne, druga ukazuje takze jej ideologiczne funkcje. I parado
ksalnie, wlaSnie ta druga postawa pokazuje, jak to zauwaZyI organizator 
Sztuki i dyktatury Jan Tabor, ze sztuka ta "nie rna zadnego oddzialywania 
propagandowego, zadnej sHy przyci~gania" (Dorota Jarecka, M6j wujek 
Benito, "Res Publica Nowa" 1994, nr 10, s. 37). Zapewne postawa Tabora, 
kt6ry skwapliwie zrekonstruowal cal~ otoczk~ instytucjonaln~ sztuk totaH
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tamej Austrii, Niemiec, Wloch i Zwi'lzku Radzieckiego, jest bardziej 
przekonuj'lca nii: wiele innych prezentacji tej sztuki, eksponuj'lcych przede 
wszystkim pewn'l atrakcyjnosc wizualn'l tych dziel. Ma bowiem racj~ Piotr 
Krakowski, i:e los sztuki w panstwie faszystowskim jest dla nas przestrog'l. 
Dlatego tei; warto j'l badat. Znajomosc jej dziejow moi:e ulatwic zro
zurnienie nodel deprawacji sztuki i jej tworc6w w panstwach ograniczaj'l
cych wolnosc jednostki (i powiedzie6 wiele 0 podobienstwach mi¢zy 
faszyzmem a stalinizmem). Pomoc taue w dostrzei:eniu niebezpieczenstw, 
ktore tkwi'l w nakladaniu na sztuk~ obowi'lzkow spolecznych oraz w prze
konaniu 0 koniecznosci sprawowaniu nad ni'l opieki przez panstwo. Tym 
bardziej, i:e nie tylko faszysci glosili takie hasla. Podobne elementy pro
gramowe pojawialy si(: na przyklad wsrOd tworcow awangardy. St'ld latwe 
uogolnienia, proste analogie na przyklad z amerykanskim Federal Art 
Project lub z powstaj'lcymi w Polsce w tyro samyro czasie realizacjami 
Bractwa sw. Lukasza. Piotr Krakowski szCZ(:sliwie unika takich porownan 
(co stalo si(: udzialem pis~go 0 polskim socrealizmie Wojciecha Wlodar
czyka). Stara si(: jedynie dokonae sumiennego opisu sztuki Trzeciej Rzeszy. 
Szkoda tylko, i:e to pierwsze, tak obszerne opracowanie tego tematu 
niewiele pomoi:e w zrozurnieniu zjawiska totalitaryzmu w kulturze. Moi:e 
bye tylko skromnym przyczynkiem. 

Piotr Kos;ewski 

PIOTR KOSIEWSKI UR. 1967, historyk sztuki, doktorant w KUL, sekretarz 
redakcji kwartalnika ,,Kresy". Publikowal m. in. w "Krytyce", "Znaku". 

ANTYK, KTORY UCZY I BAWl 


• Ewa Wipszycka, 0 staroiytnosci poiemicznie, Warszawa 1994 

W pi(:knym i nieco pesymistycznie nastrojonym eseju 0 pewnej tradycji 
klasycznej Jerzy Stempowski wspomina, jak to monachijski wydawca 
Haimeran doslownie posrOd gruzow zacz'll wydawac tomiki autorow 
lacinskich. KsiCl:iki te cieszyly si~ tak wielkim powodzeniem, i:e - jak pisze 
Stempowski - "i:aden ksi(:garz nie umial mi ich dostarczy6". 



Ale ten podnosz'lcy na duchu obraz Zywotnosci tradycji klasycznej 
moZe siy okazac jedynie pozorem. Stempowski przewiduje bowiem, i:e 
podzielona Europa nie sprosta tej tradycji, nie zdola unieSc jej ciyzaru. 
Bydzie j'l przeiuwac sil'l inercji i przyzwyczajenia, ale zatraci znajomosc jej 
oryginalnych wzorow. Zreszt'l, dodaje eseista, zaczyna jej brakowac pod
staw, by ~ do tej tradycji odwolywac. 

Za wczeSnie chyba na oceny, czy ta wizja siy sprawdzila. Na pewno 
wydatnie przyczynila siy do jej urzeczywistnienia "rewolucja 1968 roku", 
w imiy zwi::tzku ze wspolczesnymi problemami domagaj'lca siy od uniwer
sytetow ograniczenia UeSli nie wrycz likwidacji) zaj¢ poswiyconych an
tykowi. W natloku informacji 0 chwili biez'lcej, informacji podanych 
blyskotliwie i intryguj'lCo, blade i nijakie zdaj'l siy prace uczonych za
jmuj'lcych siy kultur'l staroZytnej Grecji czy Rzymu. Poglybia siy brak 
zainteresowania antykiem, gdyz od jakiegos czasu towarzyszy mu brak 
zaufania do wartosci wywodZ'lcych siy z tej tradycji, co przeradza siy nawet 
w proby jej dyskredytacji. 

Nikt powainy nie rna jednak w'ltpliwoSci, Ze przeszlosc antycznych 
kultur i cywilizacji nie zasluguje na traktowanie jej jak "stosu pokruszo
nych obrazow". Rzecz w tym, aby uczynie j'l przystypn'l i interesuj'lc'l. Jest 
to zadanie tylez trudne, co odpowiedzialne. Fragmentarycznosc i wycin
kowosc naszej wiedzy, brak zr6del- przeklenstwo histpryka staroiytnosci 
- mog'l bye nader obiecuj'lce i interesuj'lce, tam dla laika, otwieraj'lc 
wielkie przestrzenie operowania historycznej wyobraini. Wiemy zarazem 
doskonale, jak czysto szczuplosc i niepetnose naszych wiadomosci prowa
dz'l do pochopnych ustalen, jakie niebezpieczenstwa czyhaj'l na ow::t 
historyczn'l wyobrainiy, gdy tylko przekracza ramy tego, co moma do
wiese i przypuszczae na podstawie dost@nego materiaru, slowem - kiedy 
traci krytyczny stosunek do wlasnych moZliwosci. 

Wymienione zagroi:enia chyba w jeszcze wiykszym stopniu towarzysz'l 
popularyzacji historii. To arcytrudna sztuka pisaC tak, aby zachowac 
r6wnowagy pomiydzy nadmiern'l erudycyjnosci'l i ograniczeniami narzuca
nymi przez specjalizacjy, z jednej strony, a znieksztalcaj'lcymi uprosz
czeniami czy wrycz splyceniami i zafalszowaniami (nawet nie zamierzony
mi) problematyki z drugiej. Jasnose i zrozumialosc wywodu, pol::tczona 
z atrakcyjn'l form'l wypowiedzi, zdarza siy coraz rzadziej. Tym skwapliwiej 
nalezy odnotowac pojawienie siy nowej ksi'lZki autorki, kt6ra opanowala 
obie umiejytnosci w sposob godny pozazdroszczenia. 

