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I .    R  O Z P R A W Y   I    A R T Y K U Ł Y

JACQUES LE RIDER

„MITTELEUROPA”, ŚRODKOWOEUROPEJSKIE MIEJSCE PAMIĘCI *

Mitteleuropa nie tylko jest pojęciem geograficznym (geopolitycznym, geokul-
turowym...), ale odpowiada również pewnej mapie umysłowej powstałej w wyni-
ku rozpowszechniania kultur „niemieckojęzycznych” (określenia tego używam, 
aby uniknąć stosowania takich wyrazów jak „niemiecki” czy „austriacki”, których 
znaczenie do dzisiejszych czasów nie było oczywiste). Początki kształtowania się 
tej mapy umysłowej sięgają obecności pierwszych niemieckich populacji na tere-
nach od wschodnich granic Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckie-
go aż po zachodnie krańce Rusi do państw bałtyckich. Należy dokonać rozróżnie-
nia między tradycją federacyjną, wielokulturową i przednarodową Świętego Ce-
sarstwa Rzymskiego (w jego skład wchodziły Czechy i północne Włochy) a tą, 
która ma swe źródło w prusko-austriackim dualizmie, począwszy od epoki Marii 
Teresy i Fryderyka II. Z tej drugiej tradycji wywodzą się dwa cesarstwa – niemiec-
kie (1871) i habsburskie – powstałe po Świętym Cesarstwie (obalonym w czasach 
napoleońskich, częściowo odbudowanym w roku 1815 jako Związek Niemiecki, 
nieodwracalnie zaś zniszczonym przez wojnę austriacko-pruską w roku 1866 oraz 
przez Proklamację Rzeszy Niemieckiej w 1871 roku). 

Mapa umysłowa niemieckojęzycznej Europy Środkowej zostaje w XX wieku 
naznaczona przez geopolityczne pojęcie Mitteleuropy związane z liberalną ideolo-
gią polityczną Friedricha Naumanna, definiującą niemieckie cele wojenne w 1915 ro- 
ku. Koncepcje Naumanna hamowały program pangermański ograniczając go do 
przestrzeni środkowoeuropejskiej. Pojęciem Mitteleuropy należy zatem posługiwać 
się z ostrożnością, a w niektórych kontekstach stosować zamiast niego określenie 
„Zentraleuropa” (bliższe francuskiemu „Europe centrale” i angielskiemu „Central 
Europe”) czy termin Mittelosteuropa. 

Dlaczego historia kulturowa interesuje się dzisiaj Mitteleuropą, Zentraleuropą, 
Mittelosteuropą? Dlatego mianowicie, że ta ostatnia – od epoki oświecenia do 
pierwszej wojny światowej – nadawała środkowej części kontynentu europejskie-
go tożsamość wykraczającą poza tożsamości narodowe. Wiek XX Mitteleuropę 
zawzięcie niszczył i deformował: pierwsza wojna światowa, nacjonalizm, autory-
tatywne reżimy typu faszystowskiego, nazizm i Shoah, druga wojna światowa, 
stalinizm i neostalinizm.

Rozpowszechnianie niemieckiej kultury ukształtowało przestrzeń, która – po-

*  Tytuł oryginału brzmi: „Mitteleuropa”, un lieu de mémoire de l’Europe centrale. Uwagi 
tłumaczki znajdują się w nawiasach kwadratowych.
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cząwszy od końca XVIII wieku – stała się miejscem już to starć między germańską 
„Kultur” a innymi tożsamościami kulturowymi, już to wzajemnego przenikania 
się elementów germańskich i słowiańskich, germańskich i żydowskich, germańskich 
i węgierskich, germańskich i rumuńskich, itd. Kulturowa Mitteleuropa jest zatem 
pojęciem z definicji ambiwalentnym. W niektórych kontekstach przywołuje na 
myśl katastroficzny kierunek losów Europy w dobie nacjonalizmów i imperiali-
zmów. W innych kontekstach określa międzykulturową cywilizację na skrzyżowa-
niu Europy Północnej z Południową, w połowie drogi między Europą Zachodnią 
a Wschodnią.

Mówienie o niemieckojęzycznej Europie Środkowej, Mitteleuropie, Zentraleu-
ropie czy Mittelosteuropie wymaga wzięcia pod uwagę najpierw rozróżnienia 
między Europą bizantyjską a Europą Środkową, a następnie – odrębności imperium 
otomańskiego od chrześcijaństwa. Te granice religijne i kulturowe oddzielają od 
wyznawców prawosławia (Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Serbów, Macedoń-
czyków, Bułgarów, Greków; ważny wyjątek stanowią tutaj Rumuni, gdyż przyna-
leżności tego obszaru kulturowego, na którym dominuje wyznanie prawosławne, 
do Europy Środkowej – Mitteleuropy, nie można w żadnym razie podawać w wąt-
pliwość, przynajmniej współcześnie) – a także od utrzymujących się na Bałkanach 
wysepek islamu – narody wyznania katolickiego i protestanckiego. Granice te 
często służyły za usprawiedliwienie dla dyskursów odrzucających czy też dla prób 
wytłumaczenia konfliktów epoki postkomunistycznej, w szczególności na terenach 
byłej Jugosławii. Niemniej jednak zeświecczenie kultury europejskiej, tak na Wscho-
dzie, jak i na Zachodzie, dyskusyjnym czyni utożsamianie współczesnych konflik-
tów z wojnami religijnymi. Wedle tradycji silnie zakorzenionej w Europie Środko-
wej począwszy od epoki oświecenia wyznanie jest ściśle związane z definicją toż-
samości narodowej tzw. ethnos [naród etniczny] (pojmowanego całkiem inaczej niż 
demos [naród polityczny]), na tych samych prawach, co język czy kultura. Powin-
no się mówić o „religijności”, która powraca po upadku różnych religii.

Mitteleuropa / Europa Środkowa jest rozmaicie postrzegana przez dwoje „In-
nych” Europy Środkowej – rosyjski prawosławny Wschód i bałkański Południowy 
Wschód. Środek Europy oglądany ze Wschodu pogrąża się w perspektywie, która 
zwraca uwagę przede wszystkim na granicę oddzielającą Wschód od Zachodu. Dla 
słowianofilów środkowoeuropejscy Słowianie będący katolikami, protestantami 
lub bezwyznaniowcami stanowią przykry wyjątek od reguły, zgodnie z którą duszę 
słowiańską utożsamia się z wyznaniem prawosławnym. Dla okcydentalistów Eu-
ropa Środkowa jest zaledwie strefą przejściową, którą się przekracza w drodze do 
Niemiec, Francji, Włoch, Anglii. Wreszcie Polska – widziana ze Wschodu – zaj-
muje osobne miejsce, ponieważ zgodnie z pewną tradycją stanowi integralną część 
rosyjskiego imperium. Nie ulega natomiast wątpliwości, że Europa Środkowa 
definiuje siebie samą w zależności od Rosji, a najczęściej w opozycji do niej. Ro-
sja, widziana z perspektywy Mitteleuropy, jawi się jako groźba politycznego 
i kulturowego regresu.

Odwrotnie rzecz ma się z „Bałkanami”, które dążą do „debałkanizacji” i przy-
jęcia ich do cywilizacji środkowoeuropejskiej. Homo balkanicus jest karykaturą 
stworzoną pierwotnie przez mieszkańców Zachodu na określenie prymitywnego 
Europejczyka, przedstawiającego się malowniczo, jeśli chodzi o folklor, barba-
rzyńskiego zaś, gdy chwyta za broń. Europejskie dyskursy na temat „Bałkanów” 
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reprezentują pozbawiony pozytywnych cech orientalizm, kolonializm kulturowy, 
który od cywilizacji zachodniej oczekuje wprowadzenia odrobiny porządku i ra-
cjonalności na tych poszatkowanych i słabo rozwiniętych terenach. „Bałkany” 
stoją w opozycji do Europy cywilizacji habsburskiej. Jeszcze dzisiaj można z pew-
nością zirytować Chorwata czy Bułgara zaliczając ich kraje do „Bałkanów”, co 
oznacza wykluczenie z Europy Środkowej – Mitteleuropy, odrzucenie z powodu 
odmienności, na którą oni nie zgadzają się.

Wytyczenie zachodnich granic Europy Środkowej nie jest łatwiejsze od na-
kreślenia jej granic wschodnich. Kraje niemieckojęzyczne należą do Europy 
Środkowej czy do Europy Zachodniej? Właśnie to odróżnia Mitteleuropę geopo-
lityczną, niegdyś obejmującą Niemcy, Austrię i niemieckojęzyczną Szwajcarię od 
Europy Środkowej, o której mówi się dzisiaj. Nie ma żadnych wątpliwości, że 
Rzesza Niemiecka i monarchia habsburska wchodziły w skład Europy Środkowej 
w czasach, gdy pozostawały one w kontakcie z Rosją i z Imperium Osmańskim. 
W latach 1949–1990 RFN należała do Europy Zachodniej, podczas gdy NRD przy-
należała do „Europy Wschodniej” znajdującej się w strefie wpływów sowieckich.

W latach 1989–1990 – po rozpadzie Związku Radzieckiego, wyzwoleniu się 
republik środkowoeuropejskich i ponownym zjednoczeniu Niemiec – wydawało 
się, że Europa Środkowa się odradza. Od czasu zacieśnienia Wspólnoty Europejskiej 
środek Europy nie przebiegał już wzdłuż osi Berlin–Praga–Wiedeń–Budapeszt, 
lecz po linii Rotterdam–Mediolan. Czyżby rozszerzenie Unii Europejskiej na 
Wschód miało pozwolić Europie odnaleźć na nowo jej historyczne centrum? Czy 
też należałoby stwierdzić, że tzw. Europa Środkowa nie jest już w centrum, lecz 
na marginesie Europy ustanowionej na mocy traktatów rzymskich? 

Kulturowy renesans Europy Środkowej wzbudzał niegdyś wielkie nadzieje. 
W latach osiemdziesiątych XX wieku liczni uchodźcy czy antysowieccy dysyden-
ci – np. György Konrád w Budapeszcie, Czech Milan Kundera i Jugosłowianin 
Danilo Kis w Paryżu – wywołali na nowo dyskusję na temat Mitteleuropy.

Stworzenie w Europie Środkowej wspólnoty uczonych i artystów, tzw. rzecz-
pospolitej humanistycznej, długo pozostawało w sercu spraw publicznych. Środ-
kowoeuropejska tożsamość kulturowa zaczyna kształtować się w czasach, gdy 
renesans i barok rozprzestrzeniają się po Mitteleuropie poprzez dwory Wiednia, 
Pragi, Krakowa i Budy (na Węgrzech). Ten „spóźniony” renesans łączy się ze 
sztuką oraz duchem baroku i głęboko naznacza cały region środkowoeuropejski.

Innym czynnikiem mającym decydujący wpływ na utworzenie rzeczpospolitej 
humanistycznej w Europie Środkowej będzie reakcja na zagrożenie ze strony im-
perium otomańskiego. Około roku 1500 Conrad Celtis zakłada Sodalitas litteraria 
Danubiana, związek stowarzyszający niemieckich, węgierskich, słowiańskich, 
czeskich i wołoskich humanistów.

W czasach reformacji i kontrreformacji w północnych i środkowych Niemczech 
kształtuje się nowy system kulturowy, wyłamujący się z łacińskiej i włoskiej Eu-
ropy Środkowej, reformacja zaś wywołuje w Europie Środkowej po raz pierwszy 
ożywienie świadomości narodowej, przykładowo u Czechów czy Słoweńców. 
Natomiast kontrreformacja podnosi styl barokowy do rangi stylu oficjalnego i trze-
ba będzie poczekać dwa stulecia, żeby józefinizm dokonał, pod koniec XVIII wie-
ku, pierwszej syntezy baroku i niemieckiego oświecenia, próbując narzucić ję- 
zyk niemiecki – po łacinie, włoskim i francuskim – jako lingua franca Mitteleu-
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ropy, co wywoła w zamian niepowstrzymane zrywy narodowe przeciwko germa-
nizacji.

Uznanie, że charakter narodowy tworzy się dzięki filologii, pobudzającej do 
działania ustne i pisane tradycje literackie, a także dzięki językoznawstwu, kody-
fikującemu pismo, gramatykę, słownictwo, odpowiada modelowi niemieckiemu 
– który można by nazwać „herderowskim”. Rozpowszechnianie teorii Herdera 
wśród ludów Europy stanowi istotny etap na drodze do ukształtowania kulturowej 
Mitteleuropy. Intelektualiści węgierscy, rumuńscy, polscy, czescy, słoweńscy itd. 
tworzą pod wpływem pism Herdera przekonanie, że nie ma miłości do ojczyzny 
bez miłości do języka ojczystego i że poeta jest ojcem narodu w stopniu o wiele 
wyższym niż władcy, którzy mało troszczą się o granice językowe i znają tylko 
obszary dynastyczne. 

Opóźnione – z powodu swego podporządkowania niemieckiemu i habsbur-
skiemu imperium – historyczne narody Europy Środkowej począwszy od epoki 
oświecenia, poprzez wojny napoleońskie i XIX wiek domagają się własnej eman-
cypacji próbując powrócić do wcześniejszych okresów niepodległości i wielkości. 

Idea Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, gwarantującego 
równowagę pośrodku Europy, pojawia się na nowo w dyskusji intelektualistów za 
każdym razem, gdy Europa Środkowa przechodzi jakiś kryzys. Według Leibniza 
chodzi o pokonanie urazu spowodowanego przez wojnę trzydziestoletnią oraz 
o obronę Rzeszy przed Ludwikiem XIV na Zachodzie i przed Turkami na Wscho-
dzie. W czasach rewolucji francuskiej i wojen, które odwracają w Europie Środ-
kowej stary porządek, Novalis (w przeciwieństwie do Hegla, który nic dobrego na 
temat Rzeszy nie myślał) tworzy utopię Świętego Cesarstwa Europejskiego jed-
noczącego całe chrześcijaństwo.

Wojny napoleońskie zmieniły geokulturową tożsamość Europy Środkowej. 
W imię zasady „divide ut regnes [dziel albo rządź]” Napoleon dokonuje podziału 
dawnego Świętego Cesarstwa na trzy sfery: Królestwo Prus na północy, Związek 
Niemiecki zrzeszający nowe państwa usytuowane na prawym brzegu Renu 
i w Niemczech Południowych oraz Cesarstwo Austriackie na południowym wscho-
dzie, wywiedzione z niegdysiejszego Świętego Cesarstwa i ograniczone do jego 
obszarów historycznych położonych w basenie Dunaju.

Epoka napoleońska uruchamia proces historyczny, w 1815 roku przez odno-
wienie Związku Niemieckiego tylko spowolniony, polegający na: uwalnianiu się 
terytoriów niemieckich spod wpływów katolicyzmu; wzroście znaczenia prote-
stantyzmu na tychże terytoriach; polaryzacji świata niemieckojęzycznego pomię-
dzy Prusy i Austrię z zaakcentowaniem XVIII-wiecznego dualizmu prusko-au-
striackiego; wzmocnieniu potęgi Prus; potwierdzeniu zasady scentralizowanego 
państwa narodowego, które zastępuje system „państw Cesarstwa” systemem fede-
racji państw. 

Królestwo Prus pod wodzą Bismarcka przekształca się w niemieckie państwo 
narodowe, wokół którego tworzy się Rzesza (Reich) proklamowana w styczniu 
1871. Po roku 1871 Imperium Habsburgów zaznacza swą odrębność od Rzeszy 
Niemieckiej na podstawie różnicy między obywatelstwem a narodowością (nie-
mieckie pojęcia Nationalität czy Volksstamm [odpowiadające polskiemu określeniu 
„narodowość”], definiowane poprzez język, który się deklarowało podczas spisów 
jako język używany, są pojęciami, które chcą być inne niż terminy „Nation” i „Volk 
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[naród]”). Od czasu ugody austriacko-węgierskiej z 1867 roku prowadzona w Przed-
litawii habsburska polityka integrowania ze sobą rozmaitych narodowości przyczy-
niła się do starań na rzecz odzyskania wewnątrz każdego Landtagu (sejmiku pro-
wincjonalnego) równowagi między narodowościami danego Kronlandu (kraju 
koronnego) za pomocą „kompromisów” skodyfikowanych w prawach wyborczych. 

W wieku XX, czyli w chwili zanikania środkowoeuropejskich imperiów, po-
wracają wyobrażenia porządku federacyjnego i kultury kosmopolitycznej, nawią-
zujące najczęściej do tradycji austriackiej. „»Europa Środkowa« jest określeniem 
symbolizującym tylko bieżące potrzeby” – napisał Hugo von Hofmannsthal 
w grudniu 1917 w swoim wykładzie pt. Posłannictwo Austrii. W okresie między-
wojennym wznowienie dyskusji nad barokiem umiejscawia się właśnie w kontek-
ście kryzysu. Josef Nadler (á1884–1963ñ profesor na Uniwersytecie Wiedeńskim 
w latach 1931–1945), historyk literatury austriackiej, w przyszłości zdyskredyto-
wany ze względu na swe poparcie dla austrofaszyzmu i nazizmu, przedstawia 
barok jako skondensowanie kulturowej tożsamości monarchii habsburskiej (oraz 
Bawarii) i jako styl – od renesansu po dzień dzisiejszy – ciągle aktualny, określa-
jący pewien typ ludzki, mianowicie: „człowieka baroku”. 

Pod naporem Trzeciej Rzeszy mit habsburski i – sięgnijmy dalej – także mit 
pamięci Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego zostają przez 
Josepha Rotha, Stefana Zweiga czy, na ironiczną modłę, przez Roberta Musila 
przekształcone w retrospektywną utopię współistnienia różnych narodowości 
w kosmopolitycznej przestrzeni kulturowej, w międzykulturową „rzeczpospolitą 
humanistyczną” obejmującą rozległy obszar środkowoeuropejski, od Włoch po 
same krańce – Galicję i Bukowinę.

Inne podejścia do problemu Mitteleuropy wyzwalają się spod wpływu historii 
cesarskiej. Tak jest w przypadku studiów nad żydowską Europą Środkową, unice-
stwioną przez Shoah, która przez szereg stuleci przedstawiała się jako jeszcze 
jedna wspólnota środkowoeuropejska. W kilku czołowych ośrodkach literatury 
niemieckojęzycznej w Europie Środkowej – w Pradze wokół Kafki, w Galicji 
będącej ziemią ojczystą Josepha Rotha, na Bukowinie rozsławionej przez Paula 
Celana – twórcy żydowscy nadali nowe znaczenie „znajdującym się na peryferiach 
centrom” literatury niemieckojęzycznej. Żydowska cywilizacja jidysz oraz roz-
przestrzenianie się chasydyzmu nakreśliło inne mapy Europy Środkowej.

Jeśli zastanowić się nad relacją między mitem habsburskim a realiami monar-
chii habsburskiej, można stwierdzić, że ta ostatnia odnosiła w całej przestrzeni 
naddunajskiej skutek integrujący – w znaczeniu, jakie przypisuje się dzisiaj wyra-
zowi „globalizacja”. Rozbieżności gospodarcze i kulturowe między zachodnią 
a wschodnią częścią monarchii stopniowo się zmniejszały przez trzy ostatnie 
dziesięciolecia XIX wieku. Jednak temu efektowi „globalizującemu” towarzyszy-
ło kształtowanie się nowych różnic społecznych i kulturowych oraz nowych dys-
kursów w rodzaju dyskursów quasi-kolonialnych. Z drugiej strony, ideologie na-
rodowe, w reakcji na „misję cywilizacyjną” Habsburgów, od 1848 roku jawiły się 
jako noszące w sobie obietnicę lepszej egzystencji wewnątrz „wspólnot wyobra-
żeniowych”, jakie pozostawały do zbudowania. 

Owa wewnętrzna sprzeczność charakteryzuje dziedzictwo monarchii habsbur-
skiej. Monarchia ta odgrywała rolę integrującej potęgi imperialnej i może – w tej 
perspektywie – jawić się jako laboratorium teraźniejszości. W związku z tym 
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mianowicie, że Unia Europejska, od początku procesu rozszerzania się na dawne 
„kraje Wschodu”, uznaje integrację europejską w wymiarze wschodnio-zachodnim 
za zadanie priorytetowe, to rozumiana jako miejsce pamięci habsburska Europa 
Środkowa, gdzie – przynajmniej w Przedlitawii – pewien model międzykulturo-
wości i ponadnarodowości został częściowo urzeczywistniony, może stanowić 
odniesienie dla regionu środkowoeuropejskiego, w którym, na początku XXI wie- 
ku, zamiłowania nacjonalistyczne jeszcze nie wygasły. Monarchia habsburska była 
jednak także i teatrem uogólnionej wojny między tożsamościami kulturowymi 
poszukującymi swoich terytoriów narodowych.

Nowoczesna historia monarchii habsburskiej może być interpretowana jako 
polityczny i społeczno-kulturowy proces harmonizacji mnogości etnicznej, języ-
kowej i kulturowej. Dzięki instytucjom regulowania konfliktów i organizowania 
opisanego tu pluralizmu w formie „kompromisu” (der Ausgleich) w ramach każ-
dego Kronlandu („prowincji koronnej”) liberalne Cesarstwo ustanowione na nowo 
w 1867 roku podejmowało wysiłki w celu usprawnienia kohabitacji różnych na-
rodowości w Przedlitawii. 

Taki jest właśnie sens „mitu habsburskiego”, o którym mistrzowsko wypowia-
dał się Claudio Magris – owej ideologii państwa dopracowywanej przez Habsbur-
gów od czasów, kiedy książę Eugeniusz mówił o monarchii jako o totum, a wysu-
niętej na pierwszy plan w latach 1866–1871, kiedy to Austria, wykluczona ze 
Świętego Cesarstwa, które przez długi czas było przez nią zdominowane, przegra-
ła konkurencję z nowym Cesarstwem Niemieckim proklamowanym w 1871 roku 
i musiała wynaleźć dla siebie nową tożsamość geopolityczną, opartą na tym, co 
jej pozostało: na obszarach położonych nad Dunajem. Z krytycznego punktu wi-
dzenia można powiedzieć, że habsburski mit pluralistycznego społeczeństwa 
i pluralistycznego państwa – wewnątrz których każdy naród miał swoją ojczyznę 
(Heimat) i o niej pamiętał – stanowił propagandową przykrywkę dla walki prowa-
dzonej przez dwa hegemoniczne narody, austriackich Niemców i Węgrów, o obro-
nę i rozszerzenie ich przywilejów i korzyści, przedstawianych jako ogólny interes 
i jako „ponadnarodowa” racjonalność. Mimo niektórych osiągnięć (takich jak 
równouprawnienie Moraw [tzw. ausgleich morawski z 1905 roku], konsolidacja 
polskiej i ukraińskiej Galicji silnie zakotwiczonej we wspólnocie habsburskiej, 
harmonizacja mnogości kulturowej, etnicznej i religijnej na Bukowinie) nie udało 
się zapomnieć o najpoważniejszych porażkach (takich jak przerodzenie się kon-
fliktu między Niemcami a Czechami w quasi-wojnę cywilną w chwili zamieszek 
wywołanych przez rozporządzenia językowe [Kazimierza] Badeniego w Czechach; 
czy napięcia niemiecko-słoweńskie, niemiecko-włoskie).

Narzuca się tutaj porównanie z wewnętrzną i intraeuropejską „kolonizacją” 
Rzeszy Niemieckiej. Paralelnie do swojej polityki kolonialnej, w ścisłym tego 
słowa znaczeniu, Rzesza troszczy się, zwłaszcza od roku 1886, o germanizację 
swych wschodnich, polskich regionów. Głębokie przyczyny owej polityki koloni-
zacji wewnętrznej miały ekonomiczny i społeczny charakter: brak wystarczających 
możliwości zatrudnienia w rolnictwie spowodował ucieczkę ze wsi do dużych 
miast i na zachód Rzeszy (ale także emigrację za morze, do Ameryki Północnej), 
co pociągnęło za sobą regularny niż demograficzny w rolnych prowincjach wschod-
niej części Prus. Wśród chętnych do wyjazdu więcej było Niemców niż Polaków, 
w związku z czym liczba polskiej populacji na tle całkowitej populacji wschodnich 



11„MITTELEUROPA”, ŚRODKOWOEUROPEJSKIE MIEJSCE PAMIĘCI

terytoriów Rzeszy wzrastała, reakcją zaś na ten wzrost było podtrzymywanie 
działań sprzyjających „germanizacji ziemi”. Szacuje się, że od końca lat osiem-
dziesiątych XIX wieku do 1914 roku 22 000 niemieckich chłopów (czyli w sumie 
około 120 000 osób) osiedliło się na terenach położonych na wschód od Łaby: 
rezultat polityki „wewnętrznej kolonizacji” był zatem ograniczony. Polityka ta 
potwierdzała przyjęty od roku 1871, wraz z Kulturkampf (skierowaną także prze-
ciwko polskim katolikom) oraz podejmowanymi w latach 1876–1877 środkami 
zmierzającymi do germanizacji, kierunek działań, których celem było narzucenie 
języka niemieckiego jako oficjalnego języka administracji i wymiaru sprawiedli-
wości. Widać zatem, że wewnętrzna kolonizacja Rzeszy Niemieckiej była zupełnie 
inna niż „kolonializm habsburski” z tego samego okresu: Rzeszy nie zależało na 
integrowaniu „peryferii”, ale na konsolidowaniu hegemonicznej pozycji populacji 
niemieckiej na wschodnich obszarach Rzeszy.

W roku 1878 Austro-Węgry zachowywały się na scenie międzynarodowej jak 
prawdziwa potęga kolonialna, kiedy to, powołując się na upoważnienie dane im 
przez kongres berliński, rozpoczęły okupację Bośni z Hercegowiną, anektowanych 
przez nie trzydzieści lat później. Wydarzenia te uaktualniły mapę „Bałkanów”: 
Chorwacja należała do Europy Środkowej, habsburska część Serbii stanowiła limes 
między Europą Środkową a Bałkanami, w których skład wchodziła Bośnia z Her-
cegowiną. Dzisiaj nadal nikt nie kwestionuje dążeń Chorwacji do przystąpienia do 
UE [w r. 2013 faktycznie spełnionych], podczas gdy niektórzy odnoszą się z więk-
szą rezerwą do podobnych starań Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry...

Możliwe, że nawet gdyby katastrofy pierwszej wojny światowej zostały im 
oszczędzone, Austro-Węgry nigdy nie rozwiązałyby całkowicie problemów wy-
nikających z koegzystencji różnych narodowości. Niemcy i Węgrzy bronili swoich 
dominujących pozycji. Każda z nacji marzyła o założeniu własnego państwa na-
rodowego. Pojawiające się rozwiązania nie były zbyt liczne: pogłębienie i udosko-
nalenie systemu kompromisów wypracowywanych od roku 1867; system federa-
cyjny, który miał przekształcić monarchię habsburską w „Stany Zjednoczone 
Naddunajskiej Europy Środkowej” (ale tworzenie się państw federalnych, z zało-
żeniem, że będą się one różnić od historycznych krajów koronnych áKronländerñ 
i przestrzegać zasady pluralizmu narodowości, wywoływało na każdym obszarze 
niezliczone konflikty między narodową większością a mniejszościami); czy też 
system „osobistej autonomii” czyniący z narodowości (tak jak z wyznania) pomoc-
niczy atrybut obywatelstwa, a nie samą definicję obywatelstwa. 

Wedle tego ostatniego modelu państwo habsburskie mogło uważać się za 
ponadnarodowe, gdyż każda jednostka zachowywała swą narodowość jako element 
własnej tożsamości (w Tryptyku praskim Johannes Urzidil powiada: „Ich bin hin-
ternational”). Tymczasem także i system osobistej autonomii był trudny do wpro-
wadzenia w regionach o populacji mieszanej, ponieważ polegał on na odseparo-
waniu od siebie grup etniczno-językowych w celu zapewnienia im harmonijnej 
kohabitacji. Istniało zatem ryzyko, że wielokulturowy pluralizm mógłby spowo-
dować podział społeczeństwa, na każdym obszarze, na wspólnoty narodowe okre-
ślane przez język, jakiego używają. Ta koegzystencja bez spójności – w regionach, 
w których żadna narodowość nie była wyraźnie większościowa – nie prowadziła 
do „ponadnarodowości”, ale do przedziwnego sojuszu między obywatelstwem 
habsburskim a „prywatną narodowością”.
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Wypada oddzielić także austriacką część naddunajskiego imperium od węgier-
skiej Zalitawii. Skuteczność integracji według wzoru habsburskiego charaktery-
zującego się pluralizmem kulturowym, niekwestionowana w Przedlitawii (choć 
trzeba uważać, żeby nie pomylić mitu z rzeczywistością), nie sprawdzała się na 
Węgrzech. Terytoria słowiańskie przyłączone do węgierskiej części monarchii bez 
wątpienia nigdy nie miały poczucia przynależności do słowiańsko-węgierskiej 
wspólnoty kulturowej. To samo można powiedzieć o Rumunach z Zalitawii.

Do końca XIX wieku Żydzi (którzy – w oczach administracji – nie posiadali 
właściwego języka, ponieważ ani hebrajski, ani jidysz nie miały statusu języka 
narodowego) optowali za niemiecką tożsamością językową. Ale od lat dziewięć-
dziesiątych XIX wieku Żydzi z monarchii habsburskiej w słowiańskich prowincjach 
Przedlitawii przestali być tak „ponadnarodowi”, jak to zgodnie z „mitem habsbur-
skim” sugeruje Joseph Roth: ich również – tak jak innych – porwał ruch na rzecz 
afirmowania narodowości.

Tradycja austro-marksistowska przyczyniła się do starań podejmowanych, by 
zbudować robotniczą Europę Środkową. Ale austriacka socjaldemokracja okresu 
habsburskiego miała trudność z pokonaniem sprzeczności między „klasą” a „na-
rodowością”. Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku logika nacjonalistyczna 
brała górę nad solidarnością klasy internacjonalistycznej. W parlamencie Przedli-
tawii, w Wiedniu, frakcja socjaldemokratyczna była podzielona na pięć klubów 
narodowych. Robotnicze związki zawodowe miały problemy ze zjednoczeniem 
różnych narodowości w obrębie jednej i tej samej fabryki, jednej i tej samej gałę-
zi przemysłu, jednej i tej samej organizacji. W sumie, austriacka socjaldemokracja 
wykazywała podobieństwo do monarchii habsburskiej: była ponadnarodowa 
w swoim „politycznym micie”, ale w rzeczywistości – podzielona na narodowości.

Ponad dwa stulecia, od XVIII wieku do pierwszej wojny światowej i dłużej 
jeszcze, język niemiecki był głównym językiem międzynarodowym – lingua fran-
ca Mitteleuropy – rozparcelowanym na liczne obszary językowe i narodowościo-
we: wspólnym językiem, lingua franca, Środkowej Europy, konkurującym z fran-
cuskim i, od roku 1945, z angielskim. Ta podwójna przynależność do Mittel- 
europy i do Europy w szerokim znaczeniu uwidacznia się szczególnie w przypad-
ku Rumunii. Ten obszar kulturowy ma, z jednej strony, od czasów rewolucji 
francuskiej bezpośrednie powiązania z kulturą i literaturą francuską. Z drugiej 
strony, wybitną rolę odgrywa na nim wzajemne przenikanie się kultur niemieckiej 
i rumuńskiej, od poezji romantycznej, u [Mihaia] Eminescu, po filozofię, u [Lu-
ciana] Blagi czy [Emila] Ciorana.

Język niemiecki pełnił funkcję języka-przekazu dla różnych dziedzin wiedzy 
technicznej i naukowej, także dla filozofii. Język francuski pozwala dotrzeć do 
literatury i do sztuk pięknych. Można zatem mówić o paralelnych kulturach uży-
wania języka w Polsce, w Czechach, w Rumunii itd. Ale Europa Środkowa nie 
była tylko układem słonecznym, w którym obszary kulturowe obracały się wkoło 
Germanii i Francji jak planety po orbicie. Została zbudowana równocześnie jako 
układ multicentryczny, obejmujący sąsiedzkie konstelacje, sieci regionalne i trans-
graniczne.

Do końca XIX i na początku XX wieku na niektórych obszarach językowych 
tego regionu język niemiecki dorzuca się do danego języka „narodowego” jako 
międzynarodowy język literatury, konkurujący niekiedy z jakimś innym językiem 
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międzynarodowym, np. z francuskim. W miarę jak postępowały rozwój świado-
mości narodowej i afirmacja języków literackich, niemiecki miał już tylko status 
„drugiego języka” umożliwiającego międzynarodową komunikację wewnątrz re-
gionu środkowoeuropejskiego.

Zjawiska prawdziwej wielojęzyczności łączącej dwa lub trzy języki z regionu 
środkowoeuropejskiego okazują się ograniczone do kilku sfer kontaktu, do kilku 
środowisk (przykładem są tutaj Żydzi „jidyszofońscy” opanowujący język kraju, 
w którym żyją), do potomków małżeństw mieszanych i do elit niektórych metro-
polii (Triestu, Pragi, Bratysławy, Czerniowiec, Lwowa...). W efekcie przypadki 
wielojęzyczności polsko-litewskiej, słowacko-węgierskiej, austriacko-włosko-
-słoweńskiej, żeby wymienić tylko te kombinacje, są w sumie mniej liczne niż 
przypadki wielojęzyczności, w których jeden środkowoeuropejski język narodowy 
idzie w parze z niemieckim, francuskim itd. Jeśli jakiś pisarz wybiera dla swej 
twórczości literackiej czy uniwersyteckiej język odmienny od swojego języka 
ojczystego, rzadko kiedy optuje za innym językiem z tego regionu: jedynie nie-
miecki, angielski lub francuski wchodzą w grę.

Można zadać pytanie, czy prawdziwe przenikanie się kultur środkowoeuro-
pejskich kiedykolwiek miało miejsce. Znajomość języka kraju sąsiedzkiego była 
wszakże o wiele mniej rozpowszechniona niż znajomość języka niemieckiego, 
francuskiego, angielskiego, a nawet rosyjskiego bądź włoskiego. Polacy wieku 
XIX i początku XX z pewnością lepiej wiedzieli, co się dzieje w Paryżu, niż co się 
dzieje w Pradze. Ośrodkami łączącymi stolice – Budapeszt, Pragę, Warszawę – 
były: Paryż albo Londyn.

Nowoczesność w niemieckojęzycznej Europie Środkowej początków XX wie- 
ku rymowała się z pluralnością: wieloetnicznością, wielokulturowością. Ta kon-
fliktogenna międzykulturowość była także wytłumaczeniem dla kulturalnej i inte-
lektualnej twórczości Mitteleuropy aż do pierwszej wojny światowej, a potem 
jeszcze do 1933 roku.

Ideę Mitteleuropy można umieścić pod krzyżującymi się spojrzeniami społe-
czeństw bezpośrednio zainteresowanych i społeczeństw obcych lub też umiejsco-
wić ją w sieci transferów kulturowych niemiecko-żydowskich, niemiecko-słowiań-
skich, niemiecko-węgierskich, niemiecko-rumuńskich itd. Transfer kulturowy, 
relacja międzykulturowa mogą wyniknąć także ze zjawisk odrzucenia, odepchnię-
cia, z wysiłków dysymilacji, z oporu wobec rozpowszechniania większościowego 
systemu kulturowego.

Dla Polaków Mitteleuropa jest miejscem pamięci, które przywodzi na myśl 
przede wszystkim kolejne rozbiory Polski dokonywane przez trzy mocarstwa. Do 
pierwszej wojny światowej Galicja, owa południowa część Polski, która wchodzi-
ła w skład austriackiej Przedlitawii, miała stanowić szczęśliwą krainę narodu 
polskiego, podczas gdy polskie prowincje Rzeszy Niemieckiej, a nade wszystko 
terytoria polskie zdominowane przez Rosję, były traktowane o wiele mniej łaskawie. 
Polska okresu międzywojennego nie będzie dbać o odbudowywanie federacji środ-
kowoeuropejskiej i, pozostając w kręgu swoich własnych historyczno-narodowych 
odniesień, czerpać będzie inspirację z polityki wielkiej potęgi regionalnej, natural-
nie podając w wątpliwość enklawy niemieckie utrzymane w Polsce na mocy trak-
tatu wersalskiego, kontynuując jednak ogromne ambicje terytorialne na Wschodzie. 

W Czechach narodowa niepodległość uzyskana w Saint-Germain-en-Laye 
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przegnała tęsknotę za dawnym porządkiem naddunajskim i w latach dwudziestych 
XX wieku intelektualiści zapomnieli o niegdysiejszym „austroslawizmie”, choć 
przecież František Palacký, zaraz po 1848 roku, przekonywał, że jeśliby monarchia 
habsburska nie istniała, należałoby się spieszyć z jej stworzeniem – w interesie 
Europy i w interesie ludzkości. Chodziło o to, że habsburskie imperium dawało 
Czechom najlepszą ochronę przed rosyjskim imperializmem. Także niektóre po-
glądy [Tomáša Garrigue’a] Masaryka pokazują, w przeddzień pierwszej wojny 
światowej, że afirmacja czeskiej tożsamości narodowej mogła rozprzestrzeniać się 
wewnątrz Przedlitawii. Ale pierwsza wojna światowa zniszczyła zaufanie ludów 
Europy Środkowej do Europy habsburskiej. Od lata 1914 Habsburgowie sprowa-
dzali małe narody Europy Środkowej do statusu ludów uciśnionych, jak świetnie 
pokazuje to powieść Jaroslava Haška Dobry wojak Szwejk.

Od końca XIX wieku francuska szkoła historyczna, w większości oddana 
sprawie ludów słowiańskich, krytykowała „więzienie ludów”. Jeden z najbardziej 
gorzkich ciosów przeciw pojęciu Mitteleuropy padł ze strony Ernesta Denisa, 
przyjaciela Edvarda Beneša i Masaryka, obrońcy idei Jugosławii, w broszurze 
z 1918 roku zatytułowanej Kautsky et la Serbie (Kautsky i Serbia). Odrzucając 
ideę federacji Słowian Południowych wewnątrz zliberalizowanej monarchii habs-
burskiej, Ernest Denis oskarża socjaldemokratę Kautsky’ego o „pangermańską 
pożądliwość”. Ta negatywna interpretacja Mitteleuropy jako niemieckiego i habs-
burskiego projektu imperialistycznego odpowiada bez wątpienia sądowi szeroko 
rozpowszechnionemu we Francji w tym okresie. Geograf Emmanuel de Martonne, 
który odegrał ważną historyczną rolę jako ekspert w komitecie badawczym przy-
gotowującym konferencję pokojową z lat 1919–1920 (to on właśnie doradził, jak 
mają przebiegać granice Węgier, Jugosławii, Rumunii, Polski, korytarza gdańskie-
go...), wydał w latach 1930–1931 czwarty tom Géographie universelle (Geografia 
świata) zatytułowany L’Europe centrale, poświęcony Europie Środkowej. Ta 
francuska koncepcja Europy Środkowej, przeciwstawiająca się niemieckiej i au-
striackiej koncepcji Mitteleuropy, naznaczyła traktaty pokojowe z lat 1919–1920, 
dotyczące Niemiec, Austrii i Węgier.

Z włoskiego punktu widzenia pojęcie Mitteleuropy wywołuje dyskusję pro-
wadzoną w przeddzień pierwszej wojny światowej w północno-wschodnich Wło-
szech na temat związków łączących Włochów, Niemców, Austriaków i Słowian 
we wspólnocie regionalnej, dla której spoiwem były relacje głębsze od habsburskich 
powiązań dynastycznych. Zwłaszcza w latach dwudziestych XX wieku wirującą 
tarczą, na której odbywał się austriacko-włosko-żydowsko-słowiański transfer 
kulturowy, był Triest. Italo Svevo, Umberto Saba, psychoanalityk Edoardo Weiss, 
Ladislao Mittner w Fiume (Rijeka) obrazują tę potrójną kulturę, która jest swego 
rodzaju „kulturą pośmiertną” Mitteleuropy – jak kultura Pragi w tym samym okre-
sie. Pod rządami faszyzmu Włochy usiłowały grać pierwszoplanową rolę w Euro-
pie Środkowej i na Bałkanach.

W latach osiemdziesiątych XX wieku pojęcie Mitteleuropy było bardzo wi-
doczne w dyskusjach intelektualistów-dysydentów z Europy Środkowej. Przywo-
dziło ono na myśl złoty wiek, kiedy to jedno z najbardziej ożywionych centrów 
kultury europejskiej znajdowało się wciąż w Europie Środkowej, na osi północ–
południe biegnącej przez Berlin–Pragę–Wiedeń–Budapeszt–Triest, retrospektyw-
ną utopię pewnej „antypolitycznej” kultury politycznej (ową ideę oporu społeczeń-
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stwa cywilnego wobec władz i imperiów) oraz pamięć epoki, w której mnogość 
języków i różnorodność etniczna były harmonizowane w instytucjach monarchii 
habsburskiej.

Nazajutrz po ponownym zjednoczeniu Niemiec, rozpadzie Związku Radziec-
kiego i wyzwoleniu się narodów Europy Środkowej wielu myślało, że Mitteleuro-
pa mogłaby zostać odtworzona; z perspektywy Francji i Anglii istniały obawy, iż 
mogłaby ponownie ukształtować się strefa niemieckich (i – pomocniczo – austriac-
kich) wpływów. W samym regionie środkowoeuropejskim Mitteleuropa czasów 
Belle époque, na nowo odkryta w latach osiemdziesiątych XX wieku, była nadal 
modnym tematem.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku państwa wielonarodowe stwo-
rzone dzięki traktatom z roku 1919 na ruinach dawnej monarchii habsburskiej 
(Czechosłowacja i Jugosławia) okazywały się wersjami Austro-Węgier w minia-
turze. Nawrót konfliktów narodowych potwierdził mroczne przeczucia tych, którzy 
uważali, że od czasu zburzenia imperiów nie odnaleziono w Europie Środkowej 
stałego porządku.

Europa Środkowa – Mitteleuropa – traci swoją aktualność w chwili, gdy roz-
szerzanie się Unii Europejskiej na Europę Środkową zmierza ku końcowi. Jest to 
pewien paradoks: wtedy, gdy Europa Środkowa przechodziła od wyzwolenia się 
państw narodowych – należących do niedawna do bloku sowieckiego – do inte-
gracji „postnarodowej” w ramach Unii Europejskiej, poczucie przynależności do 
regionu środkowoeuropejskiego mogło stanowić pomost między narodami środ-
kowoeuropejskimi a Unią Europejską. Czyż osłabnięcie Europy Środkowej nie 
ujawnia faktu, że osłabła idea Europy jako takiej? Czy sentymenty europejskie 
miałyby zostać zaprzepaszczone z powodu nawrotu afektów narodowych, pragnie-
nia gospodarczej i kulturowej globalizacji oraz planów strategicznych, dla których 
najwyraźniej lepszym gwarantem jest NATO niż Europa? Czy sceptycyzm wobec 
Europy Środkowej – Mitteleuropy nie jest oznaką jakiegoś głębszego euroscepty-
cyzmu? Czy Europa Środkowa może czuć się europejska, skoro nie czuje się 
środkowoeuropejska?

Prawdą jest, że – od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku – Europa 
Środkowa nie jest jedynym obszarem, na którym Europejczycy wahają się co do 
swojej tożsamości kulturowej i politycznej... Rozpad sowieckiego imperium po-
zbawił Wspólnotę Europejską, założoną na mocy traktatów rzymskich, spoiwa, 
jakim była opozycja względem „realnie istniejącego socjalizmu” i wobec radziec-
kiego zagrożenia. Kolejne fale rozszerzania się Unii Europejskiej spowodowały, 
że utraciła ona swój image wspólnoty opiekuńczej, przyjmując w zamian postać 
podzespołu globalizacji.

Z francuskiego przełożyła Olga Mastela 

A b s t r a c t
JACQUES LE RIDER

“MITTELEUROPA”, A CENTRAL EUROPEAN PLACE OF MEMORY

Le Rider traces the geopolitical and geocultural problems of Central Europe from the Middle 
Ages till present. He examines the gradual development of Central European cultural identity, show-
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ing the creation of the vision of Mitteleuropa understood as a peaceful community of countries and 
nations which, however, remains under the influence of the German language and culture. Built 
through the agency of the Holy Roman Empire and continued by a supranational community of 
humanists of the Renaissance, Mitteleuropa was from 18th century subsequently destroyed by con-
secutive wars (Thirty Years’ War, Napoleonic Wars, WW I and WW II), Prussian and German Reich 
Germanisation, colonial endeavors of the Habsburg Dynasty – the latter of which only superficially 
realised a certain model of interculturality, and also through nationalisms and 20th century authorita-
tive regimes. The author claims that Mitteleuropa ultimately becomes a peculiar “place of memory” 
for many nations of Europe, yet understood differently by each of them.
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SUZANNE NALBANTIAN

PAMIĘĆ W DOBIE PSYCHOLOGII DYNAMICZNEJ: 
XIX-WIECZNE KONTEKSTY*

Z perspektywy historycznej francuska psychologia późnego wieku XIX sta-
nowi tło dla sposobów wykorzystywania motywu pamięci w literaturze oraz – co 
ciekawe, choć nie w pełni docenione – punkt wyjścia do dyskusji prowadzonych 
obecnie w dziedzinie neurobiologii. Kwestię, którą od tamtej pory zwykło się 
nazywać kartezjańskim „błędem” dualizmu umysłu i ciała, eksplorowano już 
w ramach debat opatrzonych nagłówkiem „esprit/cerveau”, toczących się w latach 
1880–1890, kiedy to temat pamięci wydobywano na światło dzienne. Przedostatnie 
10-lecie XIX wieku nazywane bywa wręcz „złotą erą” pamięci. Zwłaszcza Francja 
– ze swą tradycją dyskusji teoretycznej – stała się kolebką nowych teorii. Miały 
one swe źródło w psychologii klinicznej paryskich laboratoriów słynnego szpitala 
Salpêtrière dla umysłowo chorych, a następnie owocowały kursami akademickimi 
w prestiżowym Collège de France. Wyłaniać się zaczęli śmiali pionierzy ekscytu-
jącej, dynamicznej psychologii.

Postaciami kluczowymi, wybijającymi się w trwającej wówczas we Francji 
polemicznej dyskusji na temat pamięci, są, konkretnie mówiąc, Henri Bergson oraz 
Pierre Janet. Obaj urodzeni w Paryżu w 1859 roku, swoje rozprawy przedstawili 
w wieku lat 30. Były to: Automatisme psychologique Janeta oraz Essai sur les 
données immédiates de la conscience Bergsona. Wstępne eseje na temat własnych 
badań obaj myśliciele zamieszczali także w renomowanym periodyku „Revue 
philosophique de la France et de l’étranger”, założonym w 1876 roku i kierowanym 
przez współczesnego im Théodule’a Ribota, twórcę psychologii eksperymentalnej 
we Francji. Jak na ironię, studiom nad pamięcią nadawał on jednak kierunek fi-
zjologiczny, umniejszając tym samym znaczenie metafizycznych kwestii świado-
mości.

Wygląda na to, że Bergson i Janet odnosili się w swych artykułach bezpośred-
nio do propozycji Ribota, który w pracy na temat patologii pamięci pt. Les Mala-
dies de la mémoire z 1881 roku kategorycznie orzekł, iż pamięć jest zasadniczo 
organicznym zdarzeniem biologicznym: „la mémoire est, par essence, un fait 
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biologique” 1. Odłóżmy na bok aspekt psychiczny – dobitnie powiedział Ribot 2. 
W pracy tej, zaliczanej do dziedziny psychologii porównawczej, redukował on 
pamięć do jej prostego i najbardziej podstawowego stanu automatycznego powta-
rzania. Mówił o pamięci organicznej jako o polegającej na powstawaniu dynamicz-
nych połączeń w systemie nerwowym. Wytłumaczył, że w jego czasach pamięć 
badano w odniesieniu do jej zdolności przechowywania, odtwarzania i lokalizo-
wania informacji o doświadczeniach z przeszłości. Trzecia z tych własności, loka-
lizacja – zwana wówczas „reconnaissance”, czyli świadomym rozpoznaniem – 
stanowiła psychologiczny składnik pamięci, który Ribot mógł w swych jednostron-
nie ukierunkowanych rozważaniach pominąć.

W tym samym okresie pochodzący z południa Francji kolega Ribota, Alfred 
Binet – eksperymentator w dziedzinie psychologii fizjologicznej – zmagał się z sze-
rokim zakresem kwestii istotnych dla bardziej szanowanych przedstawicieli epoki. 
Omawianemu tu tematowi poświęcił cały piąty rozdział swej książki pt. Introduction 
à la psychologie expérimentale (1894). W badaniu pamięci jako prostej funkcji 
biologicznej dostrzegał ograniczenia – czynił tu aluzje do redukcjonizmu Ribota 
i jemu podobnych. Tak naprawdę, powiadał, pamięć jest zbiorem złożonych ope- 
racji: „La vérité est qu’elle consiste toujours dans un ensemble d’opérations 
complexes” 3. Mimo iż sławił postępy nowej ery, jaka rozpoczęła się w psychologii 
w roku 1878, swe własne działania naukowe dystansował od zyskującego powszech-
ne zainteresowanie podejścia patologicznego, które nazywał „la psychologie morbide 
[wynaturzoną psychologią]”. Pociągały go natomiast eksperymentalne badania 
pamięci osób normalnych, takie, które można było podejmować poza szpitalnymi 
laboratoriami, w warunkach rzeczywistych – np. dokonywane na uczniach czy 
wreszcie na własnych córkach. Koncentracja Bineta na kwestii zachowywania 
pamięci raczej pokrywała się z toczącymi się wtedy dyskusjami Janeta i Bergsona. 

W tym czasie niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus faktycznie przepro-
wadzał doświadczenia na normalnej pamięci, badał także jej związek z uczeniem 
się. Podejście Ebbinghausa sprawia jednak wrażenie mechanicznego, jego ekspe-
rymenty polegały bowiem na bezmyślnym powtarzaniu, za ich podmiot obierał 
zaś on jedynie samego siebie. W swej krótkiej, klasycznej rozprawie zatytułowanej 
Über das Gedächtnis, opublikowanej w Lipsku w roku 1885, stwierdzał, że w od-
niesieniu do sfery pamięci, ogólnie rzecz ujmując, „procesy psychiczne nie oferu-
ją żadnych środków do dokonywania pomiarów czy wyliczeń” 4. Opisywał swoje 

1 Th. R i b o t, Les Maladies de la mémoire (1881). Paris 1888, s. 1. [Wyd. polskie: Choroby 
pamięci. Przeł. z wyd. oryg. 3 J. S t e i n h a u s. Warszawa 1886 – przypis tłum.].