Ewa Wipszycka, bo 0 niej tutaj mowa, juz od lat z powodzeniem 
i prawdziw'l pasj::t zajmuje siy popularyzacj'l wiedzy 0 historii i kulturze 
starozytnej. Ostatnio wydana rzecz, 0 starozytnosci po/emicznie, jest zbio
rem artykul6w, ktore w pierwotnej wersji ukazaly siy w miesiyczniku 
"M6wi'l Wieki", przeZywaj::tcym dzis swoisty renesans. 

We wstypie do ksi::tZki autorka pokazuje, jakie czynniki decyduj'l 
o obrazie przeszlosci, ktorym dysponujemy, co sprawia, ze obraz ten ulega 
ci::tglym zmianom, przewartosciowaniom, rewizjom. Zamieszczone artyku
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Iy sll bowiem wyrazem nie tylko zdolnosci do popularyzowania historii, ale 
taue ostrej niech~ci do pisania 0 antyku "w tonie bezwzgl¢nej pochwaly, 
na kol an ach" , co powoduje, Ze jest on dla nas niczym mumia, otaczana 
czcill, ale tak naprawd~ nieinteresujOlca, oboj~tna. St4d bierze si~ polemicz
ny ton, "obrazoburcze sklonnosci", jak pisze sarna Wipszycka, kt6re 
nakazujOl nie ulegae stereotypom, podawac w wOltpliwosc nasze myslowe 
nawyki, utarte sOldy i przekonania. 

Taka postawa nie wywodzi si~ z "nowej ftlozofii, kt6ra wOltpi 0 wszyst
kim". Jest to raczej kwestia naukowej uczciwosci i odpowiedzialnosci, 
"szacunku dla kaZdego czytelnika, wstydu przed wprowad7.eniem w btOld 
tych, kt6rzy nie b¢4 w stanie sprawdzie mych wywod6w". Niezgoda na 
petryfikacj~ historii, tau e i tej przeznaczonej dla niefachowego czytelnika, 
moZe bye traktowana jako probierz tej odpowiedzialnosci. 

Ksil!Zka Ewy Wipszyckiej sldada si~ z kilkunastu tekst6w, kt6re tworzOl 
kilka k~g6w tematycznych. Znajdziemy wsr6d nich problematyk~ greckiej 
polis, jej genezy i przemian w okresie hellenistycznym, analizy nieslychanie 
ztoionej i wielowarstwowej kultury hellenizmu, zagadnienie rozwoju chrzes
cijailstwa w pierwszych wiekach naszej ery i relacji do religii poganskich, 
wreszcie odwiecznie dyskutowanll kwesti~ upadku Cesarstwa Rzymskiego. 

Jak si~ okazuje, kaidy z tych temat6w, niezwykle bogatych i skom
plikowanych , zostal szczelnie pokryty skorupOl wygodnych schemat6w 
i sfonnulowan , tatwych uproszczen i s4d6w popartych bardzo r6inymi 
autorytetami. Proces powstawania takich skarnielin jest nader urozmaico
ny. Czasami decyduje w nim zwykta niewiedza czy niezrozurnienie, kiedy 
indziej automatyczne rzutowanie naszych wyobraien na przeszlosc, do
szukiwanie si~ analogii i podobienstw zgodnych z potocznOl wizjOl swiata. 

Przyldadem tego rodzaju znieksztalcen jest problematyka genezy i is
toty greckiej polis. Utarlo si~ oddawaC to poj~e za pomocOl zloienia 
"panstwo-miasto" . Jest to jednak podw6jnie myl4ce. N ajpierw sugeruje, Ze 
polis to miasto, cz~c jakiegos terytorium, ostro wyobr~bnjona i skupiona 
wok61 centrum kultowo-politycznego. W rzeczywistosci byly to obszary 
faktycznie niewielkie, ale nie mialy one charakteru wylOlcznie miejskiego. 
Orugi czlon, "panstwo", wprowadza powainiejszy zam~t. Narzuca nam 
oto wyobraienie okreSlonej struktury, kt6ra dysponuje mniej lub bardziej 
sprawnym aparatem wladzy, istniejOlcym "niezaleinie od spoleczenstwa". 
Natomiast grecka polis, przynajrnniej w poczOltkach swego istnienia, byla 
"suwerennOl wsp6lnotOl obywateii, kt6rzy sami sobOl rZOldZ4". Ta wsp6lno
ta, koinonia, nie wytwarzala odr~bnych struktur biurokratycznych, kt6re 
funkcjonowalyby niezaleinie od wsp6lnoty ludzi wolnych. Najwainiejsze 
decyzje podejmowali w szy scy, kt6rzy do niej nalcieli . Istnialy oczywiScie 
urz¢y i rady, 0 r6inym skladzie i zakresie kompetencji, ale nie powstala 
zawodowa warstwa urz¢nik6w. Czy panstwo, kt6re nie rna policji, stalej 
annii i biurokracji, jest panstwem, przynajmniej w takim sensie, jaki temu 
poj~u nadajemy w oparciu 0 wsp61czesne doswiadczenia? - zapytuje 
Wipszycka. 
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W miejscach, gdzie polis byla rozlegla i liczyla wielu czlonkow, bezpo
srednie podejmowanie decyzji przez obywateli sprawialo liczne trudnosci. 
Wzrost znaczenia zgromadzen dokonywal si~ tedy rownolegle z okrzep
ni~iem pozycji rady. Zjawisku temu towarzyszyl wielki rozkwit retoryki, 
kt6ra doskonalila narz¢zia przekonywania do takiej czy innej koncepcji 
politycznej. Jej ogromnll donioslosc w Zyciu publicznym najpelniej chyba 
obrazuje Wojna peloponeska Tukidydesa. Dzielo swietnego historyka za
wiera 41 oracji wygloszonych przy r6i:nych okazjach, a do najwspanial
szych nalezy slynny epitaf autorstwa Peryklesa, b~dllcy apologill zasad 
atenskiej demokracji, chluby Hellady: "W naszym Zyciu panstwowym 
kierujemy si~ zasadll wolnosci ( ... ) Kierujllc si~ wyrozumialoscill w Zyciu 
prywatnym, szanujemy prawa w zyciu publicznym; jestdmy posluszni 
kai:doczesnej wladzy i prawom, zwlaszcza tyro nie pisanym, kt6re bronill 
pokrzywdzonych i ktorych przekroczenie przynosi powszechnll hanb~ ( ... ) 
Panstwo nasze jest godne podziwu i pod tyroi wzgl¢ami, i pod wielu 
innyroi. Kochamy bowiem pi~kno, ale z prostotll, kochamy wied~, ale bez 
zniewieScialosci, bogactwem si~ nie chwalimy, lecz uZywamy go w po
trzebie ( ... ) Kr6tko m6willc twierdz~, ze panstwo nasze jako calosc jest 
szkolll wychowania Hellady." 

Moma wlltpic, na ile ten wyidealizowany obraz Aten odpowiada 
6wczesnej rzeczywistosci spoleczno-politycznej. Ale jest faktem, ze ta 
porywajllca mowa "ku chwale Hellady" nie stracila nic ze swego uroku 
w oczach nowozytnych zwolennik6w roi:nych orientacji politycznych, 
szczeg61nie tych, kt6re lubill wywodzic swoje poglildy z ducha liberalizmu. 
Ten rodzaj znieksztalcania historii przybral na sile pod koniec XIX wieku, 
kiedy usilowano dopasowac szlachetnll genealogi~ do roi:nych mniej szla
chetnych ideologii. Polityk6w dzielnie wspierali w tej materii niektorzy 
historycy, pragnllcy narzucic wizj~ przeszlosci zgodnll z ich ideowyro credo, 
a czasami wr~cz z wyznawanll ideologill. A trzeba pami~tac, ze w XIX 
wieku nauki historyczne cieszyly si~ nieporownanie wi~kszym autorytetem 
niz obecnie. Dlatego tez Johann Gustaw Droysen, jed en z najwybitniej
szych metodologow historii w XIX wieku, nie dostrzegal zapewne zadnej 
sprzecznosci deklarujllc, ze "studium historii jest podstawll wyksztalcenia 
i kultury politycznej. Polityk jest praktycznym historykiem." 

Dzieje antyku rowniez zostaly poddane zabiegowi naginania materii 
historycznej do z gory zalozonej tezy. Zdarzalo si~ to i najwybitniejszym 
badaczom. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, swietny historyk i fIlo
log, w 1889 roku opublikowal pracy poswi~conll Heraklesowi Eurypidesa, 
w ktorej Herakles - jak pisal Arnaldo Momigliano - "stal si~ wcieleniem 
doryjskiego idealu (przy po cichu zalozonej identyfikacji Dorow z Prusaka
rni)". Jego Platon z 1919 roku krdli obraz duchowego przywodcy narodu, 
a nie filozofa. 

Wipszycka ostro wyst~puje przeciw tak skonstruowanym inter
pretacjom historii oraz narzuconym przez nie stereotypom. Ten wlj,tek jej 
myslenia dobrze ilustruje krotki tekst dotyczlj,cy spolecznego zasi~gu chrze
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Scijanstwa w staroZytnosci. Ksi~zki wydawane w latach 50. niezmiennie za 
najistotniejszy uznawaly fakt, Ze pierwsze gminy chrzescijanskie skladaly 
si~ z biedoty i niewolnik6w. Potem jednak sprawy poszly w zlym kierunku, 
gdyz sw6j akces zglosili ludzie bogaci. Autorka jednoznacznie wykazuje, ze 
ten upraszczaj~cy i bl¢ny pogl~d bral si~ z faktu holdowania okreslonej 
metodologii i swiatopogl~dowi, kt6ry szukal legitymizacji nawet w tak, 
zdawaloby si~, odleglej przeszloSci. Jak to si~ cz~sto zdarzalo, cierpial on 
r6wniez na nieuleezalny brak logiki. Bo przeciez, pisze Wipszycka, gdyby 
przeslanie chrzescijan nie bylo skierowane do wszystkich i nie potrafilo 
zainteresowae r6inych srodowisk, spolecznych i etnicznych, to w6wc:zas 
chrzescijanstwo "pozostaloby jedn~ z wielu sekt i:ydowskich i zgin~loby 
w obliczu konilikt6w i napi~e wywolanych wojn~ zydowsk~ 66--73 roku". 

lnne zgola zarzuty autorka wysun~la pod adresem historiografii katoli
ckiej, zwanej przez ni~ "konfesjonaln~". W pracach pisanych z tego 
punktu widzenia nierzadko dominowala ostra tendencja apologetyczna, od 
kt6rej - co podkresla Wipszycka - wsp6lczesna historiografia katolicka 
zdecydowanie odchodzi. Zastanawia jednak trwalose pewnych uj¢, goto
wose i latwose wyprowadzania wniosk6w skrajnych. 

Duze kontrowersje budzi przykladowo kwestia przdladowania chrzeS
cijan w Cesarstwie Rzymskim. Historycy katoliccy z uporem wydobywali 
na plan pierwszy zasi~g i okrucienstwo przesladowan, slawi~c na tym tie 
heroizm m~czennik6w. Niech~tnie przyznawali, ze wsr6d pierwszych wy
znawc6w mogly zdarzye si~ przypadki zw~tpienia, akty odejscia czy nawet 
wyrzeezenia si~ wi'ary. Takie podejscie do problemu przdladowan bylo 
moze nieeo zbyt gwaltown~, zabarwion~ zarliwosci~ reakcj~ na bezpar
donowe ataki tych historyk6w, ktorych duchowa genealogia pocz~tkami 
si~gala intelektualnej formacji OSwiecenia. Swoj~ nieeh¢ do Kosciola 
traktowali oni jako przejaw niezalemosci i racjonalizmu, podstawowych 
narz¢zi zwalczania wszelkiego zabobonu. Ich natchnieniem byly pisma 
Woltera, a wzorem naukowej postawy stal si~ wielki Edward Gibbon, 
Traktuj~c chrzdcijanstwo jako gl6wn~ przyczyn~ upadku Cesarstwa Rzym
skiego, Gibbon podwazal tradycyjne ustalenia co do rozhuar6w przeslado
wan oraz liczby ofiar, utrzymuj~c, ze wlaSciwie chrzescijanstwo cieszylo si~ 
o wiele wi~kszym zakresem tolerancji niz wrogosci. Ow~ tolerancj~ prze
ciwstawial fanatyzmowi mnich6w, kt6rzy, mi¢zy innyrni, podburzyli Hum 
do zamordowania Hypatii z Aleksandrii, miejsca symbolizuj~cego swiet
nose kultury poganskiej. 

J ak moma QCzekiwae, prawda tkwi nie tyle posrodku, ile w szczeg6
lach. Historycy obu zwalczaj~cych si~ oboz6w pomijaJi je, d~z~c do 
zachowania czystosci i nieskazitelnosci swoich wizji. Wipszycka cierpliwie 
wprowadza czytelnika w zawily splot tych zagadnien, rozwijaj~c barwn~ 
perspektyw~ sytuacji chrzescijanstwa w swieeie p6inego antyku. Pojawiaj~ 
si~ tak kluczowe problemy, jak status prawny i spoleczny wyznawc6w 
chrzeScij anstwa, ich stosunek do kultury i kult6w poganskich, a takie 
fascynuj~ca analiza przemian mentalnosci mieszkanc6w Cesarstwa, prze
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mian przenikajl!cych wszystkie warstwy spoleczne. Dociekania te uzmys
lawiajl!, jak wiele zasadniczych spraw czeka jeszcze na rozstrzygniycie. Tym 
gwahowniej autorka oponuje przeciwko wysnuwaniu uproszczonych ana
logii, ktore falszujl! obraz historii . 