2 Ibidem, s. 3.
3 A. B i n e t, Introduction à la psychologie expérimentale. Paris 1894, s. 69. Binet rozpoczął 

badania pod wpływem brytyjskiego asocjanizmu, publikując swój pierwszy artykuł pt. De la Fusion 
des sensations w „Revue philosophique” (1880, nr 10). Rozważał w nim możliwość traktowania 
pamięci jako dokładnego powtórzenia przeszłości poprzez kojarzenie podobnych idei czy wrażeń, 
np. dotykowych. Odrzucając ten wczesny punkt widzenia i wykraczając poza początkowe analizy 
elementarnego życia psychologicznego w przypadku prymitywnych form życia, stawił następnie 
czoła bardziej złożonemu materiałowi. W skład jego kolejnych prac wchodzą m.in. studia nad dwie-
ma warstwami świadomości w podwójnych osobowościach oraz późniejsza książka L’Etude expéri-
mentale de l’intelligence (1922), w której pamięć postrzega się jako pewną zdolność umysłową.

4 H. E b b i n g h a u s, Memory: a Contribution to Experimental Psychology. Transl. H. A. R u-
g e r, C. E. B u s s e n i u s. [Introd. E. R. H i l g a r d]. New York 1964, s. 19.
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eksperymenty testowania pamięci ilościowo, poprzez uczenie się i przypominanie 
sobie list nic nie znaczących sylab w różnych odstępach czasu. Używając prostych 
modeli, wprowadził rozróżnienie między pamięcią krótkotrwałą a długotrwałą. 
Wyodrębniając również świadome i nieświadome akty przypominania, mógł su-
gerować nierozerwalność pamięci nieświadomej i świadomej, czego Bergson i jemu 
podobni nie byli gotowi zgłębiać.

Pomijając takie odosobnione przypadki zainteresowania tematem – zagadnie-
niami związanymi ze stopniowaniem i hierarchią określeń procesów pamięciowych 
zająć się mieli Bergson i Janet w swych późniejszych pracach: Matière et mémoire 
(1896) i L’Évolution de la mémoire (1926), w których pojawiła się z kolei kontro-
wersyjna kwestia świadomości. Chociaż w pracach tych, opublikowanych w od-
stępie 30 lat, Bergson i Janet odwołują się do siebie nawzajem, jasne jest, że ich 
teorie rozwijały się niezależnie jedna od drugiej, z zachowaniem znacznych roz-
bieżności. Obaj wykładali na Sorbonie i kierowali katedrami w Collège de France: 
Bergson – katedrą filozofii w latach 1900–1921, Janet – katedrą psychologii eks-
perymentalnej w latach 1902–1936. Ten drugi miał gorszą reputację niż ten pierw-
szy z powodu sporów, jakie wiódł z takimi postaciami, jak Jean-Martin Charcot, 
Sigmund Freud czy Józef Babiński, wywołującymi sensację klinicznymi odkry-
ciami dokonanymi przez szkołę psychiatrii dynamicznej szpitala Salpêtrière. 
Kwestia, kto pożyczał od kogo w okresie wyłaniania się poszczególnych teorii 
i terminologii, staje się właściwie tematem samym w sobie. 

Pojawienie się równocześnie w roku 1890 Zasad psychologii [Principles of 
Psychology] Williama Jamesa wzbogaciło opisywaną sieć powiązań, a Janet i Ja-
mes również cytowali siebie nawzajem. Uderzający jest fakt, że James był niezwy-
kle świadom prac swych francuskich kolegów, często się do nich odnosił i poruszał 
podobne kwestie, kierując się własnym punktem widzenia. W przeciwieństwie do 
swego brata, Henry’ego, który ubolewał nad podejrzanym – jego zdaniem – natu-
ralizmem współczesnych francuskich prozaików, William wykazywał całkowitą 
otwartość na dociekania tamtejszych psychologów. W roku 1901 zwrócił uwagę 
na „cudownie odkrywcze obserwacje dokonane przez Bineta, a szczególnie przez 
Janeta we Francji” 5. Była to istotnie wielka chwila wzajemnej wymiany myśli 
między Francją a Ameryką, a także między podejściem metafizycznym a pragma-
tycznym! Zarówno u Jamesa, jak i u Janeta widać ponadto osobliwą wspólną ramę 
odniesień do prac z zakresu parapsychologii. Jednocześnie z upływem lat James 
i Bergson, pomimo reprezentowanych przez siebie różnych ujęć procesu pamię-
ciowego, rozwinęli podobną wrażliwość na to, co znajduje się pod progiem świa-
domości. W roku 1905 Bergson pisał w liście do Jamesa, że sądzi, iż to, co nie-
świadome, „splata się” z tym, z czego utkana jest świadomość, i zastanawiał się, 
czy w tej kwestii nie okazuje się bliższy jego poglądom, niż mógł dawniej przy-
puszczać 6.

Poza tą fascynującą siecią wymiany można odnotować, że badania rozwijane 

5 W. J a m e s, Frederic Myers’s Service to Psychology (1901). W: Essays in Psychical Research. 
Cambridge, Mass., 1986, s. 198.

6  H. B e r g s o n, list do W. Jamesa, z 15 II 1905. W: Écrits et paroles. [Textes rassemblés par 
R.-M. M o s s é - B a s t i d e. Précédé d’une lettre-préface d’E. L e  R o y  et d’un avant-propos de 
H. G o u h i e r]. Paris 1957. Filozof pisał, że podświadome jest integralną częścią świadomości, 
„interwoven with it e t  n o n  p a s  underlying it [splecione z nią, a  n i e  leżące u jej podłoża]”.
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przez trzech pionierów psychologii – Bergsona, Janeta oraz Jamesa – w pierwszych 
trzech 10-leciach XX wieku powiodły literaturę na temat pamięci w kilka różnych 
stron. Ciekawe, że każdy z tych trzech pisarzy zakładał istnienie dwóch różnych 
form pamięci, mierząc się ostatecznie z kwestią unikaną przez część fizjologów 
ich czasów – mianowicie z „reconnaissance”, czyli ze „świadomym rozpoznawa-
niem”, zachodzącym w umyśle w ramach działania pamięci. Pomimo tego podo-
bieństwa każdy z nich ukierunkował swą myśl inaczej, co znalazło odbicie w dzie-
łach literackich, do których kolejno będzie się odwoływać ta książka.

Już samo słownictwo francuskie podkreśla dychotomie występujące w Berg-
sonowskiej teorii umysłu/ciała i w jego rozróżnieniach między operacjami doko-
nywanymi przez „cerveau” (mózg fizyczny) a tymi przeprowadzanymi przez 
„esprit” (ducha czy umysł metafizyczny). Prawdą jest, że Bergson wskazał, iż jego 
omówienie kwestii związanych z pamięcią z konieczności uwypukla starą jak świat 
dychotomię i jej metafizyczne konsekwencje, zasadniczo bowiem odgraniczał on 
pamięć ciała od pamięci ducha. We wstępie do siódmego wydania Matière et me-
moire bez skrępowania stwierdzał:

Ce livre affirme la réalité de l’esprit, la réalité de la matière, et essaie de déterminer le 
rapport de l’un à l’autre sur un exemple précis, celui de la mémoire. Il est donc nettement 
dualiste [Ta książka stwierdza rzeczywistość ducha, rzeczywistość materii i stara się oznaczyć 
stosunek jednego do drugiego na konkretnym przykładzie, na przykładzie pamięci. Jest zatem 
wyraźnie dualistyczną] 7.

Pomimo tego jednoznacznego oświadczenia, które wywołało głośny sprzeciw 
ze strony działajacych ówcześnie neurobiologów, takich jak Antonio Damasio oraz 
Jean-Pierre Changeux, Bergson zyskał pewne poparcie wśród grupy uczonych 
i filozofów, m.in. Bernarda Andrieu, Philippe’a Gallois i Roberta Jaffarda. Zwró-
cili oni uwagę na odrzucenie przez niego panujących wtedy teorii śladów pamię-
ciowych w mózgu i zaproponowanie w zamian modelu pamięci oddziałującego na 
aktualne podejścia globalistyczne. Przykładowo, Pete A. Y. Gunter stwierdza, że 
nie trzeba „grzebać ani Bergsona, ani Materii i pamięci, ani pamięci” 8. Jeszcze 

7 H. B e r g s o n, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit. W: Oeuvres. 
[Textes annotés par A. R o b i n e t. Introd. par H. G o u h i e r]. Paris 1963, s. 161. [W oryginale 
autorka odsyła przeważnie do wyd. angielskiego: Matter and Memory. Transl. N. M. P a u l, 
W. S. P a l m e r. New York 1991. Przywołując to dzieło w niniejszym tłumaczeniu, korzystam wy-
łącznie z edycji polskiej: Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha. Przeł. W. F i l e w i c z. 
Kraków 2012 (tu s. 11); tłumaczenia terminów francuskich podane w nawiasach kwadratowych 
w dalszej części tekstu pochodzą również z tego wydania – przypis tłum.].

8 P. A. Y. G u n t e r, Bergson, Images and Neuronal Man. W zb.: Bergson et les neurosciences: 
Actes du Colloque international de neuro-philosophie. [Sous la dir. de Ph. G a l l o i s, G. F o r z y]. 
Lille 1997, s. 124. Podczas tego międzynarodowego sympozjum neurofilozoficznego oraz konferencji 
zatytułowanej Bergson et les mémoires (1 X 1997, Wydział Nauk Kognitywnych [Département des 
Sciences Cognitives] na Université Victor Segalen w Bordeaux) zajęto się naukowym dziedzictwem 
Bergsona. B. A n d r i e u  ([La Neurologie de „Matière et Mémoire”]. W zb.: Cerveau et mémoires. 
[Bergson, Ribot et la neuropsychologie. Volume dirigé par R. J a f f a r d, B. C l a v e r i e, B. A n-
d r i e u]. Paris 1998, s. 67) stwierdził np.: „L’avantage actuel du modèle bergsonien des deux mémoires 
(l’une localisée, l’autre non localisable) se trouve dans la description neuropsychologiques des 
systèmes mnésiques qui fonctionnent en parallèle [Aktualną zaletą Bergsonowskiego modelu dwóch 
pamięci (jednej – zlokalizowanej, drugiej – niemożliwej do zlokalizowania) jest neuropsychologicz-
ny opis systemów pamięciowych, które funkcjonują równolegle]”. R. J a f f a r d  ([Coopération et 
incompabilité fonctionnelle entre systèmes de mémoire chez Bergson: Apports de la Neurobiologie]. 
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w czasach tego filozofa, w kontekście literackim, znakomity pisarz [Marcel] Proust 
był tym, kto nadał niektórym teoriom Bergsona nieco inny kierunek i uczynił 
z niego powszechny punkt odniesienia – co postaramy się pokazać.

Bergson rozpoczął zgłębianie procesów pamięciowych w Matière et mémoire, 
w swych pierwszych rozróżnieniach między tym, co nazywał „la mémoire-habi-
tude”, czyli pamięcią-przyzwyczajeniem, nabywaną w wyniku aktów powtarzania 
w mózgu, a „la mémoire pure”, czyli czystą, spontaniczną pamięcią ducha, która 
naprawdę przypomina i „widzi ponownie” („revoir”). Pamięć zaangażowana 
w uczenie się lekcji, „le souvenir de la leçon [wspomnienie lekcji]”, nabyta włas- 
nowolnie dzięki wysiłkom powtarzania, jest zapisana w mózgu („cerveau”) i staje 
się cząstką teraźniejszości. Pamięć czytania lekcji, „le souvenir de la lecture [wspo-
mnienie czytania]”, powraca mimowolnie i należy jedynie do konkretnej daty 
i miejsca w przeszłości. Przeciwstawiając mechanizmowi pamięci ukształtowanej 
przez nawyk samorzutność tego, co uważał za wyższą formę pamięci, „la mémoire 
par excellence”, starał się Bergson zlokalizować swoją wersję mimowolnej pamię-
ci, związaną z pojmowaniem przez niego trwania i porządku ducha („esprit”): 
„Przeciwnie, zapisywanie przez pamięć faktów i obrazów jedynych w swoim ro-
dzaju odbywa się w każdej chwili trwania” 9. Twierdził ponadto, że owa pamięć 
samorzutna przypomina swym charakterem marzenie, gdyż „jest równie kapryśna 
w odtwarzaniu, jak wierna w przechowywaniu” 10. Ostrzegał zatem, że ta ważniej-
sza pamięć samorzutna, kryjąca się za pamięcią nabytą, może kapryśnie ujawnić 
się w jakimś przebłysku, ale przy najmniejszym poruszeniu pamięci nabytej roz-
wiewa się czy też ucieka („se dérober”):

Ce souvenir spontané, qui se cache derrière le souvenir acquis peut se révéler par des 
éclairs brusques; mais il se dérobe, au moindre mouvement de la mémoire volontaire [To 
wspomnienie samorzutne, ukrywające się zapewne poza wspomnieniem nabytym, może się 
ujawnić przez nagłe błyski, ale ukrywa się 11 przy najmniejszym ruchu pamięci własnowolnej] 12.

Dla Bergsona zjawisko „reconnaissance [rozpoznawania]” polega na przenie-
sieniu takiej czystej pamięci na akty świadomego postrzegania. Filozof szeroko 
omawia trzy etapy pamięci: „le souvenir pur [wspomnienie czyste]”, „le souveni-
rimage [wspomnienie-obraz]” oraz „la perception [postrzeżenie]”, co jest dalekie 
od pojedynczego poziomu czuciowo-ruchowej organizacji „souvenir-habitude 
[wspomnienia-przyzwyczajenia]”. W tym przypadku Bergsona interesowały hie-
rarchie pamięci oraz gradacje obejmujące przesunięcia z dziedziny metafizyki do 
materialnego poziomu cielesnej aktywności. Uważał on nawet pamięć cielesną 
(„la mémoire du corps [pamięć ciała]”) za „quasi-momentalną” 13, złożoną z sys-

W zb.: jw., s. 94) doszukał się u Bergsona ważnego wkładu w rozumienie pamięci zwierzęcej: „Cer-
taines thèses developpées par Bergson dans „Matière et mémoire” éclairent d’une façon remarquable 
les données les plus actuelles issues de l’expérimentation animale [Niektóre tezy rozwijane przez 
Bergsona w Materii i pamięci znakomicie naświetlają najświeższe dane uzyskane w wyniku 
doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach]”. Zob. też książkę P. G u n t e r a  Bergson and the 
Evolution of Physics (Knoxville 1969).

  9 B e r g s o n, op. cit., s. 82.
10 Ibidem, s. 87.
11 Powinno być raczej: „ucieka, ulatnia się”. [Przypis tłum.]. 
12 Ibidem, s. 86.
13 Ibidem, s. 146.
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temów czuciowo-ruchowych zorganizowanych przez przyzwyczajenie, ale mającą 
u swych podstaw prawdziwą pamięć. Proces pamięciowy ucieleśniony w „recon-
naissance” powoduje – według Bergsona – rozwój wzajemnego oddziaływania 
ducha i materii. Po raz pierwszy filozof przedstawił to w swoim artykule Mémoire 
et reconnaissance, opublikowanym w „Revue philosophique” z 1896 roku. 
W Matière et mémoire orzekł jednak: „przeciwnie, wspomnienie czyste nie obcho-
dzi żadnej części mojego ciała” 14.

Bergson zachwycał się wpływem pamięci czystej, wywodzącej się według 
niego z niematerialnej sfery świadomości i jej „durée [trwania]”. W dziele Prousta, 
jak zobaczymy, miało się to przekształcić w sferę głębokiego „ja”, czyli „le moi 
profond”. Zgodnie ze swoim metafizycznym podejściem, które filozof zaprezen-
tował w mniej znanym tekście, L’Âme et le corps [Dusza i ciało] (1913), myśl jako 
taką, czyli „pensée”, uważał on za niezależną od mózgu. Wynikało z tego, że pamięć 
była przechowywana nie w mózgu, lecz w umyśle/duchu:

J’accepterai [...] l’idée d’un contenant où les souvenirs seraient logés, et je dirai alors 
tout bonnement qu’ils sont dans l’esprit [przyjąłbym [...] ideę pojemnika zawierającego wspo-
mnienia i powiedziałbym wtedy po prostu, że są one w umyśle] 15.

Bergson był bowiem przekonany, że prawdziwa pamięć jest czymś innym niż 
mechanicznym nagraniem („enregistrement”), psychologicznym skojarzeniem czy 
biologicznym faktem zwierzęcego istnienia, jak twierdził Ribot. Miał najwyraźniej 
wrogie nastawienie do teorii lokalizacji, jaką zapoczątkował Paul Broca – francu-
ski neurolog, który w latach sześćdziesiątych XIX wieku, badając przypadki afazji, 
nakreślił mapę powiązanego z językiem obszaru w mózgu, co z kolei doprowadzi-
ło do mody na teorie śladów pamięciowych. Bergson zdecydowanie odrzucał 
także zyskującą w jego czasach poparcie tradycję asocjacjonizmu, uznając ją za 
kolejny sposób redukowania tego, co umysłowe, do tego, co fizjologiczne. Intu-
icyjnie przygotowywał ścieżkę dla globalnego podejścia do badań nad pamięcią 
jako procesem obejmującym różne obszary mózgu. Wolał rozpatrywać prawdziwą 
pamięć jako magazynowaną raczej w nienamacalnym umyśle/duchu („l’esprit”) 
niż w namacalnym mózgu („le cerveau”), który – zdaniem filozofa – nie mógł być 
pojemnikiem do przechowywania pamięci:

Faire du cerveau le dépositaire du passé, imaginer dans le cerveau une certaine région 
où le passé une fois passée demeurerait, c’est commettre une erreur psychologique [Czynienie 
z mózgu magazynu przeszłości, wyobrażanie sobie w mózgu jakiegoś obszaru, gdzie pozosta-
wałaby przeszłość już raz miniona, jest popełnianiem błędu psychologicznego – przeł. O. M.] 16.

Dla uzasadnienia tego poglądu Bergson dowodzi, że w przypadku takiej zmia-
ny w mózgu, w jakiej pamięć werbalna zostaje uszkodzona, część wspomnień może 
ożyć w wyniku bodźca zaledwie emocjonalnego: „Il arrive qu’une excitation plus 
ou moins forte, une émotion, par exemple, ramène tout à coup le souvenir qui 

14 Ibidem, s. 134.
15 H. B e r g s o n, L’Âme et le corps. W: H. B e r g s o n  [i in.], Le Matérialisme actuel. Paris 

1913, s. 42. [Przekład podaję za wyd. polskim: Dusza i ciało. W: Myśl i ruch. – Wstęp do metafizyki. 
– Intuicja filozoficzna. – Postrzeżenie zmiany. – Dusza i ciało. Przeł. P. B e y l i n, K. B ł e s z y ń s k i. 
Wstęp P. B e y l i n. Warszawa 1963, s. 161 – przypis tłum.].

16 Ibidem, s. 43.
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paraissait à jamais perdu [zdarza się, że mniej lub bardziej silne podniecenie,  
np. wzruszenie, wskrzesza nagle wspomnienie, które zdawało się stracone na za-
wsze]” 17. Odwołanie się do wzruszenia sugeruje tutaj duchowo-umysłowe źródło 
pamięci wyobrażane przez Bergsona. Filozof atakował w ten sposób teorie śladów 
pamięciowych w mózgu, wywodzące się z przeprowadzanych w jego czasach 
badań nad afazją. Co więcej, przyjmował nawet istnienie nieświadomej pamięci 
w pewnych stanach snu, co stanowiło dla niego dodatkowe oznaki tego, że pamięć 
ma formę duchową. Przekonywał, iż rozwojowi intelektu towarzyszy odpowiada-
jące mu stopniem zmniejszenie się pamięci czystej, czego dowodem miało być 
wyrastanie z wieku dziecięcego. U osoby dorosłej sam sen może wywołać oży-
wienie pamięci samorzutnej:

Wszelako jeżeli nasza przeszłość pozostaje dla nas prawie w całości zakrytą dlatego, że 
przeszkadzają jej wymagania czynności teraźniejszej, to jednak odnajdzie ona siłę przekrocze-
nia progu świadomości we wszystkich wypadkach, w których przestajemy się interesować 
czynnością skuteczną, aby się przenieść, że tak powiem, do życia marzeń 18.

Przez okres ponad 25 lat w celu odzwierciedlenia mózgowego procesu pamię-
ciowego Bergson proponował w swoich pismach liczne obrazy. Według niego – co 
wyraził w L’Évolution créatrice z 1907 roku – zamiast przechowywać pamięć 
w szufladzie lub wpisywać ją w rejestr 19 mózg funkcjonuje jak procesor, który 
najpierw skrywa, maskuje („masquer”) przeszłość lub ją odpycha („refouler”), 
a dopiero potem zezwala na „prześwitywanie” („transparaître”) tego, co może być 
praktycznie użyteczne. Taki jest – zdaniem Bergsona – wzajemny stosunek między 
mózgiem a umysłem/duchem. Filozof opisywał również pamięć jako skrywaną 
pod zasłoną mózgu, a następnie odsłanianą. Dla niego mózg materializuje poten-
cjalność takiej pamięci dynamicznej, którą trzeba odkryć. Innym słynnym porów-
naniem Bergsona jest to z „clavier”, czyli klawiaturą:

Jest to zatem olbrzymia klawiatura, na której przedmiot zewnętrzny uderza od razu swój 
akord z tysiąca nut, wywołując przez to, w określonym porządku i w jednej chwili, niezmierną 
mnogość czuć elementarnych odpowiadających wszystkim punktom ośrodka sensorycznego, 
które wchodzą w grę 20.

Analogia ta sugeruje, że cielesny mechanizm mózgu może zostać wprawiony 
w ruch przez bodźce zewnętrzne, nawet przez wzruszenia, albo przez wewnętrzne 
„souvenirs-images [wspomnienia-obrazy]”.

Dręczącą kwestię pamięci Bergson poruszył ponownie w roku 1922 w książ-
ce zatytułowanej Durée et simultanéité: à propos de la théorie d’Einstein, powo-
dowany chęcią odpowiedzi na szczególną teorię względności [Alberta] Einsteina. 
Próbując pogodzić swoje własne poczucie ciągłości z bardziej nowoczesną kon-

17 Ibidem, s. 38 [wyd. polskie: s. 158].
18 B e r g s o n, Materia i pamięć, s. 148.
19 Zob. H. B e r g s o n, L’Évolution créatrice (1907). Paris 1962, s. 4: „la mémoire... n’est pas 

une faculté de classer des souvenirs dans un tiroir ou de les inscrire sur un registre [Pamięć [...] nie 
jest władzą klasyfikowania wspomnień w szufladzie ani też zapisywania ich w rejestrze]”. [Wersja 
polska z wyd.: Ewolucja twórcza. Przeł. F. Z n a n i e c k i. Warszawa 1957, s. 18 – przypis tłum.]. 
Jak zobaczymy, metafora rejestru będzie odpowiadać poglądowi [J.-J.] Rousseau; metafora szuflady 
– poglądowi [Ch.] Baudelaire’a. Bergson odrzuca tutaj obie.

20 B e r g s o n, Materia i pamięć, s. 125.
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cepcją natychmiastowości, oświadczył, że jego filozoficzną ideę „prawdziwego” 
trwania dałoby się porównać z pojęciami czasoprzestrzeni [Hermanna] Minkow-
skiego i Einsteina. Pytał, jak fizycy mogą odrzucać wewnętrzne doświadczenie, 
skoro działają z perspektywy postrzeżeń, które – w opinii Bergsona – powstały ze 
świadomości. Według niego momenty w czasie są zrozumiałe tylko w ramach idei 
trwania. Za pomocą pogmatwanych analiz własnego terminu „durée” Bergson 
starał się potem dotrzeć do lepszego zgłębienia ludzkich cech pamięci, uznając ją 
za elementarny, obiektywny proces spajający odrębne momenty w czasie. Trwa-
nie porównywał także do melodii, która jest niepodzielna i słyszana jako całość. 
Próbował połączyć pojęcie czasu mnogiego, występujące w fizyce względności, 
z pojęciem czasu psychologicznego, nadając temu ostatniemu nową aktualność. 
Einstein z kolei przeciwnie: dokonał zdecydowanego rozróżnienia między „cza-
sem psychologicznym” a rzeczywistym czasem naukowym, znajdującym się poza 
subiektywnością postrzegania oraz poza „umysłowymi” tworami w rodzaju pa-
mięci.

Dla Bergsona jednak pamięć była „rzeczywistym” trwaniem, „la durée réelle”, 
obejmującym to, co uważał on za czas rzeczywisty, „perçu [postrzegany]”, „vécu 
[przeżywany]”, „éprouvé”, czyli doświadczany, ale niemierzalny. „Le temps qui 
dure n’est pas mesurable [Czasu, który trwa, nie da się zmierzyć – przeł. O. M.]” 
– pisał 21. Pamięć spaja zatem dwa momenty w świadomości w ogromne bloki 
czasu, który nie płynie. W ramach tej dyskusji Bergson wystąpił ze swą koncepcją 
„pamięci elementarnej” jako czynnościowego procesu łączenia zachodzącego 
w świadomości:

Sans une mémoire élémentaire qui relie les deux instants l’un à l’autre, il n’y aura que 
l’un ou l’autre des deux, un instant unique par conséquent, pas d’avant et d’après, pas de 
succession, pas de temps [Bez jakiejś elementarnej pamięci łączącej ze sobą dwa momenty 
będzie tylko jeden albo drugi z nich, a w konsekwencji – jakiś pojedynczy moment, bez żad-
nego przedtem ani potem, bez następstwa, bez czasu – przeł. O. M.] 22. 

Za czas fikcyjny uważał Bergson nieprzeżywany, fizyczny czas zegarowy fi-
zyka-sędziego, będący w ruchu względnym, zależnym od cielesnego układu od-
niesienia obserwatora w stosunku do wyobrażonych „uprzestrzennionych” układów. 
Z drugiej strony, koncepcja pamięci proponowana przez tego filozofa pasowała do 
trwania odpowiadającego jednej konkretnej ramie odniesienia. Według niektórych 
Bergson nie zrozumiał czwartego wymiaru, wychodzącego poza euklidesową ramę 
przestrzeni. Pisarze nowocześni, tworzący w tym samym okresie, kiedy ukazywa-
ły się późniejsze prace Bergsona, starali się dać w swojej prozie „przeżyty dowód” 
własnego doświadczenia zarówno chwil, jak i trwania. W dziełach Prousta, [Vir-
ginii] Woolf oraz [Williama] Faulknera można zidentyfikować owe elementarne 
procesy pamięciowe poprzez odcinki czasu łączące przedmioty, które odgrywają 
rolę biegunów przeszłości i teraźniejszości. Taka proza odsłaniała napięcia między 
odrębnością a symultanicznością momentów. Jednak to właśnie również w tym 
kontekście Bergson pozostawił miejsce dla dzisiejszych pojęć braku ciągłości 
wobec ciągłości jego legendarnego „durée”.

Kolejne podejście do procesu pamięciowego wyłoniło się z pracy Janeta, ży-

21 H. B e r g s o n, Durée et simultanéité: à propos de la théorie d’Einstein. Paris 1922, s. 62.
22 Ibidem, s. 61.
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jącego w tym samym okresie co Bergson założyciela kierunku, który można by 
nazwać faktyczną szkołą psychiatrii dynamicznej. Podczas gdy Bergson wyróżniał 
pamięć w obrębie świadomości oświeconej, sugerującej „au-dessus” („powyżej”), 
Janeta pociągały prymitywne poziomy podświadomego istnienia „au-dessous” 
(„poniżej”), w związku z czym umiejscawiał on wzorce pamięciowe w snach, 
marzeniach i fantazjach histeryków. Dla potwierdzenia swych pionierskich hipotez 
podwójnej czy rozszczepionej świadomości zgromadził dokumentację na podsta-
wie faktycznych obserwacji histerii, dokonanych w założonej przez Charcota 
w 1882 roku klinice neurologicznej w Salpêtrière. Psychiatra ów, ostatecznie 
kierownik całego szpitala, był mistrzem tego, co następnie nazwano „wielką hi-
sterią Salpêtrière”. Wyraźnie pokazuje to słynny obraz Jean-Martin Charcot pre-
zentujący przypadek histerii (1887), namalowany przez André Brouilleta 23. Z wi-
dowiskowych sesji tego lekarza, przyciągających studentów z całej Europy, po-
wstała książka Iconographie photographique de la Salpêtrière (1878), której 
egzemplarz posiadał André Breton i z której kilka fotografii zostało zreproduko-
wanych w La Révolution surréaliste 24. Znanym faktem jest to, że surrealiści wy-
korzystywali odkrycia Janeta i jego współczesnych do swych własnych celów, co 
z kolei wpływało na ich wizję pamięci.

Pośrodku tak rozreklamowanej działalności mniej sensacyjny Janet przedsta-
wił swoją rozprawę L’Automatisme psychologique, mającą torować nowe drogi 
w dziedzinie psychologii. Podkreślał w owej pracy, że czysty automatyzm jakie-
gokolwiek rodzaju ukazuje się w najprostszych stanach psychologicznych, kiedy 
następuje zawężenie pola świadomości: „le rétrécissement du champs de la con-
science” 25. Stwierdzał:

Plus l’état psychologique était simple et le champs de la conscience restreint, plus l’acti-
vité automatique était manifeste [Im prostszy był stan psychologiczny i im bardziej ograniczo-
na świadomość, tym bardziej uzewnętrzniało się działanie automatyczne – przeł. O. M.] 26.

I odwrotnie: wraz z rozwojem myślenia i jego przystosowywaniem się do 
nowych elementów świadomości automatyzm zostaje zredukowany. Janet zauwa-
żył następnie, że dogodny obszar dla rozwoju i badań zjawiska automatyzmu 
stanowią w szczególności pacjenci cierpiący na histerię.

Janet w gruncie rzeczy od początku zdawał sobie sprawę z tego, że zmiany 
w pamięci można przeanalizować przy okazji badań nad somnambulizmem – ro-
dzajem pojawiającego się w stanach histerii hipnotycznego snu, który ma dostęp 
do podświadomości. Prowadzone przez Janeta badania przypadków 19-letniej 
Lucie oraz 13 innych histeryczek w Salpêtrière faktycznie wyzwalały działanie 
pamięci podczas stanów hipnotycznych. Jak odnotował Janet w swoim artykule 

23 Obraz ten (którego oryginalny francuski tytuł brzmi: Une Leçon clinique à la Salpêtrière), 
wiszący obecnie w byłym Wydziale Medycyny [Faculté de Médecine] w Paryżu (Université de Paris V 
– aktualnie: Université René Descartes), przedstawia Charcota pokazującego swoim kolegom ze 
szpitala Salpêtrière przypadek histeryczki.

24 Zob. przypisy do: A. B r e t o n, Oeuvres complètes. Édition établie par M. B o n n e t [i in.]. 
T. 1. Paris 1988, s. 1730.

25 P. J a n e t, L’Automatisme psychologique. [Essai de psychologie expérimentale sur les formes 
inférieures de l’activité humaine] (1889). Paris 1973, s. 15.

26 Ibidem, s. 218.
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Les Actes inconscients et la mémoire pendant le somnambulisme (1888) 27, u za-
hipnotyzowanej Léonie Leboulanger, będącej „obiektem” w tym eksperymencie, 
ożywał w pamięci jej wizerunek i przezwiska z dzieciństwa. Wyniki badań nad 
pamięcią automatyczną zbierane były z tych obszarów umysłowego rozchwiania, 
które Janet uważał za najkorzystniejsze dla eksperymentalnych analiz psycholo-
gicznych. To, co określał mianem pamięci elementarnej, ujawniać miało się w sy-
tuacjach histerii, zależnych w dużej mierze od prymitywnego uwarunkowania 
wrażliwości:

La mémoire et l’oubli des phenomènes complexes se rattachent donc à ce même fait, la 
persistence ou la variation de l’état de sensibilité [Pamięć i zapominanie zjawisk złożonych 
związane są z tym samym faktem, utrzymaniem lub zmianą stopnia wrażliwości – przeł. O. M.] 28.

Owemu szczególnemu rodzajowi pamięci właściwemu somnambulikom po-
święcono całą dyskusję. Pacjenci na początku stanów somnambulicznych byli 
prowokowani poprzez sugestię, co z kolei wywoływało automatyczne pisanie. 
Szczególnie uderzająca była obserwacja, że chociaż pomiędzy tymi epizodami 
wspomnienia występowały, wcale nie pamiętano stanu przebudzenia: „aucune 
mémoire de l’état de veille” 29.

W kontekście tej dyskusji Janet dokonuje rozróżnienia między dwoma rodza-
jami pamięci („deux espèces de memoire”), które szerzej omówi po wielu latach. 
Pierwszą pamięć nazywa elementarną albo wrażliwą („sensible”), „polegającą po 
prostu na przypomnieniu sobie takiego czy innego konkretnego wrażenia osobno 
rozpatrywanego” („celle qui consiste simplement dans le souvenir de telle ou telle 
sensation particulière considerée isolement”), a drugą – pamięcią złożoną albo 
intelektualną, „dostarczającą nam skomplikowanych idei” („qui nous fournit des 
idées compliquées”) i mogącą w nas istnieć jedynie jako funkcja mowy 30. Język 
francuski umożliwia rozróżnienie między bardziej osobistym i szczególnym „sou-
venir [wspomnieniem]” a obszerniejszą „mémoire [pamięcią]”, podczas gdy język 
niemiecki rozgranicza „Gedächtnis” ([pamięć jako] magazyn faktów, wrodzoną 
umiejętność) i „Erinnerung” ([pamięć jako] świadome przypomnienie sobie treści 
psychicznych). W mniej precyzyjnym języku angielskim istnieje ogólny wyraz 
„memory [pamięć]”, która jest ucieleśniana przez „reminiscences [reminiscencje]” 
oraz „remembrances [wspomnienia]”. W swoim przypadku Janet daje jasno do 
zrozumienia, że na początku kariery przyglądał się tylko pamięci elementarnej 
(obejmującej czucie i wzruszenie) oraz jej uwarunkowaniom.

Intrygujące jest to, że w opisywanym okresie Janet powoływał się na prace 
z zakresu parapsychologii – autorstwa dwóch badaczy: Frederica W. H. Myersa 
i Edmunda Gurneya, a w szczególności na Automatic Writing (1887) tego pierw-
szego i na The Stages of Hypnotic Memory (1886) tego drugiego. W tamtym cza- 
sie obaj Anglicy zajmowali się hipnozą oraz formami spirytyzmu: popularnymi 
w XIX wieku prądami występującymi w całym zachodnim świecie w ramach 
„gotyckiego” antidotum na racjonalizm. Kolejna praca Myersa, pt. Human Per-

27 P. J a n e t, Les Actes inconscients et la mémoire pendant le somnambulisme. „Revue philo-
sophique” t. 25 (1888).

28 J a n e t, L’Automatisme psychologique, s. 119.
29 Ibidem, s. 13.
30 Ibidem, s. 107.
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sonality and its Survival of Bodily Death, wydana pośmiertnie w 1903 roku, mia-
ła przedstawiać część pomysłów badanych przez Janeta oraz poprzedzać wybrane 
automatyczne źródła pamięci sennej i hipnotycznej, z jakich w swojej twórczości 
czerpali głównie poeci surrealistyczni. Myers zdefiniował „pamięć podprogową” 
jako „przedświadomą nieselektywną pamięć” snów i hipnozy, z której świadomość 
dokonuje „odpowiedniego wyboru” i nadaje „odrębność pewnym pomocnym 
ciągom wspomnień”. Dowodził: „Najszerszy zasięg ma pamięć najdalsza od stanu 
przebudzenia, jej rozumienie wrażeń zmagazynowanych przez organizm jest naj-
głębsze” 31. W celu poparcia swych poglądów odwoływał się do przypadków kli-
nicznych badanych przez Charcota i Janeta w szpitalu Salpêtrière.

Co ciekawe, Myers pisał o oczyszczaniu pamięci – usuwaniu zahamowań – 
przeprowadzanym, przykładowo, za pomocą stanów hipnozy. „Skarb pamięci jest 
zaśmiecany” – orzekał 32. Jej poszerzanie odpowiada poszerzaniu świadomości do 
poziomu znajdującego się poniżej zwykłego jej progu, co autor omawianej pracy 
nazywał „podprogowym” poziomem wrażeń, myśli, wzruszeń. Twierdził, że pew-
ne rodzaje pamięci podprogowej mogą prowadzić do premedytacji, co z kolei 
niektórzy surrealiści mieli dogłębnie badać zarówno w poezji, jak i w malarstwie. 
Obok histerii, hipnozy, letargów i geniuszu Myers postrzegał automatyzm jako 
ogólną kategorię, do której mogło należeć – zgodnie z jego wyobrażeniem – wkra-
czanie tego, co podprogowe, do zwyczajnego życia.

We wczesnych pracach Janeta, datowanych na lata 1882–1888, widać podob-
ną koncentrację na podświadomym, ujawniającym się w szczególności w klinicz-
nie obserwowanym stanie histerii. Jest to zbliżone do popularnych sposobów 
pojmowania podprogowości przez parapsychologów tamtego okresu. Janet celowo 
ukuł termin „podświadomość” dla odróżnienia swojej koncepcji od romantycznej 
teorii nieświadomości Eduarda von Hartmanna czy od psychoanalitycznego okre-
ślenia Freuda, który zredukował pamięć do traumy. Widać jednakże pewną ironię 
w tym, że włożywszy taki ogrom pracy w badanie automatyzmu, doszedł w końcu 
do wniosku, iż automatyczne przypominanie sobie czegokolwiek jest p o d r z ę d-
n y m, pozbawionym pierwiastka twórczego procesem zachodzącym w umyśle. 
[W dalszej części książki] zobaczymy, że surrealiści zwykli rozumieć ten poziom 
działania w zupełnie inny sposób: wykorzystywali prymitywne aktywności umysłu 
do mnożenia obrazów zyskujących tym bardziej surrealistyczny charakter, im 
wyższy był stopień ich arbitralności! Przy okazji dokonywania przez surrealistów 
werbalnych eksperymentów w tym pierwotnym kontekście pojawił się pewien 
nowy typ pamięci.

Janet miał natomiast zdecydowanie odróżnić pamięć automatyczną od wyż-
szych zabiegów umysłowych, takich jak rekonstrukcja, rzucając w ten sposób 
pośrednio światło na to, co uważał za inną odmianę pamięci, należącą do umysłu/
ducha. Jeśli posłużyć się dobrym francuskim stylem, w pełni reprezentatywnym 
dla XIX-wiecznego dyskursu intelektualnego, znaczy to, że Janet ustala analogię 
z mechanistycznym prawem zachowania energii: zestawia działanie automatyzmu, 
obejmujące zmysły i emocje, z utrwalaniem w pamięci, czyli kojarzeniem idei, 

31 F. W. H. M y e r s, Human Personality and Its Survival of Bodily Death. [Ed., abridged 
S. M y e r s  B l e n n e r h a s s e t t, L. H. M y e r s. London 1918 [1919], s. 99–100.

32 Ibidem, s. 137.
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tworzącym pamięć wyższego rzędu. Dodaje, że normalny umysł osiąga harmonię 
poprzez przypisywanie pewnych podrzędnych zabiegów pamięciowych automa-
tyzmowi. Podnosząc pamięć do nowego umysłowego poziomu syntezy, Janet 
odwołuje się do swojej koncepcji „reconnaissance”, czyli świadomej refleksji na 
temat przeszłości. Dostrzega, iż w stanie umysłowego niezrównoważenia czy hi-
sterii zaburzenia wynikają z tego, że na skutek nieumiejętności przystosowania się 
do nowych środowisk osoby dotknięte takimi schorzeniami całkowicie zdają się 
na prymitywny automatyzm. Ową niedoskonałość pokazały precedensowe przy-
padki Lucie i innych.

Nie dziwi jednak, że badania Janeta zaowocowały później mniej znaną pracą 
zatytułowaną L’Évolution de la mémoire (1928), która za podstawowy czynnik 
pamięci przyjmuje język: „l’acte propre de la mémoire c’est le langage”. Od czu-
ciowo-ruchowej pamięci automatycznych zabiegów polegających na powtarzaniu 
przeszedł Janet do werbalnej pamięci lokucji, ucieleśnionej przez narrację oraz jej 
świadomość czasu. W całej swej bogatej karierze zdążał od podświadomego do 
świadomego. W pracy De l’Angoisse à l’extase (1926), posługując się historią 
o wartowniku, wymyślił metaforę pozwalającą na opisanie takiego poziomu pa-
mięci, który jest niezależny od stymulacji, a wywoływany jedynie przez akt ko-
munikacji. Stąd wywodzi się definicja pamięci jako aktu społecznego. Dla Janeta 
wypowiedź wartownika skierowana do kapitana łączy dwa rodzaje wspomnień, 
ustanowione w zasadzie przez Bergsona: „souvenir pur [wspomnienie czyste]” 
oraz „souvenir moteur [wspomnienie ruchowe]”. Dla swojej wersji ludzkiej pa-
mięci Janet stworzył następujące porównanie:

Quand une tendance mémorielle est constituée, elle reste latente jusqu’au moment où la 
question joue le rôle de stimulation et provoque l’acte de la remémoration. Une sentinelle, 
comme je le disais autrefois, voit arriver l’ennemi, elle fait d’abord les actes qui sont les réac-
tions ordinaires à cette stimulation, se cacher, se défendre, fuir, etc., mais en même temps elle 
construit un discours relatif à cette apparition de l’ennemi. Ce discours n’attend pas pour 
s’activer une nouvelle apparition de l’ennemi... comme cela a lieu pour les actes précédents de 
se cacher, de se défendre. Il est prêt à s’activer en l’absence de l’ennemi, dans le camp, sim-
plement devant le chef et à l’occasion des questions qui celui-ci posera. C’est cette conduite 
intellectuelle qui constitue la mémoire Humanie [Kiedy skłonność do zapamiętywania ulega 
ustanowieniu, pozostaje w utajeniu do momentu, gdy pojawi się pytanie odgrywające rolę 
bodźca, które sprowokuje akt zapamiętywania. Wartownik, jak już wcześniej wspomniałem, 
widzi nadciągającego przeciwnika; najpierw dokonuje takich działań, które są zwyczajnymi 
reakcjami na ten bodziec: ukrycie się, obrona, ucieczka itp.; ale jednocześnie konstruuje wy-
powiedź stanowiącą reakcję na pojawienie się wroga. Aby się aktywować, wypowiedź ta nie 
wymaga ponownego pojawienia się wroga, jak wymagają tego wcześniejsze działania ukrywa-
nia się i obrony. Jest ona gotowa aktywować się, gdy wróg będzie nieobecny: w obozie, przed 
dowódcą po prostu i przy okazji pytań, które on zada. Ludzką pamięć tworzy właśnie to inte-
lektualne działanie – przeł. O. M.] 33.

Ów warunek n i e o b e c n o ś c i  okazuje się zatem konieczny do wyłonienia 
się wspomnienia, co sugeruje, że według tego ujęcia pamięć oddala się w ciemność, 
w utajenie i musi zostać przebudzona pytaniami, które sprowokują proces rekon-
strukcji intelektualnej, „la remémoration”. Najwyraźniej ta „wyższa” pamięć in-
telektualna, odróżniona od zjawiska elementarnych odruchów u zwierząt, nie jest 

33 P. J a n e t, De l’angoisse à l’extase. [Études sur les croyances et les sentiments]. T. 1: [Un 
délire religieux. La croyance]. Paris 1926, s. 286–287.
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drobiazgowa ani kontekstowa i dlatego nie zależy od odtworzenia szczególnych 
okoliczności czy skojarzeń. Może zrekonstruować całe wspomnienie ze wspomnień 
cząstkowych.

W porównaniu z tym wysublimowanym aktem językowym podrzędny ślad 
pamięciowy ujmuje Janet w jego ograniczonym, fizjologicznym sensie 34 i opisuje 
jako fizyczny ślad pozostawiony w organizmie. Redagując tom [Nicolasa] Male-
branche’a 35, Janet docenił tego dawnego filozofa zarówno za koncepcję fizycznych 
śladów, jak i za zmysł pamięci-przyzwyczajenia. W sposób systematyczny opisy-
wał swą własną pracę w świetle propozycji innych badaczy. Mimo iż spierał się 
z Ribotem, krytykował także to, co uważał za duchową naturę „souvenir pur” 
Bergsona 36 – czystego wspomnienia, rzekomo niezależnego od ciała, ale unoszące-
go się w przestrzeniach eteru, wspomnienia związanego z „esprit”, a nie z „cerveau”. 
Wychodząc poza takie dualistyczne koncepcje umysłu/ciała, sugerował w zamian 
pewien dualizm świadomości, pozwalający współistnieć dwóm rodzajom pamięci.

Równie odważnie Janet, zgodnie ze swoją awersją do rozwijających się prak-
tyk psychoanalitycznych, krytykował Freuda, który, spędziwszy cztery miesiące 
(od października 1885 do lutego 1886) pod okiem Charcota w laboratorium szpita-
la Salpêtrière, w roku 1895 opublikował, wraz z wiedeńskim lekarzem Josefem 
Breuerem, Studien über Hysterie. Janet zastępował Freudowską koncepcję nieświa-
domego ideą podświadomego. Nie chciał zajmować się traumatycznymi wspomnie-
niami, czyli tym, co później będzie znane jako „wspomnienia maskujące”.

Ciekawe, że Freud, mimo iż miał szczególny kontakt z Salpêtrière w szczyto-
wym momencie Charcotowskiej szkoły histerii, umniejszył potem znaczenie au-
tomatyzmu i zdarzeń pamięciowych, które mógł on wywoływać. Porzucając 
w zasadzie testujący różne sposoby wyrażania procesu pamięciowego obszar 
psychologii dynamicznej, rozwinął teorię zapominania, powiązaną z utworzonym 
przez niego nowym terminem – „psychoanaliza”. Prawdą jest, że sformułował 
swoją własną koncepcję męskiej histerii, opierając się na doświadczeniach fran-
cuskich, gdyż badał przypadki amnezji u histeryków. Ale w odniesieniu do pamię-
ci per se, zamiast skupić się na swobodnym ułożeniu w niej zdarzeń, koncentrował 
się na ich tłumieniu czy wypieraniu („refoulement”). Rozpoczynając od teorii 
dziecięcej amnezji, zgodnie z którą utrzymywał, że sprzed ósmego roku życia 
zachowuje się niewiele wspomnień, wyłożył swoje racje względem dobrze znane-
go pojęcia, jakiemu nadał nazwę „wspomnień maskujących”. W roku 1901 zdefi-
niował je jako wspomnienia z dzieciństwa za jakimś błahym epizodem skrywają-
ce zdarzenie doniosłe pod względem emocjonalnym: „Obojętne wspomnienia 
z dzieciństwa zawdzięczają swoje istnienie procesowi przemieszczenia: zastępują 
one w reprodukcji inne, prawdziwie ważne wrażenia [...]” 37. Faktycznie, w kwestii 
pamięci osób dorosłych Freud wyraził się stanowczo:

34 P. J a n e t, L’Évolution de la mémoire [et de la notion du temps. Compte-rendu intégral des 
conférences d’après les notes sténographiques]. Paris 1928, s. 190.

35 N. M a l e b r a n c h e, De la recherche de la vérité. [Livre II. 1re partie (chap. I et V). 2e et 
3e parties. Nouvelle édition, avec une étude sur la philosophie de Malebranche, une analyse som-
maire de la Recherche de la vérité, des notes historiques et philosophiques, et des éclaircissements 
sur la théorie des esprits animaux, par Pierre Janet á...ñ]. Éditeur scientifique P. J a n e t. Paris 1886.

36  J a n e t, L’Évolution de la mémoire et de la notion du temps, s. 196.
37 S. F r e u d, Childhood Memories and Screen Memories. W: The Standard Edition of the 
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Punktem wyjścia był uderzający fakt, że u wielu osób w najwcześniejszych wspomnieniach 
dziecięcych przechowują się często w pamięci fakty obojętne i podrzędne, podczas gdy ważne, 
pełne znaczenia i afektu wrażenia z tego okresu nie pozostawiają [...] w pamięci dorosłych ani 
śladu 38.

Warto odnotować, że w roku 1905 psycholog Carl [Gustav] Jung, który był 
nawet uczniem Janeta na Sorbonie trzy lata przedtem, przypisywał współczesnemu 
sobie Freudowi zrównanie zapominania z tłumieniem 39.

Lata później, w 1924 roku, Freud rozwinął swą główną teorię psychoanalizy 
w artykule poświęconym przede wszystkim pamięci, zatytułowanym Notiz über 
den „Wunderblock” 40. Tym razem użył metafory [znajdującego się wtedy w sprze-
daży] przyrządu zwanego „Wunderblock [cudowną tabliczką]” dla zasugerowania 
dwóch symultanicznych warstw zapisu pamięciowego składających się na nasz 
aparat psychiczny. Owa magiczna woskowa tabliczka przechowuje pamięć długo-
trwałą, podczas gdy pamięć krótkotrwała jest zapisywana na prześwitującej kartce 
papieru pokrytej celuloidem. Przez analogię Freud dokonał rozróżnienia między 
trwałymi wspomnieniami nieświadomymi a ulotnymi wspomnieniami świadomy-
mi: tabliczka woskowa zawiera nieświadome wspomnienia, podczas gdy celulo-
idowa powierzchnia przyjmuje te świadome. Implikuje to jednak, że wspomnienia 
nieświadome są odprowadzane w niepamięć, tłumione i hamowane przed dotarciem 
do świadomości. W takich dyskusjach Freud mówił raczej o osobistym nieświa-
domym niż o zapomnianym.

Chociaż niektórzy XX-wieczni psychologowie przyjęli Freudowskie podejście 
oparte na teorii maskowania i zgodzili się z proponowaną przez niego koncepcją 
dziecięcej amnezji, twórca psychoanalizy nie był w pełni akceptowany przez jemu 
współczesnych. Faktem jest, że w wielu wypowiedziach on sam wciąż jawnie 
podkreślał, iż nie potrafi docenić przeżyć artystycznych. Separując się od nich, 
brnął pod nasilający się w jego epoce, a wzmacniany przez surrealistów prąd łą-
czący naukę ze sztuką. Bardziej nawet dziwi, że w 1920 roku orzekł:

biologia jest krainą nieograniczonych możliwości. [...] nie [da się] odgadnąć, jak nam odpowie 
za kilkanaście lat na teraz stawiane pytania. Może być tak, że zdmuchnie, jak świeczkę, wszyst-
kie nasze nieprawdziwe hipotezy 41.

Complete Psychological Works of Sigmund Freud. T. 6 (1901). London 1960, s. 43. [Przekład polski 
podaję z: O wspomnieniach dziecięcych i tzw. maskujących. W: Psychopatologia życia codziennego. 
– Marzenia senne. Przeł. L. J e k e l s, H. I v a n k a. Przekład uzup. i popr. W. S z e w c z u k. 
Warszawa 1987, s. 80 – przypis tłum.].

38 Ibidem.
39 C. G. J u n g, Experimental Observations on the Faculty of Memory (oryg. niem. 1905). W: 

Collected Works. [Ed. H. R e a d. M. F o r d h a m. G. A d l e r]. T. 2: [Experimental Researches. 
Transl. L. S t e i n, in collaboration with D. R i v i e r e]. Princeton, N. J., 1973, s. 272–287. Jung 
starał się pokazać teorię Freuda za pomocą eksperymentalnych badań nad tym, jak pacjenci cierpią-
cy na histerię reagują na słowa-bodźce.