o starozytnosci polemicznie zawiera jeszcze inne ciekawe teksty, ktore 
z call! pewnoscil! sprawil! czytelnikowi wiele satysfakcji. Do najbardziej 
chyba intrygujl!cych nalezl! fragmenty ksil!ili opisujl!ce kulturowl! sym
bio~ i zarazem nieprzekraczainl! odr~bnose cywilizacji wschodnich i kul
tury greckiej w okresie hellenistycznym. Bogatego i niezwykle zajmujl!cego 
materialu dostarczajl! tutaj dzieje Egiptu i Palestyny. Osobne miejsce 
natomiast zajmuje podsumowujl!cy ksil!zk~ artykul Dlaczego Europa? 
Wipszycka deklaruje si~ w nim jako zwolenniczka pogil!du, iz europocen
tryzm nie musi bye automatycznie kojarzony ze skrzywieniem czy wypacze
niem perspektywy dziejowej historyka. Znieksztalca widzenie dziejow wow
czas, kiedy sklania do niedoceniania lub wr~z lekcewaZenia tradycji innych 
obszarow kulturowych, jak na przyklad staro:iytnego Wschodu, ktory 
Europejczycy traktujl! jako niezmienny swiat, zakrzeply w swoich reakc
jach. Ale europocentryzm w pozytywnym znaczeniu sugeruje zrozumienie 
i akceptacj~ wyjl!tkowej na tie innych kultur witalnosci kultury europejs
kiej, jej zdolnoSci do przeksztalcania si~ bez obawy 0 utrat~ wlasnego 
oblicza. Z tego mo:iemy bye dumni, zauwaza autorka i pyta 0 przyczyny 
owej pozycji kultury europejskiej. Ten wyjl!tkowy status zapewnil Europie 
najbardziej Zywotny wl!tek dziedzictwa antycznego - umiej~tnosc i wartosc 
racjonalnego myslenia. Racjonalizm nie oznacza tutaj sztywnej doktryny 
myslenia i dzialania, ale sprawnosc i gotowose do przewartosciowywania, 
do krytycznej analizy i zmiany, ktorych impuls tkwi wewnl!trz kultury, nie 
przychodzi z zewnl!trz w formie katastrofy lub dominacji. Za cen~ wiel
kiego kompromisu chrzeScijanstwo zaakceptowalo OWl! umiej~tnose, czy
nil!C jl! jednym z filarow systemow wartosci cywiJizacji europejskiej. Na 
tym wlaSnie zasadza si~ jej uniwersalnosc. "Moma miec podejrzenie", 
pisze Leszek Kolakowski w swietnym eseju Szukanie barbarzyncy, porusza
jl!cym ten sam temat, "ze wi~z konieczna, vinculwn substantiale, Il!CZY 
doktrynalnl! tradycj~ zachodniego chrzescijanstwa z tym tworczym roz
machem, ktory zbudowal zarowno naukowe i techniczne zasoby Europy, 
jak tez stworzyl id~ humanizmu w postaci wiary w niewymieniainl! 
wartosc osobowosci, a wreszcie owego ducha otwartosci i t~ zdolnose do 
samozapytywania, z ktorych wyrosla nowo:iytna cywiJizacja." Je:ieli wi~c 
spuscizna antyku stanowi tak wamy i nieusuwalny fundament kultury 
Europy, to warto 0 niej cos wiedzie6, chocby po to, by wiedziec wi~j 
o sobie samym. Dla tych, ktorzy tego trudu si~ podejml!, ksi~ka Ewy 
Wipszyckiej stanowie b~zie zajmujl!ce i niedogmatyczne wprowadzenie. 

Ryszard Kasperowicz 

RYSZARD KASPEROWICZ, Uf. 1968, historyk sztuki, doktorant przy Katedrze 
Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL. 
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LIST 
ZKOPENHAGI 

SREBRNE WESELE 


Srebrne wesele trwalo dwa tygodnie. Rozpocz~lo si~ balem w lokalach 
i:ydowskiej gminy wyznaniowej, a zakonczylo akademi~ w teatrze. Po
swi~ono nam taki:e program telewizyjny i urz~dzGno wystaw~ rzeib, 
obrazow i ksi~ek. 

Trudno ustalic, kto byl oblubiencem, a kto oblubieniq. Swi~towano 
25. roczni~ przyjazdu polskich Zydow do Danii. Na balu nie bylam, ale 
widzialam urywki w telewizji; tchn~l pogod!l i normalnosci~. Do tanca 
przygrywala i:ydowska orkiestra sprowadzona ze Szwecji. Ogl~dalam tez 
w tyro programie sam~ siebie. Na moim przedpotopowym, czarno--bialym 
ekranie zobaczylam twarz, ktora dawno juz przestala bye moj~, i uslysza
lam wymawiane z fatalnym dunskim akcentem zdanie: "Nie, nie stalam si~ 
Dunk!l." Potem pokazano okladk~ jednej z ksi!lzek, ktor~ napisalam po 
duD.sku, a potem, jak u cioci na imieninach, przeczytalam wierszyk 
Kopenhaga. Modlitwa wielkanocna. Sluchalam siebie, recytuj~c~ po dunsku 
z bezbl¢nym krakowskim akcentem: "Zeslij aniola-czySciciela na Krakow / 
miasto w ktorym si~ urodzilam. / Pami~taj, ze lezy w Polsce / Niech si~ 
zajmie ludZmi i wod~ i powietrzem." 

Dw6ch innych rodakow wyst~puj~cych w programie wypadlo znacznie 
lepiej. Jeden jest wybitnym skrzypkiem, drugi rownie wybitnym architek
tern. Mowili po dunsku poprawnie, wygl~dali mlodo i zdrowo. Tak jak i ja 
opowiadali, dlaczego wyjechali, jak przyj~to ich w Danii, jak si~ urz~dzili. 
Program utrzymany byl w tonie liryczno-epickiej sielanki dla doroslych, 
z minimaln~ domieszk~ goryczy. Brakowalo w nim grozy tego, co stalo si~ 
naprawd~. A stalo si~ to, i:e przenidlismy nasze Zycie z wlasnego miejsca 
w cudze. Glowy, serca, w~troby. Dziecinstwo, mlodosc, dojrzalosc, w nie
ktorych wypadkach starosc. Znow zobaczylam siebie na ekranie: ufar
bowane wlosy, pomarszczona twarz, nie calkiem spokojna r~ka, pod
pieraj!lca si~ papierosem. Mowilam, i:e na powrot do Polski brak mi 
fizycznych sit. Duch, owszem, krzepki , ale cialo mdle. I przypomnialo mi 
si~, jak par~ lat temu, po rozwaleniu berlinskiego muru napisalam list do 
mojej przyjaciolk:i w Paryru z zapytaniem, jak czuje si~ po upadku 
komunizmu. Odpowiedziala lakonicznie: "Nie wiem, nie zastanawiam si~. 
Jutro koncz~ pol wieku." 

Moja sliczna, pszennowlosa Rania, najbliZsza towarzyszka dziecinstwa 
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i mlodosci, z kt6r~ godzinami odprowadzalysmy sirr ze szkoly do domu 
- a mieszkala po drugiej stronie ulicy - i kt6ra - mialySmy wtedy po 
dziesi~c lat - zapytala mnie kiedys: "Kogo kochasz bardziej? Mnie czy 
komunizm?" Na owe czasy bylo to trudne pytanie. Zasrrpilam sirr i powie
dzialam: "Nie wiem, musz~ si~ zastanowic." Hania rozplakala si~ i szlocha
jllc pobiegla do domu. 

Oziennikarza z telewizji, kt6ry przeprowadzal ze mn~ wywiad, zapyta
lam, czemu rue wzi~l do programu r6wniez tych, kt6rym udalo sirr zejsc na 
psy, tych, kt6rzy zwariowali z niemoZnoSci przystosowania sirr alba przy
stosowali sirr zbyt gorliwie: zachlysn~li sirr wolnosci~, zatruli narkotykami. 
Gdzie podziali sirr hochsztaplerzy, kt6rzy przed dunskimi wladzarni popisy
wali si~ nieistniej~cymi tytularni profesor6w, wreszcie zwyldi zlodzieje 
i pasozyci spoleczni, kt6rych cynizm w Oanii znacznie przewyzszal polskie: 
"Czy sirr stoi, czy sirr leZy, dwa tysi~ce sirr nalezy." I nagle przypomnialam 
sobie szczeniaka, kt6ry razem ze mn~ uczyl sirr dunskiego w specjalnie 
zorganizowanej tu szkole. Wlasnie odsiedzial byl parrr lat w wirrzieniu za 
szpiegostwo. "Jak tu przyjechaleS? - zapytaiam. - Jestes Zydem?" "Co ty, 
glupia jestd? - zapytal - Czy ja wygl~dam na Zyda?" Nie wygl~dal. Po 
latach spotkaiam go w autobusie. Byl marynarzem. Pokazal mi z dum~ 
swoj~ ksi~zeczkrr bankow~. Juz wtedy zarabia! cztery razy wirrcej niz ja. 

Oziennikarz zapytal, czy mam kontakt z tymi mniej chlubnymi sferami. 
Powiedzialam, ze mam, ale nie dam. "Prawdziwy Polak nie donosi", 
oswiadczylam dumnie i absurdalnosc tego zdania wprawiia mnie w dobry 
humor. Trzeba mi bylo 25 lat w Oanii, zeby po raz pierwszy w Zyciu 
poczuc sirr "prawdziwym Polakiem". 

Akademia byla dobra, choc trochrr przydluga, Wszyscy, co szczerze 
mnie ucieszyio, byli ladnie ubrani. Prawilismy sobie niezrrrczne kom
plementy. Trochrr tak, jakbysmy sirr tego swirrta odrobinrr wstydzili. Scho
dy, kt6rymi schodzilismy z szatni do sali teatralnej, tanczyly pode mn~ nie 
ze wzruszenia, ale dlatego, Ze pora zmienic okulary. Dwadzidcia pirre lat! 
Przyjechalam tu jako mloda kobieta, mowiono 0 mnie: to ta dziewczyna 
z Polski. 

Przemowienia - Dunczykow i Polakow - ale wszystkie wyglaszane po 
dunsku, byly utrzymane w tonie dowcipno-serdecznym. Nikt nie m6wil 
o polskim antysemityzmie, skupiono sirr na tak zwanej antysyjonistycznej 
kampanii Wladyslawa Gomulki. Polka pracuj~ na etacie w Zydowskiej 
gminie wyznaniowej odczytala telegram, kt6ry z okazji srebmego wesela 
wyslala do kr610wej. Wszyscy wstali, choc adresatki w teatrze nie bylo. 
Byla za to obstawa. Pilnowano nas. Zawsze nas tu pilnuj~, bo od czasu do 
czasu przy takich okazjach wybuchaj~ bomby. Patrzylam na rodziny 
z niegdysiejszymi dzieCmi, ktore dzisiaj maj~ tyle lat, ile mialam ja, kiedy 
przyjechalam tu, aby zostac. Tak, zostac ... To jest to, co wiem dzisiaj. 
Wtedy nic nie wiedzialam. Kiedy zamykam oczy, aby 0 tym pomyslec, 
otwiera sirr przepaSc. Dlaczego? Przeciez Zyjrr, funkcjonujrr, dochrapalam 
sirr nawet sukcesow. Otwieram oczy. Nigdy nie przemyslrr tego do konca. 
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Boj~ si~ nie tego, co zobacz~, ale tego, ze nie zobac~ nic. Tam w dole jest 
ciemno. Gdzies po drodze rozerwal si~ cieniutki lancuszek zwany przy
czynowo-skutkowym. 

Janina Katz-Hewetson 

IANINA KATZ-HEWETSON, Uf. 1939, absolwentka polonistyki i socjologii VI, 
tiumaczka, publicystka, pisarka (duJiska). Od 1969 mieszka w Danii. 

LIST 
ZBRAZYLII 

ZANIM SKONCZY SI~ WIEK 


Jeszcze troch~, a wydarzenia, ktorych wspotczesnosc potwierdza seria 
50--tych rocznic, postarzejll si~ z dnia na dzien 0 caly wiek. My, jeszcze 
przeciez rue tacy starzy, przyrnusowi przesiedlency z XX wieku, b~dzierny 
si~ starac urzl!dzic w nowym, XXI, ze swiadornoscill, iz wszystko jest w nirn 
jeszcze do zrobienia. Zostawimy w starym wieku mlodosc durnll i gornll 
i calll reszt~ - z Powstaniem Warszawskirn, Oswi¢miem, Katyniem 
- i choc swiadomi konwencjonalnosci kalendarza, z uigll odsuniemy na 
dalszy plan to, co ci~, z czym do samego konca wieku nielatwo bylo narn 
si~ uporac. Moze jednak trzeba jeszcze probowac, zanirn skonczy si~ wiek, 
spojrzeC w oczy prawdzie, przed ktorll odruchowo spuszczamy wzrok? 

To ponad sily ogarnllc t~ prawd~ w calym jej ludzkim, osobowyrn 
wymiarze, stawic jej czola wprost, poza zasi~giern kulturowych systernow 
i srodkow znieczuiajllcych. Ale tez nie mozerny pogrzebac jej i:ywej 
w czeluSciach koncZllcego si~ wieku - i:ywej prawdy 0 zabijaniu, ktorej 
swiadkami jesteSmY moZe bardziej niz ktokolwiek inny. 

Przywyklismy zblizac si~ do niej okr~ymi drogarni wielkich liczb, 
totalitarnych ideologii, historycznych uogolnien, czasami drogarni tak 
okr~Znymi, Ze nie dochodzimy do czlowieka, w chwili gdy drugi zadaje rnu 
smierc. A moze wlaSnie tak trzeba, moZe t~ zdolnosc uladzania w sobie 
pami~ci zagtady trzeba raczej piel~gnowac i nie przywolywac tego, co 
min~lo , w naturalistycznym zbliZeniu? To przeciez sarno prawo i:ycia 
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domaga si~ i uczy takiego uladzania. N asuwa si~ jednak pytanie, czy 
zawsze, czy rowniez tam, gdzie prawo to zostalo brutalnie pogwalcone, 
jedynyro, co nam pozostaje, jest grzebanie tego gwahu w pami~ci i piel~g
nowanie wyroslych na nim niezapominajek. 

Przed paroma miesillcami pojechalem do OSwi~cimia z moim pi~tnasto
letnim synem i jego starszll 0 rok siostrll ciotecznll. Nie ode mnie wyszla 
inicjatywa tej wyprawy, a nawet staralem si~ im jll odradzie. Ale juz 
wiedzieli ze szkoly - ona angielskiej, on brazylijskiej - co kryje si~ pod tll 
nazwll i nie zgodzili si~ zamienie wyjazdu do Auschwitz na zadnll innlJ; 
wycieczk~. Sklld wyplywal moj opor? Nie tyle z ch~i oszcz¢zenia im tej 
lekcji historii, ile z jakiegos podswiadomego buntu przeciw koniecznosci 
osobistego w niej uczestniczenia. 