40 S. F r e u d, Notiz über den „Wunderblock”. „Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse” 
[1925], z. 1. [Wyd. polskie: Notatka o „cudownej tabliczce” (1925 [1924]). W: Psychologia nieświa-
domości. Przeł. R. R e s z k e. Warszawa 2007 – przypis tłum.].

41 Cyt. za: J.-P. C h a n g e u x, Neuronal Man. [The Biology of Mind. Transl. L. G a r e y]. 
(Princeton, N. J., 1985), s. 274. [Przekład polski podaję za: L. K o ł o d z i e j c z a k, Zachowania 
antyspołeczne w ujęciu psychodynamicznym. „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012, nr 2, s. 208 – przypis 
tłum.].
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W tym czasie inny kierunek badaniom nad pamięcią wskazał William James. 
Wyprowadził je on z bezładnej krainy tego, co miało stać się Freudowskim nie-
świadomym, i powiódł w stronę konkretnego, fizjologicznego, empirycznego ro-
zumienia procesu pamięciowego. W rozdziale 16 traktatu Principles of Psychol-
ogy [Zasady psychologii] odkrył dla swojej epoki nowe spojrzenie na ów fenomen. 
W charakterystyczny sposób skoncentrował się na pamięci jako na świadomym 
zjawisku kojarzenia, choć podejście to różniło się od brytyjskiej tradycji asocja-
cjonizmu Johna Locke’a, Davida Hume’a, Alexandra Baina i Johna Stuarta Mil-
la. Z jednej strony, nie potrafił zaakceptować założenia, że wrażenia zmysłowe 
znajdują się u podstaw wszelkiej aktywności umysłowej i że pamięć jest mecha-
niczną operacją kojarzenia tych wrażeń. Odrzucał tzw. „mind-stuff” theories 
[teorie materiału umysłowego] brytyjskich empirystów, którzy zakładali, iż świa-
domość tworzą zespolone ze sobą materialne, mikroskopijne cząsteczki. Z drugiej 
strony, dał jasno do zrozumienia, że w przeciwieństwie do Bergsona nie zajmuje 
się metafizycznymi aspektami pamięci. W zamian badał jej działania psycholo-
giczne. 

Wybierając od początku raczej zaawansowane podejście fizjologiczne, James 
opisał „pamięć pierwotną” („primary memory”), jak ją nazywał, jako stałe podło-
że składające się z dróg nerwowych, które warunkują przechowywanie (retention). 
Takie „drogi nawykowe” („habit-worn paths”) są fizycznymi śladami w mózgu. 
Eksperymenty przeprowadzane przez Ebbinghausa zasugerowały ponadto Jame-
sowi skomplikowanie owych dróg spowodowane sieciami skojarzeń, np. wizual-
nych. James uparcie twierdził, że takie przechowywanie w pamięci to zjawisko 
fizyczne, a nie umysłowe: przechowywanie [przeszłego zdarzenia] „nie jest żadnym 
tajemniczym magazynowaniem jakiejś »myśli« w stanie nieświadomości” 42. Jego 
zdaniem, tzw. pamięć elementarna wiąże się z teraźniejszością, a nie z „autentycz-
ną” przeszłością, jak twierdzili inni, np. Binet. James pisał: „Tym natomiast, co 
pamięć elementarna nam uświadamia, jest to, co w ł a ś n i e  się wydarzyło” 43. 
Według Jamesa pamięć pierwotna nigdy nie ginie. Paradoksalnie – być może, 
należy ona do czasu teraźniejszego i łączy się z tym, co dzisiejsi neurobiolodzy 
nazywają „pamięcią operacyjną”. Te dość zagmatwane wywody istotnie wymaga-
ją rozwikłania.

James skierował swoją uwagę na „pamięć właściwą” („memory proper”), 
czyli wtórną (secondary):

Przedmiot przywoływany, we właściwym znaczeniu tego słowa, to przedmiot, który był 
w świadomości już zupełnie nieobecny, a teraz na nowo ożywa. Zostaje przypomniany, przy-
wołany, wyłowiony – żeby tak powiedzieć – z rezerwuaru, w którym wraz z innymi niezliczo-
nymi przedmiotami leżał pogrzebany i niewidoczny 44.

Przypominanie – mówił filozof – to „zjawisko p s y c h o f i z y c z n e”, mają-
ce aspekt cielesny i psychiczny. Ten pierwszy polega na „funkcyjnym pobudzeniu” 

42 W. J a m e s, Principles of Psychology. T. 1 (1890). New York 1950, s. 655. [Wszędzie tam, 
gdzie cytaty pokrywają się z tekstem skróconej wersji tego traktatu, zatytułowanej Psychology: The 
Briefer Course, przekład podaję z jej wyd. polskiego: Psychologia. Kurs skrócony. Przeł. M. Z a-
g r o d z k i. Warszawa 2002 (tu s. 249) – przypis tłum.].

43 Ibidem, s. 646 [przeł. O. M.].
44 Ibidem [przeł. O. M.]. 
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szlaków nerwowych, ten drugi zaś stanowi „świadome przedstawienie minionych 
zdarzeń [...]” 45. W tej metodzie przywoływania podkreśla się siłę skojarzeń w od-
niesieniu zarówno do przypadkowego sygnału, jak i do powiązań z przeszłym 
doświadczeniem. James minimalizował jednak zewnętrzne bodźce i koncentrował 
się na wewnętrznym pejzażu przedmiotów umysłowych, które same działają jako 
te „przypadkowe sygnały” i są w stanie uruchomić liczne wzorce pamięciowe. 
Pamięć jest własnowolnie odzyskiwana, gdy umysł może powrócić do „ciepła 
i bliskości” 46 otoczenia, nieodłącznego od pamiętanych obiektów.

Podobnie jak jego koledzy z Francji, Bergson i Janet, w celu wyjaśnienia 
procesu pamięciowego James zaproponował swą własną rozszerzoną metaforę 
opisową:

Krótko mówiąc, poszukujemy w pamięci zapomnianej myśli tak samo, jak przetrząsamy 
dom w poszukiwaniu jakiegoś zagubionego przedmiotu. W obydwu wypadkach skupiamy się 
na prawdopodobnym s ą s i e d z t w i e  rzeczy, o którą nam chodzi. Podnosimy rzeczy, pod 
którymi, w których lub obok których może się ona znajdować; a jeśli tam leży, wkrótce ją 
dostrzegamy. Rzeczy te, jeśli szukamy przedmiotu umysłowego, nie są niczym innym jak 
związanymi z nim s k o j a r z e n i a m i. Mechanizm przypominania jest więc taki sam jak 
mechanizm kojarzenia, zaś mechanizm kojarzenia, jak wiemy, nie jest niczym innym niż ele-
mentarnym prawem nawyku funkcjonującym w ośrodkach nerwowych 47.

Ale James, w przeciwieństwie do Janeta, nie zajmował się nieobecnością ani 
ciemnością, w które zapada się pamięć wtórna i z których trzeba ją wskrzesić. 
A w przeciwieństwie do Bergsona – nie zakładał, że przeszłość jest wyraźnie 
oddzielona od teraźniejszości. Dostarczył natomiast podstaw dla koncepcji cią-
głości przeszłości i teraźniejszości, wykorzystywanej później przez autorów sto-
sujących technikę „strumienia świadomości”, przede wszystkim przez Joyce’a, 
Faulknera i Woolf. W gruncie rzeczy to James jako pierwszy zdefiniował ciągłość 
strumienia:

Świadomość zatem nie jawi się sama sobie jako rozdzielona na kawałki. [...] Nie jest ona 
niczym rozczłonkowanym, ona płynie. Najbardziej naturalna jest dla niej przenośnia „rzeki” 
bądź „strumienia”. M ó w i ą c  o  n i e j  d a l e j, b ę d z i e m y  j ą  n a z y w a ć  s t r u m i e-
n i e m  m y ś l i, ś w i a d o m o ś c i  b ą d ź  ż y c i a  s u b i e k t y w n e g o 48.

W kontekście tego opisu James wyraził pogląd, że pamięć „jest czymś w ro-
dzaju bezpośredniego odczuwania”, umożliwiającego uznanie teraźniejszej myśli 
za kontynuację jakiegoś stanu z przeszłości i integrującego w ten sposób „ja”.

Intrygujący jest fakt, że autor omawianego tekstu otwarcie przyjmował wyni-
ki przeprowadzanych w jego czasach badań nad psychiką, gdy były one zbieżne 
z jego własnym zainteresowaniem mistycyzmem religijnym 49. Według Jamesa 
zjawiska paranormalne i psychiczne świadczyły o rozległym zasięgu nie zgłębio-

45 Ibidem, s. 655 [wyd. polskie: s. 249–250 – przypis tłum.].
46 Ibidem, s. 239 [wyd. polskie: s. 100 – przypis tłum.].
47 Ibidem, s. 654 [wyd. polskie: s. 248 – przypis tłum.].
48 Ibidem, s. 239 [wyd. polskie: s. 100 – przypis tłum.].
49 Od lat osiemdziesiątych XIX w. przez trzy 10-lecia James był zaangażowany w wymianę 

zdań z założycielami Society for Psychical Research [Stowarzyszenia na Rzecz Badań nad Psychiką], 
którzy – jak sądził – przyczyniali się do postępu w dziedzinie psychologii (zob. J a m e s, Essays in 
Psychical Research). W szczególności sławił Myersa, wraz z Binetem i Janetem testującego we 
Francji „nową koncepcję” naszych możliwości umysłowych (s. 188).
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nego obszaru umysłu – obszaru, który go fascynował, lecz był zakazany ze wzglę-
du na pragmatyczność i sztywne ramy jego analiz. Uznawał pamięć za cząstkę 
„normalnej” świadomości, odległej od tego mglistego innego świata świadomości 
podprogowej. Pochwaliwszy psychiatrię dynamiczną Janeta za jej odkrycie pod-
świadomego, czyli „świadomości wtórnej” 50, i rzetelnie traktując popularyzację 
tego tematu, James nakreślił swój własny kierunek:

W zestawieniu z tym życiem podprogowym i w silnej sprzeczności z nim odnajdujemy 
normalną świadomość, działającą przede wszystkim poprzez zmysły i świat materialny oraz 
władającą zdolnościami uwagi, a w szczególności pamięci, które są żałośnie małe w stosunku 
do tych, jakimi włada świadomość podprogowa. Normalna świadomość jest zatem tylko cząst-
ką naszej natury, przystosowaną głównie do „ziemskich” warunków 51.

W przeciwieństwie do tego, co nazwał „kosmicznym środowiskiem” świata 
duchowego, James umyślnie ograniczył przedmiot swoich zainteresowań do węż-
szej świadomości fizycznej, w której sytuuował normalną zdolność pamięci, 
i skoncentrował się na jej aspekcie własnowolnym 52.

Z przedstawionych uwag i komentarzy jasno wynika, że te trzy ważne postacie 
– Bergson, Janet i James – pchnęły naprzód studia nad pamięcią, ustanawiając 
z początkiem XX wieku trzy różne kierunki badań. Ostateczna analiza wskazuje, 
iż między wymienionymi myślicielami zachodzi większe podobieństwo, niż oni 
sami mogli sobie wyobrazić. Wszyscy trzej bowiem borykali się z pozostałościami 
po filozoficznym dualizmie, którego nie potrafili się pozbyć: Bergson – z domeną 
metafizyczną, Janet – ze sferą intelektualną, a James – z wymiarem duchowo-re-
ligijnym. Ponadto każdy z nich, przypisawszy poszczególnym składnikom pamię-
ci różny stopień automatyzmu, uznawał samo istnienie tego ostatniego i jego 
podrzędność. Niemniej jednak wszyscy trzej próbowali do swych wersji pamięci 
dynamicznej włączyć elementy podświadomości. Trzy różne szlaki wytyczone 
przez owych filozofów pomagają odpowiednio uszeregować tych autorów XX-
-wiecznych, którzy własne doświadczenia umysłowe w kreatywny sposób skiero-
wali na proces pamięciowy, co ujawniło się w ich utworach literackich.

Z angielskiego przełożyła Olga Mastela

A b s t r a c t
SUZANNE NALBANTIAN

MEMORY IN THE ERA OF DYNAMIC PSYCHOLOGY:  
NINETEENTH-CENTURY BACKGROUNDS

The author of the text sketches the major findings made in the field of memory research in the 
late nineteenth century, called by some “a golden age of memory,” and shows how these discoveries 
paved three different pathways for the exploration of memory by fiction writers in the twentieth 

50 Ibidem, s. 204.
51 Ibidem, s. 206–207. Jest to fragment napisanej przez Jamesa recenzji pośmiertnie wydanej 

książki M y e r s a  Human Personality and its Survival of Bodily Death.
52 Ciekawe, że Jamesa własne Notes on Automatic Writing z r. 1889 zostały zacytowane przez 

J a n e t a  we wstępie do drugiego wydania L’Automatisme psychologique z roku 1894 (s. 27). J a m e s 
z kolei przytoczył Janeta na ostatnich stronicach pierwszego tomu Principles of Psychology.
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century. She focuses, in particular, on the legacy of the three leading French and American psy-
chologists: Henri Bergson, who placed memory processes and their duration in the metaphysical 
domain, Pierre Janet, who examined the functioning of automatic memory at the famous Salpêtrière 
clinic and actually founded the school of Dynamic Psychiatry, and William James, who in fact in-
vented the notion of “the stream of consciousness,” adopted later by such eminent writers as James 
Joyce, William Faulkner and Virginia Woolf. 
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PAMIĘĆ W PERSPEKTYWIE RADYKALNEGO KONSTRUKTYWIZMU*

Niniejsza syntetyczna prezentacja stanowiska konstruktywistycznego odnośnie 
do zagadnienia pamięci nie jest prezentacją konsekwencji zastosowania domknię-
tej i ustrukturyzowanej doktryny filozoficznej, bo w żadnym razie za taką nie 
można Radykalnego Konstruktywizmu uznać 1. W roku 1987 ukazała się podsta-
wowa dla tego nurtu książka pod redakcją Siegfrieda J. Schmidta pt. Dyskurs 
Radykalnego Konstruktywizmu 2 – i dyskursem właśnie, mimo że okres najważ-
niejszych debat na ten temat już minął, Radykalny Konstruktywizm wciąż jest: 
dyskursem, dostatecznie jednolitym, by można było o nim mówić, i nie dość jed-
nolitym, by stał się niezależnym nurtem badawczym. Taka forma tego nurtu po-
zwala na owocne stosowanie jego heurystyk w naukach szczegółowych – co po-
twierdza jego przeszło 20-letnia już recepcja w humanistyce, a co nie jest przecież 
niczym niezwykłym w historii myśli filozoficznej i naukowej. Z drugiej strony, 
mówienie o Radykalnym Konstruktywizmie, zwłaszcza poza obszarem nauki 
niemieckiej, gdzie zadomowił się on w sposób wyjątkowy, natrafia na barierę 
licznych niedomówień i uprzedzeń, związanych już to z bliskością pewnych zna-
nych koncepcji naukowych (jak konstruktywizm społeczny Bergera i Luckmanna 3), 
już to z dystansem, który oddziela konstruktywistyczne modele świadomości, 
poznania czy kultury itd. od realistycznych koncepcji filozoficznych i zdroworoz-
sądkowych oglądów rzeczywistości. Większość więc prac tego nurtu ma do poko-
nania już na starcie kilka zasadniczych trudności, wśród których najważniejsze to 
niejednorodność, kłopot z klasyfikacją i konieczność innego oglądu problemów, 
które zdołały się utrwalić w humanistyce europejskiej. Choć w języku polskim 

* Opracowanie powstało jako część badań, które zostały sfinansowane ze środków Narodowe-
go Centrum Nauki, przyznanych w ramach finansowaniu stażu po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora, na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/S/HS2/00325.

1 Warto w tym miejscu wskazać na artykuł E. K u ź m y  (Pamięć w listach a pamięć we 
wspomnieniach ána przykładzie listów Stanisława Przybyszewskiego i jego książki „Moi współ- 
cześni”ñ. W zb.: Poetologie pamięci. Red. D. Śnieżko. Szczecin 2011), który również odnosi się do 
konstruktywistycznej koncepcji pamięci w wersji N. Luhmanna.

2 Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Hrsg. S . J. S c h m i d t. Frankfurt am Main 
1987.

3 Zob. P. L. B e r g e r, T. L u c k m a n n, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z so-
cjologii wiedzy. Przeł., wstęp J. N i ż n i k. Warszawa 1983.
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istnieje już kilka ciekawych ofert wydawniczych 4, które kompleksowo wprowa-
dzają do tej tematyki, to intuicja przemawia za tym, że Radykalny Konstruktywizm 
(dalej: RK) ciągle nie jest elementem normal science polskiej humanistyki. Dla-
tego, żeby uniknąć niepotrzebnego zamykania się w wąskiej enklawie znawców 
(znawcy odcięci od otoczenia łatwo zamieniają się w wyznawców), także i w tym 
miejscu warto jeszcze raz przypomnieć charakterystykę tego nurtu, tym bardziej 
że z koncepcją pamięci wiąże się interesujący epizod w jego historii.

Najkrócej, jak się da – Radykalny Konstruktywizm
Przede wszystkim – RK nie ma nic wspólnego ze strywializowanym solipsy-

zmem i relatywizmem, według których wszystko, co nas otacza, jest naszą „kon-
strukcją” i jest zrelatywizowane tylko i wyłącznie do naszej woli. O tym, jak da-
lecy od takiej opinii są konstruktywiści, niech świadczy fakt, że w żadnym z kla-
sycznych dzieł owego nurtu nie pojawiła się definicja słowa „konstrukt”. Najłatwiej 
zdefiniować główne, teoriopoznawcze założenie RK w odniesieniu do zdroworoz-
sądkowych poglądów na poznanie, określanych w filozofii mianem naiwnego lub 
hipotetycznego realizmu. Pogląd ten zakłada nieusuwalny dualizm między pod-
miotem poznającym a obiektem poznawanym 5. Dualizm ów opiera się w istocie 
na prostej, transmisyjnej koncepcji – obserwator za pomocą narzędzi poznawczych 
dokonuje oglądów zewnętrznej względem niego rzeczywistości, która jest uprzed-
nia względem poznania. Większość koncepcji teoriopoznawczych uznaje to zało-
żenie za nieproblematyczne, zajmując jedynie odmienne stanowiska w kwestii 
tego, jak obserwator to czyni. Jakich używa narzędzi? Jakie są jego cele? Jak ku-
muluje zdobytą w ten sposób wiedzę? Jakie zakłócenia mogą się pojawić w pro-
cesie poznania (lub węziej – percepcji) itd.? Od klasycznych koncepcji realistycz-
nych, opartych na Arystotelesowskiej definicji prawdy (zgodność sądu z rzeczy-
wistością) po zdania protokolarne Koła Wiedeńskiego – ambicją nauki i filozofii 
była zawsze chęć dotarcia do poznania czystego, niezapośredniczonego, prawdzi-
wego: poznania, które wolne od wszelkich zakłóceń leży u podstaw ludzkiego 
rozumu. Konstruktywizm stawia dokładnie te same pytania o to, jak funkcjonuje 
nasz aparat poznawczy, nie czyni jednakże założenia o dualizmie przedmiotu 
i podmiotu, upraszczając właściwie ten schemat: poznanie jest działaniem obser-
watora – wszystko inne to pochodne tego procesu.

Konstruktywistyczny pogląd na poznanie nie wziął się znikąd. Do jego ukształ-
towania się doprowadziło zetknięcie się kilku koncepcji filozoficznych i ściśle 
naukowych. W planie tradycji filozoficznej konstruktywizmu umieścić należy m.in. 
niektóre sądy presokratyków dotyczące natury poznania, poglądy Berkeleya, ka-

4 Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie antologie, które udostępniają w języku 
polskim źródłowe teksty z tego nurtu: Konstruktywizm w badaniach literackich. Red. E. Kuźma, 
A. Skrendo, J. Madejski. Kraków 2006. – Radykalny Konstruktywizm. Antologia. Red. B. Balicki, 
D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk. Wrocław 2010.

5 Josef Mitterer, filozof kojarzony z konstruktywizmem, choć deklarujący konsekwentnie swój 
dystans do głównego nurtu RK, twierdzi wręcz, że dualizm ten jest pozycją wyjściową całej filozo-
fii europejskiej, kanwą wszystkich koncepcji teoriopoznawczych oraz źródłem nieusuwalnych 
problemów filozoficznych. Zob. J. M i t t e r e r: Tamta strona filozofii. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. 
Warszawa 1996; Ucieczka z dowolności. Przeł. A. Z e i d l e r - J a n i s z e w s k a. Warszawa 2004. 
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tegorie poznawcze Kanta, a także, mało u nas znaną, filozofię Hansa Vaihingera 6, 
który utrwalił w dyskursie filozoficznym pojęcie „fikcji poznawczej”. W planie 
naukowym zaś – przede wszystkim tradycję cybernetyki pierwszego i drugiego 
rzędu (Heinz von Foerster), teorię systemów (Ludwig von Bartallanfy, Norbert 
Wiener), epistemologię ewolucyjną Jeana Piageta (rozwijaną w konstruktywizmie 
przez Ernsta von Glasersfelda), systemową koncepcję organizacji form życia 
(Humberto R. Maturana, Francisco Varela) oraz neurobiologiczny model funkcjo-
nowania mózgu oparty na koncepcji samoreferencji (Gerhard Roth, Wolf Singer). 
Nurt jako taki narodził się w Stanach Zjednoczonych, za jego ojców-założycieli 
uznać należy Foerstera i Glasersfelda – obaj uczeni wywodzą swój życiorys na-
ukowy z XX-wiecznych prac nad matematycznymi koncepcjami języka i umysłu. 
Co ciekawe, RK nie doczekał się jednak należytej recepcji ani w Stanach, ani 
w większości krajów europejskich, co spowodowane być mogło m.in. zupełnie 
odmiennymi tendencjami w filozofii i naukach humanistycznych tych obszarów. 
RK krystalizował się mniej więcej wtedy (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte 
XX wieku), kiedy na popularności zyskiwały koncepcje niekiedy określane zbior-
czo jako postmodernizm – postmoderniści zwalczali fundamentalizm naukowy, 
kwestionując nie tylko tradycje pozytywistyczne w nauce, lecz naukę jako taką; 
przedstawiciele konstruktywizmu, krytykując nieuświadamiane często ontologicz-
ne poglądy na prawdę naukową, oferowali zamiast porzucenia ideałów nauki  
powrót do racjonalności naukowej, jednakże w oparciu o inne założenia teoriopo-
znawcze. W oczach większości humanistów, czego dowodzą żywiołowe dyskusje 
także w Niemczech, gdzie RK zakotwiczył się najmocniej, oferta konstruktywizmu, 
choć naukowa, była o wiele groźniejsza niż koncepcje np. Derridy, bo znosiła nie 
tylko stare opozycje między naturalizmem a antynaturalizmem metodologicznym, 
lecz także (zwłaszcza koncepcja Empirycznej Nauki o Literaturze przedstawiona 
przez Schmidta, który RK uczynił zapleczem filozoficznym dla literaturoznaw-
stwa 7) podział na nauki humanistyczne i przyrodnicze, głosząc, że poglądy np. 
na społeczeństwo i rolę jednostki wywieść można z koncepcji biologicznych, nie 
popadając przy tym w redukcjonizm, jak to miało miejsce w przypadku behawio-
ryzmu.

Asumptem do powstania konstruktywistycznego modelu umysłu jako systemu 
zamkniętego operacyjnie, było m.in. znane już od dawna odkrycie przez Johanne-
sa Müllera tzw. niespecyficzności potencjału nerwowego. Okazało się, że mimo iż 
organizm żywy postrzega zewnętrzny wobec niego świat za pomocą zmysłów, to 
cała różnorodność tego świata znika tuż po akcie percepcji zmysłowej: wszystkie 
sygnały odbierane np. przez oko (natężenie światła) są przetwarzane od razu na 
wewnętrzny język systemu nerwowego, który jest najprostszym możliwym kodem, 
zawierającym jedną tylko różnicę – kodem binarnym. Jak pisał Foerster, świat 

6 H. Ve i h i n g e r, Die Philosophie des Als Ob. Lipsk 1927.
7 Zob. S. J. S c h m i d t: Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft. Frankfurt am Main 

1980; Dlaczego empiryczne badania literackie? Dlaczego nie? Przeł. A. Z a w i s z e w s k a. 
„Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2. – B. B a l i c k i: Siegener Konstruktivismus i Konstanzer Schule, 
czyli o dwóch szkołach badania recepcji tekstów literackich. W zb.: Obserwacje systemu i badania 
empiryczne. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora II. Red. B. Balicki, D. Lewiński, 
B. Ryż, E. Szczerbuk. Wrocław 2006; Empiryczna Nauka o Literaturze – kierunek w badaniach 
literackich i szkoła naukowa. „Teksty Drugie” 2010, nr 4.
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kolorów, zapachów, wrażeń i doświadczeń to dla mózgu tylko klik, klik, klik 8. 
Jeżeli tak jest, to powstaje pytanie: skąd bierze się wiedza o złożoności świata 
w „maszynie”, która działa w oparciu o tak prosty język? Z pomocą przyszła sys-
temowa koncepcja organizacji życia, sformułowana najdokładniej przez Maturanę 9, 
chilijskiego neurobiologa, współpracownika Foerstera. Maturana uznał za nieroz-
łączne zasady funkcjonowania organizmu żywego oraz prawidła jego działań 
poznawczych – źródłem wszystkiego jest zasada autopojezy, zgodnie z którą do 
zaistnienia życia konieczne są miliony procesów chemicznych sprzężonych ze sobą 
autokatalitycznie w taki sposób, że same wytwarzają warunki do swojej aktywno-
ści. Ta koncepcja tłumaczy organizację życia (a także, jak się za chwilę przekona-
my – poznania) bez odniesienia do zewnętrznych podmiotów sprawczych. System 
organizuje się sam w celu utrzymania swojej organizacji, a z czasem różnicuje się 
coraz bardziej, podlegając procesom ewolucji, które selektywnie pozwalają trwać 
tylko systemom lepiej zorganizowanym, tj. potrafiącym wytworzyć wystarczającą 
ilość zachowań koniecznych do przetrwania. Zróżnicowaniu ewolucyjnemu orga-
nizmów żywych nie ma właściwie końca, są to jednakże w każdym momencie 
procesy samorzutne, podporządkowane prawom termodynamiki, oparte na zasadzie 
samoorganizacji. O ile cały organizm wytwarza sam swoją strukturę, pobierając 
z zewnątrz tylko energię, o tyle w jego obrębie powstają systemy (np. układ tra-
wienny), które już samosterowne nie są, a także takie, które choć wytworzone przez 
system biologiczny, mają względem niego znaczący obszar autonomii – takim 
systemem (tym razem samoreferencyjnym, a nie autopojetycznym) jest system 
nerwowy. System nerwowy odpowiada za obszar kognicji, a więc obszar produ-
kowania, testowania i wdrażania modeli działań, które służą przetrwaniu całego 
organizmu. Zasada samoreferencji tego systemu głosi, że wszystkie swoje operacje 
odnosi on wyłącznie do innych swoich operacji, zmysłów zaś używa do obserwa-
cji otoczenia, z tym jednakże warunkiem, że wszelkie działania zmysłów oraz ich 
efekty są w pełni i od początku podporządkowane strukturze systemu nerwowego 
jako całości. Z tego poziomu jednakże daleko jeszcze do problemu świadomości, 
a blisko do uzasadnionego w tym kontekście podejrzenia o solipsyzm.

Nie budzi już dziś kontrowersji pogląd, że życie nie zaczyna się od jednego 
organizmu, lecz zawsze od populacji. Populacyjność oznacza, iż organizmy żywe, 
jakkolwiek autonomiczne dzięki zasadzie autopojezy, zawsze występują w otocze-
niu podobnych organizmów żywych, z którymi łączy je równoległa struktura. 
Maturana określa to zjawisko jako proces: paralelizacja struktur systemów za-
mkniętych jest koniecznym warunkiem udanej interakcji i oznacza, że od samego 
początku organizmy żywe obserwują w swoim otoczeniu dwa rodzaje fenomenów 
– środowisko, z którego pobierają energię i które jest jednocześnie źródłem zagro-
żeń, oraz inne, podobne organizmy żywe, z którymi współoddziaływanie zwiększa 
szansę na przetrwanie w środowisku. Sprawia to, że wraz z ewolucją systemu 

8 H. v o n  F o e r s t e r, O konstruowaniu rzeczywistości. Przeł. B. P a l u s. W zb.: Rady-
kalny Konstruktywizm.

9 Zob. m.in. H. R. M a t u r a n a: Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirk-
lichkeit. Ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistemologie. Wyd. 2. Braunschweig–Wiesbaden 
1985; Ontologia obserwacji. Biologiczne podstawy samoświadomości i fizykalna dziedzina egzysten-
cji. Przeł. B. R y ż. W zb.: Radykalny Konstruktywizm. – H. R. M a t u r a n a, F. Va r e l a, Der 
Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern 1987. 
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ożywionego dokonuje się jednocześnie – oczywiście na różne sposoby i z różnym 
efektem – ewolucja populacyjności jako nieodzownego warunku życia. I także za 
ten obszar aktywności odpowiada system nerwowy, co oznacza, że w systemie 
nerwowym kształtuje się pole operacji (zawsze opartych na kodzie binarnym) 
odpowiedzialne za generowanie i walidowanie działań w sferze interakcji z inny-
mi organizmami. Peter M. Hejl, który rozwija biologiczną koncepcję Maturany na 
polu koncepcji społecznych, postawił hipotezę, że silny rozwój tej sfery aktywno-
ści mózgowej u człowieka sprawił, iż nasz gatunek stanął przed pewnym zagroże-
niem: oto mózg, część systemu nerwowego odpowiedzialna za kluczowe procesy 
związane z przetrwaniem, zaczął wytwarzać zbyt dużo modeli zachowań, przy 
niedostatecznej liczbie kryteriów ich walidacji 10. Z pomocą znów przyszły proce-
sy samoorganizacji – aby móc porządkować swoje zachowania, pozostające w in-
terakcji organizmy żywe poddały się procesowi samoreferencji, a więc obserwacji 
obserwacji, na poziomie ponadindywidualnym. Innymi słowy, rosnące skompli-
kowanie mózgu wymusiło powstanie systemu zachowań w ramach populacji, 
który w procesie rozwoju stawał się coraz bardziej skomplikowany. 

To jest kluczowy moment dla zrozumienia istoty konstruktywistycznego po-
glądu na poznanie: nasz obszar kognicji, oparty na działaniu milionów sprzężonych 
ze sobą komórek nerwowych, rozwija się wraz z rozwojem sfery odpowiedzialnej 
za interakcję z innymi, podobnymi organizmami poprzez paralelizację struktur 
poznawczych. Zatem operacja konstruowania rzeczywistości przeżywanej, jakkol-
wiek odbywa się w systemie autonomicznym, korelowana jest za sprawą interak-
cji, a więc i komunikacji, z równoległą konstrukcją rzeczywistości, która zachodzi 
w innym, również autonomicznym systemie kognicji. Te uwspólnione procesy 
prowadzą do powstania symbolicznej sfery interakcji, a jednym z jej szczytowych 
osiągnięć jest wytworzenie języka naturalnego – znów systemu do pewnego stop-
nia autonomicznego, który jednocześnie pozwala znosić ograniczenia związane 
z autonomią indywidualną i zawiera (jako zbiór zachowań komunikacyjnych) cały 
szereg modeli działań, schematów pojęciowych, a także – wiemy to dzięki osią-
gnięciom również polskiego językoznawstwa 11 – językowy obraz świata. Powsta-
nie języka naturalnego, który ostatecznie jest zawsze realizacją określonych ope-
racji kognitywnych, umożliwiło nam wreszcie obserwację samych siebie i pozwo-
liło na wytworzenie obszaru kognitywnego, określanego jako świadome „ja”. 
Świadomość wynika ściśle ze społecznej tożsamości człowieka, który postrzega 
siebie – zarazem swoją odrębność i przynależność – poprzez intersubiektywnie 
wypracowane wzory komunikacji. Tę paradoksalną sytuację, w której się znajdu-
jemy stojąc pomiędzy systemem biologicznym a społecznym, dobrze oddaje tytuł 
książki Siegfrieda J. Schmidta Kognitive Autonomie und soziale Orientierung 
(Autonomia kognitywna i orientacja społeczna) 12.

Systemowe koncepcje życia, kognicji i społeczeństwa doczekały się w ramach 
RK wielu opracowań, omówień i dyskusji. Znaleziono także w tradycji nauki 

10 P. M. H e j l: Soziale Konstruktion von Wirklichkeit. W zb.: Die Wirklichkeit der Medien: 
Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Hrsg. K. M e r t e n, S. J. S c h m i d t, 
S. We i s c h e n b e r g. Opladen 1994; Universalien und Konstruktivismus. Frankfurt am Main 2001.

11 Zob. m.in. Językowy obraz świata i kultura. Red. J. Anusiewicz, A. Dąbrowska. Wrocław 
2000.

12 S. J. S c h m i d t, Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Frankfurt am Main 2003.
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i filozofii liczne poglądy, które zgadzają się z tą koncepcją, choć dotychczas pozo-
stawały raczej na marginesie głównego nurtu nauki. Nie dotyczy to, oczywiście, 
kantyzmu ani filozofii późnego Wittgensteina. Nie musimy jednak szukać daleko, 
by odnaleźć „konstruktywistę” – w pełnym znaczeniu tego słowa, choć bez żad-
nego potwierdzonego kontaktu z RK, konstruktywistyczne poglądy na naturę 
poznania miał Ludwik Fleck, który najtrafniej opisał proces konstruowania wiedzy 
jako wybitnie kolektywny. Niektóre fragmenty prac Flecka, zwłaszcza gdy pisze 
on np. o problemie rzeczywistości, mogłyby z powodzeniem wyjść spod ręki Foer- 
stera czy też Glasersfelda 13.

Wracając na chwilę do historycznych początków RK warto w tym miejscu 
wspomnieć o doktoracie Heinza von Foerstera, dorastającego w przedwojennym 
Wiedniu. Pochodził on z bogatej, mieszczańskiej rodziny, zaprzyjaźnionej blisko 
z rodziną Wittgensteinów, samego Ludwika Wittgensteina traktował jak wujka 
i jako nastolatek znał na pamięć cały Traktat logiczno-filozoficzny. Ukończył fizy-
kę na Uniwersytecie Wiedeńskim i jego myśl filozoficzna wywodzi się właśnie 
z tego kręgu. Zanim wyemigrował w 1946 r. do Stanów Zjednoczonych, napisał 
pracę doktorską Das Gedächtnis. Eine quantephysikalische Untersuchung (Pamięć. 
Dociekania kwantowo-fizykalne) 14. Praca nie doczekała się kontynuacji ani nie 
była tak przełomowa, jak chciał tego autor, z kilku jednak względów stała się 
początkiem nowego, powiedzielibyśmy za Fleckiem, stylu myślowego. Koncep-
tualizacja pamięci u Foerstera opierała się m.in. na tezie o biotechnicznie uformo-
wanych, analogicznie do genów, elementach pamięci, które dziś nazwalibyśmy 
„memami”. Jednak najbardziej znaczące było twierdzenie Foerstera, że problemy 
nauk biologicznych i fizycznych mogą zostać wyjaśnione za pomocą koncepcji, 
argumentów i empirycznych dowodów fizyki oraz chemii.

Podsumowując i dopowiadając: poznanie, a więc funkcjonowanie obszaru 
kognicji jest według koncepcji RK ściśle związane z biologiczną strukturą orga-
nizmu; poznajemy, wytwarzając w naszych obszarach kognitywnych „namacalną” 

13 Zob. L. F l e c k, O kryzysie „rzeczywistości”. W: Psychosocjologia poznania naukowego. 
Powstanie i rozwój faktu naukowego oraz inne pisma z filozofii poznania. Lublin 2006 (przeł. 
W. A. N i e m i r o w s k i): „Do idealnej »absolutnej« rzeczywistości nie zbliżamy się nawet asymp-
totycznie, gdyż zmienia się ona ustawicznie, odnawia się i oddala się od nas w tym samym stopniu, 
w jakim kroczymy naprzód. Jest to wyśniony ideał, którego treść określana jest jedynie poprzez 
przeczenie, poprzez tęsknotę za czymś innym. [...] Z egzystencji praw przyrody, których treść nie da 
się wyprowadzić wyłącznie z obeznanego z filozofią umysłu współczesnego Europejczyka, nie można 
wyprowadzić wniosków o istnieniu absolutnej rzeczywistości. Istnieją także prawa etyczne, zwycza-
je kupieckie, naganne zachowanie polityczne, nie dające się wyprowadzić z żadnego dzisiejszego 
umysłu. Czy w tym miejscu mam też wierzyć w »absolutną egzystencję«, w deus ex machina, którego 
odbiciem są prawa i zasady? Nie widzę żadnej pryncypialnej różnicy, gdyż nie ma prawa bez wyjątków, 
wszystkie są uwarunkowane kulturą, a więc zależne od rozwoju, zastępowalne przez inne, sensowne 
lub niedorzeczne, w zależności od punktu widzenia krytyka”. 

14 Praca została przedrukowana w wydanym niedawno tomie: H. v o n  F o e r s t e r, A. M ü l-
l e r, K. H. M ü l l e r, Radikaler Konstruktivismus aus Wien. Eine kurze Geschichte vom Entstehen 
und vom Ende eines Wiener Denkstils. Wien 2013. Książka ta jest interesująca z dwóch względów 
– przede wszystkim pokazuje tradycje przedwojennego środowiska naukowego związanego z Wied-
niem, wywodząc główne czynniki rozwoju konstruktywizmu ze spuścizny E. Macha, O. Neuratha 
czy Koła Wiedeńskiego. Autorzy do opisu tych zjawisk wykorzystują jednakże terminologię i koncepcję 
stylu oraz „kolektywu myślowego” L. Flecka – Fleck, który zainspirował Th. Kuhna do napisania 
Struktury rewolucji naukowych, wypiera najwyraźniej jego koncepcję paradygmatu i rewolucji.
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rzeczywistość, która z pragmatycznego punktu widzenia jest wiązką modeli dzia-
łania w środowisku; nasza konstrukcja rzeczywistości opiera się zarówno na au-
tonomii poszczególnych systemów kognitywnych, jak i na współorientacji spo-
łecznej za pomocą symbolicznych narzędzi komunikacyjnych, wykazujących 
również cechy systemu samoreferencyjnego (język naturalny); porządki organiza-
cji społecznej, kognitywnej i biologicznej, które można wyjaśniać jednolitym ję-
zykiem teorii systemów, choć ściśle się ze sobą wiążą, są do siebie niesprowadzal-
ne (konstruktywizm nie jest w tym sensie redukcjonizmem). Poznanie naukowe 
nie okazuje się zatem poznaniem prawdy, lecz działaniem społecznym, które tym 
się różni od innych, podobnych mu działań, że opiera się na bardziej złożonych 
i restrykcyjnych kryteriach oceny osiąganych wyników. Naukowy pogląd na świat 
nie jest więc jakościowo odmienny od poglądów zdroworozsądkowych czy nie-
naukowych (antyfundamentalizm naukowy RK), lecz jedynie wynika z działania 
jednostek społecznych w szczególnym subsystemie społecznym, który wytwarza 
inne kryteria poznania. W RK, choć często oskarża się go o relatywizm poznawczy, 
szczególnego znaczenia nabiera pojęcie etyki naukowej, jako niezbywalnego re-
gulatywu komunikacji w tym obszarze społecznym. Skoro wiedza konstruowana 
jest wewnątrz (systemu kognitywnego czy też społecznego), to redefinicji podlega 
także rozumienie empirii i pozyskiwania wiedzy. Mówiąc w wielkim skrócie: 
w ramach RK miarą empiryczności nie jest możliwie niezakłócone dotarcie do 
zewnętrznych bytów, transcendentnych względem kognicji, lecz intersubiektywność 
– o naturze wytwarzanej wiedzy decydują wewnątrzsystemowe kryteria jej oce-
niania i zastosowanie w praktyce życiowej. W tym kontekście unieważnia się 
podział na nauki empiryczne i nieempiryczne (czy też na Naturwissenschaften 
i Geisteswissenschaften), ponieważ produkt finalny każdego procesu poznawcze-
go zależy od sposobów wytwarzania i walidacji, a nie od zewnętrznego względem 
poznania stanu rzeczy (odpowiednio natury i kultury). Empiryczność, podobnie 
jak intersubiektywność, staje się zatem kwestią stopnia, a nie decyzji „tak” lub 
„nie” 15.

Na zakończenie tego możliwie najkrótszego zarysu stanowiska RK warto 
dodać, wychodząc naprzeciw obawom o zgubne naturalizowanie problemów hu-
manistycznych, że społeczności konstruktywistów nie udało się uniknąć pewnego 
ważkiego rozłamu. RK startował jako interdyscyplinarny projekt, który jednym 
językiem nauki miał objąć fenomeny opisywane zazwyczaj przez różne porządki 
poznawcze. Np. neurofizjologia i psychologia mają do pewnego stopnia zbieżny 
obszar badawczy, zważywszy jednak, że operują różnymi językami (a jak wiemy, 
język to nie tylko medium komunikacji, lecz także nieodzowny element każdej 
struktury społecznej, przechowujący wzory działań i kodujący odmienności), ich 
współpraca natrafia na znaczącą granicę. Dziś RK rozwija się dwutorowo: z jednej 
strony, jako dziedzina określana czasem mianem biofilozofii, skupia się na neuro-
biologicznych warunkach kognicji, z drugiej – jako epistemologia niedualistyczna 
znalazł zastosowanie zarówno w pedagogice i psychologii, jak i w nowoczesnych 
badaniach literatury, komunikacji społecznej oraz mediów 16.

15 Zob. S. J. S c h m i d t, Die Zähmung des Blicks: Konstruktivismus, Empirie, Wissenschaft. 
Frankfurt am Main 1998.

16 Zob. przywoływany już tom Die Wirklichkeit der Medien.
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Pamięć z perspektywy mózgu
Autorem najbardziej doniosłych prac w ramach RK dotyczących działania 

ludzkiego mózgu jest Gerhard Roth, który w licznych publikacjach zaproponował 
model mózgu jako dynamicznej sieci 17. Roth charakteryzuje główny organ systemu 
nerwowego człowieka jako strukturę komórek nerwowych, których liczba prze-
mnożona przez możliwość połączeń międzykomórkowych daje w praktyce nie-
ograniczoną wręcz pojemność. Jednocześnie jest to system cechujący się ogromną 
organizacją, której pełny model, mimo szybkiego postępu nauk neurologicznych, 
wciąż nie jest dostępny. Pytanie o porządek w tym systemie natrafia, zdaniem 
Rotha, na szereg kwestii, które podzielić można z grubsza na trzy obszary. Otóż 
mózg podlega determinacji ze strony trzech strukturalnych prądów: determinacji 
genetycznej, epigenetycznej oraz środowiskowej. Według Rotha najważniejsza jest 
determinacja epigenetyczna i to ona sprawia, że system nerwowy jest systemem 
zamkniętym operacyjnie 18. Gdyby działo się inaczej, mózg byłby maszyną trywial-
ną (jak automat do kawy), tj. wykonywałby jedynie zaprogramowane w kodzie 
genetycznym działania lub podlegał warunkowaniu środowiskowemu. Tymczasem 
informacje zapisane w genach oraz warunki zewnętrzne wobec organizmu to tak 
naprawdę granice jego autonomii, która jest nieodzowna do generowania zachowań.

Ontogeneza mózgu nie przebiega według żadnego przewidzianego wcześniej 
planu. Roth pisze, że porządek mózgu rozwija się poprzez kaskady sprzężonych 
ze sobą procesów samoorganizacji i samoróżnicowania, które u swojej podstawy 
mają proste operacje neuronalne. 

Najważniejsze jest [...] to, że kryteria stabilizacji oraz zmiany w mózgu muszą pochodzić 
od niego samego [...]. Nie ma w mózgu żadnej wyższej płaszczyzny decyzji i kontroli poza 
doświadczeniem samego siebie [Selbsterfahrung]. Kwestia, w jaki sposób aktywność sieci 
nerwowej powinna być kontrolowana i korelowana, rozstrzyga się w mózgu w oparciu o  w c z e ś- 
n i e j s z e  a k t y w n o ś c i. Oznacza to, że mózg organizuje siebie na podstawie swojej własnej 
historii. To jest to, co się określa mianem „samoreferencyjności”. Procesy samoorganizacji są 
zatem koniecznym założeniem samoreferencji 19. 

Zamknięcie operacyjne i samoreferencyjność mózgu mają źródło w tym, że 
kontroluje on swoje procesy za pomocą własnych doświadczeń. Pamięć – jak 
wielokrotnie podkreśla Roth – jest w związku z tym naszym najważniejszym or-
ganem zmysłowym. Jednakże zanim pamięć zostanie uruchomiona, treści postrze-
gania muszą zostać sprawdzone co do stopnia ich nowości i ważności, kryteria te 
zaś znów pochodzą z wcześniejszych doświadczeń, co prowadzi do oczywistego 
paradoksu:

popadamy w pozorne błędne koło, które charakteryzuje s a m o r e f e r e n c y j n o ś ć  jako 
naczelną zasadę organizacji mózgu. Zasada ta mówi, że musi on samodzielnie rozwinąć kryte-
ria, według których ocenia swoją aktywność, na podstawie wcześniejszych wewnętrznych ocen 
własnej aktywności. Uczenie się jest dla mózgu (a więc i dla całego organizmu) zawsze ucze-
niem się na podstawie powodzenia lub niepowodzenia działania, przy czym kryteria konieczne, 

17 G. R o t h: Poznanie i realność. Realny mózg i jego rzeczywistość. Przeł. B. B a l i c k i. 
W zb.: Radykalny Konstruktywizm; Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und 
ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt am Main 1996.

18 G. R o t h, Gehirn und Selbstorganisation. W zb.: Selbstorganisation. Aspekte einer wissen-
schaftlicher Revolution. Hrsg. W. K r o h n, G. K ü p p e r s. Braunschweig 1990, s. 167 n.

19 Ibidem, s. 178.



43PAMIĘĆ W PERSPEKTYWIE RADYKALNEGO KONSTRUKTYWIZMU

by stwierdzić powodzenie danego działania, także podlegają takim kryteriom. Tak rozumiana 
samoreferencyjność odróżnia zasadniczo mózg człowieka i innych zwierząt od najnowszych 
nawet, „uczących się” komputerów, których reguły uczenia się zadane są z góry, co znacząco 
ogranicza ich możliwość samokształcenia. Rzecz jasna, z technicznego punktu widzenia nie 
jest niemożliwe zbudowanie samoreferencyjnych komputerów. Jednakże jak tylko rozpoczę-
łyby one samodzielnie rozwijać kryteria oceny własnego działania, zyskałyby podobny zakres 
autonomii i nieprzewidywalności, jaki mają ludzie i zwierzęta 20.

Pamięć, a więc doświadczenie wcześniejszych stanów oraz konsekwencji 
przeprowadzonych w związku z nimi działań, jest nierozłącznym elementem dzia-
łania tego systemu i „przenika” jego pracę od poziomu np. prostych wrażeń wizu-
alnych, aż po skomplikowane obserwacje złożonych fenomenów i generowane na 
tej podstawie sekwencje działań.

Kolejną, ważną dla rozumienia pamięci z perspektywy mózgu kwestią jest 
szczególny sposób pracy tej ogromnej sieci neuronów i ich połączeń: holistyczność. 
Jednym ze schematów organizacji mózgu jest model topologiczny – system orga-
nizuje swoją pracę przypisując różnym obszarom mózgu różne funkcje. Np. jeże-
li sygnał nerwowy trafi do obszaru potylicznego, będzie traktowany jako podstawa 
do wytworzenia obrazu. Jednakże równocześnie mózg pracuje jako całość lub 
zespół różnych obszarów, a zasadę tę nazywa się konektywnością (łączliwością) 
– oznacza ona, że na operacjach (np. percepcyjnych) pierwszego rzędu, które 
opierają się na prostych, utrwalonych wcześniej schematach, nadbudowane są 
operacje drugiego rzędu, których rolą jest obserwowanie tych pierwszych. Dwa 
poziomy obserwacji pozwalają na przeprowadzanie działań kognitywnych na 
własnych stanach wzbudzenia. Prostym przykładem takiego działania jest reakcja 
na słowo – kiedy je percypujemy, nie postrzegamy jedynie ciągu liter (bądź dźwię-
ków), lecz uruchamiamy całą sieć skojarzeń i wcześniejszych doświadczeń zwią-
zanych z tym fenomenem. Ponadto istnieje także szczególna relacja między ope-
racjami naszego mózgu a operacjami kognitywnymi, których jesteśmy świadomi: 
każdej świadomej operacji kognitywnej można przypisać określoną liczbę wzbu-
dzeń nerwowych systemu, jednakże nie każdej sieci wzbudzeń w systemie można 
przypisać świadomy akt kognicji. Wszystko to sprawia, że nie da się przyporząd-
kować naszym wrażeniom i przeżyciom równoległych i odpowiadających im 
wzajemnie procesów neuronalnych. To, jak sami postrzegamy nasze zachowanie 
i działanie, nie musi mieć żadnego związku z tym, jak działa nasz mózg.

Jednym z takich „samoobserwacyjnych” mitów, który jest jako hipoteza nie 
do utrzymania przy obecnej wiedzy o działaniu naszego systemu nerwowego, jest 
wyobrażenie pamięci jako magazynu. Wydawać by się mogło, że ta leciwa już 
metafora dawno straciła na znaczeniu, tymczasem, jak pisze Hejl, za sprawą sil-
nego funkcjonowania komputerów w naszym życiu nawet nowsze badania doty-
czące pamięci opierają się na takim jawnym bądź ukrytym obrazowaniu 21. Na 
pierwszy rzut oka oczywista, metafora pamięci-magazynu natrafia w istocie na 
bardzo poważne trudności już na poziomie ściśle teoretycznym, choć, jak wiadomo, 

20 G. R o t h, Neuronale Grundlagen des Lernens und des Gedächtnisses. W zb.: Gedächtnis. 
Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Hrsg. S. J. S c h m i d t. 
Frankfurt am Main 1996, s. 147.

21 P. M. H e j l, Wie Gesellschaften Erfahrungen machen oder: Was Gesellschafttheorie zum 
Verständnis des Gedächtnisproblems beitragen kann. W zb.: jw., s. 300.
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żadne badania empiryczne nie potwierdziły występowania takiego obszaru w na-
szym systemie nerwowym, który odpowiadałby za pamięć. Pisze Hejl, że hipoteza 
o pamięci działającej na zasadzie magazynu pociąga za sobą wiele innych hipotez, 
których przyjęcie natrafia na liczne paradoksy. Przede wszystkim model taki za-
kłada, że doświadczenia, to, czego się uczymy, itd. składowane są w magazynie 
jako takie – słowa jako słowa, obrazy jako obrazy – jest to zatem zarazem założe-
nie epistemologii obiektywistycznej, w której umysł „odbija” zewnętrzny wobec 
niego świat. Wraz z tezą o takiej działalności mózgu pojawia się pytanie, skąd 
bierze się w nim wiedza konieczna do posegregowania, skatalogowania, składo-
wania i udostępniania pozyskanych w ten sposób „treści pamięci”? Jeżeli nie 
przyjmujemy koncepcji systemu samoreferencyjnego jako modelu działania mózgu 
i umysłu, wówczas siłą rzeczy dochodzimy do wniosku, że nasz mózg to maszyna 
trywialna – jest programowalny, otwarty na zalew informacji z zewnątrz, skazany 
na składowanie informacji o zewnętrznej referencji 22.

Maturana pisze wprost: „Pamięć, jako spichlerz reprezentacji środowiska, 
które mogłyby być przywoływane w zależności od potrzeb, nie istnieje jako funk-
cja neurofizjologiczna” 23. Przyjmuje się raczej, że trwałe struktury kognitywne są 
pewną potencjalnością, dyspozycją systemu do syntetyzowania zachowań. Funkcją 
pamięci zatem nie jest utrwalanie „minionego”, lecz udział w syntezie zachowania 
podtrzymującego autopojezę organizmu. Roth przyjmuje, że ze względu na ela-
styczność całego systemu nerwowego można powiedzieć, iż za pamięć odpowia-
dają wszystkie obszary mózgu. Można, co prawda, wyodrębnić takie jego części, 
które biorą udział w każdym akcie „zapamiętywania” (jak hipokamp czy ciało 
migdałowate – to ostatnie odpowiedzialne jest najprawdopodobniej za kryteria 
emocjonalne i „znaczniki” emocjonalne pamięci), można także wskazać, czego 
dowodzą z kolei szczególnego rodzaju schorzenia, że pamięć twarzy i czynności 
językowych da się dość łatwo wyodrębnić. Są to jednakże wyjątki potwierdzające 
regułę. Pisze Roth: 

Spór o „centrum” stał się w świetle badań neurofizjologicznych ostatnich dziesięcioleci 
dalece bezprzedmiotowy. Wszystko wskazuje na to, że wiele funkcji mózgu jest rezultatem 
sieci wielu „centrów” z bardzo skomplikowanymi mechanizmami sterowania i kompensacji, 
z której wynika charakterystyczna zwłaszcza dla bardziej rozwiniętych ssaków zaskakująca 
plastyczność. To samo dotyczy pamięci. Wiadomo już dziś, że ze względu na różne modalności 
zmysłów i typy uczenia się istnieją różne rodzaje pamięci, które częściowo lokalizowane są 
w różnych obszarach, w aktywnościach określanych zbiorczo jako „pamięć” biorą jednakże 
udział wszystkie części mózgu 24.

Zdaniem neurobiologa, nie można uznać poszczególnych neuronów za zbior-
niki pamięci, za to o wiele bardziej uzasadnione wydaje się założenie, że dane 
„treści” pamięci reprezentowane są poprzez uporządkowane zachowania całych 
związków nerwowych. Żeby zrozumieć, jak działa ów system, należy zdać sobie 
sprawę, iż w każdej chwili aktywuje on rozliczne swoje centra i nie rozdziela 
operacji, które my zwyczajowo uważamy za odmienne czynności. Przykładem jest 

22 Ibidem, s. 302.
23 M a t u r a n a, op. cit., s. 62.
24 G. R o t h, Neurobiologischen Grundlagen des Lernens und des Gedächtnisses. FEoLL. 

Paderborn 1975, s. 32. Cyt. za: S. J. S c h m i d t, Gedächtnisforschungen: Positionen, Problemen, 
Perspektiven. W zb.: Gedächtnis, s. 24.
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ścisły związek uczenia się z pamięcią: uczenie się z systemowego punktu widzenia 
to zwiększanie frekwencji przepływu sygnału przez ścieżki połączeń nerwowych, 
które wywołuje zmiany w działaniu całego systemu. Roth ujmuje to w ten sposób:

Wszystkie procesy uczenia się łączy w mózgu to, że aktywność neuronalna prowadzi do 
utrwalających się zmian w systemie, powodujących modyfikacje zachowania. Uczenie się 
można zatem określić jako następujące po sobie, uzależnione od aktywności zmiany w prze-
biegu funkcji w mózgu. Program, według którego koordynowane są owe przebiegi w mózgu, 
opiera się na specyficznych wzajemnych stosunkach komórek nerwowych. Stosunki te z kolei 
określa znów wzór przełączeń oraz aktywność poszczególnych połączeń. Inaczej niż w syste-
mach technicznych – nie można w mózgu odróżnić sprzętu od oprogramowania. P r o g r a m 
t k w i  w  a r c h i t e k t u r z e  c a ł e g o  s y s t e m u. Wynika z tego, że każda zmiana progra-
mu, każdy proces uczenia się opierać się musi na modyfikacji wzajemnych oddziaływań między 
komórkami nerwowymi 25.

Materialne „przełączniki” neuronów i całych obszarów nerwowych są podsta-
wą dla procesów pamięci i uczenia się, nie pozwalają wszakże ani jednego, ani 
drugiego zlokalizować w geografii mózgu. Dopiero bardzo złożone współoddzia-
ływanie sprzężonych obszarów, sterowanych w dużej mierze przez system lim-
biczny, umożliwia powstanie zarządzanego przez mózg kompleksu wzajemnie 
uzupełniających się funkcji, które określamy jako pamięć i uczenie się. Badania 
przypadków uszkodzeń mózgu i amnezji pokazują, że schorzenia te rozpoczynają 
się na ogół od systemu limbicznego. Uszkodzenia pamięci wynikają „pierwotnie 
nie z uszkodzeń poszczególnych obszarów mózgu, gdzie składowane są engramy 
[tj. ślady pamięci – B. B.], lecz z przerwania cykli przełączeń, które umożliwiają 
uzależnione od aktywności zmiany w transmisji synaptycznej kory mózgowej” 26. 

Kolejnym ważnym elementem konstruktywistycznej koncepcji pamięci jest 
stosunek złożonych i samosterownych procesów do świadomości. W jaki sposób 
bowiem dynamiczna struktura sprzężonych neuronów, działajaca w oparciu o cią-
gły ruch i przebudowę ścieżek połączeń, pozwala funkcjonować świadomości, 
w której dostępne są stabilne, z naszego punktu widzenia, obiekty? Przede wszyst-
kim, jak piszą Michael Stadler i Peter Kruse, należy pamiętać, że procesy świado-
mości to zaledwie ułamek wszystkich procesów w systemie nerwowym oraz że są 
to procesy o wysokim skomplikowaniu, które nie opierają się na zasadzie prostej 
przyczynowości 27. Badacze przyznają, że granica między tymi dwoma obszarami, 
jakkolwiek funkcjonalnie oczywista, nie daje się wciąż zbadać na tyle dokładnie, 
by można było przedstawić pełny model świadomości. Koncepcje opisujące zja-
wisko stabilnych obiektów pamięci (ściśle powiązane z postrzeganiem) opierają 
się na koncepcji atraktorów, wywodzącej się z matematycznej teorii chaosu 28. 

25 R o t h, Gehirn und Selbstorganisation, s. 15.
26 W. S i n g e r, Die Entwicklung kognitiver Strukturen – ein selbstreferentieller Lernprozess. 

W zb.: Gedächtnis, s. 125.
27 M. S t a d l e r, P. K r u s e, Visuelles Gedächtnis für Formen und das Problem der Bedeu-

tungszuweisung in kognitiven Systemen. W zb.: jw., s. 250 n.
28 Teoria chaosu opiera się w zasadzie na trzech aksjomatach: pierwszy mówi, że systemy 

chaotyczne działają wprawdzie deterministycznie (tzn. ich działanie jest działaniem w zupełności 
określonym przez prawa i reguły), ale – zgodnie z drugim aksjomatem – ich zachowanie jest mimo 
to praktycznie nieprzewidywalne, ponieważ na gruncie nieznanej liczby i prędkości sprzężeń zwrot-
nych nawet minimalne zmiany warunków wyjściowych mogą powodować maksymalne oddziaływania. 
Trzeci aksjomat mówi, że w takich dynamicznych systemach, gdy są one pozostawione same sobie, 
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Według Stadlera i Krusego atraktory, jako samorzutne, stabilne stany systemów 
chaotycznych odpowiadają za to, co nazywamy „znaczeniem”. Atraktory powsta-
ją z wewnętrznej dynamiki procesów, znajdując optymalne wielkości, przy mini-
malnym zużyciu energii – są to porządki samorzutne, które utrzymują swoją sta-
bilność w zależności od stabilności całego systemu, dopuszczającego ich powsta-
nie. Koncepcja atraktorów (która odpowiada z grubsza psychologicznemu pojęciu 
schematu poznawczego) pozwala wyjaśnić płynność pamięci, a także pewną 
grupę złudzeń wzrokowych, określanych jako „obiekty multistabilne”. Są to np. 
obrazy, których treść mogą stanowić różne obiekty, a wpływ na to, jak je odbie-
rzemy, ma zastosowany przez nas schemat poznawczy. Jednym z najsłynniejszych 
tego typu rysunków jest obraz Josepha Jastrowa przedstawiający królika i/lub 
kaczkę – w zależności od tego, jaki schemat poznawczy uruchomimy. Na takich 
właściwościach stabilizowania postrzeganych obiektów w naszej kognicji opiera 
się także współczesna sztuka malarska, np. surrealizm.

Fenomen, który zwykliśmy, jako świadomi „użytkownicy” naszego mózgu, 
nazywać pamięcią, umieszcza się w RK w porządku wspomnień („Erinnerung”). 
Maturana pisze: 

To, co obserwator nazywa „wspomnieniem” lub „pamięcią”, nie może oznaczać procesu, 
w którym obserwator konfrontuje każde nowe doświadczenie z kumulowaną wiedzą o swoim 
środowisku, lecz jest wyrazem zmodyfikowanego systemu, gotowego syntetyzować zachowa-
nie relewantne dla aktualnego stanu aktywności systemu 29. 

Pogląd, którego treścią jest zacytowane zdanie, to w gruncie rzeczy kolejna 
próba odrzucenia potocznych przekonań o naturze pamięci – pamięć (jako zbiór 
operacji systemu nerwowego, w których utrwala się określone modele zachowań 
i działań) ma niewiele wspólnego z porządkiem „przypominania” czy też „wspo-
mnień”. Gebhard Rusch, który sformułował koncepcję pamięci opierając się na 
konstruktywistycznym modelu kognicji 30, twierdzi, że wspomnienia należy umie-
ścić nie w planie odtwarzania wcześniejszych doświadczeń, lecz w planie postrze-
gania.

Zacząć trzeba od odróżnienia wrażeń zmysłowych od postrzegania. Wrażenia 
zmysłowe określimy jako dane, których dostarczają nam zmysły po wstępnym 
opracowaniu. Postrzeganie zaś oznacza uruchomienie utrwalonych schematów 
opracowywania danych (łączenia, eliminowania, nadawania kształtu itd.). W ze-
szytach do ćwiczeń dla szkoły podstawowej spotyka się czasem zadanie, które 
polega na połączeniu ze sobą ponumerowanych kropek, które zmieszane są z in-
nymi nienumerowanymi kropkami. Kiedy połączymy te pierwsze według określo-
nego cyframi porządku, otrzymamy rysunek. Trzymając się tej ilustracji, powiemy, 
że zmysły dostarczają nam jedynie obrazu zmieszanych kropek, dopiero postrze-
ganie, jako proces porządkujący wrażenie zmysłowe, pozwala rozpoznać (lub lepiej: 

tj. gdy są odizolowane od środowiska, mogą się wytworzyć pewne wzory i porządki – atraktory, 
zwane też wartością własną. Zob. I. P r i g o g i n e, Die Gesetze des Chaos. Frankfurt am Main 1995. 
– H. v o n  F o e r s t e r, Gegenstände: greifbare Symbole für (Eigen-)Verhalten. W: Sicht und Einsicht. 
Versuche zu einer operativen Erkenntnisstheorie. Heidelberg 1999.

29 M a t u r a n a, op. cit., s. 62. 
30 G. R u s c h, Erkenntnis, Wissenschaft, Geschichte. Von einem konstruktivistischen Standpunkt. 

Frankfurt am Main 1987, s. 290–416.
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wytworzyć) porządek w tym materiale i nakreślić schemat. Struktury, które po-
zwalają na taką pracę (koncepcje kognitywne, schematy, frames), są również tym, 
co umożliwia rozpoznawanie (osób, rzeczy, związków między obiektami itd.). 
Rusch określa wspomnienia jako rodzaj postrzegań („Wahrnehmung”), których 
synteza nie musi się wiązać ze stymulacjami sensorycznymi. Wspomnienia są 
podobne do rozpoznawania, z tym zastrzeżeniem jednak, że brakuje im charakte-
rystycznego kontekstu postrzegania zmysłowego. Oznacza to, że za powstawanie 
wspomnień odpowiedzialne są tego rodzaju mechanizmy, jakie biorą udział w wy-
twarzaniu postrzegania wrażeń zmysłowych – czyli tak jak dokonujemy selekcji 
widzianych kropek, wybierając tylko te, które się układają w całość, tak i analo-
gicznej selekcji dokonujemy przypominając sobie jakieś zdarzenie. Rusch mówi 
wprost, iż zamiast używać sformułowania „sięganie do pamięci” powinniśmy 
stosować wręcz określenie „elaboracja wspomnień” – różnica polega na tym, że 
rolą tego typu postrzegania nie jest przywołanie minionych zdarzeń lub doświad-
czeń takimi, jakie były „naprawdę”. Jego rolą jest podnoszenie spójności aktualnie 
czynionych działań – jako system biologiczny nie funkcjonujemy ani w przeszło-
ści, ani w przyszłości. Do przeprowadzenia działań konieczna jest jednakże se-
kwencyjność: nawet najprostsze czasem czynności, które wykonujemy codziennie, 
wymagają od naszej kognicji, żeby porządkowała kolejne etapy realizacji działania, 
rejestrując krok poprzedzający aktualny etap realizacji i przewidując konsekwen-
cje aktualnego kroku dla kroku następnego. Sekwencyjność działań, towarzysząca 
jej praca kognicji, rekurencyjność działania systemów samoreferencyjnych oraz 
komunikacyjna konieczność stabilizowania opisów własnych są jednocześnie 
źródłem reifikacji procesu działania – innymi słowy: źródłem pojęcia przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości. Czytamy w definicji Ruscha:

Wspomnienia (w formie, w jakiej jawią się świadomości) nie są elementami pamięci jako 
funkcji neurofizjologicznej i psychologicznej. Są one raczej, podobnie jak postrzegania i wy-
obrażenia [Vorstellung], syntetyzowane w skomplikowanej współgrze kognitywnych struktur 
i procesów jako specyficzny typ fenomenów świadomości. Czasowa stabilność struktur kogni-
tywnych, skorelowanych z takimi fenomenami świadomości (jako trwała aktywność bądź re-
aktywność), jest przy tym koniecznym, ale niewystarczającym warunkiem. Wydolności pamię-
ciowe organizmu wykraczają dalece poza jego świadome możliwości przypominania 31.

Pojawiające się w świadomości w r a ż e n i e  z m y s ł o w e  o p a t r z o n e 
m o d u s e m  p r z e s z ł o ś c i  może zostać wzmocnione poprzez koncentrację na 
nim uwagi oraz przez jego werbalizację. Wszelkie formy „materializacji” wspo-
mnień, niezależnie od tego, czy tylko ustne, czy również pisemne, są szczególną 
formą e l a b o r a c j i  w s p o m n i e ń, tj. nadania im określonej formy i uporząd-
kowania materiału w ten sposób wytworzonego.

Rezultatem takich elaboracji może być opowiadanie jako próba sformułowania 
i reifikacji tzw. przeszłości, która jawi się nam jako główny cel pamięci. Tym samym 
elaboracje pamięci podlegają działaniom, wynikającym z nadawania im formy 
opowiadania, m.in. kompensacji, która jest nieodzowną cechą wszelkich działań 
poznawczych 32. Materializacja wytworzonych tą drogą wspomnień staje się jed-
nocześnie elementem intersubiektywnym – żeby sformułować wrażenie zmysłowe 

31 G. R u s c h, Erinnerungen aus der Gegenwart. W zb.: Gedächtnis, s. 284.
32 Zob. ibidem, s. 286.
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w postaci wspomnienia, trzeba użyć narzędzi: pierwszym i najbardziej oczywistym 
narzędziem jest język, który jako narzędzie komunikacji wynika z – wspomnianej 
już wcześniej – paralelizacji struktur kognitywnych jednostek pozostających w in-
terakcji. Pierwszym zatem uporządkowaniem, któremu podlegają treści pamięci, 
są struktury językowe – nawet jeżeli dokonując elaboracji wspomnień wytworzy-
my wrażenia obrazu, zapachu, motoryki ciała itd., to i tak ich komunikowanie się 
w środowisku społecznym oznacza wykorzystanie językowych sposobów wyra-
żania. Kolejnym uporządkowaniem wspomnień są bardziej złożone struktury 
i formy opowiadania, jeżeli zaś jesteśmy uczestnikami społeczeństwa – takiego 
jak społeczeństwo polskie na początku XXI w. – wówczas dysponujemy nie tylko 
formami porządkowania wspomnień, lecz także formami, które mają określone 
tradycje, użycia, a zarazem funkcjonują w określonych i dynamicznie zmieniających 
się mediach. Innymi słowy: wstępując do struktur społecznych, dostosowując 
strukturę naszej kognicji do interakcji, podlegając socjalizacji na różnych poziomach 
organizacji społecznej (od rodziny po zespół badawczy na uniwersytecie), uczymy 
się – począwszy od języka, a skończywszy na skomplikowanych strukturach nar-
racyjnych (dzienniki, wspomnienia, pamiętniki, życiorysy itd.) – jak opracowywać 
wrażenia zmysłowe, których nasza kognicja dostarcza nam na podstawie neuro-
nalnych „pozostałości” po wykonanych działaniach. Jeżeli zdamy sobie sprawę, 
jak długa jest droga kognitywna, prowadząca od warunków środowiskowych, 
w których powstało dane zdarzenie, poprzez jego percepcję i postrzeganie przez 
system kognitywny, poprzez walidację danego doświadczenia (nowe/znane, waż-
ne/nieważne), utrwalenie jego śladu w zmiennych przebiegach połączeń nerwo-
wych, wreszcie elaborację wrażenia zmysłowego wytwarzanego pod presją prag-
matyki „tu i teraz” i jego materializację za pomocą narzędzi interakcji społecznej, 
wymuszających konwencjonalną kompensację luk w logicznym porządku wydarzeń 
– to tylko z bardzo wielkim trudem zdołamy utrzymać tezę, że wspomnienia od-
syłają nas do wydarzeń obiektywnie zaistniałych w przeszłości. Jest wysoce wąt-
pliwe, czy odsyłają nas nawet do wrażeń subiektywnych. O wiele rozsądniejszym 
i prostszym wnioskiem płynącym z analizy omawianego modelu pamięci indywi-
dualnej jest wniosek o konstruktywnym charakterze naszej tzw. pamięci, która – 
jako aktywność poznawcza i kognitywna – nie służy obiektywizacji przeszłości, 
lecz udziałowi w społecznej grze. W tym sensie nie pamiętamy, lecz przypomina-
my sobie, a podstawą elaboracji wspomnień jest aktualny stan naszej kognicji 
i systemu nerwowego.

Pamięć społeczna
Dopełnieniem konstruktywistycznych dociekań o pamięci jest koncepcja pa-

mięci społecznej Hejla 33. Twierdzi on, opisując – jak Talcott Parsons – jednostki 

33 Koncepcję tę należy odróżnić od koncepcji systemów społecznych N. Luhmanna, którego 
często przedstawia się jako „konstruktywistę” wśród socjologów, co jest dużym uproszczeniem. 
Zdumiewający i niewątpliwie cenny dorobek Luhmanna w obszarze systemowych modeli 
społeczeństwa nie wynika jednak z prostej kontynuacji konstruktywistycznego stylu myślowego, co 
on sam często podkreślał i co wynika choćby z jego stosunku do koncepcji autopojezy. Luhmann 
twierdził, że system społeczny jest autopojetyczny, co pozostaje w sprzeczności z intencją Maturany, 
który cechę tę przypisywał wyłącznie organizmom żywym. Zob. N. L u h m a n n, Systemy społeczne: 



49PAMIĘĆ W PERSPEKTYWIE RADYKALNEGO KONSTRUKTYWIZMU

społeczne jako jednostki analityczne, że systemy społeczne powstają z wielkości 
dwóch rodzajów: komponentów i organizacji, którą komponenty stwarzają. O sys-
temie społecznym możemy mówić wtedy, gdy pewna liczba uczestników społe-
czeństwa wytwarza (lub przejmuje) wspólną konstrukcję rzeczywistości i oddzia-
łuje na siebie wzajemnie w pośrednim lub bezpośrednim odniesieniu do niej. Tego 
rodzaju wytwory wynikają z procesów negocjacji społecznej, zawierają społeczne 
modele działań i normy i są fundamentem wspólnotowości dla danej grupy uczest-
ników (czyli systemów kognitywnych zorganizowanych samoreferencyjnie). Po-
nieważ wszystkie działania w systemie społecznym odnoszą się do określonej 
konstrukcji rzeczywistości i jej przypisanych modeli działania i norm, Hejl określa 
system społeczny jako synreferencyjny (tj. będący wypadkową samoreferencji 
kognicji komponentów i samoreferencji organizacji społecznej). W momencie, gdy 
jednostki wytwarzają wspólną rzeczywistość, stają się jej aktywnymi komponen-
tami, siłą rzeczy podlegającymi podwojonemu uporządkowaniu systemowemu – 
przez system społeczny, który współtworzą, oraz przez system kognitywny, który 
charakteryzuje jego uczestnika jako byt autonomiczny 34.

Systemy synreferencyjne charakteryzuje selektywność oraz relatywna niezależ-
ność ich komponentów, tzn. że system ogranicza wpływ na swoją strukturę zarów-
no czynników zewnętrznych (środowiska), jak i wewnętrznych (komponentów). 
Hejl wpisuje się tym samym w tę tradycję socjologiczną i filozoficzną, w której 
społeczeństwo nie jest traktowane jak zbiór wolnych jednostek związanych ze sobą 
umową społeczną (Rousseau, Hobbes, Kant), lecz jako fenomen natury, wynika-
jący z naturalnych procesów samoorganizacyjnych (tradycja Comte’a i współczes- 
nej socjologii naukowej). Sięga zresztą do tradycji, odwołując się, w kontekście 
rozważań o pamięci, do problemu różnicowania się społeczeństwa – za podstawę 
przyjmuje tu rozróżnienie na wspólnotę („Gemeinschaft”) i społeczeństwo („Ge-
sellschaft”).

Na poziomie organizacji systemowej w s p ó l n o t ę  charakteryzuje ograni-
czona liczba uczestników, gęsta sieć interakcji, jeden obowiązujący obraz świata 
i związana z nim homogenizacja zachowań jego komponentów. Wspólnotę cha-
rakteryzuje ponadto dominująca rola religii i tradycji, integracja doświadczeń in-
dywidualnych na poziomie społecznym, łatwość komunikacji oraz niski potencjał 
konfliktu. Członków wspólnoty cechuje niewielki stopień indywidualności, co 
oznacza duże podobieństwa w sposobach reagowania na zdarzenia zewnętrzne 
i swoistą „solidarność mechaniczną”. Wspólnotowość charakterystyczna jest 
zwłaszcza dla niepiśmiennych pierwotnych grup społecznych, w których rzeczy-
wistość stabilizuje się za pomocą pamięci indywidualnej oraz zrytualizowanej 
i ściśle przestrzeganej obrzędowości. Pamięć społeczna zależy tu w dużej mierze 
od możliwości elaborowania wspomnień przez najstarszego uczestnika wspólnoty, 
przy czym wiedza nie jest zbierana i kumulowana po to, by ją dowolnie przywołać, 
lecz podlega ciągłej aktualizacji z punktu widzenia aktualnego stanu systemu. 
Wiedza osadza się ostatecznie w łatwych do zapamiętania narracjach mitycznych 

zarys ogólnej teorii. Przeł. M. K a c z m a r c z y k. Kraków 2007. – H e j l, Wie Gesellschaften Er-
fahrungen machen [...].

34 Granica między oboma porządkami systemowymi dotyka w istocie jednego z kluczowych 
problemów nauk społecznych, czyli współwystępowania procesów integracji i indywidualizacji.
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i obrzędowych, które stają się podłożem wspólnej i bardzo konserwatywnej kon-
strukcji rzeczywistości.

S p o ł e c z e ń s t w o, w jego typie idealnym, jest właściwie zaprzeczeniem 
wspólnoty: może posiadać nieograniczoną liczbę członków, m.in. dlatego, że kon-
strukcja rzeczywistości jako twór podlega lokalnym reinterpretacjom; nigdy nie 
dochodzi do interakcji wszystkich ze wszystkimi, siłą rzeczy więc pojawia się 
selektywność i hierarchiczność struktur społecznych, kosztem osłabienia roli reli-
gii i siły oddziaływania tradycji. Zachowanie członków społeczeństwa wykazuje 
w ramach tegoż społeczeństwa znaczące różnice, wzrasta ich indywidualność 
i rośnie niepewność w podejmowaniu decyzji, zwiększa się także potencjał kon-
fliktu. Komunikacja jest zróżnicowana: powstają subsystemy, które dostosowują 
modele komunikacji do lokalnych potrzeb, przy czym poszczególny uczestnik 
społeczeństwa może przynależeć i realizować modele komunikacyjne wielu sub-
systemów społecznych. Ważną, także w kontekście problemu pamięci społecznej, 
cechą rozwiniętych systemów społecznych jest ich dynamiczny charakter – są one 
bowiem, z jednej strony, stabilizowane poprzez zwiększoną selektywność organi-
zacji systemowej, z drugiej strony jednak – rosnący indywidualizm uczestników 
(komponentów) społeczeństwa może prowadzić do sytuacji, w której zmiany 
w obszarach komponentów prowadzą do procesów reorganizacji ponadindywidu-
alnych struktur społecznych. Jak pisze Hejl:

Modulacja dynamiki komponentów, tzn. wynikające z doświadczeń społecznych przemia-
ny punktów widzenia oraz jawiących się z tej perspektywy działań, pozostaje dla organizacji 
systemu nieznacząca tak długo, jak długo nie zostanie przekroczony poziom ich widoczności 
[Auffälligkeitniveau], który jest w każdym systemie określany inaczej. Wiedzie to do fenome-
nu autonomizacji organizacji w stosunku do indywidualnych działań komponentów. Jeżeli 
jednak poziom ten zostanie przekroczony i nie dojdzie przy tym do wykluczenia danego człon-
ka systemu, wówczas następują procesy reorganizacyjne [...]. Tego rodzaju przemiany prowa-
dzą do całej kaskady procesów dostosowawczych, aż do momentu kiedy labilny układ stosun-
ków zoptymalizuje się w stanie równowagi 35.

Innymi słowy, cechą charakterystyczną systemów społecznych, które nie są 
poddane „rygorom” właściwym wspólnocie, jest dynamika oparta na sprzężeniu 
zwrotnym między aktywnością w obszarze jego komponentów a organizacją sys-
temu, częściowo tylko autonomiczną lub też posiadającą autonomiczność czasową. 

Jak się nietrudno domyślić, dynamiczna struktura społeczna wpływa także na 
specyfikę społecznego obszaru doświadczeń – w tym pamięci. Ponieważ w społe-
czeństwie za sprawą selektywnej organizacji nikt nie jest w stanie doświadczać 
wszystkich zdarzeń, relewantnych dla systemu, różnicowaniu podlegają także 
postrzeganie społeczne i reakcja na zewnętrzne bodźce, choć schemat reakcji 
okazuje się ten sam – dany input, który jest postrzegany w przestrzeni wspólnej 
określonej dynamicznej struktury społecznej, podlega opracowaniu zgodnie z ak-
tualnym stanem jego organizacji. Hejl przywołuje przykład przedsiębiorstwa, 
które w zależności od tego, w jakiej jest kondycji finansowej i jakie ma możliwo-
ści reorganizacji, może różnie zareagować na pojawienie się innowacji na rynku. 
Albo może być zainteresowane jej przyjęciem i wprowadzeniem do własnego 
cyklu produkcji, albo może ją postrzegać jako zagrożenie, kiedy nie ma dość środ-

35 H e j l, Wie Gesellschaften Erfahrungen machen [...], s. 315.
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ków, żeby tę innowację przyjąć. Społeczeństwa, podzielone na subsystemy, należy 
zatem opisywać za pomocą ich aktualnych „stanów”, które z kolei nie są fenome-
nami izolowanymi, lecz powstają w dynamicznych sieciach między komponenta-
mi – właściwość określającą przyjęcie bądź aktywowanie danych stosunków inter- 
akcyjnych nazywa się (podobnie jak to miało miejsce w przypadku systemu ner-
wowego) konektywnością (związkami oddziaływań) systemu 36. Hejl odróżnia od 
siebie konektywności pierwszego rzędu, tj. takie, które są historycznie wypraco-
wanymi modelami interakcji i reakcji na impuls z zewnątrz oraz konektywności 
drugiego rzędu, których zadaniem jest dokonywanie selekcji konektywności 
pierwszego rzędu, co z kolei pozwala ustalić schematy reagowania na impuls 
z zewnątrz zgodnie z porządkiem (synreferencją) systemu społecznego. Oznacza 
to, że system przypisuje znaczenie określonemu impulsowi z zewnątrz zgodnie 
z aktualnym stanem nadbudowanych na sobie związków oddziaływań jego kom-
ponentów – czyli konektywności.

Tak zdefiniowany system „uczy się”, tj. zapamiętuje i przypomina sobie – po-
przez zmianę w strukturze swojej konektywności (uczenie się) bądź uruchomienie 
utrwalonej już konektywności (przypominanie). Hejl podaje jako przykład obecność 
przedstawicieli teologii w niemieckich zespołach akademickich, mimo że tradycja 
rozdziału Kościoła od państwa jest w Niemczech długa. Teologowie mają swoje 
miejsce w nauce niemieckiej nie dzięki temu, co mówią lub robią, lecz dlatego, że 
na podstawie historycznie wytworzonych konektywności, które nie zostały znie-
sione, mogą odgrywać taką rolę – ich obecność jest właśnie pamięcią systemu 
akademickiego w Niemczech 37.

Tego rodzaju pamięć społeczna nie przekłada się bezpośrednio na pamięć 
(właściwie: elaboracje wspomnień) poszczególnych uczestników systemu, lecz 
jest bardzo ważnym elementem współkonstytuującym indywidualne konstrukcje 
rzeczywistości, ponieważ ma moc przypisywania znaczenia. Skomplikowanie 
sytuacji jednostki w społeczeństwie podnosi fakt, że niemal zawsze jesteśmy jako 
członkowie społeczeństwa komponentami różnych, sąsiadujących subsystemów 
społecznych i podlegamy tym samym różnym konektywnościom i pamięciom 
społecznym. Będąc członkami rodziny, drużyny piłkarskiej, częścią zespołu w za-
kładzie pracy, tworząc kręgi koleżeńskie, grupy zainteresowań itd. jesteśmy także 
beneficjentami wielu, różnie zorganizowanych pamięci społecznych.

Podsumowanie
Z konstruktywistycznego punktu widzenia pamięć jako część praktyki życia 

podlega trzem dynamicznym, powiązanym ze sobą porządkom. Jako b y t y  zor-
ganizowane autopojetycznie dysponujemy systemem nerwowym, pracującym na 
podstawie kumulowanych doświadczeń w postaci zmiennej architektury połączeń 
nerwowych w naszym mózgu. Zarówno nabywanie wiedzy kodowanej elektroche-
micznie, jak i jej wykorzystywanie podporządkowane są ściśle pragmatyce repro-

36 W odróżnieniu jednak od systemu nerwowego, w którym pojęcie to określa cały zbiór neu-
ronalnych interakcji, tu konektywność opisuje wirtualną przestrzeń interakcji komponentów systemu 
– ich potencjalną zdolność do komunikowania się.

37 H e j l, Wie Gesellschaften Erfahrungen machen [...], s. 327.
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dukcji i przetrwaniu organizmu. Jako ś w i a d o m e  j e d n o s t k i, posiadające 
kognicję zdolną do obserwacji otoczenia i przeprowadzania działań, dysponujemy 
umiejętnością elaboracji wspomnień – podobnych do wrażeń zmysłowych feno-
menów świadomości, które wykorzystują jedynie znikomą ilość wiedzy „magazy-
nowanej” przez nasz system nerwowy. Wytwarzając wspomnienia, materializując 
je za pomocą mediów (języka, pisma, tekstu), dostosowujemy ich formę do spo-
łecznych środków wyrazu, które, z jednej strony, umożliwiają nam obserwację nas 
samych, z drugiej – pozwalają nam brać udział we współtworzeniu rzeczywistości 
społecznej. Wreszcie jako k o m p o n e n t y  s y s t e m ó w  s p o ł e c z n y c h  sami 
stajemy się, poprzez zanurzenie w sieci międzyludzkich organizacji, nośnikami 
pamięci społecznej – struktur porządkujących nasze działania i opisujących nasze 
miejsce w rzeczywistości. Na żadnym z tych poziomów organizacji pamięć nie 
służy przenoszeniu doświadczeń w czasie, nie służy magazynowaniu raz pozyska-
nej wiedzy, lecz jest potencjalnością systemową, która pozwala na syntetyzowanie 
działań i kształtowanie egzystencji „tu i teraz”. Linearne i przestrzenne metafory 
naszej przeszłości czy też narracyjne obrazy przebiegu naszego życia wytwarzają 
w nas przeświadczenie, że mamy dostęp do tego, co „było”, z perspektywy tego, 
co „jest”. Przeszłość jest iluzją teraźniejszości, potrzebną i użyteczną funkcją na-
szego przebywania w świecie, jest obiektem podlegającym negocjacji społecznej. 
My nie tyle używamy przeszłości do aktualnych celów – my ją stwarzamy, by móc 
się potem do niej odnieść. Jak głosi znane porzekadło, życie jest sztuką w miarę 
doskonałego samooszukiwania się – z konstruktywistycznego punktu widzenia 
jednakże nie jest to powód do troski.
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MEMORY IN RADICAL CONSTRUCTIVISM PERSPECTIVE

The article presents the concept of memory within the limits of Radical Constructivism. In the 
first part the author describes the characteristics of this approach and its attitude to the classical 
conceptions of cognition and knowledge. Radical Constructivism is viewed as a trend in philosophy 
of science which derives human cognitive abilities from his biological nature and autopoietic or-
ganisation, which justifies the view that human cognitive system is a closed system that shapes 
knowledge about the world in the form of action construct models of the natural world. In the second 
part the author discusses constructivist models of memory, understood as a neurological, conscious-
ness, and social phenomenon. The memory seen from a neurological perspective is contained in the 
architecture of neural connections, as a matter of consciousness it is defined as an ability of memories 
elaborations and their arrangement for social negotiations, while social memory is explicated by 
structures of units interaction bound by supra-individual relations of systemic nature.
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Zarys problematyki
Koncepcje operujące pojęciami pamięci kulturowej i pamięci zbiorowej stały 

się w krótkim czasie przyczynkiem do rozpoczęcia ożywionej dyskusji nad rolą 
i funkcjami pamięci w szeroko rozumianej humanistyce. Poszczególne dziedziny 
nauki, adaptując i przekształcając wyrosłe z namysłu nad zagadnieniem pamięci 
zbiorowej i kulturowej spostrzeżenia, poszerzały zarówno pole badawcze memory 
studies, jak i spektrum własnych zainteresowań. Stąd też istotnym elementem 
współtworzącym badania nad pamięcią stały się koncepcje wywodzące się m.in. 
z literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, z badań nad wizualnością, z nauk społecz-
nych czy historycznych.

Doprowadziło to do powstania teorii, w których równie ważnym punktem 
odniesienia, co namysł nad pojęciem pamięci kulturowej, są metodologie wyrosłe 
z poszczególnych dyscyplin nauk humanistycznych. Ich funkcjonowanie wymaga 
najczęściej określenia relacji między dyskursami, a także wypracowania efektywnych 
narzędzi, przystosowanych do analizy konkretnego materiału. Jednym z obszarów 
takich badań jest sprawdzanie, czy, i w jakim stopniu, koncepcja pamięci kulturowej 
może być przydatnym narzędziem analizy literatury.

Próby scharakteryzowania relacji między pamięcią kulturową a literaturą 
podejmują badacze parający się zarówno literaturoznawstwem, jak i memory  
studies. Dociekania prowadzone są najczęściej z konkretnej perspektywy, związa-
nej albo z literaturą, albo z pamięciologią. Dlatego też badacze próbujący opisać 
wzmiankowany problem zazwyczaj odpowiadają na jedno z dwóch pytań: „jakie 
literaturoznawcze narzędzia mogą być przydatne w badaniach nad pamięcią?” lub 
„jakie może być znaczenie badań nad pamięcią dla literaturoznawstwa?”, niezwy-
kle rzadko zaś na oba. W niniejszym artykule postaram się przedstawić te teorie, 
które w centrum swojego zainteresowania umieszczają literaturę i usiłują udzielić 
odpowiedzi na oba pytania. Dlatego też w dalszej części tekstu omówię tylko 
jedną spośród licznych koncepcji odpowiadających na pierwsze z nich, moim 

* Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podsta-

wie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS2/02092.
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zdaniem najważniejszą i zarazem symptomatyczną dla określenia roli literatury 
w badaniach nad pamięcią. Będzie to koncepcja Aleidy Assmann, ogniskująca się 
wokół tezy o funkcjonowaniu literatury jako medium pamięci. Więcej uwagi po-
święcę teoriom definiującym relacje między literaturą a pamięcią z perspektywy 
literaturoznawstwa lub też starającym się wypracować taką koncepcję, która re-
spektuje założenia badawcze obu tych dziedzin nauki.

Literatura jako medium, metafora i model pamięci
Próba udzielenia odpowiedzi na pierwsze ze wzmiankowanych pytań była 

podejmowana w ramach memory studies praktycznie od początku ich funkcjono-
wania. Literaturę traktowano najczęściej jako jedno z mediów pamięci, względnie 
trwałe, a przez to i znaczące z punktu widzenia prowadzonych badań nad zmiana-
mi i funkcjami pamięci kulturowej. W taki sposób problem ten rozpatrywała m.in. 
Assmann, przyznając literaturze wyjątkową do pewnego stopnia pozycję pośród 
innych mediów pamięci. Zgodnie z koncepcją autorki Cultural Memory and Western 
Civilization poszczególne teksty literackie stanowiły – a przynajmniej mogły  
stanowić – jeden z istotniejszych elementów funkcjonowania pamięci magazynu-
jącej.

Do najważniejszych spostrzeżeń Assmann dotyczących relacji między pamię-
cią kulturową a literaturą należą te na temat mediów, metafor i modeli pamięci. 
Według badaczki jednym z modeli pamięci kulturowej jest pismo. Pisanie, two-
rzenie książek to najmocniej kulturowo utrwalone działanie, które może zapewnić 
zarówno piszącemu, jak i temu, co jest napisane, przetrwanie w pamięci następnych 
pokoleń, swoistą nieśmiertelność:

Pisanie jest nie tylko sposobem na osiągnięcie nieśmiertelności, wspomaga także pamięć. 
Proces pisania na czymś albo wpisywania czegoś w coś jest najstarszą i – mimo długiej histo-
rii wszystkich mediów – wciąż najbardziej wyraźną metaforą pamięci 1.

Tym, co utrwala pismo jako metaforę pamięci, jest pojawienie się i upowszech-
nienie druku. Możliwość drukowania książek w wielu egzemplarzach sprawia, że 
znika zagrożenie zniszczenia cennych dzieł. Równocześnie utrzymuje się, szcze-
gólnie żywe w okresie renesansu, przekonanie, iż każdy tekst jest w stanie przecho-
wać małą, ale istotną część przeszłości, w tym także nieśmiertelnego ducha autora. 
To zaś oznacza, że utwory literackie pełnią funkcję magazynującą, zapewniając 
przetrwanie ważnym dla budowania tożsamości elementom minionych czasów.

Assmann podkreśla, że istotne dla interpretowania pisma i tekstów jako mediów 
i metafor pamięci jest spostrzeżenie, iż poszczególne dzieła literackie funkcjonują 
w sposób podobny do śladów. Badaczka zauważa, że choć pismo i ślad są często 
traktowane jako synonimy, w rzeczywistości bardzo się różnią. Pismo jest skody-
fikowanym językiem, wyrażanym za pośrednictwem znaków wizualnych, natomiast 
ślad nie odnosi się ani do języka, ani do systemu znaków. Ślad odsyła do rzeczy-
wistości pozatekstowej i pozajęzykowej, ale mimo to musi być odczytywany za 
pomocą określonego systemu semiotycznego.

Poszczególne teksty pełnią zatem wobec pamięci podwójną funkcję: są ślada-

1 A. A s s m a n n, Cultural Memory and Western Civilization. Functions, Media, Archives. 
Cambridge 2011, s. 174. 
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mi przeszłości i zarazem specyficznym schowkiem, w którym mogą być groma-
dzone wspomnienia. Wydaje się, że literatura ma zapewniać pamięci (podobnie 
jak i inne media) utrwalanie, zapamiętanie określonych wydarzeń. Jednakże, jak 
podkreśla Assmann, równie istotnym procesem co zapamiętywanie jest zapomi-
nanie, utrata i zatarcie śladów przeszłości 2. Zapomnienie, jeśli realizowane jest 
w materii pamięci funkcjonalnej, nie musi mieć ostatecznego charakteru, przez co 
jest podobne raczej do niepamiętania (tak jak nie pamięta się np. o zrobieniu danej 
rzeczy) niż do wymazania z pamięci. Rozróżnienie na pamięć magazynującą 
i funkcjonalną pozwala Assmann stworzyć koncepcję, w której pamiętanie, zapo-
minanie i niepamiętanie stanowią tak samo ważne elementy budowania określonej 
pamięci kulturowej. Także sposób, w jaki badaczka interpretuje funkcje literatury, 
przyczynia się do poszerzenia problematyki pamięci kulturowej o zapominanie.

Literatura pełni wobec pamięci kulturowej głównie funkcję specyficznego 
magazynu, który przechowuje wspomnienia. Pojawienie się druku sprawia, że 
dynamika pamięci ulega zmianie. Druk chroni przed całkowitym zapomnieniem, 
ale zarazem pozwala na komfort niepamiętania, nieprzywoływania określonych 
wspomnień, a także na przesunięcie ich z pamięci funkcjonalnej do magazynującej. 
Rozumienie literatury jako modelu pamięci umożliwia uchwycenie pewnej zależ-
ności: im bardziej niezawodna i trwalsza jest pamięć magazynująca, tym uboższa 
jest pamięć funkcjonalna. Mediatyzacja pamięci sankcjonuje niepamięć, która nie 
jest tożsama z zapomnieniem.

Metafora pisma jest zatem dla Assmann podwójna, tak jak i funkcja literatury. 
Z jednej strony, utrwalają one pamięć magazynującą, z drugiej – odciążają pamięć 
funkcjonalną. Mimo że refleksje Assmann na temat literatury są dość rozbudowa-
ne, badaczka poszukuje w nich inspiracji dla dociekań nad sposobami funkcjono-
wania pamięci, literaturę traktując jako model, metaforę i medium pamięci, a nie 
jako autonomiczny punkt zainteresowania. Dlatego też rozważania nad literaturą 
jako medium pamięci mają za zadanie raczej rozjaśnić wprowadzane przez Assmann 
rozróżnienia i udowodnić ich przydatność oraz funkcjonalność, niż wskazać na 
możliwe drogi interpretowania relacji między literaturą a pamięcią kulturową. 
Mimo to rozróżnienie na pamięć magazynującą i funkcjonalną na tyle dobrze 
określa sposób działania pamięci, także w jej literackim medium, że staje się ono 
istotnym punktem odniesienia również dla koncepcji nakierowanych raczej na 
próbę odpowiedzi na pytanie, czym może być pamięć kulturowa dla literatury.

Literatura jako rezerwuar form pamięci
W tej części artykułu chciałabym poświęcić nieco uwagi koncepcji Birgit 

Neumann. W pracy Literatura, pamięć tożsamość, zamieszczonej w tomie Pamięć 
zbiorowa i kulturowa, analizuje ona związki między pamięcią indywidualną i zbio-
rową a literaturą 3. Neumann stara się charakteryzować potencjalne korzyści, wy-
nikające z połączenia dwóch perspektyw badawczych: psychologicznej i antropo-
logiczno-kulturowej. Sprawdza zatem, jakie są skutki swoistego wędrowania pojęć 

2 Ibidem, s. 201.
3 B. N e u m a n n, Literatura, pamięć, tożsamość. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współ-

czesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków 2009 (przeł. A. P e ł k a).
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i konceptów między poszczególnymi dyscyplinami oraz jaki wpływ wywierają na 
zmiany zachodzące we współczesnym literaturoznawstwie.

Jednym z pojęć ważnych w przywoływanej pracy, stosowanym jako narzędzie 
badawcze zarówno w literaturoznawstwie, psychologii, jak i w memory studies, 
jest trauma. Neumann, charakteryzując sposób, w jaki przewędrowanie tego poję-
cia na grunt badań nad literaturą poszerzyło pole interpretacji poszczególnych 
tekstów literackich, zauważa równocześnie, że jest ono istotne także dla teorii li-
teratury, zwłaszcza zaś dla teorii interpretacji. Warto w tym momencie przytoczyć 
fragment wywodu Neumann poświęconego temu zagadnieniu, ponieważ dobrze 
obrazuje on zarówno poglądy badaczki, jak i rodzaj jej argumentacji:

Dzięki kategorii traumy zasadniczemu ograniczeniu podlega również założenie o domnie-
manej, bezgranicznej mnemotycznej przestrzeni interpretacyjnej. Traumatyczne doświadczenia 
przekraczają indywidualne możliwości uporania się z nimi i ze względu na swoją emocjonalną 
intensywność mogą nie poddawać się sensownej racjonalizacji i pozostawać poza istniejącymi 
zasobami pamięci. Doświadczenie traumatyczne, siłą rzeczy, reprodukowane jest przez poja-
wiające się, chcąc nie chcąc, fragmentaryczne wspomnienia, które wydają się niezależne od 
innych możliwości zmysłowych 4.

Neumann uznaje zatem traumę za kategorię pozwalającą poszerzyć tradycyjną 
teorię narracji oraz wskazać na istnienie takich punktów w tekście, które opierają 
się interpretacji. Owe niepodatne na interpretację punkty odpowiadają traumatycz-
nemu doświadczeniu, które nie może być ani zinternalizowane, ani zinterpretowa-
ne, przez co wymyka się możliwości powtórnego uspójnienia tożsamości podmio-
tu po traumatycznym zdarzeniu. Dla Neumann szczególnie interesującym punktem 
przecięcia wzmiankowanych wcześniej perspektyw badawczych jest zagadnienie 
tożsamości. Studiowanie tego problemu na gruncie literatury wymaga ciągłego 
łączenia perspektywy psychologicznej z pamięciologiczną. Jest to spowodowane 
zarówno tematyką samych tekstów literackich, jak i specyfiką zagadnienia tożsa-
mości. Literatura stanowi, zdaniem badaczki, źródło tożsamości, tak indywidualnej, 
jak zbiorowej, oraz medium ukazujące, w jaki sposób funkcjonuje pamięć jednostek 
i grup. Oznacza to, że literatura jest medium i tworzącym, i odtwarzającym mecha-
nizmy pamiętania, a także kształtowania tożsamości. Analizując to podwójne funk-
cjonowanie tekstów literackich, Neumann zwraca uwagę na jeszcze jeden, w po-
czątkowej fazie studiów nad pamięcią często przeoczany problem, jakim jest 
możliwość takiego działania pamięci, które nie utrwala, ale podważa ciągłość 
tożsamości:

Złożony związek pamięci i tożsamości to temat wielu dzieł literackich. Prezentując go, 
osiągają one taki kontur narracyjny, który w codziennej pracy pamięci ma często jakość wy-
łącznie przednarracyjną. Liczne, przede wszystkim współczesne, teksty ukazują, jak jednostki 
i grupy próbują poprzez autorefleksyjne akty pamięci znaleźć gwarantujące im ciągłość odnie-
sienie do przeszłości, uwidaczniając przy tym nie tylko stabilizujący tożsamość potencjał pa-
mięci, lecz także jej potencjał destabilizacyjny 5.

Próbując określić, który z aspektów funkcjonowania literatury wobec pamię-
ci (twórczy czy odtwórczy) jest istotniejszy, Neumann zauważa, że teksty literac-
kie odgrywają zawsze rolę schowka, ich przywołanie oraz reinterpretowanie może 

4 Ibidem, s. 257.
5 Ibidem, s. 269.
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– na co wskazywał poprzednio cytowany fragment – niekiedy spełniać podobne 
zadania, jak przypominany i włączony w pamięć funkcjonalną element pamięci 
magazynującej. W takim przypadku nie tylko są one świadectwami pewnego spo-
sobu pamiętania o przeszłości, lecz stają się bezpośrednio pamiętaną przeszłością, 
zdolną, z jednej strony, do produkowania określonych klisz interpretacyjnych 
i pamięciowych, z drugiej zaś – do przekształcania tożsamości oraz aktualnie ak-
ceptowanej wizji przeszłości.

Badaczka uznaje zatem, że literatura stanowi rezerwuar różnych form pamię-
ci, skąd aktualnie wybiera się te, które w danym momencie, zależnie od potrzeb 
społecznych i kulturowych, są atrakcyjne lub użyteczne:

Wielofunkcjonalny charakter literatury ostatecznie zasadza się na tym, że teksty literackie 
operują poliwalentnymi formami semantycznymi. Dlatego też zależność od społeczno-kultu-
rowego kontekstu może być aktualizowana na wiele sposobów. Poprzez swoją narracyjną 
strukturę dzieła literackie przedstawiają funkcjonalną o f e r t ę, z której w realnym procesie 
recepcji mogą zostać zrealizowane jedynie pojedyncze aspekty 6.

Koncepcja Birgit Neumann jest nakierowana na próby wskazania, które poję-
cia, kategorie czy też teorie związane z problematyką pamięci mogą być przydat-
ne do analizy literatury. Badaczka, chociaż zauważa, że teksty literackie oferują 
określone wersje i formy pamięci, traktuje literaturę raczej jako rezerwuar pewnych 
wersji przeszłości niż jako element współtworzący pamięć kulturową. Dlatego 
postulowane przez Neumann studia nad pamięcią w literaturze dotyczą głównie 
badania konkretnych form narracyjnych lub też tekstów, które bezpośrednio od-
noszą się do istotnych dla pamięci kulturowej problemów. Chociaż postulaty te są 
interesujące, wydaje się że nie otwierają one rzeczywiście nowego pola do badań 
nad literaturą, lecz jedynie proponują pewną wersję badań interdyscyplinarnych.