Wsiedlismy do pocillgu w Skawinie i juz po godzinie bylismy w Oswi~
cimiu. Przypomnialy si~ pierwsze przejazdy tlJ; traslJ;, prawie 30 lat temu, 
najpierw z rodzicami, potem ze szkoill. Przypomniala si~ uroczystose 
odsloni~cia pomnika w Brzezince i wiersz 0 "mysim ogonku ze wstlJ;zecz
klJ;" Roi:ewicza, ktory Jozef Cyrankiewicz zacytowal w swoim przemowie
niu: "W wielkich skrzyniach kl~bill si~ suche wlosy uduszonych ... " ,,- Dla
czego te wlosy Sl!: wszystkie takie same?" - spy tal syn. ,,- To dzialanie 
czasu" - odpowiedzial przewodnik. Wi~ej pytan nie bylo. Czulem si~, 
jakbyro ogllldal z dzieemi niedozwolony dla nich film, a bylo juz za poino 
na wyjscie z kina. Potem jeszcze Brzezinka. Gdy odgarniali snieg z romo
j~zycznych tablic pomnika, wiedzialem, i:e znow uczestnicz~ w jego od
sloni~ciu. 

OSwi~im to miejsce pami~ci - nie tylko dlatego, ze jlJ; podtrzyrouje. 
Rowniez, a moi:e przede wszystkim, dlatego, ze jej nie daje spokoju. 
W miejscu tyro stajemy twarzll w twarz wobec zam~czonych, stajemy 
w momencie przedluzajllcej si~ niejako do dzis ich agonii, i nikt juz nie 
pyta, czy pami~tamy, ale co zrobilismy z tlJ; pami~lJ;? Czy dostatecznie 
przenikn~a ona w glllb swiadomosci czlowieka drugiej polowy XX wieku, 
czy dokonala oczekiwanych przeobrazeit? Po Oswi~cimiu (a Oswi~cim to 
przeciez tylko szczyt gory lodowej z bialym krematorium Kolymy tui: pod 
powierzchnill) czlowiek nie moze bye juz taki sam jak przed - wielu tak 
czulo i tak mowilo. Ale czy zrobiono wystarczajlJ;co wiele, by ten "nowy 
czlowiek" nie tylko dalej pisal wiersze, ale by rowniez przestal zabijae? 

I tutaj trudno nie postawic pytania, czy polska mysl, literatura i sztuka 
zrobily wszystko, by pami¢ agonii ofiar Oswi~imia i innych tak bliskich 
nam miejsc niedawnej jeszcze katorgi zatoczyla jak najszersze i jak najgl~b
sze kr~gi w swiadomosci czlowieka naszych czasow? Czy daly wystar
czajllce swiadectwo? Wiadomo, jak wiele zrobiono, ale skutki wskazywaly
by, ze za malo. Czy moma bylo zrobie wi~ej? 

Jdli trzeba odpowiedziec na te pytania, to moze lepiej to zrobic zanim 
si~ skonczy wiek. Pami~c jeszcze jest i:ywa, jeszcze moi:na jlJ; zaszczepiac 
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i przenosic w nowy wiek. Moze dopiero czlowiek przyszlosci b¢zie zdolny 
wycilj,gnlj,c wnioski na miar~ tego, co si,,: stalo. 

Henryk SieHlierski 

HENRYK SIEWIERSKI, ur. 1953, historyk literatury i eseista, dr fIlologii polskiej, 
pracownik UJ, nastllpnie lektor jllzyka i literatury polskiej na uniwersytecie w Liz
bonie, obecnie mieszka w Brazylii. Wydal ksi~1l Spotkanie narodow (1984). 
Publikowal m. in. w ..Znaku", .. Tygodniku Powszechnym" , "Pamilltniku Literac
kim", "Tw6rczosci", .. Antemuraie", .. Zeszytach Literackich"; red.agowal biuletyn 
..Aproxima~5es. Europa de Leste em Lingua Portuguesa" (Brasilia-Lisboa). Th!
macz m. in. prozy Bruno Schulza. 

THORVALDSEN A "SPRAWA POLSKA" 


• 	 Thorvaldsen w Polsce - Warszawa (Zamek Krolewski) 
paidziemik 1994 - styczen 1995 -Krakow (Muzeum Narodowe) 
luty - kwiecien 1995 

Na przelomie roku, w tym samym czasie, gdy tlit si,,: konflikt wokol 
Muzeum Narodowego w Warszawie, wypalaj~c ostatnie nadzieje na (choc
by) prestizowe wystawy w tej "placOwce" - wystaw,,: 0 takim charakterze 
pokazywal Zamek Krolewski. W niezbyt przestronnym, niewygodnym dla 
ekspozycji wn,,:trzu Biblioteki Stanislawowskiej zgrabnie rozmieszczono 
wystaw,,: Thorvaldsen w Polsce. 

Komisarzem wystawy (zorganizowanej z pomoc~ kopenhaskiego Mu
zeum Thorvaldsena) byla nona Zatorska-Antonowicz, przy wspolpracy 
Artura Badacha i Anny Maleckiej; scenografi,,: projektowala Violetta 
Dami'rCka.l Jesli wymieniam ten zestaw nazwisk tworcow wystawy, to 
dlatego, i:e pierwsze wywolywane przez ni~ wrazenie moma strescic wnios
kiern bynajmniej nie oczywistym w polskich warunkach: porz~dna robota 
naukowa i wystawiennicza, wystawa wama, a przy tym interesuj~ca 
i gustowna, z klasycznym zrobiona umiarem. 

Zwi~zki Thorvaldsena z Polsk~ s~ powszechnie znane. Kame opraco
wanie tworczoSci tego najznakomitszego, obok Canovy, rzeibiarza Europy 
pocz~tkow XIX wieku musi odniesc si,,: do jego dziel zgromadzonych 

1 Wystawa w krakowskim Muzeum Narodowym zachowala uktad merytory=y wystawy 
w Zamlru Kr6iewskich w Warszawie; inna byla tyiko aranZacja piastyczna. Krakowskim 
lruratorem wystawy byla Anna K.ie~ a autorem aranZacji plasty=ej Jan Koionowski (przyp. 
red.). 



w Krakowie i Warszawie. Zar6wno ze wzgl¢u na ich rang~ artystycznll 
i znaczenie dla calego oeuvre artysty, jak i z powodu wagi zam6wien, jakie 
Thorvaldsen wlasnie z Polski otrzymywal. W katalogu wystawy Hanna 
Kotkowska-Bareja slusznie jednak demitologizuje hurra-patriotycznll: wi
zj~ szczeg6lnie jakoby serdecznych zwill:zk6w lll:czll:cych rZeZbiarza z Polskll: 
i szczeg6lnie jakoby wielkiego znaczenia "polskich" dziel na tle calej jego 
tworczoSci. W imponujll:Cym dorobku kosmopolitycznego artysty zlecenia 
rosyjskie, niemieckie czy angielskie, 0 wloskich nie wspominajll:c, byly 
bowiem przynajmniej rownie wartosciowe. Thorvaldsen nie Zywil do Pola
k6w jakichS szczegolnych uczuc, poza ... romansem z Marill: Szymanowskll: 
i rozczarowaniem niskll: kulturll: zleceniodawcow pomnika Poniatowskiego 
(ktorych to okrdlil mianem barbarzyilcow). Jego miesi~czny pobyt w War
szawie i Krakowie w roku 1820 byl jednll: z wielu wizyt, jakie slawny 
rzeibiarz skladal w calej Europie; program pobytu jest zresztll: fascynujll:
cym przyczynkiem do poznania realiow polskiego Zycia kulturalnego epoki 
Krolestwa Kongresowego. 