Innym istotnym z perspektywy tego artykułu wątkiem rozważań Neumann jest 
próba określenia funkcji etycznych literatury, realizowanych przez jej związek 
z pamięcią. W pracy poświęconej tej problematyce badaczka wychodzi od pytań 
o to, czym jest etyka oraz etyczność pamięci i jaki jest jej związek z literaturą 7. 
Pierwszą tezę stanowi spostrzeżenie, że literatura, podobnie jak inne media, jest 
współkształtowana przez aktualną dla danej kultury wiedzę i system wartości. 
Oznacza to, że literatura – bez względu na to, czy ma tego świadomość, czy nie – 
odzwierciedla jakiś system wartości, odwzorowuje określoną etykę. To jednak, czy 
sama przedstawia jakąś wartość etyczną, stanowi osobny problem – nacechowanie 
etyczne literatury jest faktem, bez względu na to, czy samą literaturę uznaje się za 
etyczną, czy też nie 8.

Co jednak sprawia, że związek między literaturą a etyką jest – a przynajmniej 
może być – bardzo mocny i wyraźny? Neumann udziela na to pytanie odpowiedzi 
dość zaskakującej, ale wartej przeanalizowania. Twierdzi bowiem, że tym szcze-
gólnym aspektem literatury, który pozwala na przyrównywanie jej do etyki, jest jej 
samoświadomość i samozwrotność. Jak podkreśla, samozwrotna literatura kieruje 

6 Ibidem, s. 281.
7 B. N e u m a n n, What Makes Literature Valuable: Fictions of Meta-Memory and the Ethics 

of Remembering. W zb.: Ethics in Culture. The Dissemination of Values through Literature and Other 
Media. Ed. A. E r l l, H. G r a b e s, A. N ü n n i n g. Berlin – New York 2008, s. 131.

8 Ibidem, s. 134.
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naszą uwagę na wielość sensów dających się wyinterpretować z konkretnej sytuacji 
oraz na szansę skupienia się na różnych możliwościach jej rozwoju. To zaś oznacza, 
że każda interpretacja zakłada świadomość tego, czym jest wybór, oraz dopuszcza 
kwestionowanie zasad określających przyjmowane przez nas wartościowanie 9.

Interpretowanie tekstu jest przez badaczkę przyrównane do procesu analizo-
wania zasad etycznych. Stwierdza ona bowiem, że etyka powinna być rozumiana 
jako angażująca naszą samoświadomość oraz zdolność konfrontowania i oceniania 
wartości. Etyka nie jest tu zatem spójnym zestawem reguł, imperatywów czy zasad 
ani nawet formą kulturowego dyskursu, ale praktyką opowiadania, analizowania 
i interpretowania norm i wartości. Neumann przychyla się w tym momencie do 
przyjęcia określonej wizji metaetyki, zgodnie z którą nie precyzuje się, czy war-
tości, o których mowa, są kreowane i czy wynikające z ich interpretacji sądy mogą 
wpływać na podejmowanie konkretnych decyzji 10.

Takie sformułowanie definicji etyki prowadzi badaczkę do interesującego 
zarysowania koncepcji etyki pamięci, która ma być w pierwszej kolejności etyką 
estetyki:

Łączy ona to, „co” jest pamiętane, z tym, „jak” jest pamiętane, ustanawiając niekończący 
się dialog między przeszłością a jej współczesnymi reprezentacjami. „Co” i „jak” pamiętania 
stale negocjują z sobą i przeciw sobie, stale stawiają sobie wyzwania, wzywając do zmiany 
znaczenia 11.

Gra między etyką a estetyką ma, zdaniem badaczki, gwarantować poddawanie 
każdego impulsu etycznego przemyśleniu i krytyce, równocześnie regulując sposób 
prezentowania wartości. Koncepcja Neumann nie tylko nie przeciwstawia etyki 
i estetyki w studiach nad pamięcią oraz nad literackimi reprezentacjami pamięci, 
ale stara się przeanalizować specyficzną relację między nimi tak, by uchwycić 
punkt wspólny dla obu kategorii. Owym punktem wydaje się narracja oraz inter-
pretacja, organizująca dyskurs zarówno etyczny, jak i estetyczny. Chociaż poglądy 
Neumann mogą budzić kontrowersje, według mnie trudno przeoczyć potencjał 
wynikający z dostrzeżenia faktu, iż zwłaszcza w przypadku analizy różnych form 
pamięci etykę wolno traktować jako namysł tkwiący na metapoziomie (tak zresz-
tą, jako nauka o moralności, etyka definiowana jest w klasycznych koncepcjach 
filozoficznych). To zaś może stać się impulsem do zaprzestania sztucznego prze-
ciwstawiania tych dwóch podejść badawczych.

W opisywanej przez Neumann koncepcji estetyka i etyka traktowane są równo-
rzędnie, choć, oczywiście, nie neguje się ich odrębności. Obie funkcjonują na meta-
poziomie i, co najważniejsze, nie służą do tworzenia sądów ocennych, odnoszących 
się do poziomu innego niż meta. Pojęcie wyboru jest tu kluczowe i dla etyki, i dla 
estetyki, staje się kategorią organizującą także myślenie o roli pamięci w literaturze. 
Zrezygnowanie ze sztucznego oddzielania płaszczyzny etycznej od estetycznej pro-
wadzi do nowego trybu stawiania pytań dotyczących relacji między pamięcią a lite-
raturą. Efektem przyjmowanych przez Neumann założeń jest również uznanie, iż 
podział na to, co reprezentowane, i to, co reprezentuje, popularny w próbach okre-
ślenia relacji między pamięcią a jej mediami, okazuje się niewystarczający.

  9 Ibidem, s. 136.
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 138.
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Badaczka stoi na stanowisku, że relacja między pamięcią a literaturą nie może 
być definiowana za pomocą kategorii reprezentacji. Dzieje się tak dlatego, iż mię-
dzy tymi pojęciami istnieje wcześniejsza korelacja 12. Literatura ma nie tyle repre-
zentować, co kreować pamięć. Proces kreowania pamięci jest bezpośrednio zwią-
zany z tą funkcją literatury, jaką jest jej zdolność do utrwalania i kształtowania 
wartości. Oznacza to, że dzięki odwołaniu się do pozaliterackich wartości w lite-
rackiej formie (po raz kolejny Neumann łączy w tym przypadku dyskursy etyczny 
i estetyczny) literatura może oddziaływać na zewnętrzną wobec niej rzeczywistość, 
nie tyle odbijając, co kształtując świadomość. Tego rodzaju działanie literatury 
widać najbardziej w czasach nasilonych przemian, szybko zyskujących swe odbi-
cie w literackim medium.

Jedynym warunkiem takiego funkcjonowania literatury jest odpowiednie na-
stawienie odbiorcy. Jak wyjaśnia Neumann:

Pamięć może być ustanawiana w fikcjonalnym medium i zarazem wpływać na pozalite-
racką pamięć kulturową – jeśli tylko jest równocześnie aktualizowana przez jej odbiorców. 
W takim przypadku określone koncepcje mogą wpływać na kreowanie i powielanie zarówno 
indywidualnych, jak i zbiorowych obrazów przeszłości 13.

Tym samym badaczka uznaje, że literatura pełni funkcję nie tylko tożsamościo-
twórczą, ale i pamięciotwórczą. Czyli uważa, w przeciwieństwie do Assmann, iż 
literatura pierwotnie współkreuje pamięć kulturową, a dopiero wtórnie – jest jej 
medium i modelem. To zaś oznacza, że przewartościowaniu ulega relacja między 
pamięcią a literaturą, przez co literatura odgrywa aktywną rolę w procesach kształ-
towania pamięci kulturowej. Angażuje ona odbiorcę, zmuszając do wyboru określo-
nej wersji przeszłości, wyboru, który według Neumann jest nacechowany etycznie.

Koncepcja autorki What Makes Literature Valuable pozwala na połączenie 
czterech dyskursów: literaturoznawczego, pamięciologicznego, etycznego i este-
tycznego, dzięki czemu stanowi kontrapunkt wobec nakierowanej na problematy-
kę memory studies teorii Aleidy Assmann. Jest także dobrym punktem wyjścia do 
przedstawienia kolejnych, nieco bardziej skomplikowanych tez dotyczących 
możliwych relacji między literaturą a pamięcią, zwłaszcza zaś – koncepcji inter-
tekstualności rozumianej jako pamięć literatury.

Intertekstualność jako pamięć literatury
Drugą koncepcją, jaką chciałabym omówić w tej części artykułu, jest teoria 

stworzona przez Renate Lachmann. Badaczka w książce Memory and Literature: 
Intertextuality in Russian Modernism zajmuje się głównie zagadnieniami istotny-
mi dla literatury rosyjskiej 14, niemniej niektóre z rozdziałów dotyczą problemów 
ważnych także dla innych literatur. Jednym z takich rozdziałów jest przetłumaczo-
ny na język polski i zamieszczony w antologii Pamięć zbiorowa i kulturowa. 

12 B. N e u m a n n, The Literary Representation of Memory. W zb.: Cultural Memory Studies. 
An International and Interdisciplinary Handbook. Ed. A. E r l l, A. N ü n n i n g, S. B. Yo u n g. 
Berlin – New York 2008, s. 40.

13 Ibidem, s. 41.
14 R. L a c h m a n n, Memory and Literature: Intertextuality in Russian Modernism. Transl. 

R. S e l l a r s, A. Wa l l. Minneapolis 1997.
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Współczesna perspektywa niemiecka szkic Mnemotechnika i symulakrum. To 
właśnie tu zostaje sformułowana koncepcja pamięci literatury jako intertekstual-
ności. Zanim jednak postaram się przedstawić tę koncepcję, chciałabym poświęcić 
nieco uwagi sposobowi, w jaki badaczka interpretuje pojęcie pamięci kultury.

W szkicu Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature Lachmann definiu-
je, dlaczego – jej zdaniem – literatura może być uznana za pamięć kultury:

Literatura jest pamięcią kultury nie jako proste narzędzie gromadzenia pamięci, ale jako 
rdzeń służący upamiętnianiu, zawierający wiedzę przechowywaną przez kulturę oraz wirtualnie 
wszystkie teksty wytworzone przez kulturę i te, przez które kultura jest konstruowana. Pisanie 
to równocześnie akt pamięci i interpretacji, dzięki której każdy nowy tekst zostaje włączony 
w przestrzeń pamięci 15.

Tym samym badaczka uznaje, że mówienie o literaturze jako o pamięci kul-
tury nie jest wcale próbą obrazowego zdefiniowania funkcji literatury wobec pa-
mięci, lecz oddaje jej rzeczywiste działanie. Owo działanie zasadza się w sporym 
stopniu na podwójnej funkcji literatury, która polega na jednoczesnym utrwalaniu 
i modyfikowaniu form pamięci. To zaś oznacza, że literatura nie może być trakto-
wana wyłącznie jako medium przechowujące określone wspomnienia. Sposób, 
w jaki Lachmann opisuje mechanizm działania literatury w obrębie pamięci, przy-
pomina nieco uwagi Thomasa Stearnsa Eliota na temat relacji między indywidu-
alnym twórcą a tradycją literacką. W obu przypadkach zachowana zostaje dyna-
miczna rola tekstu literackiego, równocześnie odtwarzającego, wytwarzającego, 
jak i interpretującego.

To, jak literatura kształtuje relacje z pamięcią, zależy, zdaniem Lachmann, 
w dużym stopniu od tego, w jaki sposób konkretni twórcy postrzegają funkcje pa-
mięci. Badaczka podkreśla, że autorzy tekstów literackich często czynią z pamięci 
samodzielny przedmiot zainteresowania, konstruując określone jej koncepcje. Za 
jedną z najbardziej wyrazistych – choć opierających się na negatywnych założeniach 
– Lachmann uznaje koncepcję formułowaną przez ruchy awangardowe, które od-
rzucały możliwość asymilacji osiągnięć wcześniejszych prądów w nowej teorii:

Manifesty awangardowych ruchów (np. włoskiego lub rosyjskiego futuryzmu) proklamo-
wały śmierć dotychczasowych tradycji artystycznych i literackich po to, by na ich ruinach 
mogło powstawać nowe 16.

Przeciwieństwem takich ruchów była według Lachmann – na gruncie litera-
tury rosyjskiej – twórczość Anny Achmatowej i Osipa Mandelsztama, zupełnie 
odmiennie postrzegających funkcje pamięci oraz tradycji literackiej. Zamiast po-
stulatu „nowego początku”, „czystej kartki” głosili oni konieczność uczestniczenia 
w „światowej kulturze”, mającej pełnić funkcję niewyczerpywalnego zbioru, do 
którego można sięgać, którego elementy można powtarzać i który zarazem można 
modyfikować i poszerzać. Ten rodzaj postrzegania relacji między pamięcią a lite-
raturą Lachmann określa jako model partycypacji najlepiej oddający możliwości 
literatury jako tworu intertekstualnego 17.

15  R. L a c h m a n n, Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature. W zb.: Cultural Memo-
ry Studies, s. 301.

16 Ibidem, s. 307.
17 Ibidem.
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Oczywiście, między tymi dwiema skrajnymi postawami istnieje wiele stadiów 
pośrednich. Badaczka uznaje za dotyczące pamięci nie tylko te teksty literackie, 
które wprost odwołują się do jej problematyki lub usiłują określać jej funkcje. 
Mimo to uważa, że to twórczość deklaratywnie dotycząca problematyki pamięci 
spełnia w największym stopniu wymagania stawiane przed literaturą rozumianą 
jako pamięć kultury. Taka twórczość jest, z jednej strony, z założenia intertekstu-
alna, z drugiej zaś – nie kwestionuje istnienia tradycji oraz kanonu.

Dla tworzonej przez Lachmann koncepcji istotnym punktem odniesienia po-
zostaje również sposób rozumienia dwóch pojęć: mnemotechniki i symulakrum, 
a także rozróżnienie miejsc pamięci oraz obrazów pamięci. Badaczka dostrzega 
w architektonicznej metaforyce wciąż żywe źródło kształtowania specyficznego 
rodzaju pamięci. Powstaje on w wyniku przecinania się wyobraźni poetyckiej, 
pamięciowych wyobrażeń i pamięci kodowanej przez literaturę, zwłaszcza zaś 
przez poezję. Zapamiętywanie, tak jak postrzega je mnemotechnika, nie różni się 
zasadniczo od procesu wyobrażania, powolnego konstruowania świata poetyckie-
go. Badaczka zauważa, że procesy te nieustannie się do siebie odwołują, współ-
uczestnicząc na praktycznie równych prawach w budowaniu tak poetyckich, jak 
i pamięciowych obrazów. Jak stwierdza:

intrygują sposoby przecinania się imaginatio pamięci i poetyckiej wyobraźni. Czy są to rów-
noległe procesy, odzwierciedlające bądź komentujące się nawzajem; czy nie jest raczej tak, że 
literacka ikonografia zawsze odwołuje się do ikonografii pamięci dlatego, że obrazodawca 
w literaturze jest identyczny z pamięciodawcą, albo jeszcze inaczej: że działalność obrazowa 
pamięci wchłania poetyckie wyobrażenia? 18 

Oczywiście, przeplatanie się wyobraźni i pamięci, zwłaszcza na gruncie poezji, 
stanowi przedmiot zainteresowania badaczy praktycznie od początku refleksji nad 
sposobem funkcjonowania pamięci. Tezy Lachmann do pewnego stopnia kore-
spondują ze spostrzeżeniami Paula Ricoeura, badającego różnicę między wyobra-
żeniem a obrazem pamięciowym 19. Lachmann, podobnie jak autor Pamięci, histo-
rii, zapomnienia, opowiada się za funkcjonalną nierozróżnialnością pamięci i wy-
obraźni. Powstające dzięki nim obrazy, jak też miejsca, odgrywają swoją rolę albo 
jako wizerunków wyobrażeniowych, albo jako pamięciowych – nie ze względu na 
to, jak zostały wytworzone: zapamiętane czy wyimaginowane, ale ze względu na to, 
jak je definiujemy. Różnica między nimi jest więc podmiotowa, a nie przedmiotowa.

Badaczka, pośrednio odwołując się także do rozważań Henriego Bergsona, 
opiera swą teorię na założeniu, że praca pamięci i praca wyobraźni może pełnić te 
same funkcje czy nawet pozostawać częściowo nieodróżnialna. To zaś prowadzi 
ją do spostrzeżenia, że relacja między tekstem literackim, zwłaszcza poetyckim, 
a pamięcią, może być o wiele ściślejsza, niż wcześniej sądzono. Tekst literacki sam 
wytwarza pewien rodzaj pamięci, jednocześnie w pamięci, która ma ugruntowanie 
poza nim, uczestnicząc. To zaś oznacza, iż może stanowić zarówno wytwór pa-
mięci, jak i jej odwzorowanie oraz wzorzec.

Architektoniczna metaforyka jest dla Lachmann na tyle istotna, że badaczka 
posługuje się nią nawet w momencie, w którym konstruuje swą słynną definicję 

18 R. L a c h m a n n, Mnemotechnika i symulakrum. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa, s. 306 
(przeł. A. P e ł k a).

19 P. R i c o e u r, Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. M a r g a ń s k i. Kraków 2006.
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pamięci tekstu i literatury. Oczywiście, chociaż wielokrotnie używa takich terminów, 
jak wcześniej wzmiankowane „miejsca pamięci” czy też „przestrzeń pamięci”, jej 
koncepcja niewiele ma wspólnego ze spostrzeżeniami Pierre’a Nory 20. Zarówno 
miejsce, jak i przestrzeń są przez Lachmann rozumiane zgodnie z założeniami 
mnemotechniki. Dopiero pamiętając o tym, można starać się zinterpretować na-
stępujące twierdzenie:

Przestrzeń między tekstami: czyż nie ona jest właściwą przestrzenią pamięci? Czyż każdy 
tekst, zmieniając architekturę, w którą się wpisuje, nie zmienia też samej przestrzeni pamięci? 
Przestrzeń między tekstami i przestrzeń wewnątrztekstowa, powstająca z doświadczenia prze-
strzeni międzytekstowej, stwarza owo napięcie między pozatekstualno-intertekstualnymi 
a intratekstualnymi aspektami, które czytelnik musi „wytrzymać”. Przestrzeń pamięci jest w taki 
sam sposób wpisana w tekst, jak ów wpisuje się w przestrzeń pamięci. P a m i ę ć  t e k s t u 
j e s t  j e g o  i n t e r t e k s t u a l n o ś c i ą 21.

Chociaż takie określenie intertekstualności przywodzi na myśl, zresztą zgodnie 
z zamysłem samej Lachmann, koncepcję Julii Kristevej, nietrudno zauważyć jego 
nowatorski charakter. Autorka książki Memory and Literature definiuje interteks- 
tualność nie tylko poprzez odniesienie do innych tekstów, ale także – a może nawet 
i przede wszystkim – przez odwołanie się do antycznych pojęć związanych z mne-
motechniką. Proces funkcjonowania jednego tekstu pomiędzy innymi przypomina 
proces uczenia się na pamięć, korzystający z architektonicznego wyobrażenia 
o naturze pamięci. Kolejny tekst jest jak gdyby kolejną cząstką wypełniającą prze-
strzeń pamięci. Wszelako, jak podkreśla Lachmann, pojawienie się nowego tekstu 
to coś więcej niż tylko dodanie jeszcze jednego ogniwa. Zmienia on dotychczaso-
wy układ przestrzenny i staje się elementem, którego analiza jest konieczna dla 
zrozumienia sposobu funkcjonowania pozostałych tekstów. Tym samym nie tylko 
wytwarza indywidualny, wyłącznie sobie właściwy układ odniesienia, ale także 
rekonstruuje wszystkie dotychczasowe konteksty:

Gdy tekst wpisuje się w mnemotechniczną przestrzeń między tekstami, tworzy jednocze-
śnie jemu samemu implikowaną mnemotechniczną przestrzeń, intertekstualne składowisko, 
którego syntagmę i semantykę można by opisać za pomocą antycznych pojęć loci i imagines 22.

Każdy tekst, włączając się w przestrzeń zajmowaną już przez inne teksty, może 
według Lachmann realizować jeden z trzech modeli: partycypacji, tropiki i trans-
formacji. Modele te są przez badaczkę definiowane jako kontynuacja pisania 
i ponowne pisanie, kontra-pisanie i modyfikujące przepisywanie. Oczywiście, 
w większości przypadków jeden tekst realizuje więcej niż tylko jeden model. 
Lachmann stoi na stanowisku, że w każdym z tekstów można dostrzec elementy 
partycypacji, odrzucenia czy śladów innych tekstów, wszakże istotne jest również 
to, który ze wzmiankowanych modeli odgrywa dominującą rolę:

Tych trzech modeli nie można wyraźnie od siebie oddzielić. Wszystkie teksty partycypu-
ją, powtarzają, są aktami pamięci, wszystkie są produktami odrzucenia i przebicia tekstów 
poprzedzających, wszystkie wykazują jawne ślady tekstów obcych i ewidentne formy transfor-
macyjne obok krypto-elementów 23.

20 P. N o r a, Między pamięcią a historią: Les lieux de memoire. Przeł. M. S u g i e r a, M. B o-
r o w s k i. „Didaskalia” 2011, nr 10.

21 L a c h m a n n, Mnemotechnika i symulakrum, s. 307–308.
22 Ibidem, s. 309.
23 Ibidem, s. 311.
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Typologia Lachmann do pewnego stopnia przypomina rozważania Harolda 
Blooma na temat możliwych relacji między tekstami uznawanymi za kanonicze 
a dziełami późniejszych twórców. Jednakże badaczka o wiele mniejszą rolę przy-
pisuje osobowości konkretnego twórcy niż zmianom kulturowym oraz przeobra-
żeniom zachodzącym w samym procesie interpretacji. Kluczowa dla Lachmann 
metafora, metafora przejścia od kultury mnemotechnicznej do kultury symulakrum, 
pozwala na zdefiniowanie najważniejszych cech tekstów, które autorka Memory 
and Literature uznaje za intertekstualne. Jako że, jej zdaniem, we współczesnej 
nam rzeczywistości przestrzeń mnemotechniczna przekształca się niepostrzeżenie 
w przestrzeń, która jest już tylko symulakrum pamięci, poszczególne teksty mogą 
być odczytywane jedynie jako kryptogramy, ukrywające pamięć i do niej odsyła-
jące, ale bez gwarancji, że odesłanie nie jest zwodnicze i nie trafia w próżnię.

Lektura staje się wciąż powtarzaną próbą rozpoznania śladów, rozgałęzień, rozwarstwień, 
wyżłobień, karbowań w strukturze danego tekstu, które zostawiła po sobie praca transformacji 
i ukrywania wskazówek oraz interpretacji jej funkcji. Interpretacja ta jest równoznaczna z „roz-
biórką” [...], „rozwiązaniem” lub „demontażem” [...]. Lektura inicjuje proces rozszyfrowywa-
nia, zdejmuje każdą tropologiczną warstwę, by dotrzeć do pierwotnego miejsca tekstu, które 
wymyka się odkryciu 24.

Koncepcja Lachmann eksploruje możliwości, jakie daje zastosowanie w ba-
daniu literatury narzędzi charakterystycznych dla memory studies. Jednakże więk-
szość kategorii oraz pojęć zaczerpniętych z badań nad pamięcią stanowi – trochę 
na zasadzie odwróconej analogii wobec tez Aleidy Assmann – model i metaforę, 
ułatwiające uchwycenie autonomicznych wobec pamięci kulturowej problemów. 
„Pamięć literatury” i wyznaczany przez tę kategorię obszar badań to przedmiot 
namysłu głównie literaturoznawczego, dla którego istotniejszym punktem odnie-
sienia niż kategoria pamięci kulturowej jest mnemotechnika. Wydaje się jednak, 
że wprowadzona przez Lachmann koncepcja przestrzeni wewnątrztekstowej oraz 
międzytekstowej może być przydatnym narzędziem analizy, ułatwiającym m.in. 
próby określenia, jakie relacje między poszczególnymi tekstami narzucają kanon 
i tradycja literacka.

Medium i re-prezentacja. Literatura i pamięć kulturowa  
w koncepcji Astrid Erll

F u n k c j e  l i t e r a t u r y  j a k o  m e d i u m  p a m i ę c i
Ostatnią i najważniejszą, moim zdaniem, koncepcją, jaką chciałam omówić, 

jest teoria stworzona przez Astrid Erll. W książce Memory in Culture badaczka 
analizuje m.in. funkcje pełnione przez poszczególne media pamięci. Jednym 
z owych mediów, któremu Erll poświęca sporo uwagi, jest właśnie literatura. Zanim 
wszakże postaram się scharakteryzować, jak badaczka definiuje funkcjonowanie 
literatury w obrębie pamięci kulturowej, warto jeszcze przyjrzeć się założeniom 
teoretycznym jej koncepcji. Autorka Memory in Culture dokonuje bowiem kilku 
istotnych rozróżnień, które pozwalają lepiej określić specyfikę działania literatury 
jako medium pamięci. Pierwszym z nich jest wskazanie, że to, co definiujemy jako 
pamięć zbiorową, może być rozumiane na dwa odmienne sposoby. Zgodnie z pierw-

24 Ibidem, s. 320.
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szym – mówimy o pamięci zgromadzonej („collected memory”)  25, na którą skła-
dają się indywidualne wspomnienia określonych osób, ujęte i uporządkowane 
według konkretnej ramy społecznej. Natomiast zgodnie z drugim – mówimy już 
o pamięci danej zbiorowości („collective memory”), a więc o takiej pamięci, która 
zdecydowanie wykracza poza ramy pamięci indywidualnej. Zazwyczaj posługując 
się terminem „pamięć zbiorowa” w jego szerszym znaczeniu, mamy na myśli 
zarówno ten pierwszy, jak i drugi rodzaj pamięci. Chociaż bez wątpienia collected 
i collective memory oddziałują na siebie, rozróżnienie to jest istotne, zwłaszcza dla 
badań nad relacjami łączącymi pamięć i literaturę.

Drugim ważnym aspektem teorii Erll jest wyodrębnienie trzech głównych 
mechanizmów funkcjonowania mediów pamięci zbiorowej, w tym oczywiście 
i literatury. Owe funkcje to: magazynowanie pamięci, zapewnienie jej możliwości 
cyrkulacji oraz odgrywanie roli „sygnału wywołującego” („cue”). Pierwsza z nich 
ma podobne znaczenie co opisywana wcześniej przez Assmann funkcja magazy-
nująca pamięci. W tym rozumieniu literatura zapewnia przetrwanie poszczególnych 
pamięci, tak zbiorowych, jak i indywidualnych, stanowiąc względnie stały maga-
zyn różnych pamięci. Ów magazyn jest niezmienny od momentu opublikowania 
jakiegoś tekstu literackiego aż do chwili, w której zawarte w nim dane zostaną 
w jakiś sposób zaktualizowane, włączone w nowe, żywe doświadczenie. Ich nie-
zmienność nie polega zatem na tym, że nigdy nie mogą być zreinterpretowane, 
lecz na tym, że kolejna interpretacja nie usuwa ani nie unieważnia wcześniejszego 
tekstu. Pozostaje on zmagazynowany w swej pierwotnej formie i może być pod-
dany następnym reinterpretacjom, które jednak każdorazowo muszą odwoływać 
się do tekstu pierwotnego. Oczywiście to, co i w jaki sposób zostanie zaktualizo-
wane ze zmagazynowanych danych, będzie zależało już od bieżących potrzeb.

Szczególną klasą tekstów, którymi Erll się zajmuje, są książki mniej lub bardziej 
świadomie odwołujące się w swej problematyce do sposobów działania pamięci, 
tak zbiorowej i kulturowej, jak indywidualnej. Jednakże nie są to książki „o pa-
mięci”, ale teksty, które odpowiadają na konkretne potrzeby, związane z pamięta-
niem, gromadzeniem wspomnień czy wreszcie wspominaniem. Erll, określając 
interesujące ją teksty literackie, stara się również odpowiedzieć na pytanie, czy 
i w jakim stopniu możliwe jest połączenie badań nad literaturą z badaniami nad 
pamięcią:

Realizują one [tj. teksty literackie] takie złożone funkcje pamięciowo-kulturowe, jak 
przekaz schematów potrzebnych do kodowania biografii, kształtowanie wyobrażeń na temat 
zdobytych doświadczeń życiowych, cyrkulacja obrazów historii, negocjacje między konkuru-
jącymi ze sobą pamięciami, jak również refleksja nad problemami i procesami zachodzącymi 
w obrębie pamięci zbiorowej. Literatura d z i a ł a  więc w obrębie kultury pamięci 26.

Chociaż zgodnie z twierdzeniem badaczki literatura działa w obrębie pamięci, 
nie wszystkie teksty pełnią wobec niej tę samą funkcję. Jak już wcześniej wska-
zywałam, najczęściej literatura zapewnia pamięci przetrwanie, odgrywając rolę 
specyficznego schowka. Funkcja magazynująca jest, zdaniem Erll, pełniona głów-

25 Termin ten A. E r l l  (Literatura jako medium pamięci zbiorowej. W zb.: Pamięć zbiorowa 
i kulturowa, s. 212 áprzeł. M. S a r y u s z - Wo l s k añ) objaśnia jako: „społecznie i kulturowo 
ukształtowana pamięć indywidualna”. 

26 Ibidem, s. 211.
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nie przez teksty o wyjątkowej roli kulturowej, nazywanej przez badaczkę (za Janem 
i Aleidą Assmannami) normatywną i formatywną. Takie teksty są definiowane jako 
teksty kulturowe:

Teksty kulturowe różnią się od literackich innym sposobem przyswajania i egzegezy. 
Zamiast samotnej lektury, estetycznego dystansu i pożądania nowości odbiorcę tekstów kultu-
rowych charakteryzuje „uwielbienie, wielokrotne studia oraz przejęcie” 27.

Teksty kulturowe mają zatem największe znaczenie dla podtrzymywania toż-
samości, mogą także stanowić element identyfikacji konkretnych grup społecznych 
(dzięki czemu odgrywają istotną rolę w procesie działania pamięci funkcjonalnej).

Druga z wzmiankowanych funkcji mediów pamięci, czyli cyrkulacja, sprawia, 
że to, co pewne teksty mówią o określonej przeszłości i mechanizmach jej pamię-
tania, nie ulega stagnacji, ale jest ciągle konfrontowane z innymi sposobami opisu. 
Konfrontacja i cyrkulacja nie są, oczywiście, ograniczone do jednego tylko medium. 
Najważniejszą cechę tak rozumianej cyrkulacji stanowi jej funkcja współkształto-
wania określonych wersji przeszłości, które dane społeczności przyjmują jako 
swoje. Zdaniem Erll, literatura jako medium cyrkulacyjne wytwarza teksty zbio-
rowe, które – w przeciwieństwie do tekstów kultury – nie mają tak wysokiego 
statusu (nie należą najczęściej do kanonu artystycznego), lecz są poczytne i popu-
larne. Tworzone na ich podstawie wyobrażenia o przeszłości zyskują popularność, 
stosunkowo łatwo stając się obowiązującym obrazem minionych lat. Z tego też 
powodu pełnią one funkcję specyficznej ramy pamięci:

Miejsca, gdzie literatura rozwija swe działanie jako medialna rama pamięci, to źródła 
„paradygmatów kulturowych”. Z dzieł literackich wywodzą się bowiem modele i schematy, 
które wstępnie kształtują nasz kontakt z rzeczywistością, formują wyobrażenia o przeszłości 
oraz wpływają na nasze nawet najbardziej osobiste wspomnienia 28.

Ostatnią z opisywanych przez Erll funkcji jest funkcja „sygnału wywołujące-
go” („cue”). Teksty literackie pełnią ją wtedy, gdy ewokują określone wspomnie-
nia i przez to zapewniają im przetrwanie. To, w jaki sposób Erll definiuje jej 
działanie, przypomina nieco charakterystykę miejsc pamięci stworzoną przez 
Pierre’a Norę. Zarówno opisywane przez badacza miejsca pamięci, jak i teksty 
literackie są traktowane jako sygnał wywołujący pewne skojarzenia. Dla ewoko-
wanych skojarzeń sygnał wywołujący jest jedynie impulsem, stosunkowo mało 
istotną częścią wizji określonej przeszłości. Tak jak dla Nory dobrym przykładem 
takiego miejsca pamięci jest wieża Eiffla, tak dla polskiej literatury może nim być 
Wawel lub Pałac Kultury. Wybór takiego, a nie innego sygnału wywołującego, 
zwłaszcza w przypadku tekstów literackich, oznacza najczęściej wybór określonej 
wersji przeszłości z nim skojarzonej. Zdaniem badaczki, interpretacja działania 
konkretnego cue opiera się na powszechnej zgodzie, która dotyczy wiarygodności 
związku między sygnałem wywołującym a daną wizją przeszłości:

Media [...] [pamięci] nie posiadają [...] ani nadawcy, ani też semiotycznie pojmowanego 
kodu, w związku z czym niemożliwa jest ich aktualizacja poza kontekstem pamięciowo-kultu-
rowym. Dlatego też tak duże znaczenie ma społeczna zgoda w kwestii poszczególnych funkcji 
cue. Medialne cues nie wywołują jednak w indywidualnych pamięciach jednolitych treści. 

27 Ibidem, s. 231.
28 Ibidem, s. 226.
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Myśli i wspomnienia, wywoływane na przykład podczas oglądania Vietnam Veterans Memorial, 
zależą od tego, czy oglądający brał udział w wojnie, od jego osobistych doświadczeń, wiedzy 
i poglądów 29.

Ta funkcja wydaje się odgrywać niezwykle istotną rolę zwłaszcza w tekstach, 
które odwołują się do wydarzeń stosunkowo niedawnych, żywych jeszcze w pa-
mięci komunikacyjnej. Największe różnice w ich interpretacji będą występowały 
wśród pokolenia, które mogło doświadczyć wydarzeń przywoływanych za pomo-
cą cues. Stąd też, w przeciwieństwie do innych funkcji, cues mogą kształtować 
tożsamość zbiorową, ale i mogą antagonizować poszczególne grupy społeczne. 
Oznacza to, że ta funkcja, jak żadna inna, może być przestrzenią oddziaływania 
określonej polityki pamięci, a także poetyki pamięci, przez Erll nazywanej najczę-
ściej retoryką pamięci zbiorowej.

P a m i ę ć  l i t e r a t u r y  a  s p o s ó b  f u n k c j o n o w a n i a  
l i t e r a c k i e g o  k a n o n u

Scharakteryzowanie poszczególnych funkcji mediów pamięci kulturowej, 
a zwłaszcza roli sygnału wywołującego, jest dla Erll pierwszym krokiem w próbie 
określenia relacji między literaturą (którą, podobnie jak Aleida Assmann, traktuje 
jako najważniejsze medium pamięci) a pamięcią kulturową. Innowacyjność kon-
cepcji badaczki zasadza się przede wszystkim na odejściu od prób badania litera-
tury „o” pamięci. Tym samym poszczególne teksty literackie nie są traktowane 
jako przykłady określonych form pamięci bądź też jako ich wzorce, lecz stanowią 
względnie odrębny materiał badawczy – do jego analizy konieczne jest wytworze-
nie nowych narzędzi interpretacyjnych, które, oczywiście, powinny być zakorze-
nione w dorobku memory studies, ale nie należy ich z gruntu tych badań bezrefle- 
ksyjnie przenosić. Rezygnując z analizy najprostszych możliwych związków mię-
dzy literaturą a pamięcią, Erll próbuje określić, czy przeniesienie zainteresowania 
badaczy na obszar, który nazywa pamięcią literatury, nie przyniosłoby rezultatów 
bardziej interesujących poznawczo.

Na samym początku swojego wywodu Erll zauważa, że pojęcie pamięci lite-
ratury może być rozumiane co najmniej na dwa główne, odrębne sposoby: jako 
„genitivus subjectivus” lub jako „genitivus objectivus” 30. W pierwszym przypadku 
literatura ma, za pomocą intertekstualności, pamiętać sama siebie. Ta koncepcja 
przypomina nieco spostrzeżenia Renate Lachmann, a także odnosi się do wcze-
śniejszych badań Julii Kristevej oraz Michaiła Bachtina. Drugi sposób rozumienia 
pamięci literatury odwołuje się do społecznego fenomenu istnienia kanonu literac-
kiego oraz historii literatury, dzięki którym literatura jest pamiętana przez społe-
czeństwo.

Zgodnie z drugą koncepcją, zakładającą, że to nie literatura pamięta, ale jest 
pamiętana, jednym z najważniejszych zjawisk służących utrwalaniu pamięci staje 
się kształtowanie instytucji, dzięki którym określoną formę pamięci można prze-
kazywać kolejnym pokoleniom. Ową formą, na tyle stałą, by kształtować pamięć 

29 Ibidem, s. 221–222.
30 A. E r l l, Memory in Culture. Transl. S. B. Yo u n g. Basingstoke, Hampshire – New York 

2011, s. 70.
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więcej niż jednego pokolenia, jest właśnie kanon literacki. Według Erll jego two-
rzenie i funkcjonowanie zależy bezpośrednio od konkretnych instytucji społecznych, 
pośrednio zaś od polityki pamięci przyjętej w danym okresie. Chociaż o istnieniu 
polityk pamięci w studiach nad pamięcią mówi się stosunkowo od niedawna, ba-
daczka uważa, że kształtowały one kanon euroatlantyckiej literatury co najmniej 
od kilkuset lat 31.

W ten sposób Erll wyraźnie nawiązuje do tez Harolda Blooma, wyrażonych 
w The Western Canon 32. Zgodnie z nimi kanon powinien być interpretowany jako 
coś, co ustanawia specyficzną relację między czytelnikiem a autorem, w której 
istotny jest element autorytetu. Kanon bowiem według Blooma to lista książek, 
których znajomość w danej wspólnocie jest wymagana – lista niełatwo poddają-
ca się zmianom 33. Proces kształtowania i utrwalania się kanonu musi trwać okre-
ślony czas – żadne dzieło nie może stać się jego częścią, zanim nie minie kilka-
dziesiąt lat. Czas wprowadzania nowej pozycji do kanonu odpowiada w gruncie 
rzeczy wyróżnionemu przez Jana Assmanna okresowi przejścia od pamięci ko-
munikacyjnej do kulturowej. Częścią kanonu może stać się tylko to, co przetrwa-
ło groźbę zapomnienia po wymarciu tych, którzy żyli wtedy, gdy dane dzieło było 
tworzone.

Książka Blooma stanowi istotny punkt odniesienia dla Erll także ze względu 
na wyjątkowy radykalizm jej autora. Mimo że powstanie The Western Canon (1994 
rok) przypada już na czas nasilonej krytyki kanonu jako instytucji ograniczającej, 
reprezentującej jedynie interesy określonych grup społecznych i niepodatnej na 
zmiany wynikające m.in. ze zwrotu kulturowego, autor wyraźnie opowiada się za 
zachowaniem dotychczasowej funkcji kanonu. Zgodnie z tezami Blooma zmiany 
społeczne i kulturowe nie są wystarczającym powodem do radykalnego przefor-
mułowania jego funkcji: w dalszym ciągu istotna jest jego autorytarność. Co jednak 
najbardziej interesujące – protestując przeciwko podważaniu jego wartości, badacz, 
mimo że całkowicie odrzuca ideę kanonu jako zbioru tekstów reprezentatywnych 
(co z kolei pozwalałoby na jego poszerzenie bądź też stworzenie wariantów, od-
powiadających w większej mierze potrzebom multikulturowych społeczności), 
uznaje go za całkowicie apolityczny 34.

Bloom, podobnie jak w Lęku przed wpływem, twierdzi, że decydująca dla 
wartości dzieła jest jego oryginalność. To ona, a nie działanie określonych insty-
tucji społecznych ma decydować o możliwości wpisania się danego dzieła w kanon 
literacki. Badacz rozumie jednak oryginalność w bardzo interesujący sposób. 
Oryginalne nie musi być wcale nowatorskie; do powstania czegoś oryginalnego 
potrzebne jest odniesienie do kanonu. Dzieje się tak, ponieważ tym, co decyduje 
o wartości dzieła, jest jego dziwność, niesamowitość („strangness”) 35, która, z jed-
nej strony, odsyła do wcześniejszych tekstów, z drugiej wszakże – nie pozwala na 
pełne zasymilowanie się z tym, co do tej pory uznawano za kanoniczne. Szczegól-
nym przypadkiem takiej „niesamowitości” są teksty, które sprawiają, że jesteśmy 

31 Ibidem, s. 75.
32 H. B l o o m, The Western Canon. The Books and School of the Ages. London 1995.
33 Zob. E r l l, Memory in Culture, s. 76. – B l o o m, op. cit., s. 520.
34 B l o o m, op. cit., s. 522.
35 Ibidem, s. 4.
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w stanie przeoczyć ich idiosynkratyczność. Podobnie Bloom definiuje cel czytania 
tekstów kanonicznych, stwierdzając, że jest nim „konfrontacja z wielkością” 36. 
Próbując scharakteryzować działanie kanonu, Bloom odwołuje się bezpośrednio 
do teorii estetycznej Immanuela Kanta, gdy zauważa, iż siła estetyczna kanonu 
tkwi w jego bezużyteczności, w tym właśnie, że jest całkowicie niezależny od 
partykularnych interesów określonych grup społecznych.

Na zakończenie uwag o koncepcji kanonu Blooma warto wspomnieć o jeszcze 
jednej cesze teorii skonstruowanej przez autora The Western Canon. Zdaniem 
badacza, wszystkie należące do kanonu teksty opierają się pytaniom o treść lub 
zawartość, czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie, o czym traktuje kanoniczne 
dzieło, jest z góry skazane na niepowodzenie 37. Kanon to nie zbiór tekstów o czymś, 
ale pewna integralna całość, w której to relacje między poszczególnymi tekstami 
determinują możliwość poszerzenia kanonu o kolejne dzieła.

Chociaż Erll i Bloom inaczej definiują relację między kanonem literackim 
a polityką kulturową i pamięcią społeczną, w gruncie rzeczy podobnie rozumieją 
funkcjonowanie samego kanonu, a zwłaszcza związku między nim a poszczegól-
nymi tekstami. Dostrzeganie przez Erll polityczności kanonu i jego wpływu na 
kształtowanie się pamięci kulturowej prowadzi badaczkę do namysłu nad proble-
mem retoryki pamięci, a także nad podwójną – odtwórczą i wytwórczą – rolą lite-
ratury w procesach budowania oraz utrwalania pamięci kulturowej i zbiorowej.

L i t e r a t u r a  j a k o  r e - p r e z e n t a c j a  p a m i ę c i.  
R e t o r y k a  i  p o e t y k a  p a m i ę c i

Jedną z najczęściej wyróżnianych funkcji literatury wobec pamięci kulturowej 
jest reprezentacja. Także Erll analizuje sposób funkcjonowania literatury jako 
specyficznego medium pamięci. Badaczka podkreśla, że odgrywa ona szczególnie 
istotną rolę w momentach, w których pamięci kulturowej przychodzi mierzyć się 
ze wspomnieniami wyjątkowo brutalnymi, takimi jak wojna, terror czy też ludo-
bójstwo. W przypadku tego rodzaju wspomnień literatura ma do wykonania istot-
ne zadanie, jakim jest ustrukturyzowanie tego, co zostało zapamiętane, by mógł 
rozpocząć się proces przepracowania traumy. Badanie literatury jako medium 
pamięci kulturowej może zatem być efektywnym źródłem wiedzy o aktualnej 
świadomości społecznej, a także swoistym probierzem, ułatwiającym śledzenie 
zachodzących zmian:

Badanie literackich reprezentacji pamięci [...] wysuwa na pierwszy plan synchroniczną, 
dialogiczną relację między literaturą a pozaliterackimi dyskursami. Zaczyna się ono od przy-
jęcia przesłanki, zgodnie z którą teksty literackie odnoszą się do pamięci kulturowej, „re-pre-
zentują” (albo „inscenizują” czy „odgrywają”) kulturowe wspomnienia i to czyni je zauważal-
nymi w fikcjonalnym medium 38.

Możliwość wyróżnienia w bogatej materii literatury tego, co „re-prezentuje” 
pamięć kulturową, stanowi pierwszy krok ku badaniu retoryki pamięci, wyrażonej 
w tekstach literackich. Szczególne funkcjonowanie literatury jako medium pamię-

36 Ibidem, s. 523–524.
37 Ibidem, s. 28.
38 E r l l, Memory in Culture, s. 162.
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ci opiera się zatem na balansowaniu między tym, co fikcjonalne, a tym, co odnosi 
się do rzeczywistości pozatekstowej. Niemożliwość dookreślenia relacji między 
tymi elementami nie stanowi, jak wcześniej sugerowała część badaczy, przeszko-
dy w badaniu wzajemnych odniesień literatury i pamięci kulturowej, ale decyduje 
o specyficznym oddziaływaniu pamięci budowanej za pośrednictwem literatury.

Erll wyróżnia trzy główne mechanizmy, dzięki którym literackie re-prezenta-
cje pamięci służą budowaniu lub przepracowywaniu szczególnych form pamięci 
kulturowej. Owe mechanizmy to kondensacja, narracja oraz osadzenie w kontekście 
tradycji danego gatunku. Każdy z nich pozwala na połączenie dwóch pozornie 
przeciwstawnych postaw wobec pamięci; pierwsza polega na odwzorowywaniu, 
odciskaniu w tekście literackim określonych form pamięci, druga zaś na tworzeniu 
form i struktur pamięci zbiorowej. Choć można wyróżnić teksty literackie, w któ-
rych jedna z owych postaw jest dominująca, zdaniem badaczki najczęściej funk-
cjonują one równocześnie – nie obok siebie, jako osobne odniesienia wobec pa-
mięci kulturowej, ale symultanicznie, pozostając wobec siebie w podobnej relacji 
jak awers i rewers.

Spośród wymienionych mechanizmów na szczególną uwagę zasługuje kon-
densacja. Dzięki możliwości stałego oscylowania między odwzorowaniem rzeczy-
wistości a jej kreowaniem, między rzeczywistością a fikcją – kondensacja pozwa-
la na zmierzenie się z najważniejszymi problemami, jakie niesie ze sobą próba 
mediatyzacji pamięci. Możliwość zestawienia w jednym tekście wspomnień, 
które w odmienny sposób kreują przeszłość, sprawia, że przekazywana poprzez 
tekst wizja konkretnych wydarzeń nie jest jednowymiarowa. Mechanizm ten, rów-
nocześnie przywołując i podważając daną wersję przeszłości, może chronić przed 
zapomnieniem, jak również przed zbyt łatwym przyjęciem określonej tożsamości.

Narracyjność literatury jest z kolei traktowana przez Erll jako mechanizm 
szczególnie istotny dla kreacyjnego wobec pamięci sposobu funkcjonowania teks- 
tów literackich. Poszczególne teksty tworzą narracyjne ramy dla pewnych form 
pamięci, kształtując zarówno sposób pamiętania konkretnych wydarzeń, jak i ka-
noniczny zasób wspomnień dla danego społeczeństwa. Narracja jest, z jednej 
strony, medium dla zmagazynowanej pamięci kulturowej, pozwalającym na jej 
ożywienie i wprowadzenie w obieg pamięci komunikacyjnej, z drugiej – sposobem 
współkształtowania najbardziej aktualnych form pamięci komunikacyjnej.

Sposób odczytania i aktywowania danej kliszy narracyjnej jest zależny od 
funkcjonujących już i społecznie aprobowanych sposobów czytania. Teksty, które 
aktywują szczególnie użyteczne klisze pamięciowe i narracyjne, należałoby uznać 
za teksty kulturowe lub zbiorowe. Zdaniem badaczki, to właśnie prześledzenie 
relacji między tekstami zbiorowymi i kulturowymi a pamięcią kulturową może 
przynieść najbardziej interesujące poznawczo rezultaty, ponieważ: „Teksty zbio-
rowe wytwarzają, rozpowszechniają i kształtują zawartość pamięci kulturowej” 39.

Sposób funkcjonowania literatury jako medium rozpowszechniającego okre-
ślone formy pamięci kulturowej zależy w sporym stopniu właśnie od możliwości, 
jakie otwiera narracyjność literatury oraz jej zdolność do tego, by odczytywano ją 
dwojako: jako fikcjonalną i realną zarazem:

39 Ibidem, s. 164.
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Siła literatury jako medium rozpowszechniającego pamięć kulturową musi być zatem 
oparta na otwarcie paradoksalnej praktyce czytelniczej. Teksty literackie są postrzegane jako 
literatura, a to oznacza (w związku ze specyfiką funkcjonowania tego systemu symbolicznego), 
że są odczytywane jako wielowartościowe i interdyskursywne formy reprezentacji, które mogą 
włączać elementy wykreowane, fikcjonalne w budowaną przez siebie wersję przeszłości 40.

To zaś oznacza, że społecznie aprobowane jest przeplatanie się w literackich 
świadectwach przeszłości elementów fikcjonalnych i takich, które można by za-
kwalifikować jako mające realne odniesienie do przeszłości. Dzięki temu literatura 
równocześnie kreuje i odtwarza określone obrazy przeszłości, oddziałując zarówno 
na pamięć indywidualną jednostek, jak i na pamięć zbiorową oraz kulturową. War-
tość budowanej za pomocą literatury pamięci tkwi w jej wielowarstwowości i wie-
lowartościowości. Poszczególne teksty literackie oferują pewne warianty przeszło-
ści, warianty, co do których podmiot zdaje sobie sprawę, że zawierają elementy 
wykreowane. Mimo to zarówno jednostki, jak i społeczeństwa najczęściej identy-
fikują się z danymi, rozpowszechnianymi za pomocą tego medium wizjami prze-
szłości, dokonując specyficznego wyboru. Ów wybór polega bowiem nie na 
przyjęciu określonej wersji dawnych wydarzeń dlatego, że któraś z nich jest lepiej 
udokumentowana czy bardziej obiektywna, ale na zaakceptowaniu takiej, która 
wydaje się tego zaakceptowania warta, ponieważ w największym stopniu wyjaśnia 
teraźniejszość.

Podwójna funkcja, jaką pełni literatura wobec pamięci, jest szczególnie dobrze 
widoczna w przypadku, w którym teksty literackie dotykają tego, co wcale pamię-
tane nie jest, co nie zyskało reprezentacji w innych mediach pamięci. Zamiast 
odtwarzania mamy w takiej sytuacji do czynienia z wytwarzaniem, z kreowaniem 
– tak pamięci, jak i postaw wobec niej:

Literatura wypełnia specyficzną niszę w pamięci kulturowej, ponieważ jak żaden inny 
system symboliczny jest określana za pomocą jej umiejętności – i w rzeczywistości także dą-
żenia – do odsyłania do tego, co zapomniane, represjonowane, niezauważone lub nieświadome, 
a także do niewygodnych i nieintencjonalnych aspektów naszego mierzenia się z przeszłością. 
Dzięki możliwości selekcji literatura może kreować nowe, zaskakujące i w innym wypadku 
całkowicie niedostępne archiwa pamięci kulturowej: części pochodzące z różnych systemów 
pamięciowych i rzeczy pamiętane oraz zapominane przez różne grupy mogą zostać zestawione 
i połączone w jednym tekście literackim 41.

Sposób, w jaki literatura oddziałuje na pamięć kulturową i równocześnie przez 
pamięć kulturową jest współkształtowana, zależy w sporym stopniu od określonej 
polityki oraz poetyki pamięci. Chociaż zagadnienie poetyki pamięci zasługuje na 
odrębne opracowanie, warto choćby szkicowo omówić, jak Erll definiuje zadania 
poetyki pamięci. W sytuacji gdy autorka Memory in Culture zajmuje się głównie 
problematyką pamięci literatury, nie zaś literaturą „o” pamięci ani też zagadnieniem 
funkcjonowania pamięci w literaturze, najistotniejsze jest dla niej określenie, w jaki 
sposób pamięć zbiorowa i kulturowa może być re-prezentowana w materii literac-
kiej. Badaczka w swych pracach używa nie kategorii „poetyka pamięci”, lecz 
„retoryka pamięci, jednakże – jako że terminy te stosowane są do opisania tego 
samego zjawiska – będę posługiwać się nimi zamiennie.

40 Ibidem, s. 165.
41 Ibidem, s. 153.
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Erll uznaje, iż głównym zadaniem, jakie stoi przed poetyką pamięci, jest takie 
ukształtowanie tekstu literackiego, które sprawi, że będzie on odbierany jako tekst 
zbiorowy lub kulturowy:

Retoryka pamięci zbiorowej to zbiór form i działań w obrębie tekstu literackiego, które 
w znaczeniu potencjalnego oddziaływania mogą prowadzić do tego, że dany tekst aktualizo-
wany jest przez czytelników jako tekst zbiorowy. Retoryka pamięci zbiorowej znajduje swój 
wyraz w różnych trybach – tekstualnych zbiorach form przedstawieniowych [...] 42.

Badania nad retoryką pamięci zbiorowej, które postuluje Erll, nie są jeszcze 
tak zaawansowane, jak chociażby badania nad polityką pamięci. Autorka Memory 
in Culture zauważa, że można wyróżnić trzy główne tryby funkcjonowania reto-
ryki pamięci: tryb doświadczeniowy, monumentalny oraz refleksyjny. Chociaż 
w większości tekstów literackich występuje każdy z wzmiankowanych trybów, 
istotne jest to, który z nich odgrywa dominującą rolę, a także to, w jakim celu 
określony tryb zostaje przywołany. Pierwszy, tryb doświadczeniowy, ważny jest 
zwłaszcza dla pamięci komunikacyjnej – podtrzymuje ją i ułatwia jej rozpowszech-
nianie. Z możliwości, jakie daje, korzystają głównie teksty, które odnoszą się do 
stosunkowo niedawnych wydarzeń, istotnych dla budowania tożsamości danej 
grupy. Teksty literackie posługujące się trybem doświadczeniowym wykorzystują 
w najpełniejszym zakresie szansę oscylowania między kreowaniem a odzwiercie-
dlaniem pamięci kulturowej.

Tryb monumentalny jest do pewnego stopnia opozycyjny wobec trybu do-
świadczeniowego. Jego rolą nie jest kształtowanie aktualnego dyskursu na temat 
przeszłości, ale podtrzymywanie tradycji. Aktywizuje on zatem określone wyobra-
żenia o przeszłych wydarzeniach, przechowane w pamięci zbiorowej i kulturowej. 
Ten tryb jest szczególnie zauważalny w tekstach, którym udało się zyskać status 
kanoniczny, a które zarazem można uznać za teksty kulturowe. Oferowane za 
pośrednictwem tego trybu wersje przeszłości są najczęściej głęboko już zakorze-
nione w świadomości społecznej i są jednocześnie podstawą budowania konkret-
nych polityk pamięci. Ten tryb w największym stopniu nakierowany jest na prze-
szłość, w najmniejszym zaś – na teraźniejszość.

Ostatni z wyróżnionych przez Erll trybów to tryb refleksyjny. Oscyluje on 
pomiędzy zwróconym w stronę pamięci kulturowej trybem monumentalnym a na-
kierowanym na pamięć komunikacyjną trybem doświadczeniowym. Jego funkcją 
jest nie tyle rozpowszechnianie określonych wersji przeszłości, ile ich przywoły-
wanie, ożywianie i rekonstruowanie. Tworzone za jego pomocą wyobrażenia 
o przeszłości konfrontowane są z teraźniejszością. Stanowi on próbę takiego od-
czytania przeszłości i utrwalenia jej w pamięci kulturowej, które respektuje zarów-
no wcześniejszą perspektywę postrzegania przeszłości, jak i aktualne potrzeby 
społeczne, współkształtujące zbiorowe formy pamięci.

Funkcjonowanie poszczególnych trybów pamięci wiąże się bezpośrednio z tym, 
w jaki sposób skonstruowany jest konkretny tekst literacki. To, co można uznać za 
poetykę pamięci, stanowi wynik interakcji zachodzącej między literackim ukształ-
towaniem tekstu a formą przechowywania pamięci postulowaną przez daną pamięć 
zbiorową. Literatura nie jest zatem w tym przypadku jedynie medium pamięci, 

42 Ibidem, s. 241–242.
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lecz jej współtwórcą, re-prezentującym i współkształtującym taką czy inną wizję 
przeszłości. Mimo że za określonymi poetykami pamięci stoją najczęściej party-
kularne polityki pamięci, nie zawsze kreowana za pomocą poetyki pamięci wizja 
przeszłości jest zgodna z tym, czego przekaz postulowała dana polityka pamięci. 
Podkreślanie w tekście śladów, które dowodzą pewnej nieprzystawalności poetyki 
i polityki pamięci, jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na udowod-
nienie, że choć w tekście literackim te dwie perspektywy się łączą, pozostają 
wobec siebie autonomiczne.

Tekst literacki, jako przestrzeń re-prezentacji pamięci, nie jest zatem sprowa-
dzany do pełnienia wyłącznie funkcji medium pamięci. Nie jest też jedynie prze-
strzenią, która pozwala na wiarygodną fikcjonalizację wspomnień. W prowadzonych 
przez Erll badaniach pamięć kulturowa i literatura analizowane są jako autonomicz-
ne, ale nawiązujące ze sobą sieć rozbudowanych i skomplikowanych relacji kate-
gorie. Badaczka nie podporządkowuje ich sobie wzajemnie, przez co unika zarów-
no traktowania literatury jako jednego z mediów pamięci, jak i widocznej w dys-
kursie literaturoznawczym tendencji do uważania pamięci za jeszcze jeden trop 
interpretacyjny, otwierający możliwość namysłu nad obszarem literatury „o” pa-
mięci.

Perspektywa badań nad poetyką pamięci, choć stanowi nadal stosunkowo 
słabo eksplorowaną dziedzinę nauki, pozwala przypuszczać, że możliwe jest wy-
wikłanie się z opozycji albo podporządkowywania namysłu nad pamięcią kultu-
rową literaturoznawstwu, albo na odwrót: literaturoznawstwa koncepcjom memo-
ry studies. Napięcie, jakie rodzi się między tekstem literackim a polityką pamięci 
oraz dążeniem tekstu do odtworzenia i wytworzenia pamięci kulturowej, jest 
przestrzenią, której badanie może prowadzić do najbardziej interesujących poznaw-
czo rezultatów, zdolnych wzbogacić zarówno dyskurs literaturoznawczy, jak 
i pamięciologiczny.
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W TWÓRCZOŚCI LEO LIPSKIEGO

Rozważając fenomen Leo Lipskiego, oprócz zagładowych wątków jego twór-
czości oraz powojennych zmagań – rozpatrywanych zarówno w porządku biogra-
ficznym, jak i tekstowym – zwykło się uwypuklać skłonności pisarza do epatowa-
nia wyuzdaną, niekiedy ocierającą się o pornografię erotyką 1, portretowanie „oby-
czajowej graniczności” 2 oraz upodobanie do przedstawiania obrazów brzydoty, 
rozpadu, gnicia i ekskrementów, emblematycznie sugerujących kondycję świata 
po katastrofie 3. Faktycznie, proza Lipskiego na pierwszy rzut oka jawi się jako 
świadectwo turpistycznego kultu tego, co trywialne, przyziemne, cherlawe, nie-
kiedy odrażające 4. Wydaje się jednak, iż w tym przypadku nie chodzi o manierę 
stylistyczną, o niezdrową fascynację czy o nieuzasadnioną zachciankę pisarza-
-obsesjonata 5. Przeciwnie – w niniejszym szkicu chciałabym ukazać, że specyficz-
nie rozumiany antyestetyzm motywowany jest u Lipskiego wielorako. Po pierwsze, 
nieco nieoczekiwanie, racjami etycznymi. Po wtóre, konwencja przyjęta przez 
autora Piotrusia stanowi nie tylko świadectwo poszukiwania własnej dykcji, ale 
także próbę przezwyciężenia powojennego impasu, wykroczenia poza retorykę 

1 J. G i e d r o y c  (list do A. B o b k o w s k i e g o, z 16 VII 1960. W: J. G i e d r o y c, A. B o b-
k o w s k i, Listy 1946–1961. Wybór, oprac., wstęp J. Z i e l i ń s k i. Warszawa 1997, s. 643) określał 
powieść Lipskiego jako „obsesyjnie seksualną” i wspominał, że przygotowywany do druku w „Kul-
turze” Piotruś spotkał się z „oburzeniem” redaktorki, Zofii Hertz, która „odmówiła korekty”.

2 Według określenia S. B e r e s i a  (Posłowie. W: L. L i p s k i, Niespokojni. Olsztyn 1998, 
s. 213).

3 B. Z i e l i ń s k a  (W kloace świata. O „Piotrusiu” Leo Lipskiego. W zb.: Pogranicza 
wrażliwości w literaturze i kulturze. Red. I. Iwasiów, P. Urbański. Cz. 2: Meandry wrażliwości XX wie- 
ku. Szczecin 1999, s. 38, 37) stwierdza: „Symptomy choroby, rozpadu, kruchości porozrzucane są 
po całym tekście z nadzwyczajną hojnością [...]”; „Świat ludzki jawi się jako monstrualna kloaka”.

4 Zob. znamienne w tym kontekście (momentami tendencyjne) opracowanie J. B ł a h e g o 
Literatura jako lustro. O projekcji i odbiciach fizjologicznych w twórczości Leo Lipskiego (Szczecin 
2009).

5 P. K r u p i ń s k i  (Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego 
wobec tabu. Szczecin 2011, s. 86) dostrzega wręcz celowość podobnych zabiegów stylistycznych: 
„Lipski nie szczędzi swoim czytelnikom żadnych szczegółów procesu rozkładu, uchyla zasłonę nawet 
tam, gdzie jakaś niepisana reguła decorum nakazywałaby pozostawić ją nietkniętą, paradoksalnie 
jednak czyni to w imię pisarskiej i ludzkiej uczciwości”.
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niewyrażalności, niemocy ekspresji, pustki, wreszcie – staranie mozolnego opo-
wiadania i przedstawiania pomimo zaistniałego kryzysu języka i reprezentacji. 
Rozpatrywane z tej perspektywy dzieło Lipskiego jest manifestem artystycznym 
człowieka, który, nie wierząc dłużej w tradycyjną sztukę, paradoksalnie, wyłącznie 
w niej – lecz koniecznie na nowych zasadach – widzi sens swojej egzystencji. 
Więcej: w tym, co materialne, perwersyjne, ekskrementowe, cielesne, erotyczne, 
a często wprost graniczące z porządkiem śmierci, twórca odnajduje jedyny moż-
liwy budulec sztuki, jedyny akceptowalny bodziec stymulujący dalsze pisanie – ale 
i trwanie w ogóle. Właśnie rozpoznaniem oraz omówieniem pierwszorzędnych 
i kluczowych dla Lipskiego elementów, takich jak materia (cielesna i nieożywiona) 
czy pamięć (ta historyczna i ta ucieleśniona), pragnę zająć się przede wszystkim. 
Postaram się zatem wykazać zależności między trzema porządkami: fakturami 
pamięci, materii i tekstu 6, a co za tym idzie – zastanowić się nad specyfiką pisarstwa 
Lipskiego, nad fenomenem jego oryginalności (również na tle dzieł tematyzujących 
traumę wojny, zwłaszcza kanonu literatury łagrowej) i wreszcie – nad przyczyna-
mi niepoczytności prac tego autora. Spowinowacenie porządków pozornie nieprzy-
stających lub – przynajmniej zwykle – rażących w dyskursie zagładowym wydaje 
się bowiem istotnym wyróżnikiem omawianej twórczości, funkcjonującym na 
wielu poziomach wypowiedzi, ale i decydującym o spoistości, a zarazem o wyjąt-
kowości artystycznego projektu Lipskiego.

Faktury pamięci
Proza tego autora obfituje w rozproszone, acz wyraziste, wzmianki dotyczące 

procesów pamięciowych. Często ponawiane są próby okiełznania niepokornej 
pamięci, przedarcia się przez warstwy nie-pamięci, wysiłki selekcjonowania 
i „konserwowania” wspomnień, które u Lipskiego opisywane bywają zwykle jako 
amalgamaty przeżyciowo-zmysłowo-afektywne. Dzieje się tak m.in. w Paryżu ze 
złota, czyli w osobliwej relacji z odbytej w połowie lat siedemdziesiątych XX 
wieku podróży Lipskiego do stolicy Francji. Wówczas to Lipski ubolewa z powo-
du zawodności swej pamięci („Moja chłonność ani pamięć nie jest dużą” áP 33ñ 7) 
oraz – w nieco żartobliwym tonie – niemożności pochwycenia ulotnych wrażeń 
zmysłowych: „Chciałbym, by istniało, na równi z Towarzystwem Ochrony Przy-
rody, Towarzystwo Ochrony Pamięci. To, co przeżyłem w Paryżu, jest tak dla mnie 
wyjątkowe [...]” (P 10). Przez emocjonalne wzmianki o kolejnych spotkaniach 
z przyjaciółmi (np. „Żegnamy się z Andrzejem nieśmiało. I to pożegnanie jest może 
najboleśniejsze, gorzkie, wyjątkowo przytomne” áP 29ñ) oraz impresje z paryskie-
go życia (np. „Wracamy paryskimi ulicami. [...] [są one] zależnie od nastroju 
uroczo-smutne, uroczo-wesołe, gorzkie – nigdy bezbarwne” áP 34ñ) palimpsesto-
wo przezierają jednak reminiscencje jeszcze innego typu: 

6 Nawiązuję tu do koncepcji E. D o m a ń s k i e j  (Historia egzystencjalna. Krytyczne studium 
narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa 2012), stwierdzającej celowość badania 
„fakturowości” historii (zwłaszcza w jej wymiarze materialnym).

7 Skrótem tym odsyłam do zbioru L. L i p s k i e g o  Paryż ze złota. Teksty rozproszone (Wybór, 
oprac., posł. H. G o s k. Izabelin 2002). Ponadto stosuję skrót Ś = L. L i p s k i, Śmierć i dziewczy-
na. Opowiadania. Lublin 1991. Liczby po skrótach wskazują stronice.
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Wracamy do hotelu. Przychodzi Kosko. Staszek kupuje flaszkę whisky [...]. [...] 
[...] Opowiada o swoich teoriach sztuki, opowiada świetnie, przykuwająco, przynajmniej 

dla mnie, którym go takim nie słyszałem od 1940 roku. Słuchałem tego, co mówił, tak jakby 
między Krakowem a Paryżem nie było żadnej luki, szukałem oczyma Kubka i Julka, dziwiłem 
się trochę, że nie ma w pokoju fortepianu, że nie ma Ali Orkan. [P 23]

W narracji o paryskich wypadkach co rusz pojawiają się nostalgiczne przebłys- 
ki wspomnień o przedwojennej rzeczywistości, nieodmiennie postrzeganej przez 
pryzmat późniejszej katastrofy. Paryż traktowany jest wówczas jako „nieistniejący 
Kraków-Paryż”, możliwe miasto powrotu. Chwilowe ułudy każe jednak racjona-
lizować i kwestionować konsekwentna nieobecność dawnych znajomych, a także 
świadomość własnego położenia, kalectwa, emigracji, osamotnienia itd. Bolesne 
konstatacje niechybnie prowadzą z kolei do refleksji na temat wydarzeń wojennych, 
neurotycznie przywoływanych w kolejnych ujęciach i odsłonach. 

W rezultacie – biorąc pod uwagę tematyczną dominantę analizowanego do-
robku – blisko dziełu Lipskiego do osobliwego, tworzonego niekonwencjonalnymi 
środkami wyrazu, traktatu o procesach pamięciowych. Wykorzystując trafne okre-
ślenie Hanny Gosk, piszącej (w odniesieniu do sposobu kształtowania reminiscen-
cyjnych konstrukcji myślowych w Paryżu ze złota) o „»przełącznikach« narracji 
wspomnieniowej” 8, można zaryzykować stwierdzenie, iż wiele (z tej perspektywy) 
„pobocznych”, tzn. „niepamięciowych”, wątków omawianej prozy stanowi właśnie 
takie „przełączniki”, które ewokują ciągi reminiscencji w złożonej, wielowątkowej 
i konsekwentnie prowadzonej opowieści Lipskiego o meandrach pamięci i zapo-
minania właśnie.

Pamięć jako pożywka
Powojenne losy pisarza w istocie zdominowane zostały nie tylko przez zma-

ganie ze wzrastającym poczuciem wyobcowania – społecznego, psychicznego, 
cielesnego – oraz przez trwanie pomimo cierpienia, powodowanego postępującą 
chorobą. Decydujące było wrażenie uwewnętrznienia wojennych obrazów, stano-
wiących odtąd niezbywalny inkluz, zarazem krępujący kolejne wybory i – siłą 
rzeczy – wyznaczający ramy dalszej egzystencji:

Łóżka były dla nas (często) jedyną ucieczką i chowaliśmy się do nich pod lada pretekstem... 
byliśmy biedni i głodni [...]. [...] O roku ów... przypominający naszą dzisiejszą rzeczywistość... 
może dlatego, że wojna, tak czy inaczej, dla nas ciągle trwa... Teraz czujemy się więźniami 
czasu... podczas gdy wtedy czas wydawał się nam nieograniczony. [P 21]

Nieustanne powracanie do owego roku lokuje się w rozpoznanym przez Mi-
chaela Rothberga wymiarze pamięci wielokierunkowej 9; innymi słowy: pozosta-
wanie we władzy minionego wymusza ustawiczne konfrontowanie porządków 
przeszłości i teraźniejszości, kompulsywne cofanie się do punktu granicznego, 
którym okazał się początek wojennego koszmaru. Bohaterowie Lipskiego zmaga-
ją się z niemożnością przystosowania się do realiów i odnalezienia swego miejsca 
we wspólnocie („Szedłem wśród ludzi, ale zawsze wyskakiwałem niby korek, nie 

8 H. G o s k, Jesteś sam w swojej drodze. O twórczości Leo Lipskiego. Izabelin 1998, s. 148.
9 M. R o t h b e r g, Między Auschwitz a Algierią. Pamięć wielokierunkowa i świadek przeciw-

-publiczny. Przeł. K. B o j a r s k a. „Teksty Drugie” 2012, nr 4.
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mogłem w nich wejść” áŚ 87ñ), co zresztą bezpośrednio zbiega się z poczuciem 
nieokreślonego wstydu, zwątpienia, winy. Przeszłość rzutuje na aktualne wybory, 
obecna perspektywa z kolei zmusza do retroaktywnego odczytywania minionych 
zdarzeń. Co ciekawe, pamięciowa neurastenia okazuje się przypadłością tyleż 
psychiczną, ile głęboko ucieleśnioną. Zasada ta jest widoczna na poziomie literac-
kiego obrazowania, np. gdy autor porównuje swoje zmagania do rozpaczliwej 
walki ranionego zwierzęcia:

A ono siedzi we mnie. Nie można tego wypluć. Łażę wzdłuż bulwarów, ale to nie pomaga. 
Zwierzę, któremu utkwiła strzała w grzbiecie, tarza się, biega, ryczy, krew zalewa mu oczy; 
strzała tkwi. Nie ma ludzi i nikt nie wyciągnie strzały. Każdy z nas jest zamknięty we własnej 
nocy, sam. [Ś 17]

Widać wyraźnie, że te karkołomne samotne starania są walką z czymś jeszcze 
– nieokreślonym, niesprecyzowanym, ewokowanym szeregiem ogólnikowych 
zaimków („ono”, „to”), co prawda, doskonale wyczuwalnym, wciąż doskwierają-
cym, lecz z jakichś względów opierającym się intelektualnemu i językowemu 
skategoryzowaniu. Próby pozbycia się, zgubienia, „wyplucia” owego „czegoś” 
kończą się jednak fiaskiem. W konsekwencji „działania obronne” przybierają 
postać dążności do zwerbalizowania i pisarskiego sproblematyzowania nękających 
kwestii. W kolejnych odsłonach literackich Lipski eksplikuje potrzebę zdiagnozo-
wania własnego stanu. Ostatecznie – wskutek podjęcia afektywno-racjonalizującej 
próby przepracowania problemu (dostrzegalnej nb. w rozważaniach powieściowe-
go alter ego autora, Piotrusia) – dochodzi do rozpoznania przyczyn udręki. Lipski 
określa ten mechanizm jako swoisty „powrót realnego”: 

Czułem, że czegoś nie rozumiem. Jakbym był oślepiony w pewnym punkcie. Usiłowałem 
nadaremnie przypomnieć sobie to, co zapomniałem. Ale byłem pewien, że coś tam było jeszcze. 
I nagle zrozumiałem, że tego nigdy nie zobaczę. To nie było do patrzenia ani do rozumienia. 
To była część śmierci. [P 128]

Niedawne przeżycia wojenne okazują się niezbywalnym inkluzem, nieusuwal-
ną, stale tkwiącą w grzbiecie strzałą. I właśnie w tym punkcie znajduje się miejsce 
bolesne (o którym pisze Ernst van Alphen 10), wciąż niezabliźnione i nieprzepra- 
cowane, w jakiś sposób zatruwające cały układ psychosomatyczny. Chwilowo 
wyparte, „gnijące” na dnie świadomości obrazy i wrażenia jednoznacznie lokują-
ce się po stronie śmierci, więcej: będące „częścią śmierci”, powracają teraz ze 
zdwojoną mocą, oślepiają, infekują, domagają się wypowiedzenia. „Zrozumienie” 
czy raczej przeczucie istoty tego, co nie może podlegać racjonalizacji, paradoksal-
nie, przynosi pewną ulgę. Odtąd Lipski – choć skazany na życie z trudną pamięcią 
– świadom jest położenia nieokreślonego wcześniej „ślepego punktu”, miejsca 
bolesnego. Podejmuje się roli fizjologa pamięci, która w jego opisie funkcjonuje 
jako nadaktywny, materialny twór, żywy organ, wpływający na kondycję całego 
układu psychocielesnego:

gniję pomału. Wyciekam z siebie powoli, zostaje miękka skorupa, zdeformowany kształt. Jem 
przeszłość, jak gdybym jadł własny kał, przeżuwam ją ciągle na nowo i znów od początku. To 
jak łykanie śliny, gdy się chce pić. [Ś 17]

10 E. v a n  A l p h e n, Art in Mind: How Contemporary Images Shape Thought. Chicago 2005.
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Przytoczony passus jest – w moim przekonaniu – kluczowy dla rozumienia 
koncepcji Lipskiego. Jeśli pokusić się o dokonanie segmentacji tego krótkiego, acz 
bogatego w znaczenia, fragmentu, okaże się, że dochodzi w nim do spowinowa-
cenia najistotniejszych dla omawianej twórczości wątków, problemów i obrazów. 
Analizując kolejno każde z wyrażeń, wyróżnić można następujące całości: 

1. „gniję” – odsyłające do stale rozważanego „fenomenu gnicia” 11, przedsta-
wianego m.in. jako wszechobecnie gnijąca materia w opowiadaniach łagrowych, 
zgnilizna śmierci, fekalia, pejzaż zainfekowany resztkami i odchodami, skażona 
woda (śmiercionośna „waadi”), gnijące zwłoki, podgniwające za życia, brudne 
ciało pani Cin, wreszcie – metaforyczne „gnicie”, zapadanie się, rozpadanie cho-
rego, kalekiego ciała tytułowego Piotrusia. Co interesujące, owo gnicie nie jest 
u Lipskiego nacechowane pejoratywnie, przeciwnie – ukazuje się je jako zjawisko 
najbardziej elementarne, najbliższe człowiekowi, stanowiące istotę (kres, ale i po-
czątek) biologicznego życia, podstawowe także dla procesu twórczego – wszak 
kolokwialna retoryka „skatologiczna” stanowi stały budulec tej prozy. Więcej: 
właśnie poprzez eksponowanie fenomenu gnicia Lipski realizuje co najmniej kilka 
pisarskich zamiarów: po pierwsze, w relacji z doświadczeń łagrowych przedstawia 
wydelikacenie europejskich ciał i umysłów porażanych intensywnością azjatyckich 
realiów; po drugie – co szczególnie godne uwagi – konstatuje fasadowość i faktycz-
ną kruchość zachodnioeuropejskiej kultury, której wyczerpanie obnaża kilkunasto-
ma zaledwie słowami: „Wszyscy mieli biegunkę. Nawet najpiękniejsze dziewczę-
ta. [...] Zależnie od talentu erotycznego podcierały się kartkami z Lenina, kamie-
niami, albo w ogóle nie” (Ś 62). Po trzecie wreszcie, konsekwentną metaforyką 
gnilno-fekalną a) wskazuje na kryzys tradycyjnego modelu reprezentacji (zawod-
nego w przypadku prób przedstawiania przeżyć wojennych), b) bada „pojemność” 
literackiego języka jako nośnika ludzkiego doświadczenia, c) godzi w dotąd wy-
pracowane konwencje pisania o przeżyciach czasu Zagłady, d) testuje granice 
czytelniczej wrażliwości etycznej i wytrzymałości estetycznej (o czym szerzej dalej).

2. „pomału” (następnie także „powoli”) – rozpatrywane z perspektywy biogra-
fii pisarza, nie tającego chorobowego piętna odciskającego się na kształcie jego 
prac, okazuje się wymownym znakiem powolności i – co gorsza – nieuchronności 
postępującego kalectwa. Podporządkowany dolegliwościom styl życia oraz mozol-
ny sposób tworzenia zbiegają się z umieraniem „pomału”, z umieraniem za życia, 
z pełną świadomością i koniecznością rejestrowania kolejnych faz rozpadu „gniją-
cego” ciała.

3. „Wyciekam z siebie” – zwrot ten sugeruje binarne postrzeganie własnego 
systemu psychosomatycznego, zakłada bowiem istnienie jakiegoś „ja”, jaźni czy 
umysłu nietożsamego z cielesnością. Co jednak ciekawe, perspektywa binarna, 
dosyć nietypowo, złagodzona zostaje przez dowartościowanie obu „poziomów” 
jednostki – nadrzędna część, ludzkie „ja”, zawiera się, co prawda, w formie gra-
matycznej czasownika („ja” wyciekam), jednakże owo „z siebie”, oznaczające nie 
pierwiastek duchowy, lecz właśnie powłokę cielesną – najczęściej deprecjonowa-
ną w tradycji modernistycznej – świadczy o tym, że podmiot traktuje ciało jako 

11 Zob. interesujące studia M. C u b e r  (w tym kontekście szczególnie szkice: Muchy. O „Waa-
di” i „Coś” marzenia. „Niespokojni” jako przypadek literackiej koprofagii) zgromadzone w książ-
ce Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego (Katowice 2011). 
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pełnoprawną, integralną część układu. Ponadto „wyciekanie” odwołuje się także 
do istotnej w systemie Lipskiego symboliki cieczy/płynu, wykraczającej poza 
typowe zachodnie wyobrażenie cieczy, szczególnie wody, jako znaku czystości, 
odnowy 12. U autora Piotrusia przeciwnie – woda kojarzona jest na ogół z niebez-
pieczeństwem, brudem, skażeniem. I więcej: ludzkie wydzieliny, zwyczajowo 
wzbudzające wstręt w kulturze europejskiej, są w omawianej twórczości tożsame 
z witalnością, ciągłością, obiegiem, cyklem przyrody itd.

4. „zostaje miękka skorupa” – to zapewne figuracja niedoskonałej, kalekiej 
cielesności, która ukazywana bywa u Lipskiego także jako swoiste więzienie, cela. 
W tym jednak przypadku oksymoroniczna „miękkość” owej „skorupy” sugeruje 
utratę sił fizycznych, impotencję życiową, pasywność, słabnięcie, bezwład. Zna-
mienna w przywoływanym kontekście jest inna wypowiedź Lipskiego: 

Gwałtowna atrofia: kurczę się, zostaje ze mnie tylko fasada, która mówi, śmieje się. [...]
[...]
[...] ulgę sprawia słuchanie tykania zegarka, wąchanie wody kolońskiej, lizanie i całowa-

nie poręczy krzeseł [...]. [Ś 88]

5. „zdeformowany kształt” – kaleka cielesność okazuje się dla Lipskiego 
w jakiś sposób niepokojąca, obca, nie-ludzka. Z drugiej strony, w prozie tego au-
tora widać wyraźną fascynację tym, co abiektualne, niejednoznaczne, niepochwyt-
ne w formę, zdeformowane czy wprost bezkształtne. Podobne zainteresowania 
pozwalają lokować inspiracje literackie omawianego pisarza w kręgu francuskiej 
awangardy, zwłaszcza Georges’a Bataille’a i Michela Leirisa (nb. kwestia ta do-
maga się osobnego opracowania).

6. „jak gdybym” – odsyła do stale eksponowanego w twórczości Lipskiego 
poczucia pozorności, nietrwałości, sztuczności, konieczności wcielania się w role 
i przyjmowania masek, znamiennych – jak zdaje się sugerować autor – dla okresu 
powojennego:

Wszystko jest prowizoryczne. Szyld czasu TYMCZASEM. Jestem nieobecny tam, gdzie 
chciałbym być najbardziej. Epoka wiruje jak bąk, w jakimś dziwnym nie na-serio. Jakaś nie-
pewność, czy się jest. Stale. Naprawdę. [Ś 87]

7. „jadł własny kał” – typowe dla Lipskiego skatologiczne obrazowanie wiąże 
się z fascynacją biologizmem i przyrodniczym cyklem obiegu materii, z uwznio-
ślaniem rangi resztki i odpadu, wreszcie – z przekonaniem o recyklingowym po-
tencjale kultury i tradycji („Kał nie jest martwy. On jest początkiem wszystkiego. 
[...] Z niego można jeszcze, jeszcze wszystko zrobić” áŚ 88ñ).

8. „Jem/przeżuwam przeszłość” – wspomnienia figurowane są w tym przy-
padku jako materialne twory, wyłączna pożywka dla straumatyzowanej jednostki. 
Z kolei pamiętanie i przypominanie – o które głównie toczy się gra w egzysten-
cjalno-artystycznym projekcie Lipskiego 13 – jawią się w owym układzie jako 
czynność fizjologiczna organizmu.

12 Więcej o „metaforyce płynów” i odwróceniu tradycyjnych porządków sacrum i profanum 
zob. ibidem, s. 148–150. 

13 Trafna wydaje się konstatacja C u b e r  (ibidem, s. 62) na temat „zmysłowej, czuciowo- 
-węchowej, nekrofilskiej” specyfiki pamięci Lipskiego, trudno jednakże zgodzić się, że ta sama 
pamięć jest „posłuszna zaklęciu, poddająca się magii opowiadacza, ekstatyczna i w końcu zwycięska” 
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9. „ciągle na nowo i znów od początku” – nawiązuje do nieuchronności i po-
wtarzalności rzeczonych procesów i wskazuje na ich kompulsywny charakter, na 
swoiste „zapętlenie” czy „zafiksowanie” w konkretnym schemacie działań i my-
ślenia. Uwewnętrznienie zdarzeń z przeszłości, analizowanie, przetwarzanie, 
próby werbalizacji i podejmowane czynności pisarskie wyznaczają bowiem pewien 
cykl, który można określić mianem recyklingowej obróbki faktur materii i tekstu 
(o czym szerzej w dalszych częściach artykułu).

10. „łykanie śliny, gdy się chce pić” – oddaje niewystarczalność, jałowość, 
czczość dokonywanych przez lipskiego aktów.

Zatem metafora żywienia się wspomnieniami – tyleż wyjaławiającego i nie-
sycącego, ile nieodzownego – wskazuje na opresyjność czy destruktywność mi-
nionych doświadczeń oraz na ich fundacyjny charakter, zarówno w wymiarze 
egzystencjalnym, jak i artystycznym. Bolesna pamięć stanowi bowiem pożywkę 
dla procesu twórczego, w którym lipski wciąż na nowo układa się z „uczuciami 
sterczącymi z mroku przeszłości” (p 117).

przywołane metafory uświadamiają także prawidłowość ekonomii pamiętania, 
charakterystyczną dla autora omawianej prozy. postaci z jego tekstowych światów 
nie bez kozery bowiem tak często odczuwają niestosowność pamięciowego zafik-
sowania. Tytułowy piotruś już w pierwszej powieściowej scenie – wykupienia 
z telawiwskiego szuku – w konfrontacji z panią cin spostrzega wyobcowującą 
niewygodę pamiętania. stwierdza: „Wtem zrozumiałem, że za dużo pamiętam. Że 
popełniłem fatalny błąd” (Ś 77). owym błędem nazywa bohater publiczne przyzna-
wanie się do doświadczeń okresu wojennego – jak zresztą wiadomo, początkowo 
często deprecjonowanych w późniejszym europejskim, ale także izraelskim, dys-
kursie polityki pamięci. Konsekwencją jest poczucie wyobcowania. okaleczona 
psychika i dyktat wzmożonej pracy pamięci skazują na permanentną niemal samot-
ność 14: „ludzie odpadają ode mnie, jak liście z więdnącego drzewa. samotność 
krąży nade mną jak ptak, jak wiatr, jak burza [...]” – pisze lipski w jednym z wa-
riantów prozatorskich (p 97). Ów „żywioł” samotności, z którym konfrontują się 
bohaterowie, stanowi zresztą częsty temat jego utworów. Wystarczy przywołać 
sytuacje egzystencjalne głównych postaci literackich: począwszy od mogącego liczyć 
wyłącznie na siebie, walczącego o przetrwanie więźnia obozowego, przez chorego 
odizolowanego od aktywnego nurtu życia, po osobę napiętnowaną wielowymiaro-
wą, „zwielokrotnioną” i radykalną odmiennością – Żyda, kalekę, emigranta i – co 
stale podkreśla lipski – nosiciela wspomnień, z jakimi nie sposób się pogodzić.

Faktury materii
o tym, że owo „noszenie” pamięci nie jest wyłącznie metaforą, lecz faktycznym 

piętnem, znajdującym analogię także w wymiarze materialnym, przekonuje choćby 

– wystarczy wszak skonfrontować te diagnozy ze statusem pamięci w Świętym Pawle czy w Sarnim 
braciszku. 

14 Zob. D. K r a w c z y ń s k a, Nagie życie Leo Lipskiego. (Wstęp). „Teksty Drugie” 2010, nr 6. 
podobne wątki poruszała badaczka w referacie „Mówię – nie rozumieją mnie…” Leo Lipski 
i doświadczenie samotności, wygłoszonym podczas XXXiV Konferencji Teoretycznoliterackiej 
Literackie reprezentacje doświadczenia (Gdańsk, 19–22 iX 2006).
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sposób, w jaki ocenia się powieściowego Piotrusia. Przykładowo, w przywoływanej 
już scenie wykupienia przez panią Cin pojawia się fragment następujący:

Podeszła do mnie starsza pani, czarno ubrana. Zbliżyła twarz do mojej, mokrej z potu. 
Poczułem smród jej ust, fetor nieznośny. [...] Kucnęła. Zaczęła mnie gruntownie macać. Nie 
pominęła żadnej części ciała. Kazała wstać. Uczyniłem to niezgrabnie. „Aha” – mruknęła. 
Macała mnie dokładnie, niby kurę, czy ma jajka, czy jest tłusta. Bała się, widać, bym nie był 
dostatecznie zdrów ani też zbyt chory [...]. [Ś 76–77]

Nabywczyni Piotrusia w mig dostrzega „warstwowość” jego dolegliwości – nie 
tylko pamięciowe zafiksowanie, ale także fizyczne niedołęstwo. Kolejni bohatero-
wie dokonują analogicznych odkryć i – co istotne – każdorazowo spowinowacają 
oba typy przypadłości, traktując najwidoczniej (podobnie jak starożytni) piętno 
cielesne jako odzwierciedlenie stanu ducha. Doktor Siegbert błyskawicznie identy-
fikuje pacjenta „skomplikowanego”, który „nie jest przypadkiem o określonej 
diagnozie” i który „urządził sobie prywatną Golgotę” (Ś 120). Batia natomiast na 
samym wstępie ucina wzmianki Piotrusia o chorobie lakonicznym: „Już znam tę 
piosenkę” (Ś 91):

Więc ona naga, ciało dziewczynkowate [...]. [...] Stojąc, gdy ja leżę, mówi: 
– Może się odzwyczaisz od swojej choroby? 
– Jak to, odzwyczaisz? 
– No, po prostu... nie będziesz chory. 
– Ale ja... 
– To jest brzydkie przyzwyczajenie i kto wie, czy ty tego nie symulujesz. 
[...] 
Po dłuższej chwili spytała: 
– Jak to się stało? [Ś 100]

Doktor Siegbert i Batia nie wytykają bynajmniej powieściowemu Piotrusiowi 
hipochondrii czy pozorowania kalectwa – widocznego przecież na pierwszy rzut 
oka – lecz raczej skłonność do kontemplowania choroby nie tyle fizycznej, ile 
jakiejś innej, głęboko uwewnętrznionej, mentalnej, jednakże doskonale wyczuwal-
nej przez otoczenie, być może stanowiącej „rewers” cielesnej ułomności. Ciekawe 
z tej perspektywy jest rozważanie zasadności Cioranowskiej formuły emigracji 
jako choroby 15 (nb. sama emigracja stanowiła dla Lipskiego jedną z głównych 
bolączek). Piotr Krupiński, analizując owo zagadnienie, odwraca porządki, by 
mówić o chorobie jako o emigracji i dalej – o chorobie jako o przysłudze, „nie-
oczekiwanym i niezasłużonym proficie” 16. Jeśli pokusić się o wykorzystanie tych 
metafor, okaże się, że w symptomach bohaterów Lipskiego można dostrzec swoistą 
satysfakcję z własnego cierpienia fizycznego i z kalectwa, będących – paradoksal-
nie – zarazem „odskocznią” od udręki pamiętania i specyficzną maską, fasadą 
ukrywającą okaleczoną pamięć.

Ciało jako nośnik pamięci
W dorobku Lipskiego napotyka się wiele rozproszonych wzmianek, gdzie 

dochodzi do sugestywnego przeplatania się literackich faktur pamięci i faktur 

15 É. M. C i o r a n, Zalety emigracji. W: Pokusa istnienia. Przeł. K. J a r o s z. Warszawa 2003, 
s. 53.

16 K r u p i ń s k i, op. cit., s. 70.
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materii, mającego zresztą źródło w zależności między okaleczoną pamięcią a ka-
lectwem ciała. W jednym z fragmentów prozy autor zauważa: „Przeżycia osiada-
ją na naszej twarzy jak pył” (P 80), następnie w Piotrusiu: „Życie osiada na twarzy 
jak pył” (Ś 86). Pozornie niewinne stwierdzenia znajdują analogię na kolejnych 
poziomach tekstu. Dotknięty nieuleczalną, od 1944 roku nieodmiennie postępują-
cą chorobą, prawostronnie sparaliżowany pisarz wielokrotnie określa swój stan 
jako „kamienienie”, „zamurowywanie”, przeistaczanie się za życia w martwą 
strukturę, fasadę, pomnik. Podobna metaforyka ma, oczywiście, referencje w po-
rządku biograficznym i w pogarszającej się kondycji fizycznej autora, który same-
mu sobie wieszczy stopniową przemianę w rzecz martwą:

Los rzecze: 
[...] 
W końcu cofniesz się w głąb samego siebie, zostawiając fasadę mówiącą, śmiejącą się. 
Wtedy wejdą zwierzęta do twego pokoju i siądą na tobie spokojnie, jak na kamieniu 

i ziemi. [P 48]

„Rzeczowienie” nie tyle nawet samego ciała, ile fizycznej osoby jako takiej 
potwierdzają także konfrontacje z innymi powieściowymi postaciami. Batia po-
czątkowo odnosi się do Piotrusia z niejakim wstrętem, odczuwanym wobec tworów 
nie-ludzkich: 

Przede mną jest dziewczynka piętnastoletnia. Może ma szesnaście. Mówi, spoglądając na 
mnie z obrzydzeniem:

– Ciocia prosiła, aby pana dziś wypuścić. 
Patrzy na mnie jak na glistę, karakona. [...] 
[...]
[...] Patrzy na mnie jak na tarantulę. Ale bez strachu, z ciekawością. [Ś 90–91] 

Z upływem czasu jednak Batia zmienia sposób oglądu – teraz traktuje głów-
nego bohatera jak rzecz: „Patrzyła na mnie jak na przedmiot martwy” (Ś 95), 
później „zarzuca go na ramię”, „chowa do bagażnika” (Ś 103) itd. Te symboliczne 
akty reifikacji zbiegają się z intensyfikacją metaforyki wskazującej na proces „ka-
mienienia” ciała, „zamurowywania się” w przeszłościowym porządku myślenia, 
wreszcie – „sedymentacji” wspomnień i materializowania czy wręcz „cieleśnienia” 
pamięci. Odtąd bowiem człowiek zamienia się w żywy pomnik, rzecz do pamię-
tania, mającą przypominać, świadczyć, ale także napominać.

W rezultacie chorobowy syndrom zamknięcia we własnym ciele – zmuszają-
cy do radykalnego dualizowania sfery materii i świadomości – wymaga postrze-
gania somatycznej powłoki jako tkanki obcej, nie-ludzkiej, zarazem stygmatyzu-
jącej (jako reprezentacji jednostki wobec innych) i opresyjnej (wobec bezbron- 
nego, świadomościowego „ja”). Kalectwo cielesne ogranicza i upośledza funkcjo-
nowanie nadaktywnej psychiki, zdanej odtąd na udrękę rejestrowania rozpadu 
somy. Choroba powoduje afazję, faktycznie utrudnia procesy twórcze, uniemożli-
wia mobilność, odbiera samodzielność i poczucie godności, wreszcie – prowadzi 
do fiaska wszelkich relacji interpersonalnych. Można by się zatem spodziewać, że 
kaleka cielesność okaże się dla Lipskiego największym życiowym dramatem, 
praprzyczyną wszystkich kolejnych cierpień i upokorzeń. Wydaje się jednak, iż 
z pewnych względów tak się nie dzieje. 

Trzeba zaryzykować może kontrowersyjne na pierwszy rzut oka, lecz – jak 
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mniemam – uzasadnialne stwierdzenie: chore ciało jest dla Lipskiego głównym 
nośnikiem pamięci, epatowanie kalectwem – metodą tworzenia i formą autopre-
zentacji; choroba w ogóle – usprawiedliwieniem trwania oraz stymulatorem pisa-
nia; pisanie zaś – najistotniejszym momentem etycznym i zarazem jedynym sensem 
egzystencji. 

Pewną przesłankę do tej konstatacji stanowi sposób, w jaki autor Piotrusia 
postrzega cielesne defekty, widoczny np. wtedy, gdy przywołuje postać anonimo-
wego generała:

żądał absolutnie, aby mu sparaliżowaną rękę umieszczono „w nogach”, aby mu nie przeszka-
dzała; twierdził, że to jest nie jego ręka. I ordynans powtarzał w kółko: „Melduję, panie gene-
rale, że już kładę”. [P 68]

Okaleczony podczas wojny wojskowy odrzuca zdefektowaną część ciała, 
uznając ją za nieintegralną, obcą, zagrażającą spoistości systemu psychosomatycz-
nego. Kontekst anegdoty sugeruje, iż w tym przypadku Lipski utożsamia brak 
akceptacji chorej części ciała z niemożnością pogodzenia się ze wspomnieniami. 
Gest odsunięcia sparaliżowanej ręki ma być równoznaczny z wypieraniem trau-
matycznego doświadczenia. O podobną ekonomię pamiętania i zapominania po-
sądza Lipski społeczeństwo izraelskie, pisząc w Piotrusiu o osobliwych zachowa-
niach mieszkańców Tel Awiwu:

Myślałem o dziwnym wrażeniu, które towarzyszyło mi przez cały czas [...]. [...]
Chodzi mianowicie o dłubanie w nosie. Każdy wszędzie dłubał w nosie, widocznie czy 

też psychicznie. I każdy wyciągał smarki na wierzch, szukał w nich czegoś długo, szukał, 
szukał [...]. I każdy też ruszał najbardziej intymne miejsca ręką czy też nogą. Naturalnie, nie-
często fizycznie, ale jakąś trzecią nogą, której zarysy wyraźnie widziałem. [...] 

– Taki już naród – myślałem – wybrany przez Boga też tym. Wielka neuroza, jedno wiel-
kie skomplikowanie, które rozgałęzia się jak arteria i kończy się dłubaniem, oglądaniem. 
[Ś 78–79]

W tym przypadku symptomem jest kompulsywne, zapewne mimowolne i za-
pewniające poczucie bezpieczeństwa, dotykanie, wyciąganie, przeszukiwanie, 
penetrowanie. Można sądzić, że Lipski w tej ironicznej krytyce żydowskiego 
społeczeństwa wskazuje na grzechy poniechania. Opisywane gesty rozumiane są 
bowiem jako czynności zastępcze, odsuwające gnębiące przekonanie o koniecz-
ności przeanalizowania, przemyślenia czy przepracowania wydarzeń Zagłady. 

Strategia samego Lipskiego jest nieco odmienna. Jego tekstowe alter ego 
zdają się dopatrywać we własnym kalectwie wojennego piętna, które zarazem 
dosłownie świadczy o skali ówczesnego wyczerpania fizycznego i wymownie 
prezentuje stan psychiki. „Zamurowanie” w ciele oznaczałoby w owym przypad-
ku także „zamurowanie” w przeszłościowym porządku. Dochodziłoby tym sposo-
bem do paradoksalnego wykroczenia poza dualistyczną opozycję cielesnego 
i duchowego. Pamięć i soma koegzystowałyby odtąd w nierozerwalnym układzie, 
oddziałując na siebie i zarazem niejako infekując się wzajemnie. Stopniowe „ka-
mienienie” czy urzeczowianie ciała następowałoby równocześnie z tężeniem 
tkanki wspomnieniowej. Zatem podwójny (mentalny i fizyczny) stygmat określa 
jednostkę w dwójnasób, ponieważ świadcząc – nie pozwala zapomnieć; przypo-
minając – karze „pokutą” pamiętania. 

I nie chodzi tu wyłącznie o wizje łagrowego koszmaru: przebytego w niewoli 
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tyfusu, skrajnego wyniszczenia i wreszcie paraliżu. Wydaje się bowiem, iż – nieco 
nieoczekiwanie – traumę pisarza stanowią nie tylko własne przeżycia z łagru, lecz 
przede wszystkim cudze cierpienia obozowe. Innymi słowy, bolesnym punktem 
okazuje się niemożność bezpośredniego uczestnictwa w tragicznych wydarzeniach 
Zagłady. Żal ów Lipski wyraża wprost w passusie poprzedzającym fragment pro-
zy o „sarnim braciszku”. Wyjaśnia: „Dzień i noc nazywa się tom moich szkiców 
sowieckich; tym tekstem [tj. Sarnim braciszkiem] pragnę zmniejszyć poczucie 
winy, że nie byłem także z drugiej strony” (Ś 149). Również w samej narracji 
autor przyznaje się do poczucia odpowiedzialności za bezmiar wyrządzonych 
krzywd oraz do bezgranicznego wstydu z powodu własnego ocalenia 17:

On [tj. „sarni braciszek”] już odchodzi ode mnie, zasnuwa się mgłą. Gdy jemu się coś 
stało, to nie mamy prawa istnieć, ani ja, ani Ty.

I działo się to na rogu ulicy Bożego Ciała, koło kościoła Bożego Ciała, niedaleko Skałki. 
[Ś 150]

W trakcie próby „odpominania” mar przeszłości raz jeszcze ukazywany jest 
– wysoce wadliwy, jak sugeruje Lipski – mechanizm wnikliwego studiowania 
delikatnej tkanki wspomnień. Postać żydowskiego chłopca poznanego w przed-
wojennym Krakowie z perspektywy czasu wydaje się bytem idealnym, nie tyle 
nawet nie zasługującym na przeminięcie, ile wprost nieodzownym dla spoistości 
otaczającego świata. Jednak „schizofreniczna epoka”, eliminując najdoskonalsze 
wytwory, wydała wyrok tak samo niesprawiedliwy jak kuriozalny. Odtąd bowiem 
zjawiska opierają się reprezentacji. Możliwe jest wyłącznie nieporadne świadcze-
nie, podobne zresztą do tego, którego dokonuje Lipski w przywołanym przed 
chwilą fragmencie. Właśnie ocalanie od zapomnienia uzasadnia dalsze funkcjono-
wanie podmiotu:

Sarni braciszek. Chcę tu opisać rzecz tak delikatną, że zdaje mi się, wspomnieniem znisz-
czę ją. Wyłania się ona czy ono z dalekiej pamięci, zamazane, zniszczone, w strzępach. Nie 
potrafię nazwać ani imion, ani zdarzeń, bo się wstydzę, że ich nie pamiętam, [...] i żałuję, 
i jestem dumny. W każdym razie te zdarzenia wyłaniają się z oparu, z mgły i zapadają się w nią, 
jeśli usiłuję cokolwiek sobie przypomnieć. Jestem zmuszony do pisania o czymś, o czym wiem, 
że nie wiem.

[...]
Dlaczego, dlaczego muszę o tym pisać, jedyny istniejący trochę człowiek nad, dlaczego, 

na miłość boską. [P 93]

Rozpaczliwe pytanie o przymus opowiadania jest w rzeczywistości pytaniem 
o przyczyny ocalenia „człowieka nad” i o zasadność egzystencji „w świecie »po«”. 
Walka z chimeryczną pamięcią okazuje się walką z samym sobą – zmaganiem 
z ambiwalentnym żalem, ale i z własną dumą czy ambicją. Największą wagę ma 
chyba jednak poczucie wstydu, które zresztą wymusza określone postawy. W ego-
tykach pisarz deklaruje radykalne odwrócenie się od doczesności: „Moja samotność 
musi być na wskroś świecka” (P 79). Następnie w trybie imperatywu postanawia: 
„Istnieć jak upiór, na zboczu życia, istniejąc trochę, niezupełnie, w mroku” (P 55). 