Dziela Thorvaldsena, takie jak pomniki Kopernika i ksi~a Poniatow
skiego, na trw ale wrosly w tak zwany polski krajobraz kulturowy. Kilka 
innych, mniej znanych, jak na przyklad nieco ukryty w katedrze wawelskiej 
pomnik Wlodzimierza Potockiego czy Ganimedes, zakupiony przez Atana
zego Raczynskiego, odznacza si~ doskonaloscill: tak czystll:, ze przekonuje 
nawet chlodno patrzll:cych na surowy neoldasycyzm. Tym bardziej jednak 
dziela te sklaniajll: do smutnej refleksji: nawet jeSli nie wzbudzajll: dzis 
artystycznych emocji i nie przemawiajll: do wraZliwoSci powszechnej, to 
i tak na tle polskiej sztuki, a zwlaszcza rzeiby tamtej epoki, Sll: objawieniem 
sily, ktorej w Polsce tamtego czasu promo by szukac. 

Warto podkreslic, i;e wystawa na Zamku Krolewskim ukazala nie tylko 
polonica samego Thorvaldsena. DuZa jej i katalogu cz~sc poswi~ona 
zostala polskim rzeibiarzom - uczniom wielkiego Dunczyka. A ze ucznio
wie ci stanowill: zdecydowanll: wi~kszosc najwybitniejszych polskich rzei
biarzy pierwszej polowy XIX wieku, otrzymalismy wcale pokainll: prezen
tacj~ tej epoki w sztuce polskiej. I choc niekt6rzy slusznie twierdzll:, ze 
w tyro zakresie nie mamy si~ czym chwalic, naleZy si~ cieszyc, Ze do takiej 
prezentacji w ogole doszlo. W ostatnich latach zostalo wreszcie przerwane 
milczenie wok61 polskiej rzeiby XIX wieku. 1 Liczne publikacje nie zastll:pill: 
jednak wystawy, nie mog~ unaocznic dziel a przez to i ich poziomu. 
Unaocznienie takie na wystawie na Zamku Kr61ewskim mialo t~ jeszcze 
zale~, Ze dziela Hegla, Tatarkiewicza, Malinskiego zostaly poddane ostrej 
konfrontacji z rzeibami mistrza. W konfrontacji tej - trzeba przyznac 
niezalei:nie od tego, czy si~ Thorvaldsena lubi czy tylko szanuje - rzeiba 
nasza ukazuje calli: swojll: slabowitosc. 

1 Por. np. publikacje 0 tak zaaadniczym maczeniu jak antologia polskicb tekst6w 0 rzcZbie. A. 
Melbechowskiej-Luty i P . Szuberta, Posqgi i ludzie, mODografia M.I. Kwiatkowskiej warszaw
skiej rz:etby XIX wieku, katalog K. Mikockiej-Racbubowej rzdby w zbioracb warszawskiego 
Muzeum Narodowego, ksillzka P. Szuberta Rzdba poLrka prze/omu XIX i XX w. 
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Wystawa na Zamku K.rolewskim pozwolila rozjasnic wiele niepewnosci 
co do atrybucji oraz szczegolow historycznych dotYC£clcych z1eceniodaw
cOw dziel Thorvaldsena i okolicznosci ich zamawiani a. Prawdopodobnie 
ostatecznie zostala rozstrzygni~ na przyklad sprawa autorstwa projektu 
okazalego pomnika Malachowskiego w katedrze warszawskiej. Tradycyjna 
atrybucja Thorvaldsenowi nigdy nie dowiedziona upadla wobec braku 
jakichkolwiek sladow w archiwach kopenhaskiego muzeum i braku pod
staw stylistycznych. 

Katalog wystawy, w przygotowaniu ktorego uczestniczyli liczni spec
jalisci z kilku polskich osrodkow oraz z Muzeum Thorvaldsena, zostal 
tak:ie od strony edytorskiej opracowany na poziomie europejskim.l Zam
kowe wydawnictwo Arx Regia nie po raz pierwszy udowodnilo, ze moma 
u nas wydawac okazale, pi~kne i merytorycznie wartosciowe ksi'liki 
o sztuce. A poniewaz warszawska wystawa stanowila kontynuacj~ dobrej 
passy Thorvaldsena w ostatnich latach w Europie (wystawy w Rzymie 
i w Niemczech), katalog swietnie si~ wpisuje w najnowszl:!, bibliografi~ 
rzeibiarza. 

o wystawie sporo nawet pisano, niestety wyl~cznie - zgodnie z coraz 
powszechniejszym obyczajem masowych mediow, wymuszaj::j,Cych pospiesz
nl:!, aktualnosc - w fonnie anonsow, niekiedy nawet bogato ilustrowanych, 
a publikowanych w okolicach daty otwarcia ekspozycji. Dotychczas nie 
pisano 0 tyro, czy wystawa si~ powiodla, zabraklo tekstow podtrzymujl:!,
cych :iycie tego rodzaju specyficznego wydarzenia kulturalnego, nawet po 
jego zamkni~ciu. Warto zauwa:iyc t~ rzecz, ktora zdumialaby kulturalnego 
Europejczyka: ze mianowicie w Polsce nie rna obyczaju spisywania w prasie 
czy przedstawiania w telewizji bilansu wa:inych wystaw. MoZe wynika to 
z poczucia braku wamosci ich i czegokolwiek inn ego w kulturze. 

Andrzej Pierikos 

ANDRZEJ PIENKOS, Uf. 1962, dr, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UW; 
publikowal m.in. w "Res Publice", "Tekstach Drugich", "Zeszytach Literackich", 
"Znaku". 

1 Chociai mu~ zwr6cil: uwag~ na niewytlumaczalny brak fotografii jednego z pierwszorz,¢
nych zabytk6w w katalogu omawianycb: nagrobka J6zefy Dunin-Borkowskiej z kowola 
Dominikan6w we Lwowie. Moma by teZ sobie ZyczyC oblitsZll dokumentacj~ fotogralicznll 
pomnik6w Kopernika, Poniatowskiego i Potockiego. 