17 Ciekawy wydaje się (wielowymiarowy) wątek wstydu u Lipskiego – C u b e r  (op. cit., s. 64) 
stwierdza wprost, że bohater jest „skruszony przez zachodnią kulturę i judaistyczny patriarchalizm; 
ciąży na nim ogromna pokusa, by dać się osądzić”. O innych aspektach tego zagadnienia zob. 
K. T e l e jk o, Motyw wstydu w prozie Leo Lipskiego. „Midrasz” 2009, nr 9.



84 AGNIESZKA DAUKSZA

Potrzeba pokuty przejawia się także w akcie uniżenia, dokonującego się w mo-
mencie wywieszenia nad głową Piotrusia szyldu: „PIOTRUŚ WRAZ Z ODZIEŻĄ 
– DO SPRZEDANIA”, i wystawienia na telawiwskim targu (co z kolei narrator 
tłumaczy przymusem „okoliczności i długów moralnych” áŚ 75ñ) 18. Demonstro-
wanie chęci zadośćuczynienia wiąże się z poszukiwaniem sensu egzystencji 
i z pragnieniem oddania należnej czci nieobecnym. Motywację bohatera trafnie 
rozpoznaje izraelski lekarz: 

– Otóż właśnie. Każdy z nas chodzi do ubikacji. I pan sobie tam urządził prywatną Gol-
gotę. I panu niewygodnie jest w pluszowym fotelu.

Głos doktora potężniał. Istotnie poczułem się niewygodnie. 
[...] 
– [...] I gdzie pan nie odczuwa bólu? O, wielki Piotrusiu. Czyżby pan cierpiał za całe 

nieudane pokolenie? [...] 
[...]
– [...] Infantylizm. Ekshibicjonizm. Masochizm. Tajemnica życia i śmierci. [Ś 120–121]

„Wychodkowa” egzystencja staje się zatem synonimem ofiarności, ale i sprze-
ciwu wobec bezrefleksyjnego trwania, bycia „pomimo” przeszłości i dystansowa-
nia się wobec bolesnych doświadczeń. Piotruś – choć faktycznie po trosze infan-
tylny, masochistyczny, na swój sposób lubujący się w ekshibicjonizmie i kontem- 
plujący cierpienie – nie wydaje się jednak bohaterem traumatycznym 19. Neuro-
tyczność i kompulsywność jego poczynań sterowane są bowiem chęcią przepra-
cowania własnych przeżyć i jednocześnie poszukiwaniem adekwatnych form 
ekspresji, a co za tym idzie – świadczeniem o minionym. Konieczność pokuty 
zbiega się z imperatywem pisania. Kryzysowi reprezentacji odpowiada jednak 
kryzys języka.

Faktury tekstu. Kalekie słowa
Podobnie jak trudna i niedoskonała jest mowa dotkniętego częściową afazją 

Lipskiego (i jego bohaterów, m.in. jąkającego się Piotrusia), tak problematyczna 
okazuje się ekspresja artystyczna. Prawidłowość tę można zaobserwować na po-
ziomie nie tylko tematyki, lecz również formy, o czym zresztą przekonywał Michał 
Sambor, mówiąc o charakterystycznym dla analizowanego autora „ścisłym przy-
leganiu stylu do wizji” 20. Nie przypadkiem dzieło Lipskiego cechuje fragmenta-
ryczność, eliptyczność, niekiedy zanikanie chronologii i ciągów przyczynowo-
-skutkowych, segmentacja wywodu oraz stopniowy rozpad, objawiający się zry-
waniem fikcyjnych więzi (szczególnie widoczny w wątkach dotyczących Zagłady), 
odchodzeniem od zasad interpunkcji, ortografii i stylistyki, wreszcie – rozmywaniem 

18 Co znamienne, gest radykalnego poświęcenia się widoczny jest już w motcie inicjującym 
narrację Piotrusia, pochodzącym z Nocy i dni M. D ą b r o w s k i e j  (z tomu Miłość): „Kto odda się 
cały jednej, wielkiej czy małej, sprawie, w dodatku beznadziejnej – ten musi umrzeć w końcu za nią 
albo też przez nią” (Ś 75).

19 Polemizuję tu z ciekawą i kuszącą, lecz – jak mniemam – zbyt mocną (zważywszy na fakt 
podejmowania prób zmierzenia się z problemem) tezą G o s k  (op. cit., rozdz. Przypadek Piotruś. 
Bohater traumatyczny), nazywającej tak Piotrusia.

20 M. S a m b o r, Uwagi o prozie beletrystycznej. W zb.: Literatura polska na obczyźnie 
1940–1960. Red. T. Terlecki. T. 1. Londyn 1964, s. 179–180.
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się reguł kompozycyjnych 21. Często odnajduje się w tej prozie urywane równo-
ważniki zdań, zdania pojedyncze, wyliczenia, ciągi czasowników zastępujące całe 
zdania 22. Zabiegi owe wytwarzają swoisty „efekt Lipskiego” 23, tzn. nieład, cha-
otyczność wypowiedzi, pozorny brak dbałości o formę sugerują „kruszenie”, 
wyczerpywanie się czy „gnicie” języka.

Sam autor raz po raz zdradza: „Język, którym myślę, rozpada się i kruszy” 
(Ś 88), z kolei „Słowa są jak ranne ptaki przelatujące morze” (Ś 87). Wewnętrzny 
przymus pisania okazuje się jednak silniejszy; Lipski tłumaczy: „gdy widzę papier, 
dostaję mdłości i słyszę, że jest we mnie cicho jak w trupiarni...”; „Obrazy leżą we 
mnie zastygłe, wyschnięte jak rośliny w zielniku [...]” (Ś 18). Świadomość zostaje 
zatem sprowadzona do funkcji archiwizowania minionych widoków, głosów i do-
znań. W krótkim utworze prozatorskim Święty Paweł mówi Lipski o powojennym 
zmaganiu się ludzi pióra z afektywnymi przeżyciami, o tym, że zmuszeni oni są: 
„Przechodzić wytartą, oślinioną drogę odysei. Tysiącami piszą, sepleniąc, ślimacząc 
się, wyciskają uroczyście swoje męki, jak wągry, swoje nienawiści i zły los” (Ś 18). 
Tworzenie jawi się w takich razach jako jedna z funkcji fizjologicznych 24. 

W przypadku samego Lipskiego nie tylko choroba świadomości, ale też de-
fekty cielesności niejako infekują, piętnują wszelkie próby werbalizacji. Wobec 
tego impasu dochodzi do uspójnienia projektu egzystencjalno-artystycznego. Li-
teracka mowa Lipskiego okazuje się czymś więcej niż „somatopisaniem” czy 
dyskursywizowaniem traumy i afektu. Owa ekspresja jest wszystkim tym naraz, 
lecz przede wszystkim – stanowi unikalny casus pisania kalectwem 25. 

W wymienionym akcie zawiera się także odpowiedź Lipskiego na Adornowskie 
pytanie o zasadność tworzenia po Zagładzie 26:

Papier jest bezczelnie biały. Chodzę koło niego jak pies dookoła suki. Krążę uparcie. [...] 
[...]
[...] Czekam, aż obrazy podniosą się przede mną, jak przed zaklinaczem węże, obrazy 

owszonych i żywych, wciskających usta w wargi trupów, obejmujących ich udami, aż zmie-
szają się w wielkim składzie potu, strachu i otępienia i odsłonią to, co było przedtem – iżby 
okazało się, że ja, który byłem przeznaczony śmierci, stałem się dla żywota, że zostałem 
zabity, by stworzyć życie ze zdań i słów, które wyrośnie na nawozie ze mnie i z tych, co 
zginęli.

I wydaje się to nagle najbardziej proste i wielokrotnie perwersyjne, droga prymitywna, 

21 Zob. K r u p i ń s k i, op. cit., s. 63.
22 Zob. G o s k, op. cit., s. 20, 37, 61.
23 C u b e r  (op. cit., s. 50) porównuje Lipskiego do A. Ważyka, „poety myślowych rygorów 

i składniowych zerwań”, wykorzystującego „standardową łączliwość składniową jako ślad 
zmurszałego i nie istniejącego już wtedy świata”. 

24 C u b e r (ibidem, s. 56–66) analizuje z tej perspektywy proces zarówno czytania, jak i pisania 
Lipskiego: to pierwsze przedstawiane jest wówczas jako kompulsywne wchłanianie, jedzenie, 
pożeranie; to drugie również ma charakter nerwicowy, „biologiczny”, ale „nie systematyczny” – 
obrazowany jako blokada, kolka, obstrukcja, rozwolnienie i wydalanie.

25 K r u p i ń s k i (op. cit., s. 56) nazywa projekt Lipskiego „cierpieniopisaniem”. Chociaż 
uważam to określenie za trafne, trudno mi zgodzić się z zawężeniem jego potencjału znaczeniowego, 
z odnoszeniem go wyłącznie do cierpienia fizycznego i z przekonaniem, iż „tematyka oraz forma 
konsekwentnie grawituje ku milczeniu” – wydaje się wszak, że głównym zamysłem i dążeniem 
Lipskiego jest świadome przekraczanie wymiarów traumy, pustki, niewyrażalności, milczenia.

26 Th. W. A d o r n o, Dialektyka negatywna. Przeł., wstęp K. K r z e m i e n i o w a. Współpraca 
S. K r z e m i e ń - O j a k. Warszawa 1986, s. 509.
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zwycięska i przewrotna. Czy będę pół bogiem, pół czarnoksiężnikiem, aby mieszać, lepić 
i rozpładzać ludzi? [Ś 18–19]

Osobliwe „zapładnianie” papieru materią wspomnień jest wyczerpującym 
procesem wydobywania wrażeń z dna świadomości i jednocześnie etycznym, 
ocalającym gestem mogącym uzasadniać dalsze funkcjonowanie. Ukazuje bowiem 
sens trwania temu, kto postrzega swoje ocalenie jako przypadkowe, czyje ciało 
przetrwało, lecz umysł „został zabity” wraz z innymi ofiarami.

Ów proces „wskrzeszania” jednostki, mającej „stworzyć życie ze zdań i słów, 
które wyrośnie na nawozie” z niej „i z tych, co zginęli”, przywodzi na myśl ogól-
niejszą prawidłowość. Po raz kolejny ujawnia się wszak upodobanie Lipskiego do 
metafor odwołujących się do biologicznej cykliczności, do obiegu materii, recy-
klingu. Mechanizm ów trafnie opisuje Barbara Zielińska, eksponując szczególnie 
„biocykliczne” aspekty omawianej prozy:

Język Piotrusia odznacza się szczególną predylekcją do zapisywania najróżniejszych 
odmian ruchu, krążenia, oplatania, pulsowania biologii. Mimo deklarowanej atrofii język oca-
la płynne, obłe kształty. Krążenie krwi, krążenie wspomnień, arterie zapachów, arterie żydow-
skiej neurozy. Spuszczanie wody w klozecie marki Niagara [...]. [...]

[...] W ten sposób przemawia cykliczność, wiecznie odradzająca się biologia, dla której 
żadna śmierć nie jest kresem, więc tutaj nawet zmarli „odpływają nieustannie na grzbietach 
fal”, zostawiając miejsce żywym 27.

Faktycznie, Lipskiego ewidentnie fascynuje nieprzerwany obieg materii 
w przyrodzie, płynność następowania w łańcuchach pokarmowych, determinizm 
życia i śmierci, a także recyklingowość ludzkiej działalności. Stąd też zapewne 
dobór specyficznego budulca tej sztuki, wpisującej się zresztą w koncepcję The-
odora W. Adorna, twierdzącego: „Wszelka kultura po Oświęcimiu, włącznie z jej 
najwnikliwszą krytyką, jest śmietniskiem” 28. Sztuka jako taka musi być odtąd 
wywlekaniem brudów, grzebaniem w odpadkach, obserwowaniem kumulujących 
się nieczystości i stopniowej dezintegracji. Właśnie najbardziej prymitywna ma-
teria może być jedynym półfabrykatem pozagładowego dzieła, głównie dlatego, 
iż stanowi kwintesencję świata bez transcendencji – wywodzi się bezpośrednio 
z ludzkiego ciała i jako taka lokuje się najbliżej indywidualnego doświadczenia. 
Pośledni status śmieci i kruchej materii symbolicznie odpowiada zatem „kryzyso-
wi” języka i kultury, nadwątlonych przez wydarzenia epoki. 

Koncepcja Lipskiego nie jest jednakże skrajnie pesymistyczna. W obranej 
stylistyce i w ponownym używaniu tego, co zmurszałe, kalekie, zużyte czy roz-
proszone, upatruje pisarz szanse odnowy. Prawidłowość ta cechuje, jak sądzę, całą 
twórczość autora Piotrusia i polega na „recyklingowej” obróbce faktur materii, 
historii, pamięci i słów. Mechanizm ów uwidacznia się wielorako, m.in. w sposo-
bie budowania narracji, w jawnej intertekstualności, ale też w ciągłym „krążeniu” 
czy rotacyjności pewnych (wymienionych już) motywów, obrazów, metafor, pro-
blemów itd. Ciekawe tło przywołuje Marta Cuber, doszukując się analogii między 
wizją Lipskiego a regułami braminizmu:

27 Z i e l i ń s k a, op. cit., s. 38–39.
28 A d o r n o, op. cit., s. 515.
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Resztka żywności w braminizmie budzi ten sam wstręt, co odchody w kulturze zachodniej. 
Zanieczyszcza z racji pozostałości i niekompletności, ale kalając, przyczynia się jednocześnie 
do odnowy (zjadłszy resztkę, kapłan staje się zdolny do aktu ofiarnego). Ambiwalencja resztki, 
tak jak odchodów, polega więc na spotkaniu świętości i świeckości, czystości i wstrętu, cofania 
się, ale i odnowy w jednym, niebywale trudnym do pojęcia przez kulturę Zachodu, rytuale. 
Podobnie jej moc działa w Niespokojnych: zjadłszy wielokrotnie strawioną i zwymiotowaną 
organiczną pozostałość, podmiot układa z niej narrację, ostentacyjnie nieukończoną, wtórną, 
zapośredniczoną w literaturze (jawnie intertekstualną) 29.

Pobrzmiewający w uprzednio przytoczonym fragmencie profetyczny ton Lip-
skiego – „zaklinacza”, „pół boga, pół czarnoksiężnika” – odpowiadałby w tym 
układzie komuś świadomemu mocy rytualnego łączenia nietożsamych potencjałów, 
kogoś pragnącego sprawczości podejmowanych działań. Wydaje się, że owa spraw-
czość osiągnięta zostaje w wymiarze oddziaływania tekstowego. Okazuje się bo-
wiem, że dla Lipskiego pisanie jest nie tylko (po pierwsze) próbą utrwalenia prze-
życia afektywnego („wyciskaniem swoich mąk”) czy (po drugie) doświadczeniem 
samym w sobie („przechodzeniem wytartej drogi odysei”), lecz także (po trzecie) 
doświadczaniem odbiorcy (poddawaniem go próbie, ale i wywoływaniem doznań), 
do którego Lipski zwraca się wprost, inicjując narrację o życiu obozowym:

To wszystko już znacie i z tego będziecie zaraz rzygać. Ale zaczekajcie.
[...]. Może wy też znajdziecie coś takiego, na co będziecie m u s i e l i  patrzeć. [Ś 39]

Specyficzna poetyka, siła wyrazu, ostrość kontrastów mają przede wszystkim 
wpływać na czytelnika – jednakże nie poprzez wikłanie w sieć empatycznych 
utożsamień. Metoda Lipskiego opiera się raczej na konsekwentnym zadziwianiu, 
prowokowaniu, wytrącaniu z lekturowych przyzwyczajeń i na stopniowym „infe-
kowaniu” własnym świadectwem: „Ludzie, sami żywi, promieniują swoimi zmar-
łymi. Ludzie, nosiciele śmierci [...]. Ja też jestem takim człowiekiem. Jasne, że 
moja opowieść jest śmiertelna” (Ś 62). Lipski jawi się jako nosiciel śmierci i pa-
mięci, co znaczy, że (w odróżnieniu od biernego nośnika) aktywnie poszukuje 
odnowy w niestrudzonym przypominaniu. Owo „nosicielstwo” ma charakter 
sprawczy, „wielokanałowy”, świadomościowy, cielesny, ale i performatywny, 
„zarażający”. Opowieść prozaika okazuje się bowiem „śmiertelna” na co najmniej 
kilku poziomach: dotyczy śmierci; sama musi „umrzeć”, przeminąć, ale też jest 
„śmiercionośna”, trudna do zniesienia, nieprzejednana, wyniszczająca samego 
autora („Kto odda się cały jednej, wielkiej czy małej, sprawie, w dodatku bezna-
dziejnej – ten musi umrzeć w końcu za nią albo też przez nią”) i „promieniująca” 
na czytelnika („Gdy jemu się coś stało, to nie mamy prawa istnieć, ani ja, ani Ty”). 
Dramatyczny proces twórczy to więc ocalanie, pokuta i świadczenie zarazem. 
Lipski w kreacyjnym akcie „mieszania i lepienia” faktur historii, pamięci i ciała 
ustanawia dopominające się istnienia tekstowe byty. Owo pisanie – podobnie jak 
klozetowe życie Piotrusia – okazuje się dobrowolnym oddaniem, uniżeniem i upo-
korzeniem, prywatną golgotą, na którą t r z e b a  patrzeć.

29 C u b e r, op. cit., s. 61.
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The article is an attempt to such reading of Leo Lipski which points at the legitimacy of spe-
cific, still insufficiently understood and described, convention adopted by the author in question. 
Lipski’s creativity is seen not only as a testimony of searching for his own diction but also as a strug-
gle to overcome postwar deadlock, stepping outside the rhetoric of the inexpressible, incapacity of 
expression, emptiness, and ultimately an attempt at overcoming the crisis of language and represen-
tation. Important in this view is a demonstration of the interdependence of three orders, namely the 
framework of memory, the matter, and the text. Particularly painful memory about Shoah proves to 
be foundational to the analysed prose on many levels, both thematic and conceptual, linguistic and 
stylistic. 
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Z a ł o ż e n i a: p o l i t y k a  p a m i ę c i
Moim celem będzie przeczytanie Kinderszenen 1 jako projektu, który działa 

w przestrzeni pamięci – indywidualnej, zbiorowej i kulturowej. Jako „książkę 
o pamięci” określali już Kinderszenen niektórzy krytycy – przeważnie skupiając 
się jednak na indywidualnym wymiarze tekstu 2. Chciałabym zacząć od zwrócenia 
uwagi na trzy momenty Kinderszenen, które ukazują, moim zdaniem – mniej lub 
bardziej wprost – zamiar tekstu, jakim jest wydobycie mechanizmów pamięci 
zbiorowej i kulturowej oraz określenie możliwości oddziaływania na nią (co, 
zgodnie z przyjętą przeze mnie definicją, nazwać wolno polityką pamięci 3).

* Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt 
został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC-2011/03/N/HS2/01000. 

1 J. M. R y m k i e w i c z, Kinderszenen. Warszawa 2008. Dalej cytaty lokalizuję bezpośrednio 
w tekście, podając numery stronic w nawiasach.

2 Tak np. W. K a l i s z e w s k i  (Eksplozja i narodziny. „Wyspa” 2009, nr 1, s. 86) scharakte-
ryzował go jako „opowieść odsłoniętych pamięci narratora”, a Z. R o s i ń s k a  (Nachträglichkeit. 
„Kronos” 2008, nr 4, s. 336) czytała go jako zapis autopsychoanalizy: „Kinderszenen to wybuch 
pamięci. Nie tylko tego, co zapamiętane. Ale tego, co zapomniane i odpomniane. Książka odsłania 
cały proces doświadczenia mnemicznego: przypominanie sobie, rozpoznawanie, wspominanie 
i obecne w nim ocenianie”. Również za pomocą psychoanalitycznego instrumentarium, lecz zupełnie 
inaczej, jako zapis skutków fiksacji na traumie, odczytuje Kinderszenen A. M a c h  (Literatura jako 
symptom. „Kinderszenen” i „Antoś Rozpylacz”. „Wakat” 2009, nr 9/10). 

3 Tak też rozumie ogólny zamiar Kinderszenen A. F i c o w s k i  (Czysta forma w państwie. 
„Rita Baum” 2009, nr 13. Na stronie: www.ritabaum.pl/archiwum/36-teksty/12794-gdyby_znak_
by3_jasny_a_chora_piepn_nieywa.html ádata dostępu: 17 II 2013ñ): według niego Rymkiewicz 
wykonuje zadanie, któremu miał nie sprostać np. A. Wajda przy Katyniu – tworzy z powstania 
„metafizyczną parabolę budującą świadomość młodych pokoleń. Wartość, którą można obracać na 
rynku, którą można złożyć w depozyt przyszłych pokoleń”; jako świadomą walkę o patriotyzm bu-
dowany na pamięci narodowej interpretuje Kinderszenen M. Wo ź n i a k - Ł a b i e n i e c  (Falsyfikat 
i polskie sny. W odpowiedzi Profesorowi Jackowi Trznadlowi. „Arcana” 2009, nr 6) w polemice 
z J. Trznadlem. Z kolei W. S z c z a w i ń s k a  (Sceny z pamięci niczyjej, czyli Rymkiewicza bajki 
o historii. „Res Publica Nowa” 2009, nr 5, s. 126) w artykule krytycznym określa jako cel Rymkie-
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W pierwszym z tych momentów następuje przeciwstawienie prawdy histo-
rycznej, rozumianej jako efekt ustaleń naukowca, wyróżniającego spośród wielu 
relacji wersję „najprawdziwiej prawdziwą [...]”, „prawdzie Powstania [...]” czy 
„powstańczego życia [...]” (s. 35), zawartej we „wszystkich wersjach niezgodnych 
z ustaloną prawdą, wersjach niejasnych, niepewnych, rozpraszających się i znów 
skupiających – jak dym nad powstańczymi barykadami” (s. 34–35). 

Elżbieta Janicka w swoim artykule o Kinderszenen – do którego, ze względu 
na skalę i powagę zarzutów stawianych książce, od razu chcę się odnieść – wska-
zuje na uderzające podobieństwo tej metodologii do postulowanego sposobu ba-
dania Holocaustu przez Jana Tomasza Grossa, uznając książkę Rymkiewicza za 
jego „jawne naśladownictwo, lustrzane odbicie – wersję polską [...]” 4. Poetyka 
tekstu Janickiej waha się między stwierdzeniami o złej wierze Rymkiewicza 5 
a sugestiami przedświadomych bądź nieświadomych źródeł jego strategii. Tym-
czasem w Umschlagplatzu autor rozważa wprost „dyrektywy metodologiczne” 
historyków żydowskich dotyczące dziejów warszawskiego getta, ma więc świa-
domość istnienia specyficznych dyskusji nad pisaniem o Zagładzie 6. Podchodząc 
zatem do Kinderszenen z pewnym rodzajem przychylnej uwagi – a tak chciałabym 
ukształtować moją postawę interpretacyjną, także, a nawet zwłaszcza, wobec tek-
stów, w których nie odnajduję własnych założeń światopoglądowych, co, oczywi-
ście, nie oznacza rezygnacji z podejścia krytycznego – nie widzę powodów, aby 
całkowicie odmówić Rymkiewiczowi świadomego kształtowania jego metodologii, 
istnienia łączności między wspomnianymi fragmentami Umschlagplatzu i Kinder-
szenen. Jednocześnie, co najbardziej odróżnia moje podejście od postawy Janickiej, 
stwierdzenie tej łączności nie wydaje mi się koniecznie bezsprzecznym i wystar-
czającym powodem do potępienia autora (i książki). W dużym stopniu nawet 
przyjmując – wyprzedzam w tej chwili własną analizę – argumentację Janickiej na 
rzecz tezy o holokaustyzacji powstania warszawskiego jako strategii Kinderszenen, 
nie chciałabym zamknąć na tym dyskusji o utworze, traktując kontekst Zagłady 
jako uniwersalny i niemożliwy do odparcia argument etyczny. Warunkiem (nie 
wyłożonym wprost) przystania na argumentację badaczki jest akceptacja poglądu 
o absolutnej wyjątkowości Shoah – w tej kwestii tymczasem, jak wiadomo, toczy 
się wśród samych historyków i wewnątrz studiów nad Holocaustem zasadniczy 
spór 7. Dlatego też, nie przesądzając, wracam do rozważań nad założeniami Rym-
kiewicza.

wicza – ustanowienie powstania jako mitu założycielskiego, zbudowanie z fantazmatów, wspomnień 
i dokumentów historii „szczątkowej, ale domkniętej, totalnej i autorytarnej”.

4 E. J a n i c k a, Mroczny przedmiot pożądania. O „Kinderszenen” raz jeszcze – inaczej. „Pa-
miętnik Literacki” 2010, z. 4, s. 78. Marginesowo zwracam uwagę, że w kontekście osiągnięć i roz-
woju studiów nad Holocaustem nie można chyba jednoznacznie Grossowi przypisać autorstwa i za-
początkowania podejścia omawianego przez badaczkę. Ciekawe, iż Janicka ze swoimi zarzutami 
i argumentacją znajduje się niespodziewanie blisko tego, o czym, z radykalnie odmiennych pozycji, 
wspomina np. P. L i s i c k i  (Powstanie, polskość, los. „Rzeczpospolita” 2008, nr z 10 X. Lisicki 
używa publicystycznego sformułowania „religia Holokaustu”). Jego wątpliwości budzi Kinderszenen 
właśnie dlatego, że identyfikuje on podobieństwo stosunku Rymkiewicza do powstania i – zdaniem 
autora nieuprawnionego – podejścia do Holokaustu jako wydarzenia wyjątkowego i niemożliwego do 
zrozumienia. 

5 Włącznie z zarzutem negacjonizmu – zob. J a n i c k a, op. cit., s. 76.
6 J. M. R y m k i e w i c z, Umschlagplatz. Gdańsk 1992,  s. 47–48.
7 Nie jest tu miejsce, aby dokładnie analizować ich stanowiska; w sprawie omówienia wzmian-
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Wspomniane przeciwstawienie dwóch prawd – prawdy historii i prawdy życia 
– można przeformułować także za pomocą skontrastowania historii i pamięci. Idąc 
takim tropem, chciałabym zatrzymać się nad jeszcze jedną formułą tej opozycji, 
pojawiającej się, gdy autor konfrontuje „fachowców od historii Powstania”, dla 
których kwestia odrzucenia alternatywnych wersji danego wydarzenia jest nieistot-
na, i „przyszłość naszej wiedzy o Powstaniu” (s. 34), dla której mają być one 
kluczowe. Oczywiście, Rymkiewicz używa w tym miejscu pojęcia wiedzy w spo-
sób odmienny od podstawowego szkolno-akademickiego; chodzi mu o wychyloną 
w przyszłość kompetencję, chciałoby się rzec, praktyczną – wiedzę „jak”, doty-
czącą rozpoznawania wzorów „powstańczego życia” i posługiwania się nimi. Ja-
kiego rodzaju działań może to dotyczyć, przybliżają dwa pozostałe zapowiedziane 
fragmenty. 

Poruszając ponownie temat właściwego podejścia do przeszłości, Rymkiewicz 
piętnuje traktowanie historii jako „obrazu izolowanych faktów, które, następując 
po sobie, uzyskują w historii swoje trwałe miejsca, ale nie są w stanie usprawie-
dliwić swojego istnienia – i nie są też w stanie wytłumaczyć się nawzajem [...]” 
(s. 158). Specyficzna formuła długiego trwania polega w tym ujęciu na odmowie 
wydzielania sztywnych momentów początkowych i końcowych dla przeszłych 
zdarzeń – które tymczasem nie tylko łączą się w sposób intuicyjny 8, ale i oddzia-
łują (a zatem w jakimś sensie: trwają) dłużej i powodują nieoczywiste skutki. Tak 
więc najważniejszym, jak do tej pory, skutkiem powstania warszawskiego jest, 
zdaniem Rymkiewicza 9, niepodległość Polaków. Kwestia owych dalekosiężnych 
efektów pojawia się w kontekście wpływu „legend Powstania, krwi wtedy przela-
nej, ofiar wtedy poniesionych, wszystkich ówczesnych cierpień i całej ówczesnej 
chwały [...]” (s. 158). Istotne jest użyte tu słowo „legendy”, które powraca w za-
kończeniu tego rozdzialiku Kinderszenen: „to właśnie ono [tj. powstanie] ze 
wszystkimi swoimi legendami zadecyduje o przyszłości Polaków” (s. 159). Postu-
lowane przez pisarza „działanie” przeszłości rozumiałabym więc jako generowanie 
bardzo silnego wzorca bądź punktu odniesienia dla zbiorowości, zapisywanego 
i przetwarzanego także w powstających w jej ramach tekstach kultury – czyli jako 
trwanie w pamięci zbiorowej i kulturowej. 

Trzeci istotny w tym kontekście fragment również interpretuję jako odniesie-
nie do procesów i praktyk o charakterze konstrukcyjnym, poprzez które przeszłość 
staje się treścią pamięci. To konstruowanie nie oznacza, naturalnie, fałszowania, 
a dla Rymkiewicza jest nawet wprost przeciwnie:

kowanych podziałów zob. np. A. M i l c h m a n, A. R o s e n b e r g, Eksperymenty w myśleniu 
o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia. Przeł. L. K r o w c k i, J. S z a c k i. Warszawa 
2003, rozdz. 3: Holocaust – kwestia wyjątkowości. Dyskurs o Zagładzie znakomicie analizuje 
J. M u c h o w s k i  (Historyka Shoah. Problematyka przedstawiania katastrof historycznych. War-
szawa 2006, s. 64), zwracając uwagę, że jego zasadnicze dyskusje „mają charakter niekonkluzywny”.

8 Zob. s. 158: „Historia inaczej się układa, jej wydarzenia inaczej są ze sobą powiązane i nie-
koniecznie łączą się ze sobą w porządku ściśle chronologicznym, i niekoniecznie w takim też po-
rządku wynikają z wydarzeń poprzednich i warunkują wydarzenia następne”.

9 Warto w tym miejscu odnotować szczególnie wyraziste protesty kilku komentatorów Kin-
derszenen, wedle których oddziaływanie powstania miało być wręcz odwrotne – np. w czasach PRL 
stanowiło ono w tej optyce ponure memento, powstrzymujące przed ostrym sprzeciwianiem się 
władzy (np. A. K o p i ń s k i, W zaklętym kręgu Polski zdziecinniałej. „Czterdzieści i Cztery” 2009, 
nr 2). Zob. też K. Va r g a, Jaka piękna masakra! „Gazeta Wyborcza” 2008, nr z 10 XI (dodatek: 
„Gazeta na Święto”), s. 6. 
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jeśli w historii wydarza się coś naprawdę ważnego, to jest pewne, że wcześniej czy później albo 
sami usymbolizujemy to w naszych głowach, albo samo to się w nich, na swój sposób, usym-
bolizuje – to znaczy ujawni, tak czy inaczej, swoją istotną wartość, swoje głębokie, ukryte [...] 
znaczenie. [s. 56]

Przeszłość, która nabyła wartości symbolicznej, pełni funkcję integracyjną, co 
dla autora oznacza, że podzielanie pewnego kształtu pamięci stanowi probierz pol-
skości: 

Jesteśmy Polakami, ponieważ mniej więcej tak samo oceniamy i tak samo przeżywamy 
Batorego pod Pskowem [...] 10. [s. 56]

Ciekawe, że Rymkiewicz wskazuje także – co przenikliwe – na praktyczne 
zróżnicowanie jednostkowych sposobów pamiętania, zwłaszcza jeśli chodzi o za-
sób wiedzy poszczególnych, by tak rzec, użytkowników pamięci 11. Wspomnianym 
określnikiem polskości jest kompetencja interpretacyjna w stosunku do przeszłości 
– czyli umiejętność takiego pamiętania, które wydobywa wzmiankowaną tu sym-
boliczną wartość. Dodać można, że ćwiczenie tej kompetencji okazuje się zamia-
rem tekstu.

E k s p l o r a c j a: p a m i ę ć  j a k o  k o n g l o m e r a t
W mojej interpretacji Kinderszenen proponuję więc uwikłaną definicję pamię-

ci kulturowej, na jaką składa się określenie zarówno jej funkcji – integracyjnej 
w ramach wspólnoty, na której los oddziałuje – jak i mechanizmu jej powstawania, 
nie mającego nic wspólnego z weryfikacją faktów i falsyfikacją ujęć, ale raczej 
łaczącego się ze splataniem różnorodnych, niekoniecznie uzgodnionych elementów. 
Nie piszę „splataniem s i ę”, ponieważ konstytutywna dla badanego tekstu wyda-
je mi się zaplanowana, zaprojektowana aktywność podmiotu/pisarza/badacza, 
który stawia sobie zadania rozwikłania jednych i splecenia właśnie innych jej 
wątków. Podkreślam więc w ten sposób aspekt świadomej aktywności przy kształ-
towaniu kulturowego pamiętania. Research, jeśli można tak powiedzieć, Rymkie-
wicza odnosi się do bardzo rozmaitych źródeł wiedzy; eksploracji zostaje poddana 
własna pamięć (pamięć dziecka), różnego rodzaju świadectwa i dokumenty są 
konfrontowane, omawiane, komentowane i obrabiane na poziomie literackim, 
z wielkim udziałem domysłów, spekulacji, interpretacyjnych rozstrzygnięć. Stara-
jąc się ukazać ten konglomerat, wyróżnić pewne powtarzalne chwyty czy zasad-
niczą postawę, po raz kolejny napotykam na precedens we wcześniejszym tekście 
pisarza. Odnosząc się do zadania, jakiego podejmuje się w Umschlagplatzu, de-
klaruje on:

10 Ciąg wymienianych w tym miejscu zdarzeń jest dłuższy – obejmuje „Batorego pod Pskowem, 
rzeź Humańską, bitwę pod Maciejowicami, rzeź Pragi, atak na Belweder, Olszynkę Grochowską, 
wymarsz Pierwszej Kadrowej i Bitwę Warszawską 1920 roku” (s. 56–57) – i niesie, oczywiście, 
specyficzne znaczenia, których pełnego odczytania nie mogę się w tym miejscu podjąć. J a n i c k a 
(op. cit., s. 74–77) we wspomnianym tekście, rozwijając myśl A. Ostolskiego, interpretuje je jako 
przejaw „polonizacji”, rugowania śladów wielonarodowości Rzeczpospolitej – a zwłaszcza obecno-
ści jej żydowskich obywateli.

11 Zob. s. 57: „Możemy więc mniej lub więcej wiedzieć o tych wydarzeniach, mniej lub bardziej 
pasjonować się ich szczegółową treścią, mniej lub bardziej ją przeżywać, mniej lub bardziej współ-
czuć z tymi, co brali w nich udział, lepiej lub gorzej rozumieć ich intencje – ale dopiero głębokie 
znaczenie tych wydarzeń (jeśli potrafimy je odczytać) mówi nam, że jesteśmy Polakami”.
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Mam jednak nad innymi historykami [...] pewną przewagę, która jakby predestynowała 
mnie do tej właśnie pracy. Jestem z wykształcenia historykiem literatury i przez wiele lat zaj-
mowałem się interpretowaniem tekstów literackich. Czyli wydłubywaniem z nich poszczegól-
nych słów i oglądaniem tego, co wydłubałem, z różnych stron 12. 

Przywołanie umiejętności historycznoliterackich zakłada w tym ujęciu, że to, 
co analizowane, można potraktować jako tekst i przeprowadzić jego rozbiórkę 
językową – a nawet, jak w dalszej części cytowanego wywodu, że z przeszłości 
„pozostały tylko słowa”; pamięć kulturowa – trzymam się mojego sposobu inter-
pretacji stawianych tu sobie zadań – nie jest bezpośrednią rejestracją przeszłości, 
ale jej przetworzeniem i odwzorowaniem, którego zasady i sensy można wyinter-
pretować przy wieloperspektywicznym oglądzie. Pierwszym przedmiotem takich 
badań staje się jednak własna pamięć. W ich toku rozpoznaje się w metakomenta-
rzach charakterystyczne sposoby jej działania – podmiot zauważa i interpretuje 
swoje pamiętanie, szereguje wspomnienia według (domniemanych) dat i znaczenia, 
a także poznawczych i emocjonalnych przyczyn ich ukształtowania. Analizuje też 
samą aktywność przypominania sobie, również na, zdawałoby się, najprostszym 
poziomie pamięci mimowolnej, poddanej fizjologii i trudno ujmowalnej w opo-
wieść; podkreśla przy tym, że jego wspomnienia w ciągu upływającego czasu 
ulegały nieustannej wyobraźniowej obróbce.

Instrumentarium tej autoanalizy jest jednak dużo szersze. Pamięć wspomaga-
ją i napędzają rekwizyty, odtwarzanie jej treści stanowi poważny i intencjonalny 
wysiłek, a efekty tego procesu są podważane i konfrontowane z wieloma danymi 
innego pochodzenia. Tak został skonstruowany pierwszy rozdział Kinderszenen, 
Mój dowód osobisty. Tytułowy PRL-owski dokument jest właśnie takim rekwizy-
tem pamięci, poddawanym bardzo szczegółowemu, ekfrastycznemu (czy nawet 
hypotypostycznemu) oglądowi. Za detalicznym opisem tego przedmiotu idą do-
powiedzenia i uzupełnienia jego właściciela, a także jego komentarze, których 
perspektywę ex post wyraźnie zaznaczono. Dowód osobisty Rymkiewicza można 
by uznać za tzw. cue, wywoływacz pamięci – zarazem jednak to wywoływanie jest 
starannie zaplanowane i cały ogląd rekwizytu służy podwójnej konkluzji. Po 
pierwsze, to nośnik politycznego sensu: podkreślenia dystansu podmiotu do państwa 
sprzed 1989 roku. Po drugie natomiast ogląd tego obiektu wiedzie precyzyjnie do 
wyróżnienia jedynego z elementów wywołanych z pamięci, który dla podmiotu 
zachowuje ważność – „dwóch pieczątek [...]” utożsamionych z „czterema latami 
[...]” (s. 11) zameldowania w warszawskim mieszkaniu przy ulicy Kilińskiego 1. 
W ten sposób indywidualny życiorys podmiotu ma się spleść z historią powstańczą 
– co jest zadaniem dalszej części tekstu.

Po początkowym zasygnalizowaniu wyjątkowości tej lokalizacji wyjaśnienie 
jej znaczenia ulega retardacji – która również stanowi jedną z zasad rządzących 
poetyką całej książki. Na kilku następnych stronicach fakty o zdarzeniach z ulicy 
Kilińskiego są ukrywane, kryptonimowane jako „coś okropnego” (s. 13), to, co 
autor teraz wie. Te peryfrastyczne określenia wplecione zostały w narrację wspo-
mnieniową dotyczącą pierwszych lat małżeństwa bohaterów. W finalnym, kulmi-

12 R y m k i e w i c z, Umschlagplatz, s. 41. Oczywiście, trzeba odnotować, że określenie auto-
komentowanej tu praktyki Rymkiewicza – czyli nadawania sensów przez izolowanie elementów 
utworu i umieszczanie ich w różnych kontekstach – mianem interpretacji jest kontrowersyjne. 
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nacyjnym punkcie tekstu dokonuje się fuzja dwóch planów czasowych, dwóch 
scen połączonych tą samą przestrzenią i podobną dzienną datą, choć oddzielonych 
odstępem prawie trzydziestu lat. Pierwszy z nich to 11 VIII 1971, szczegółowo 
pamiętany przez autora-narratora, gdyż to tego dnia urodził się jego syn; precyzyj-
ny opis drogi do szpitala przekształca się, na zasadzie tożsamości miejsca, w spra-
wozdanie z 13 VIII 1944:

Tam, gdzie Podwale łączy się z Senatorską i wychodzi na plac Zamkowy, zatrzymałem 
taksówkę i powiedziałem taksówkarzowi, że jedziemy do szpitala na Lindleya. Było to dokład-
nie (niemal dokładnie) w tym miejscu, w którym dwa dni później i dwadzieścia siedem lat 
wcześniej [...] dwa niemieckie Tygrysy wyjechały z Krakowskiego Przedmieścia i nie dojeż-
dżając do kolumny Zygmunta skręciły w lewo [...]. [s. 17]

Opis dalszych zdarzeń z 1944 r. – eksplozji domniemanego czołgu-pułapki, 
która, przybliżana i oddalana w kolejnych peryfrazach i retardacjach, jest głównym 
powstańczym wątkiem Kinderszenen – rekonstruuje perspektywę generała Tadeusza 
Bora-Komorowskiego. Narracja o tragicznym wybuchu z 1944 r. wdarła się zatem 
w opowieść o lecie 1971, a następnie w taki sam sposób na nowo ustąpiła jej miejsca:

nie zdążył [Bór-Komorowski], bo okno, w którym stał, przestało istnieć. Przestała także istnieć 
ściana, w której było okno. Otworzyłem drzwiczki i jakoś umieściłem Ewę (co nie było łatwe) 
w taksówce. [s. 18]

Ostatnie zdanie jest, oczywiście, prostą kontynuacją przerwanego wcześniej 
toku wypowiedzi. Powstanie warszawskie wdziera się więc w osobistą, rodzinną 
historię autora-narratora, naznaczoną – w związku z jego przebywaniem w okreś- 
lonej przestrzeni – przez to zdarzenie; indywidualna pamięć autora-narratora, 
uruchomiona badaniem adnotacji z dowodu osobistego, prowadzi narrację jedno-
cześnie w kierunku intymnych wspomnień i cudzej, powstańczej przeszłości. 
Powstanie zostaje wchłonięte przez osobistą pamięć, a osobiste wspomnienia – 
wciągnięte w pamięć powstania. Pamięć jest więc konglomeratem, w którym 
elementy z różnych – wydawałoby się – porządków zapisują się jeden obok dru-
giego, a nawet, palimpsestowo, na sobie 13.

Omówiona tu właśnie struktura pracy nad własną pamięcią, zderzająca życio-
we doświadczenie z interpretacją przestrzeni, relacjami i ich konfrontowaniem, 
weryfikowaniem, wreszcie – komentowaniem całości, które spaja, niejako się 
rozszerza, oddala od indywidualnego punktu wyjścia. Miejsce własnego dowodu 
osobistego, impulsu do opisanej eksploracji, zajmują inne dokumenty, relacje, 
książki o powstaniu – składniki wiedzy historycznej i pamięci kulturowej. Strate-
gię tę w pełni reprezentuje rozdzialik Wóz amunicyjny wjeżdża w ulicę Kilińskiego, 
a zatem skupiony na wydarzeniach bezpośrednio poprzedzających wybuch (ostat-
nie jego zdanie brzmi „To była właśnie ta chwila” ás. 129ñ, narracja jest więc 
doprowadzona do owego punktu i po raz kolejny retardacyjnie zawieszona). 
Pierwsza część tego tekstu to swego rodzaju stan badań – zestawienie różnych 

13 Zob. D. Wo j d a, Jarosław Marek Rymkiewicz o kobietach, trupach i dzikiej przyjemności. 
„uniGENDER” 2010, nr 2 / 2011, nr 1. Na stronie:  www.unigender.org/?page=biezacy&issue=05&ar-
ticle=13 (data dostępu: 17 II 2013): „Łącząc dwie sierpniowe daty, pisarz ukazuje, że los jednostko-
wy splata się z losem narodu i że Powstanie Warszawskie jest niczym podwaliny domu na Kilińskie-
go – na tym fundamencie poczyna się i wzrasta nowy byt”. 
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wersji trasy, jaką pokonali żołnierze niemieckim wozem amunicyjnym, świętując 
jego zdobycie. Początkowo autor unika pierwszej osoby, omawiając i cytując 
liczne źródła w quasi-historycznej manierze („Istnieje kilka wersji [...]” ás. 121ñ), 
„Na równie [...] wątpliwy [...] wygląda [...]”, „Uzasadnione wydaje się zatem 
przypuszczenie” ás. 122ñ, itd.). Efekt tej żmudnej kwerendy jest jednak zupełnie 
nieczytelny – śledzenie wywodu okazuje się niemożliwe bez znajomości topogra-
fii Warszawy z okresu wojny i posłużenia się mapą, idzie tu o wywołanie wrażenia 
zagubienia w ogromnie szczegółowych dociekaniach. Obecność autora-narratora, 
prowadzącego te rozważania, od pewnego momentu zaczyna się wyraźniej zazna-
czać, co znamionuje porzucenie wspomnianej bezosobowej maniery i – dalej – 
bezpośrednie pojawienie się „ja”, a także podkreślenie emocji, a może wręcz 
wyczerpania kwerendą: „O Boże. Po co on chciał jechać, po co oni chcieli jechać 
w kierunku placu Zamkowego [...]” (s. 127).

Przeszłość w tak wielkim zbliżeniu okazuje się więc bezsensowna – przy tak 
szczegółowym pytaniu (którędy dokładnie jechał wóz amunicyjny) nie można 
ustalić ani faktów, ani żadnego głębszego ich znaczenia. Zamiar ostatecznego 
zgłębienia powstańczej rzeczywistości staje się powodem kryzysu sensu, jaki za-
żegnać trzeba w Kinderszenen poprzez odwołanie się do metafizycznie rozumianych 
kategorii, jak los czy życie, gdzie „usytuowuje [się] wiele takich sytuacji, które nie 
mają najmniejszego sensu, ale [...] zajmują w nim nawet bardzo dobre miejsce, 
nawet bardzo ważne” (s. 128). Do motywu i roli losu w Kinderszenen jeszcze 
powrócę.

W trzech rozdzialikach, w których z kolei centralny lub istotny jest wątek 
generalnego gubernatora Hansa Franka, skupiają się specyficzne dla książki spo-
soby przechodzenia od analizowanych danych i dokumentów do budowania cało-
ściowych wizji, interpretacji, poszukiwania sensu. Punkt wyjścia stanowi tzw. 
dziennik Franka, będący naprawdę zbiorem jego notatek, przemówień i protokołów 
– Rymkiewicz analizuje kształt i losy dokumentu, dopowiada jego znaczenia, ze-
stawia go z innymi materiałami, takimi jak zdjęcia gubernatora. Jeśli w Wozie 
amunicyjnym [...] pisarz fingował w pewnym momencie historyczną analizę źródeł, 
w tekstach o Franku uruchamia wspomniane kompetencje historyka literatury, 
wzbogacającego swój dyskurs analizą dokumentów życia społecznego, mediów 
(„Ilustrowany Kurier Polski”, tzw. gadzinówka wydawana w okupacyjnym Kra-
kowie), studiami wizualnymi (fotografie).

Badając postać Franka, Rymkiewicz chce się dowiedzieć, na czym polegać 
miałaby postulowana przez niego „cała ówczesna osobowość niemiecka” (s. 41), 
lecz środkiem do dosięgnięcia tego celu jest pytanie jednostkowe: „Co miał w gło-
wie generalny gubernator [...]? Jak on widział swój los, swoją przyszłość?” (s. 97) 14. 
Pisarz inscenizuje czy odtwarza ową strukturę umysłową Franka tylko do pewne-
go stopnia; gromadzi fakty, ostentacyjnie jakby ich nie selekcjonując, stawiając 
obok siebie spostrzeżenia zasadnicze z perspektywy historii i drobiazgi, na pozór 

14 Co ciekawe, tak samo sformułowane pytanie pojawia się w Umschlagplatzu (s. 62) jako skrót 
autorskiego credo: „No może to jest niezdrowa ciekawość. Ale jestem pisarzem i to jest mój zawód: 
dowiadywać się, co inni ludzie mają w głowach”. Trzeba zaznaczyć, że w poprzedzających to miej-
sce fragmentach Umschlagplatzu chodzi o zadanie rozważania – w duchu wspólnej odpowiedzial-
ności – postępowania tych przedstawicieli własnego narodu, którzy zachowywali się w czasie wojny 
karygodnie.
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biorąc za dobrą monetę domniemane argumenty Franka. Buduje to jednak efekt 
ironiczny – o którym za chwilę szerzej – i ostatecznie służy gestowi potępienia 
i unieważnienia („Nie wiadomo nawet, czy czymś takim, jak psychika niemieckie-
go mordercy, warto się w ogóle zajmować” ás. 98–99ñ), sugestii demonicznej, 
uosabiającej obcość „psychiki niemieckiej” (s. 75) 15, wyłożeniu po raz kolejny 
Rymkiewiczowskiej koncepcji losu, czy wreszcie – rozsianym obficie w tych tekstach 
prostym współczesnym aluzjom politycznym, na które zwracali uwagę już liczni 
recenzenci Kinderszenen 16. Autor używa tu rzeczywiście metod filologa, ale inter-
pretatora-insynuatora, wydobywa pewne fragmenty zapisków Franka i, zrazu nie 
dopowiadając, zadaje pytanie, co nam jego sformułowania współcześnie przypo-
minają – aby aluzyjnie, lecz czytelnie utożsamić z Unią Europejską marzenie 
Franka: eufemistycznie tak nazwaną „Europę współpracy [...]” (s. 79) pod niemiec-
ką nazistowską władzą 17. 

R e t o r y c z n a  s t r u k t u r a  w y w o d u
W tym naprawdę kłopotliwym punkcie trudno ruszyć z interpretacją dalej – 

najprostsze rozwiązanie, czyli przyjęcie, że cały tekst zostaje zinstrumentalizowa-
ny podług tych mało wyrafinowanych politycznych diagnoz, wydaje się niezado-
walające, trudno też jednak przejść do porządku dziennego nad ich miejscem w jego 
ramach. Cząstkową odpowiedzią na tę wątpliwość może być próba zanalizowania 
ogólnej struktury perswazyjnej Kinderszenen, a zwłaszcza wskazania rozmaitych 
figur „ja”, które wyłaniają się z tekstu. Wyróżnić je można, oczywiście, w umow-
ny sposób, ponieważ nakładają się one na siebie i przenikają; sądzę jednak, że 
spektrum podmiotowych postaw ma w tym wypadku co najmniej cztery punkty 
względnie centralne, wokół których krystalizują się postaci: 1) dziecka, 2) doro-
słego, ale zakłopotanego, niezbyt zorientowanego czy przenikliwego, 3) fachowca 
i 4) mentora – przy czym są to nie tyle osobni narratorzy, ile zmieniane przez 
narratora perspektywy 18. 

Pierwsza z tych figur, jakie uszeregowałam według swego rodzaju poziomu 
kompetencji, pojawić się może, oczywiście, we wspomnianej wcześniej sytuacji 
eksplorowania dziecięcej pamięci; jako retoryczna taktyka nie ogranicza się jednak 
do niej. Jej wyróżnikami byłoby eksponowanie: naiwności, pozornego zawierzenia 

15 W tym samym miejscu znamienna parenteza: „Można by uznać (ale uznać nie można, bo to 
stałoby się podstawą do oskarżeń o rasizm), że były to i są skłonności plemienne [...]” (s. 75) – widać 
tu, po pierwsze, sprzeczność, autor-narrator zaznacza, że nie napisze tego, co właśnie napisał, jego 
deklaracja jest pusta; po drugie, co uderza w tym rozumowaniu – według sformułowania w tekście 
– nie chodzi o uniknięcie rasizmu, ale o uniknięcie oskarżeń o rasizm. 