ISUMMARY I 


The May issue of our monthly is devoted to "The Memory of Our Age". We 
have been celebrating half-i:elltury anniversaries of momentous events marking the 
end of World War-TI . Are these celebrations no more than pretty gestures, or do 
they convey a deeper meaning? What images, emotions and connotations do the 
memories of that time evoke? In what ways was that memory abused in the era of 
totalitarianism? Are we now, in post-communist Europe, cherishing that memory, 
or rather trying to push it into oblivion? Barbara Skarga asks about the connection 
between The Identity of the Self and Memory. Ewa BieDkowska sketches A Short 
History of Memory in which individual memory becomes entangled in collective 
remembrance. Jerzy Holzer asks about the limits of particular national recollections, 
pointing to processes through which memory becomes selective. Maria D~brow
ska-Partyka analyzes the phenomenon of evil memory that has awaked from 
dormancy in the Balkans. Then, by way of complementing the subject and testifying 
to the authoress' observations, follows a passage from the memories of Stevan 
Konstantinovic, an eX4ioldier who fought on Milokvic side. Stefan Wilkanowicz 
approaches professor Rene Remond with the question about the specific peculiari
ties of the national historical memory of the French. Danuta Sosnowska describes 
two divergent types of postures assumed in regard of the past as exhibited by two 
literary figures: Mr. Cogito created by Zbigniew Herbert and the N.N. from 
Stanislaw Baranczak's poems. Then Barbara Szacka ponders over the intricate trails 
that collective memory winds its way along. By way of rounding up this part of the 
issue, Halina Birenbaum, Romuald Jakub Weksler-Waszkinel and Adam Bujak 
contribute their own historical recollections. 

In the "Subjects and Reflections" section S. Malgorzata Borkowska writes about 
monastic retrospective writings and chronicles. Her article is followed by the text of 
the address delivered by Martin Buber on the occassion of the 400th anniversary of 
Copernicus' death, put within the telling context provided by historical circumstan
ces: the anniversary celebrations were held in 1943. Malgorzata Kitowska--I..ysiak 
recalls the history of the project of the Monument in Remembrance of the Fascist 
Victims in Auschwitz. Then Wac!aw Hryniewicz OMI contributes another text on 
reconciliation. 

The "Events-Books-People" section olTers reviews of the following books: 
Henryk Markiewicz, Literature and History - by Jan Tomkowski; A Crisis or 
a Turning Point? Studies in the Theory and History of Literature - by Dorota 
Korwin-Piotrowska; Izabella Sariusz-Sk~ska, Polish Witnesses of the GULag. 
Literature of the Soviet lager camps in the years 1939-1989 - by Jerzy Jarz~bski; 
Heorhij Kasjanow, The Indomitable: Ukrainian Intelligensia in the Resistance Move
mentfrom the Sixties through the Eighties - by Ola Hnatiuk; Piotr Krakowski, Art of 
the Third Reich - by Piotr Kosiewski; Ewa Wipszycka, On Antiquity - Differently 
- by Ryszard Kasperowicz. 

Finally readers will find Janina Katz-Hewetson's letter from Copenhagen, 
Henryk Siewierski's correspondence from Brazil, and Andrzej PieDkos' review of an 
exhibition entitled Thorvaldsen in Polend. 



/SOMMAIRE I 

Notre cahier du mois de mai est consacre a la memoire sur notre siecle. De 
nombreuses ceremonies commemorent actuellement Ie cinquantenaire de la fin de la 
guerre. Ces manifestations ont--elles un sens? Quel message expriment--elles? La 
memoire, c'est connu, fut soumise sous Ie totalitarisme a des manipulations. 
Lesquelles? Et dans I'Europe postcommuniste, savons-nous la preserver, ou la 
banalisons-nous? Outre ces questions, Barbara Skarga se demande quelle est la 
correlation entre I'identite du "moi" et la memoire alors qu'Ewa Biellkowska releve, 
dans sa Petite Hisloire de la memoire, les enchevetrements de la memoire individuelle 
avec la memoire collective. Par ailleurs, I'historien Jerzy Holzer s'interroge sur les 
limites de ce que respectivement AlIemands, Fran~ais et Polonais de notre epoque 
ont retenu, tout en montrant les mecanismes qui ont forme la memoire collective. 
Maria Dllbrowska-Patryka analyse Ie phenomene de la memoire maligne, telle 
qu'elle s'est manifestee dans les Balkans, et qu'illustre un extrait des souvenirs de 
Stevan Konstantinowic, qui s'est battu sous les ordres de Milo~evic. D'autre part, 
Rene Remond presente les caractenstiques de la memoire fran~ise, dans un 
entretien avec Stefan Wilkanowicz. Selon Danuta Sosnowska, face au passe, deux 
attitudes sont possibles, iIlustrees par Monsieur Cogito chez Zbigniew Herbert et par 
Ie personnage de N.N. dans les poemes de Stanislaw Bara!l.czak. Enfin, Barbara 
Szacka decrit les meandres de la memoire sociale, tandis que Halina Birenbaum, 
Romuald Jakub Weksler-Waszkinel et Adam Bujak concluront cette premiere partie 
du cahier en apportant leur temoignage. 

Dans la rubrique "Themes et reflexions", Sr Malgorzata Borkowska fait un 
etude mstorique des benedictines, dont elle reI eve, en se fondant sur les chroniques 
de son orde. L'allocution prononcee par Martin Buber en 1943, lors du quatrieme 
centenaire de la mort de Copernic, nous paraft revelatrice, et interessante aplus d'un 
titre. Pour en revenir aux problt~mes actuels, Ie projet du monument eleve a la 
memoire des victimes du fascisme aOSwi~m-Brzezinka (Auschwitz), a connu bien 
des peripeties, que rappelle Malgorzata IGtowska-Lysiak. Entin, la reconciliation 
est Ie theme des reflexions de Wac!aw Hryniewicz OMI, dont nous pUblions un 
extrait. 

Au chapitre "Evenements, Hommes et Livres", signalons les recensions suivan
tes: Henryk Markiewicz, Lileralura i hisloria (Lil/eralUre el hisloire), par Jan 
Tornkowsld; Kryzys czy przelom? Siudia z leorii i hislorii literatury (Crise au 
lourllalll? Eludes sur la Iheorz'e el {,hisloire de la lil/eralure) Coil., par Dorota 
Korwin-Piotrowska; Izabella Sariusz-SkllPska, Polscy swiadkowie GULagu. Litera
lura lagrowa 1939-1989 (Les lemoins polollais de gulag. Lil/eralure du goulag de 1939 
a1989), par Jerzy Jarz~bski; Heorhij Kasjanow, Niepokorni - illieligellcja ukrainska 
w ruchu oporu lal 60. do 80. (Les illsoumis. L'illlelfjgellisia ukrailliellne dans la 
resislallce de 1960 a 1980), par Ola Hnatiuk; Piotr Krakowski, Szluka Trzeciej 
Rzeszy (L 'arl sow le Troisieme Reich), par Piotr Kosiewsld; Ewa Wipszycka, 
a slarozyillosci polemicZllie (De l'allliquile, ell potemiquanl), par Ryszard Kas
perowicz. 

La correspondance de Janina Katz-Hewetson (Copenhague), celie de Henryk 
Siewierski (Bresil), et Ie compte rendu d'Andrzej Piellkos sur I'exposition de 
Thorvaldsell ell Pologlle completent ce camer. 
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