16 Zob. np. K o p i ń s k i, op. cit., s. 290–292. – A. F r a n a s z e k, Krwawa dziura. „Gazeta 
Wyborcza” 2008, nr 223, s. 15. – M. K a l a n d y k, „Kinderszenen” – śpiew Chochoła i głód mitu. 
„Nowa Okolica Poetów” 2008, nr 1/2, s. 282. – W. B r o w a r n y, Dawno temu na wschodzie... 
„Odra” 2009, nr 3, s. 115.

17 Zob. s. 97: „[Frank] chciał oprzeć Rzeszę (a wraz z nią całą niemiecką Europę) na funda-
mencie sprawiedliwego nordyckiego prawa i sprawiedliwej nordyckiej potęgi. To było rozsądne 
i właśnie na naszych oczach się realizuje – zaczyna się ciekawa realizacja”.

18 Jestem przekonana, że opisana tu konstrukcja byłaby także poręcznym narzędziem do ana-
lizy innych prozatorskich książek J. M. Rymkiewicza poruszających tematy historyczne, zwłaszcza 
Wieszania.
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relacjonowanym tekstom, braku rozeznania w ich znaczeniach, gromadzenia nie-
uporządkowanych przykładów, a na poziomie stylistycznym – przede wszystkim 
specyficzna składnia, posługiwanie się zasadniczo nieskomplikowanymi pod 
względem konstrukcji, lecz często bardzo długimi zdaniami, dopowiadające pa-
rentezy, mnożenie, jakby na próbę, synonimów, specyficzna, po części nieadekwat-
na, leksyka. Powstaje w ten sposób wrażenie obcości, podkreślenia niezrozumia-
łości pewnych zjawisk i (również mentalnego) dystansu, jaki dzieli od nich osobę 
mówiącą – ale zarazem dystansu, jaki dzieli ją od czytelnika, przede wszystkim 
gdy stosunkowo beznamiętnie i bez zdziwienia relacjonuje ona rzeczy dla niego 
niecodzienne, a także tragiczne 19. 

Nie oznacza to, oczywiście, że w utworze występuje pewien, od początku do 
końca dziecięcy, narrator – jego doświadczenia w stematyzowanej formie wydo-
bywane są z późniejszej pamięci, o czym była już mowa, i komentowane przez 
kolejne figury, w tym również za pośrednictwem wspomnianej perspektywy za-
kłopotanego dorosłego. Po części jest to kontynuacja naiwnego sposobu wyrażania 
się, nadmienionego wcześniej, ale wyróżniają tę perspektywę przede wszystkim 
próby odniesienia się do dziecięcego punktu widzenia, wytłumaczenia go i spro-
blematyzowania, często jednak zaznaczające tylko pewną bezradność 20. Gdy 
dziecięca pamięć autora-narratora nie stanowi przedmiotu rozważań tekstu, po-
trzeba tego rozróżnienia jest mniejsza. W rozdzialikach dotyczących Franka oma-
wianą perspektywę znamionować będą choćby gromadzone bez selekcji szczegó-
ły dotyczące jego życia (jak wzmianka o tym, że nielegalnie wysyłał on rodzinie 
jabłka, zestawiona w jednej linii z informacją o skazaniu go na śmierć) czy pozo-
rowane dawanie wiary jego słowom, jak np. w passusie o „wielkim zdaniu gene-
ralnego gubernatora [...]” w rekapitulacji jednego z przemówień:

zaryzykował [...] (mówię: zaryzykował, bo to się mogło wtedy nie spodobać Führerowi czy 
Himmlerowi) coś w rodzaju komplementu [...]. „Zasadniczo, Polacy są [...] najbardziej godny-
mi zaufania siłami roboczymi w Europie, i to szczególnie do stałej, prostej roboty”. [s. 79] 

Jak widać, zaprezentowane postawy przejawiają się już na elementarnym 
poziomie – jak leksyka; jednym z najwyrazistszych odpowiedników takiego wy-
różniającego stylu w kolejnej perspektywie, fachowej, będą liczne przytoczenia 

19 Za przykład można wziąć opis podróży pamiętanej przez dziecko z czasów wojny, w którym 
widać i wspomniane cechy składniowe („Jechało kilka osób, poza mną z pewnością jechała moja 
matka, może też moja siostra, może też mój wuj, jechały też jakieś bagaże, walizki, raczej więc je-
chaliśmy wozem, a nie bryczką” ás. 47ñ), i mnożenie powtórzeń oraz dopowiedzeń („pamiętam [...] 
dobrze karego konia, który ciągnął wóz lub bryczkę, bo to był mój przyjaciel – jeden z moich wielu 
tamtejszych przyjaciół. Wszystkie konie babki, choć nie wolno mi było do nich podchodzić áżeby 
nie kopnęłyñ, były moimi drogimi przyjaciółmi – stałem w pobliżu stajni i, patrząc na konie, myśla-
łem ze wzruszeniem, że one, patrząc na mnie, myślą o mnie i też są wzruszone – tym, że mają takie-
go przyjaciela” ás. 47–48ñ), i przyjmowanie niezrozumiałej rzeczywistości w naturalny, niewinny, 
rezolutny sposób, przez posłużenie się słownictwem i pojęciami dostępnymi dziecku: „Gdyby byli 
w hełmach, wydawaliby mi się pewnie groźniejsi. W każdym razie nie byli to jacyś nieprzyjemni 
żandarmi, tacy z blachami na piersi, czy jeszcze gorsi esesmani” (s. 48).

20 Przykład bezskutecznych niby-dorosłych dociekań, fingujących dziecięcy język i doroślejszy 
sposób myślenia: „Zastanawia mnie teraz wielkość dziury w plecach tej szpitalnej kobiety – widzę 
ją wyraźnie, mam ją, jak to się mówi, w oczach, przed oczyma, ale wydaje mi się ona o wiele za 
duża. Chodzi mi tu o to, że z taką ogromną dziurą na plecach nie można chyba żyć – ktoś, komu 
zrobiono w plecach taką dziurę, powinien natychmiast umrzeć [...]” (s. 51).
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niemieckojęzyczne – przywołania z dziennika Franka często są przy tym opatrzo-
ne komentarzami w rodzaju „Piękne zdanie, warto usłyszeć, jak ono brzmi po 
niemiecku” (s. 76). Podkreśla to, oczywiście, kompetencję lingwistyczną autora-
-narratora, ale także literaturoznawczą, artystyczną – mówiący prezentuje się jako 
ktoś, kto potrafi zgłębić użytkowy tekst pod względem estetycznym. Obok wystę-
puje wspominana już kompetencja historyczna, eksponowanie licznych lektur 
i posiadanych wiadomości, włącznie z bardzo szczegółowymi datami. Częścią tego 
zadania historyka jest też rozważenie przyczyn i skutków wydarzeń, innych moż-
liwości ich przebiegu, dointerpretowywanie ich sensów, zaprezentowanie własnej 
ich wizji. Postawę czujności, z jaką autor Kinderszenen odnosi się do historii, 
doskonale opisać mogłaby uwaga, jaką Dorota Wojda skomentowała jego dużo 
wcześniejszy tekst: 

Rymkiewicz tropi niejasne punkty i luki w obrazie dziejów, wprowadza kontrfaktyczność 
i fikcjonalność – snuje domysły, jakie byłyby następstwa innego rozwoju wypadków, zmyśla 
ich alternatywne przebiegi, synchronizuje przeszłość z teraźniejszością 21.

Rymkiewicz byłby zatem historykiem wzbogacającym swoje dociekania upra-
wianiem historii alternatywnej. Model historiografii, jaki w tym momencie stosu-
je, pokrywałby się zasadniczo z tym, który w Wieszaniu rozpoznała Wojda – tekst 
okazałby się „aktem nowej narratywizacji” 22 dziejowego faktu (od początku bę-
dącego konstruktem). 

W ten sposób budowana zostaje sytuacja, w której czytelnik ma liczne powo-
dy, aby zawierzyć mówiącemu – świadkowi wydarzeń, jako dziecko wzruszające-
mu, nieuprzedzonemu z uwagi na swoją niewinność i względną naiwność, a jed-
nocześnie wyposażonemu w profesjonalne kompetencje i przekonująco wykłada-
jącemu własne racje. Na tych trzech filarach częściowo opiera się czwarta figura 
– mentora/autorytetu, który domyka i podsumowuje strukturę perswazyjną Kinder-
szenen. Połączenie pierwszych dwóch wspomnianych perspektyw z tą ostatnią może 
wydawać się mało prawdopodobne, a jednak okazuje się wykonalne – dzięki 
płynności zmian między nimi, dzięki temu, że tekst nie podkreśla ich zróżnicowa-
nia, ale splata je jako rozmaite momenty odnoszące się do dominującej nad nim, 
identyfikowalnej biograficznie postaci autora-narratora. Przyjmowanie dwóch 
pierwszych perspektyw, jeśli się weźmie pod uwagę dwie ostatnie, wypada uznać 
za gest swego rodzaju kokieterii, zaskarbienia sobie przychylności i uwiarygod-
nienia się przez skromność i samoumniejszenie. W tym sensie można także powie-
dzieć, że dużą część tekstu Rymkiewicza obejmuje ironiczny nawias. 

Mentor nieraz przemawia podniosłym tonem, jego retoryką rządzi strategia 
proklamacji – ustanawiania nieodpartych tez, dobitnych, niedyskutowalnych dia-

21 D. Wo j d a, Rewizje historii i dyskursu kryminologicznego: Kuśniewicz, Terlecki, Rymkiewicz. 
„Przestrzenie Teorii” 2011, nr 15, s. 168. Autorka omawia w tym momencie Wielkiego księcia z do-
daniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego.

22 D. Wo j d a, Potworność istnienia. O „Wieszaniu” i innych utworach Jarosława Marka 
Rymkiewicza. „Arcana” 2007, nr 2/3, s. 171. W kontekście metody Rymkiewicza badaczka przywo-
łuje narratywizm, nowy historycyzm, poetykę kulturową i analizę dyskursu według M. Foucaulta; 
wyróżnia stosowane przez pisarza w historycznej narracji specyficzne zabiegi, jak „podważanie 
zasady niesprzeczności, snucie wyobrażeń, obmyślanie hipotetycznych ciągów dalszych i budowanie 
z osobnych części możliwej całości” (s. 170), hiperbolizacja, rezygnacja z rygorystycznej selekcji 
źródeł. Uwagi te da się z powodzeniem odnieść także do wielu fragmentów Kinderszenen. 
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gnoz na wysokim poziomie ogólności (np.: „Niemcy, w latach wojny, byli rozdzie-
rani przez ich dwie, bardzo głębokie, lecz raczej przeciwne sobie, a nawet wyklu-
czające się skłonności – jedną z nich można nazwać skłonnością do dominacji, 
drugą zaś skłonnością do wyłączności” ás. 75ñ). Charakterystyczny ton wywodu 
wprowadzają zwłaszcza stawiane pytania, służące jego porządkowaniu, na jakie 
zaraz udzielane są (nieraz złożone) odpowiedzi (np. „stanął przed nimi problem, 
na który koniecznie musieli znaleźć jakąś odpowiedź. Problem, całkiem oczywisty, 
zarazem teoretyczny, jak praktyczny, wyglądał tak – co zrobić z tymi sąsiadami? 
Sposób, w jaki ten problem był rozwiązywany [...] itd. ás. 75ñ). Mentorowi przy-
pisuję także konkretną formę osobową – gdy dziecko i dorosłego znamionuje 
pierwsza osoba liczby pojedynczej, a fachowiec wypowiada się często bezosobo-
wo, ten nie waha się sięgnąć po wspólnotowe „my”, jednocześnie inkluzywne 
i ekskluzywne – czego przykładem jest omawiany wcześniej cytat „Jesteśmy Po-
lakami [...]” – konsolidujące i stawiające wymagania, konstruujące warunek, bez 
spełnienia którego następuje wykluczenie 23. 

Myślę, że właśnie ze względu na takie ukształtowanie tekstu status wspomnia-
nych aluzji politycznych staje się nieoczywisty. Rymkiewicz, „reżyser inscenizo-
wanych zdarzeń” 24, subtelnie, nieewidentnie reżyseruje także persony tekstowe, 
jednocześnie podważające się i potwierdzające nawzajem. W ten sposób tworzy 
się, jak sądzę, całkiem skomplikowany mechanizm, który można by uznać za 
pewną realizację retorycznego captatio benevolentiae, zjednania sobie odbiorcy 
– tu przez specyficzne połączenie topiki skromności z pozycją autorytetu. Ostatnim 
zagadnieniem, do jakiego chciałabym się szerzej odnieść, jest, oczywiście, kwestia 
użycia tego narzędzia do kształtowania pamięci kulturowej – czyli odpowiedź na 
pytanie, jakie powstanie warszawskie konstruuje dla swych odbiorców Kindersze-
nen, jakie nadaje mu znaczenia.

P o w s t a n i e - h i p e r b o l a
Proponowana przez Kinderszenen wizja powstania składa się z wielu elemen-

tów; przez swoją wielopłaszczyznowość nabywa wrażenia wyczerpującej. Różne 
perspektywy spojrzenia na nie sygnalizowane są już przez tytuły i podtytuły nie-
których rozdziałów, metodycznie wyliczające, że ich przedmiotem będzie „Po-
wstanie jako problem metodologiczny” (s. 27), „jako przedmiot estetyczny” (s. 55), 
„jako wybuch szaleństwa” (s. 185). Poruszając się w spektrum opisanych tu wcze-
śniej figur, książka łączy prywatną perspektywę egzystencjalną z metafizyczno-
-historiozoficznym uogólnieniem. W ramach tej pierwszej powstanie okazuje się 
kluczowym zdarzeniem dla biografii autora-narratora, według tej ostatniej – ak-
tywną, kształtującą dzieje Polski siłą. Określają je raz ostentacyjnie szczegółowe 
opisy, kiedy indziej – równie jaskrawo – abstrakcyjne sformułowania, w rodzaju 
„niebywały fenomen dziejowy [...]” (s. 36). W pewnym sensie reprezentuje ono 
wojnę, której wszystkie traumy jakoś się do niego odnoszą, jednak – co uzasadnię 
dalej – nie uchwyciłoby tego stosunku w sposób właściwy nazwanie powstania jej 

23 Osobną kwestią pozostają zwroty do czytelnika lub czytelników wykorzystywane niekiedy 
przez Rymkiewicza.

24 Wo j d a, Rewizje historii i dyskursu kryminologicznego: Kuśniewicz, Terlecki, Rymkiewicz, 
s. 170.



100 MARIA KOBIELSKA

pars pro toto. Natomiast można, jak sądzę, powiedzieć, że na takiej synekdochicz-
nej zasadzie eksplozja na ulicy Kilińskiego okazuje się skrótem, kondensacją po-
wstania traktowanego tym razem jako pewna całość. Wybór takiej strategii umoż-
liwia jednocześnie uzyskanie kilku efektów: po pierwsze, zakorzenia, jak pisałam 
wcześniej, postać autora-narratora w przeszłości powstania, a powstanie w jego 
osobistym doświadczeniu; wzmaga to, oczywiście, wrażenie wiarygodności 
i bezpośredniości. Aspekty zdarzenia, na jakie kładzie się w tekście największy 
nacisk, to: tragiczność i brutalność, niemiecki podstęp, wreszcie niejasność prze-
biegu i przyczyn, pierwiastek losowości, przypadkowości. Całe powstanie – totum 
omawianej synekdochy – ukazuje się więc czytelnikowi przede wszystkim jako 
makabra, jako starcie z przebiegłym, oszukańczym przeciwnikiem i jego pułapka-
mi, ale równocześnie jako zdarzenie ciemne, trudne do interpretacji.

Jednym z celów tekstu jest takie wykorzystanie tematu powstania, nazywane-
go często masakrą, aby zbudować spójny wizerunek absolutnego wroga – demo-
niczna niemieckość ulega biegunowemu przeciwstawieniu bliskiej, zrozumiałej 
polskości i dąży do jej destrukcji w wielu aspektach i na wielu poziomach. Kin-
derszenen nieraz proponuje podstawową w tym kontekście, choć co najmniej 
wątpliwą z historycznego punktu widzenia, tezę, że zamiarem Niemców w czasie 
drugiej wojny światowej było „wyeksterminowanie Polaków [...]” (s. 132); w prze-
glądzie metod, które miałyby doprowadzić do jego spełnienia, szczególnie ważne 
okazują się te „straszliwe zbrodnie [...]”, jakie są „chytrze zaplanowane, skryte 
i podstępne” (s. 225) – „krzyżackie podstępy” (s. 226), jak określa je autor-narra-
tor, uruchamiając jeszcze starsze klisze pamięci zbiorowej i kulturowej. Zamiar 
Kinderszenen jest więc antagonizujący; na zasadzie takiego przeciwstawienia 
przypadają Polakom wszystkie możliwe dobre role, zarówno te najczęstsze w na-
rodowych narracjach o przeszłości, czyli ofiar i bohaterów (także bohaterów-sza-
leńców), ale jednocześnie fachowców, rzetelnie i ze znawstwem wykonujących 
pracę, jaką stanowi operacja wojskowa 25. Po drugiej, niemieckiej stronie natomiast 
podkreśla się obecność „fachowców od mordowania [...]” (s. 224). W mitotwórczej 
strategii tekstu rzeczywiście można więc dostrzec podstawianie powstańczego losu 
Polaków w wyjątkowe miejsce, które w strukturze pamięci o drugiej wojnie świa-
towej zajmuje Zagłada.

Zaprezentowane tu już dociekanie okoliczności wybuchu nie tylko buduje 
skomplikowaną relację między przeszłością, pamięcią a historią, ale i nadaje po-
wstaniu znaczenia symboliczne, interpretuje je. W rozdzialiku Wnętrze pułapki 
zestawienie różnych danych czy opinii na temat wozu amunicyjnego prowadzi do 
dwojakich wniosków – początkowo stanowi ilustrację tezy o „pomysłowości 
Niemców [...] w dziedzinie przynęcania i łowienia w pułapkę [...]” (s. 83). Wywód 
ten jednak nie jest zupełnie konkluzywny 26, kończy się wręcz zwątpieniem: wiele 

25 Zob. s. 224: „Trzeba [...] o tym naszym cudownym Powstaniu, nawet jeśli myśli się o nim 
ze łzami w oczach, myśleć jeszcze i tak właśnie – jako o przygotowanej przez nie byle jakich fa-
chowców świetnej, niekiedy wręcz zachwycającej operacji militarnej”.

26 Co interesujące, na jego początku autor wikła się w coś na kształt fenomenologii pułapek, 
formułując absurdalną tezę, że ich zastawianie to „szczególny rodzaj biologicznej podłości, niezna-
ny innym [niż ludzie] rodzajom życia” (s. 83), czemu, oczywiście – gdyby to wziąć na poważnie – 
zaprzecza powszechna wiedza nie tylko o, by daleko nie szukać, pająkach, ale nawet o drapieżnych 
roślinach.
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wskazuje na to, że „pułapka nie była pomyślana jako pułapka [...]” (s. 88). Stąd 
druga interpretacja – tragiczna eksplozja stanowi w niej „pułapkę losu”, a zapał 
powstańców, aby tego niezamierzonego konia trojańskiego przeciągnąć na swoją 
stronę barykady, został wywołany przez mroczną, niezrozumiałą siłę, „ciemną, 
nieznaną przynętę [...]” (s. 89) 27. W części pt. Przyczyny eksplozji wątek ten po-
wraca – i jako pułapka, podstęp, i jako pomyłka bądź błąd techniczny wybuch na 
Kilińskiego mieści się w porządku przypadkowości, w każdej wersji „Białe świa-
tło eksplozji oznacza objawienie się losu” (s. 228). Powstanie można zatem ująć 
jako wydarzenie pełne grozy płynącej także z nonsensu. Lęk i zachwyt wywołuje 
również „powstanie jako przedmiot estetyczny” (s. 55), „wspaniały amok [...]” 
(s. 189), a schodząc na poziom konkretu – hipnotyzujący obraz wozu amunicyj-
nego, pokonującego zawieszoną ponoć przez Niemców na Krakowskim Przedmie-
ściu zaimprowizowaną kurtynę z „prześcieradeł, kołder i dywanów [...]” (s. 65), 
która chronić ich miała przed ostrzałem. W tym kontekście powstanie zostaje 
ujęte w ikoniczny skrót, niezrozumiały, ale emocjonujący i fascynujący: „Jakież 
to piękno dziwne, tajemnicze, fantasmagoryczne!” (s. 62–63).

Gdy autor-mentor osiąga najwyższy poziom ogólności, podsumowuje, zamy-
ka powstanie w prostych, z reguły superlatywizująch formułach:

Powstanie Warszawskie było największym wydarzeniem w historii Polaków – w całej 
naszej historii nie było (i pewnie nigdy już nie będzie) większego wydarzenia. [s. 140] 28

Powstanie jest zatem groźne, piękne, a także jednoznaczne pod względem 
historycznym i etycznym jako – wedle wywodu Rymkiewicza – konieczne i oczy-
wiste w ówczesnej sytuacji, w której inna reakcja na niemiecką próbę ekstermina-
cji całego narodu nie była możliwa:

Na ich szaleństwo mordowania Polacy musieli odpowiedzieć swoim szaleństwem – jeśli 
chcieli nadal istnieć na kuli ziemskiej. [s. 192]

Tak więc powstanie to „odpowiedź jedyna i nieunikniona” (s. 192) na okolicz-
ności, które były emanacją wspomnianej już diaboliczności Niemców. Taka per-
spektywa, oczywiście, unieważnia wszelkie dyskusje dotyczące jego zasadności, 
sposobu przeprowadzenia, rachunku strat 29. Powstanie, ostateczne i konieczne, jest 
rozpatrywane w kontekście historii Polski, która jest wyłącznym obszarem odnie-
sienia.

Tak oto liczne, ukazywane przeze mnie w tym tekście, perspektywy pamięta-
nia powstania warszawskiego zbiegają się w jednym punkcie, odsłaniając rządzą-
ce utworem zasady. Strategię zaprezentowania powstania stanowi hiperbolizacja 
– ujawniająca się od najprostszego leksykalnego poziomu (wspomniane superla-

27 Wzmiankowany już K o p i ń s k i  (op. cit., s. 296) dowodzi, że ta część rozważań Rymkie-
wicza to „nieporozumienie”, ponieważ wedle ustaleń militarystów wybuch został bezsprzecznie 
spowodowany przez samych powstańców, a o pułapce nie może być mowy.

28 Polemizując z krytykami powstania (a nawet zakładając częściowe przyjęcie ich tez), pod-
trzymuje R y m k i e w i c z  to samo zdanie: „to największe polskie nieszczęście było też największym 
wydarzeniem w historii Polski” (s. 187).

29 J a n i c k a  (op. cit., s. 71) zwraca uwagę na to, że takie usytuowanie powstania warszaw-
skiego eliminuje pytanie o jakąkolwiek odpowiedzialność powstańców bądź dowódców powstania, 
lecz jest niezbędne dla Rymkiewicza w jego „walce o sens powstania i polskości – walce za wszelką 
cenę”.
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tywy), przez wielkie zbliżenia, po uczynienie go centralnym wydarzeniem historii. 
Powstanie nie jest więc tylko jednym – choćby wyjątkowym – z epizodów drugiej 
wojny, ale metafizycznym starciem, które decyduje o kształcie rzeczywistości 
wspólnoty, jaką afirmuje i projektuje książka 30. 

Powstanie-hiperbola z Kinderszenen Rymkiewicza realizuje zupełnie inny 
model pamięciowy niż ten, który najlepiej reprezentuje najbardziej znany aktor 
powstańczej polityki pamięci – Muzeum Powstania Warszawskiego (dalej: MPW). 
Jeśli można sobie pozwolić na daleko idące uproszczenie: dominantą wizerunkową 
powstania jest tam jego atrakcyjność, pokazuje się je jako coś pociągającego, in-
teresującego, jako przygodę. Adam Ostolski słusznie zauważa, że zaprojektowaną 
reakcję odbiorcy ekspozycji MPW stanowi entuzjazm wobec powstania 31. W Kin-
derszenen miejsce tego entuzjazmu zajmują groza i powaga (oczywiście, łączące 
się z poczuciem dumy), a wrażenie, które wywiera powstanie, jest nieodparcie 
przygniatające. Warto w tym momencie zaznaczyć, iż w wywiadzie Rymkiewicz, 
chwaląc polityczne inicjatywy towarzyszące obchodom rocznic powstania od r. 2004, 
dystansuje się jednak od estetyki MPW i pokrewnych mu przedsięwzięć:

 Choć nie jest też tak, że w tych obchodach, także w działalności Muzeum Powstania 
Warszawskiego, instytucji bardzo potrzebnej, wszystko mi się podoba. Nie podobają mi się 
komiksy o Powstaniu, bo opowieść komiksowa, z natury rzeczy, trochę ośmiesza powagę tego 
wydarzenia. [...] Średnio podobają mi się [...] inscenizacje walk ulicznych, ale rozumiem ich 
cel pedagogiczny [...]. [...] jednocześnie można w ten sposób osiągnąć efekt odwrotny, można 
umniejszyć krwawą wielkość Powstania. [...] Tak wielkie wydarzenie rozrysowane na komik-
sy może stać się wydarzeniem trochę mniejszym 32.

Łukasz Orbitowski
A l t e r n a t y w n e  h i s t o r i e

Wydane w minionym roku Widma Łukasza Orbitowskiego 33 na pierwszy rzut 
oka można podejrzewać o to, że wpisują się w ten ciąg tekstów pamięci o powsta-
niu warszawskim, od którego dystansuje się Rymkiewicz w cytowanej właśnie 
wypowiedzi. Zwłaszcza jeśli interpretować ją tak, że „umniejszają krwawą wielkość 
Powstania” poetyki wykorzystujące elementy kultury popularnej, promujące je 
upowszechnienia za cenę naruszenia pewnego decorum. Autor Widm, które decy-
duję się jednak postawić w moich rozważaniach obok Kinderszenen, znany jest 
przede wszystkim jako przedstawiciel fantastyki, a zwłaszcza literackiego horroru. 
W Widmach również, co pokażę, wykorzystuje elementy powieści grozy, jednak 
kluczowy kontekst, by tak rzec, genologiczny stanowi w tym wypadku inny spo-

30 Według Wo j d y  (Rewizje historii i dyskursu kryminologicznego: Kuśniewicz, Terlecki, 
Rymkiewicz, s. 171) fundamentalna rola powstania polega na tym, że stanowi ono „usytuowany poza 
prawem i moralnością akt konstytuowania tożsamości przez wkraczanie w śmierć, która jest sednem 
istnienia”.

31 A. O s t o l s k i, Trauma i pamięć publiczna. Spuścizna II wojny światowej w pamięci zbio-
rowej współczesnej Polski. Maszynopis pracy doktorskiej (w moim posiadaniu) obronionej w 2011 r. 
na Uniwersytecie Warszawskim, s. 233.

32 J. M. R y m k i e w i c z, Rozmowy polskie w latach 1995–2008. Warszawa 2009, s. 237.
33 Ł. O r b i t o w s k i, Widma. Kraków 2012. Dalej cytaty lokalizuję bezpośrednio w tekście, 

podając numery stronic w nawiasach. 
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krewniony z fantastyką typ tekstu – historia alternatywna. Ma ona dość podobne 
podstawy do zdobywającej sobie coraz większe uznanie metody kontrfaktycznego 
uprawiania historii 34: tekst zakłada, że w pewnym momencie dziejów wydarzyło 
się coś, co w rzeczywistości nie miało miejsca (lub nie wydarzyło się coś, co mia-
ło miejsce, bądź potoczyło się w inny sposób), i przybiera formę literackich spe-
kulacji dotyczących możliwych konsekwencji takiego ukształtowania świata. Jak 
pisze Paweł Tomczok, „mamy do czynienia z fabułą, która odnosi się do rzeczy-
wistości rozwiniętej po jakimś historycznym nie-wydarzeniu” 35.

Klasyczną XX-wieczną realizacją tej konwencji jest Człowiek z Wysokiego 
Zamku Philipa K. Dicka (punktem wyjścia jest tu sytuacja, w której III Rzesza 
wygrała drugą wojnę światową). We współczesnej polskiej literaturze fantastycz-
nej wybijają się historie alternatywne Jacka Dukaja: Xavras Wyżryn (jego założe-
nie stanowi przegrana wojna polsko-bolszewicka z 1920 r.) i Lód (z rozmachem 
opisujący świat, w którym nie wybucha pierwsza wojna światowa 36). Bardzo 
ciekawym przykładem jest Krfotok Edwarda Redlińskiego, w którym rozważa się 
(opłakane) konsekwencje niewprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku. Jak 
dowodzi Jacek Tomczuk, literackich alternatywnych historii Polski pojawia się na 
rynku coraz więcej 37. Ciekawe, że kontrfaktyczne założenie wielu z nich można 
wyrazić jako brak jakiegoś wydarzenia istotnego w polskiej pamięci kulturowej: 
brak cudu nad Wisłą, brak stanu wojennego, czy – jak w Widmach – brak w histo-
rii Polski powstania warszawskiego (tak książka reklamuje się już na okładce) 38. 

Bohaterem powieści jest ikona powstania i ikona poezji polskiej, Krzysztof 
Kamil Baczyński – zarazem bohater liryczny znanej nawet z lektur szkolnych 
poetyckiej historii alternatywnej, czyli wiersza Wisławy Szymborskiej W biały 
dzień (z tomu Ludzie na moście á1986ñ). Ten bardzo popularny tekst, w całości 
utrzymany w trybie przypuszczającym (jak przystało na odpowiedź na pytanie „co 
by było, gdyby”), spekuluje na temat możliwego życia Baczyńskiego po spełnieniu 
kontrfaktycznego założenia, że należał on do grupy ocalałych powstańców. Utwór 
ten jest istotnym punktem odniesienia dla Orbitowskiego: jego Baczyński w 1955 r. 
pisze wiersz, zatytułowany W czarny dzień (co stanowi również tytuł jednej z czę-
ści powieści), który jest vice versa pastiszem utworu Szymborskiej, a więc – także 
w trybie przypuszczającym – ukazuje możliwą powstańczą śmierć jego autora na 
warszawskim placu Teatralnym (gdzie rzeczywiście zginął poeta). Przykładowo, 
zamiast zdania „panie Baczyński, telefon do pana” – znajduje się w nim wykrzyk-
nienie „Jezus Maria, Krzysiek dostał!” (s. 275). 

34 Zob. np. A. D e m a n d, Historia niebyła. Co by było, gdyby…? Przeł. M. S k a l s k a. War-
szawa 1999. – J. T o p o l s k i, Refleksje na temat historii alternatywnej. „Przegląd Humanistyczny” 
1999, nr 2/3.

35 P. T o m c z o k, Opowiadanie historii Polski – całkiem inaczej. „artPAPIER” 2008, nr 24. 
Na stronie: www.artpapier.com/?pid=2&cid=1&aid=2034 (data dostępu: 17 II 2013). 

36 Dokładniej rzecz ujmując – kontrfaktycznym założeniem jest tu katastrofa naturalna (o kształ-
cie inspirowanym upadkiem meteorytu tunguskiego), w której wyniku następują potężne zmiany 
klimatyczne, rozwija się nowa fizyka i chemia etc. 

37 J. T o m c z u k, Historia pisana inaczej. „Rzeczpospolita” 2012, nr z 3 IV.
38 Reklamowych haseł jest na obu stronach okładki kilka: „Historia Polski bez Powstania War-

szawskiego”, „Alternatywne dzieje powojennej Polski z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim w roli 
głównej”, „Pistolety nie strzelają, granaty nie chcą wybuchać. Tak rozpoczyna się nowe rozdanie 
historii Polski”, „Poznaj tajemnicę, która odmieni losy Polski...”
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Powstanie warszawskie w Widmach nie wybucha, ale nie za sprawą decyzji 
dowództwa AK czy innych – mniej lub bardziej możliwych i przypadkowych – 
czynników, tylko z powodów nadprzyrodzonych, dzięki interwencji tajemniczej 
postaci męskiej, która pojawia się na początku i na końcu powieści. Unaocznia przy 
tym skonwencjonalizowane powiedzenie o zmianie biegu historii – mimochodem 
odwraca bieg strumienia płynącego przez podwarszawską (fikcyjną) miejscowość 
Gnojnik tak, że jego nurt kieruje się w stronę miasta. Rzeka, której wątek jeszcze 
będzie tu poruszony, gra istotną rolę, oznaczając przemijanie czasu, naturę, oczysz-
czenie. Wokół wspomnianego mężczyzny mnożą się także inne sygnały świadczą-
ce o tym, że ma on coś wspólnego z różnymi ewentualnymi scenariuszami rozwo-
ju historii – np. dym z jego fajki tworzy ilustrację tego scenariusza, który za 
sprawą działań mężczyzny ma pozostać niezrealizowaną możliwością:

wędrują w nim zamazane sylwetki [...], za nimi wznoszą się ruiny, łopoczą flagi, jęczą gąsie-
nice czołgów, a dym układa się w ciemne niebo i spaloną ziemię, w jary zrujnowanych kamie-
nic, groby w bocznych uliczkach, ludzi skulonych na dnie piwnic, poczerwieniałą rzekę [...]. 
[s. 14]

W rzeczywistości Widm powstanie zostało zamknięte w drewnianym pudełku, 
które zagadkowy donator daje na przechowanie Basi Baczyńskiej, wynagradzając 
ją sowicie i zabraniając otwierania paczki (co w oczywisty sposób uruchamia 
mitologiczny wzorzec puszki Pandory – wedle niego będzie postępowała opowieść, 
a więc „pudełko z powstaniem” bez wątpienia zostanie naruszone). W całym sto-
sie pudełek, jakie pojawiają się w powieści, zawiera się – wedle słów jednego 
z bohaterów – niedokonana historia Polski, potencjalne scenariusze dla kolejnych 
historii alternatywnych:

Polska, która odpiera atak Hitlera natychmiast, w trzydziestym dziewiątym, zdobywamy 
Berlin, zatrzymujemy się na linii Zygfryda, a może i dalej! Albo ta wersja, kiedy Kościuszko 
wypiera Suworowa. Nie ta, to inna, nie Kościuszko, to Napoleon. I to, i to! Polacy w Berlinie, 
Polacy w Moskwie. [...] 

[...]
Dalej, proszę bardzo! Krzywousty pisze inny testament i unikamy rozbicia w dobie po-

dzielonej Europy. Moc! Jagiellonowie trzymają twardy kurs, szlachtę za pysk, dbają o dziedzi-
ca. Moc! Lokujemy własnego cara w Moskwie. Moc! [s. 573–574]

Widma jako całość realizują więc gatunek historii alternatywnej, ale dodatko-
wo motyw różnych możliwych przebiegów historii (lub ich wizji) pojawia się 
w powieści kilkakrotnie – najczęściej w związku z postacią Janka, niedoszłego 
powstańca, obłąkanego w wyniku katowania przez Niemców i po długoletnich 
torturach w powojennym stalinowskim więzieniu. Pierwszą wizją Janka jest fan-
tasmagoryczna walka aniołów-husarzy i diabłów odbywająca się na nieboskłonie 
1 VIII 1944, niejako w zastępstwie niebyłego powstania. W roku 1955, po wyjściu 
z więzienia, Janek postrzega przestrzeń Warszawy tak, jakby powstanie miało 
miejsce, i to niedawno – miasto jest zniszczone i spalone, wszędzie poniewierają 
się ciała, a wielu na pozór żywych (i w jego optyce – przekonanych, że żyją) ludzi 
to zombie, których straszliwe rany i okaleczenia widzi tylko on 39. Bohater ogląda 

39 Zob. np. s. 170: „Część ze zgromadzonych żyła, większość nie. Ruszali się z dziurami w gło-
wach. Unosili się w powietrzu, ukazując urżnięte, oderwane uda, gestykulowali widmowymi rękami. 
[...] Wszystkie rany były suche – otwarte, lecz bez kropli krwi. Janka zemdliło”.
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niekiedy Warszawę zniszczoną, niekiedy odnowioną, a niekiedy taką, jaka jest 
współcześnie, z hotelem Mariott i sklepami, w których płaci się kartą (ta futury-
styczna wizja jest dla niego, oczywiście, mało zrozumiała). Półprzytomny Janek 
odkrywa, że jego zadaniem w rzeczywistości 1955 roku jest zamach na Bolesława 
Bieruta; tak otwiera się kolejna możliwość spojrzenia na historię Polski, stanowią-
ca jakby jeszcze upiorniejsze przedłużenie wizji Jana Sowy z Fantomowego ciała 
króla. Przypomnę, iż badacz interpretuje historię upadku I Rzeczpospolitej, twier-
dząc, że faktycznie „u m a r ł a  w r a z  z e  s w o i m  p i e r w s z y m  i  o s t a t-
n i m  w ł a d c ą” 40 (czyli Zygmuntem Augustem):

Rozbiory [...] to tylko S y m b o l i c z n e  potwierdzenie czegoś, co na p o z i o m i e 
R e a l n y m  stało się już faktem dokładnie dwa wieki wcześniej: nieistnienia państwa polskie-
go. I Rzeczpospolita w latach 1572–1795 to f a n t o m o w e  c i a ł o  k r ó l a. [...] Ciało fizycz-
ne króla umarło śmiercią naturalną, a ciało wspólnotowe zostało dorżnięte przez szlachtę, 
która na jego trupie urządziła sobie karnawał zwany demokracją szlachecką. Ponieważ ciało 
było wielkie i potężne, gniło przez długi czas 41. 

Otóż w ramach omawianego wątku Widm nigdy nie doszło do momentu przez 
Sowę charakteryzowanego jako uzgodnienie Realnego i Symbolicznego; upiorna 
zjawa króla nadal wciela się w kolejnych pseudoprzywódców, Polska pozostaje 
uwikłana w beznadziejną, niemożliwą do przerwania sytuację obskuranckiego 
paraliżu, a ciało króla gnije wciąż na naszych oczach. Jak mówi Bierut-zombie, 
wcielenie „króla widmo, cesarza widm” (s. 433):

Ten kraj, ta straszliwa ziemia jest bezwolna i okrutna sama z siebie, miotana przez wiatry, 
których źródeł nie umiem przeczuć, a co dopiero rozpoznawać. Byłem bezsilnym obserwatorem, 
związano mi ręce, wystawiono łeb na ten krwawy deszcz. [...] Nie rozumiesz, że jesteśmy 
częścią tej samej siły, wykonujemy jej wolę, a gdy unosimy pięści, naprawdę leżymy krzyżem, 
modląc się do tego potwora? [s. 433–434]

B e z  p o w s t a n i a?
Przedakcja Widm wprowadza moment zwrotny – 1 VIII 1944, kiedy wszystko 

przygotowane jest do powstania, ale w ostatniej chwili następuje powszechna 
i kompletna awaria broni: 

grenadierom na nic zdały się ich karabiny, urzędnikom broń krótka, nawet pociąg pancerny 
i samobieżne działka były zupełnie do niczego, równie dobrze można by prowadzić wojnę na 
papier i tekturę, a nawet ci, którzy postanowili się zastrzelić, musieli wybrać sznur albo żyć 
dalej. [s. 72] 

Powstanie zostaje więc powstrzymane na możliwie najprostszym, technicznym 
poziomie; w efekcie Niemcy uciekają, powstańcy rozpraszają się, a do miasta 
wchodzi – prawie pół roku wcześniej niż w rzeczywistości – Armia Czerwona. 
Warszawa z r. 1955, gdzie rozgrywa się właściwa akcja powieści, uniknęła zatem 
zniszczeń – oczywiście, z wyjątkiem terenów po getcie, na których (w bliżej nie-
określonym jednak miejscu) ulokowano Pałac Kultury – i rozrasta się, a na jej 

40 J. S o w a, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków 2011, 
s. 239.

41 Ibidem, s. 239–240. Pomijam tu szczegółowe objaśnienie koncepcji dwóch ciał króla, za-
adaptowane przez Sowę z pracy E. Kantorowicza.
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zachodnim skraju zbudowano Nową Hutę. Miasto jest jednak zapyziałe, ponure 
i szpetne:

Jak odróżnić wielkie miasto od takiego, co wielkie udaje? [...] Nad nimi [tj. wielkimi 
miastami takimi jak Paryż i Rzym – M. K.], niezależnie od pory nocy [...], rozlewała się łuna. 
[...] Warszawa zaś była niemal ciemna, miejsce łuny zajmowały plamy, rozmazane światełka. 
Jakby szmatką przetrzeć; mgnienia peronów, komend. [s. 142]

Zbudowane po wojnie obiekty, zwłaszcza dwa wzmiankowane, określają 
charakter stolicy, często pojawiając się w jej opisach:

Popatrzył jeszcze na Warszawę. Jaśniała. I pięknie. Stare Miasto, niemal wyczyszczone, 
tak z wojny, jak i przedwojennej ekstrawagancji, otoczone kordonem nowych osiedli. Pałac 
Kultury, brzydki jak sam diabeł, jak trup Stalina, bielał pośrodku tego wszystkiego. Kiedyś 
getto, teraz to. [s. 144]

Tkanka miasta nie ocalała więc, choć niezburzone pozostały przedwojenne 
budynki; Warszawa zdominowana jest przez Pałac (będący – poza całym ładunkiem 
polityczno-ideologicznym – częstym miejscem samobójstw). W pewnym sensie 
podobnej degradacji uległo życie bohaterów – choć nie zginęli, nie uniknęli szykan, 
a potem nie udało im się osiągnąć ani szczęścia, ani satysfakcji. Baczyński tuż po 
wojnie był więziony; stracił zdolności do pracy literackiej 42, jest nieszczęśliwy 
w życiu rodzinnym, rozpada się małżeństwo z Basią. Utrwalony w kulturze wize-
runek genialnego poety i idealnej pary kochanków ostro kontrastuje z bohaterami 
Widm, którzy zarzucają sobie nawzajem tęsknotę za wojną, w imię urojonej miło-
ści lub żądzy sławy literackiej.

Wrażenie to podkreśla ostentacyjnie opisywana jako nieatrakcyjna, a momen-
tami odpychająca fizyczność bohaterów („Jej nogi – już brzydkie. Kolana niby 
kamienie, na które naciągnięto coś paskudnego, trochę twardy śluz, trochę pokro-
wiec, a jednak to skóra” ás. 235ñ; „Nogi miał z samych kości opaćkanych żyłami 
i skórą” ás. 251ñ). Degradacja dotyczy więc tak samo otoczenia bohaterów, ciał 
ludzi, jak i ich wzajemnych relacji, których charakterystyki eksponują przyziem-
ność, trywialność i beznadzieję, zbliżając się w pewnych elementach wręcz do 
poetyki turpistycznej (znamienne mogą być w tym kontekście zwłaszcza opisy 
raczej rozpaczliwych stosunków seksualnych, z których bodaj prawie żaden nie 
okazuje się udany). 

Z rzeczywistością Widm, czyli rzeczywistością Polski bezpowstaniowej, od 
początku więc jest coś nie tak, jest ona nieudana i niedomknięta. Po wspomnianym 
otwarciu powieściowej puszki Pandory, jak podsumowuje w końcu jeden z boha-
terów, „czas nie tyle skręca, ile zaczyna się naprawiać, jak rzeka, która zerwała 
tamę i wraca na stare koryto” (s. 577). Świat Widm zbliża się – stopniowo i raczej 
chaotycznie – do rzeczywistości, w której jego kontrfaktyczne założenie nie obo-
wiązuje, zatem jego konsekwencje stają się niebyłe, co, oczywiście, dezorientuje 
bohaterów i ostatecznie dezorganizuje niepewny ład. Najpierw znikają – dosłow-
nie „rozwiewają się jak dym [...]” (s. 423) – dzieci, które nie urodziłyby się w wy-
niku powstania, wśród nich Staś Baczyński 43. To samo stopniowo dzieje się z Pa-

42 Trudno jednak rozstrzygnąć, czy fatalna jakość artystyczna wspomnianego wiersza W czar-
ny dzień została przez autora zamierzona – jako kolejny objaw tej degradacji.

43 Jak wiadomo, Barbara Baczyńska zginęła w powstaniu, będąc w ciąży – do tego faktu na-
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łacem Kultury, wybudowanym w niewłaściwym, jeśli wziąć za wzór rzeczywistość, 
miejscu 44. Przedwojenne budynki nie znikają, ale rozpadają się, grzebiąc w gruzach 
kolejne ofiary, na ich murach pojawiają się nieusprawiedliwione ślady kul:

Na Grójeckiej, może już na Ochocie [...] budynki stały całe, za to wypalone w środku od 
piwnic po dachy, z niektórych okien snuł się jeszcze dym. Gruzu niewiele, tylko parę dziur. [...]

[...] 
Dziury po kulach, całe dziesiątki na wysokości jej [tj. Hani, kochanki Krzysztofa – M. K.] 

piersi. Ciągnęły się wzdłuż budynku. Ślad po rozstrzelaniu. [...] Od wojny już tyle czasu minę-
ło, Warszawę odnowiono, władze zadbały, żeby żaden ślad po kuli nie został, a jak został, to 
w jakiejś bocznej uliczce, nie na Grójeckiej. [s. 362–363]

W niszczejącym mieście przestają działać – i tak marne – instytucje życia 
społecznego; ludzie zaczynają się więc organizować na innych zasadach, tworzą 
się nowe hierarchie, w których najważniejsza jest siła, dostęp do broni i zdolność 
do przemocy. Liczy się własne przetrwanie, ewentualnie najpierwotniej biologicz-
na, rodzinna mikrowspólnota. Krótkotrwałe sojusze zawiązywane są dla osiągnię-
cia doraźnych celów; w niektórych częściach miasta panują jeszcze pozory nor-
malności i pokojowego, solidarnego współżycia, ale strach i poczucie zagrożenia 
minimalizują je. Jeśli jakieś miejsce wygląda na bezpieczne, najważniejsze będzie, 
aby obronić je przed obcymi, masami zagubionych ludzi błąkających się po ruj-
nującej się Warszawie. Egoizm, wykorzystanie innych, umiejętność oszukiwania 
ich stają się zaletami. Słabsi, zwłaszcza kobiety, oddają się silniejszym pod „opie-
kę”, a właściwie pod ich absolutną władzę. Improwizowanego porządku zaczyna-
ją pilnować patrole złożone w wielkiej części z warszawskich bandytów, wykonu-
jące liczne okrutne egzekucje. Na prawym brzegu Wisły instaluje się Armia 
Czerwona, napięcie wzrasta, wybuchają nieskoordynowane walki. Za degradacją 
warunków życia postępuje więc załamanie się cywilizacji 45 – dotychczasowego 
porządku prawa, sprawiedliwości, etyki, relacji między ludźmi. Ten niszczejący 
świat 46, w którym z rzadka tylko zdarzają się bezinteresowne czy życzliwe gesty, 
przypomina krajobraz przemierzany przez bohaterów powieści w rodzaju znanej 
Drogi Cormaca McCarthy’ego – postapokaliptycznej wizji rzeczywistości, w któ-
rej pozbawiony społeczeństwa człowiek może jedynie odwlekać nieuchronną 
śmierć, desperacko usiłując zapewnić sobie środki do przetrwania kolejnego dnia.

Ślady niebyłego powstania zaczynają uwidaczniać się także w ciałach boha-
terów, w których znikąd wyłaniają się rany i okaleczenia. Epizodycznie pojawia 

wiązuje Orbitowski, choć niektóre fragmenty dotyczące wieku Stasia w 1955 r. stoją ze sobą 
w sprzeczności.

44 Zob. np. s. 320: „Pewnego deszczowego dnia jego szczyt spowiły chmury, a gdy odeszły, 
dostrzeżono brak wielkiej iglicy i całego kawałka wieży, nad tarasem wznosił się nieregularnie po-
strzępiony mur, niby wielkie orle gniazdo. Wkrótce i ono zniknęło”. 

45 Zob. np. s. 470 (spośród bardzo wielu możliwych fragmentów): „Gdy gruz na ulicach blo-
kował przejście, pędzono jeńców z tyłu kolumny na przód, żeby uprzątnęli drogę. Paru zawsze gi-
nęło. Milicjanci i ich towarzysze tylko szukali okazji, żeby czmychnąć w bok, coś zabrać dla siebie. 
Wlekli potem te worki skarbów i kobiety za włosy. [...] Nieustannie słychać było strzały, choć 
obowiązywał wyraźny nakaz, by oszczędzać amunicję. Maszerujący nie mieli żadnego planu czy 
rozkazu, poza tym uzgodnionym przy ogniu: napierdalać aż do Wisły”. 

46 Jeden z bohaterów zastanawia się, czy to nie początek apokalipsy: „Między człowiekiem 
a światem nie ma różnicy. Długo słabnie. Długo zdycha” (s. 410).
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się np. Juliusz Kaden-Bandrowski, w powieści dożywa siedemdziesiątki, aby 
umrzeć od rany, którą faktycznie odniósł jako 59-letni mężczyzna 6 VIII 1944: 

zatrzymał się nagle, nie mogąc złapać oddechu. Martwiejącymi dłońmi zdołał rozerwać koszu-
lę na piersi. Tam rana, jakby coś właśnie wydostało się ze środka. Badał ją chłodnym palcem, 
wyraźnie nie wierząc, że dotyka własnego ciała. [s. 471]

Makabryczne opisy gnijących, znikających części ciała, powiększających się 
uszkodzeń są najobszerniejsze w przypadku Baczyńskich; rosnąca z biegiem cza-
su rana w brzuchu Basi pojawia się w narracji wielokrotnie, a jeszcze szczegól-
niejsze znaczenie mają obrażenia Krzysia, o których dalej. Omawiane tu fragmen-
ty najbardziej – oprócz wspomnianych wizji Janka – wykorzystują poetykę horro-
ru, zostały obliczone na wywołanie poczucia niesamowitości i zagrożenia, lęku, 
a także obrzydzenia. 

Rzeczywistość Widm staje się więc hybrydyczna, jest zawieszona między 
dwoma punktami odniesienia, których znajomość i świadomość stanowi warunek 
odczytania powieści – powstaniem warszawskim (wraz z konsekwencjami) w jego 
historycznej wersji a hipotetycznymi dziejami Polski pomijającymi powstanie. 
Nieznośna sytuacja musi zostać przerwana, przemiana domknięta, historia napra-
wiona – przez działanie bohaterki (Hani), która (nie do końca zresztą orientując 
się w zasadach nadprzyrodzonego mechanizmu „pudełek”) interweniuje w węzło-
we punkty wcześniejszej fabuły. M.in. odwraca pierwszosierpniową awarię broni 
powstańców i Niemców, znajdując się na moment w świecie, od którego bije blask 
piękna i autentyczności, tak kontrastujący z realiami większej części powieści:

niebo nad Warszawą roku czterdziestego czwartego. Jeszcze nigdy nie było ono takie piękne. 
Błękit, ale nie jeden: wiele jego odcieni skropliło się w wielką głębię, tu przeciętą przez białe 
nitki, tam soczystą, jakby wyciśniętą z pięści samego Pana Boga. Ptaki śmigały radośnie i na-
wet z chmur biła jasna radość [...]. [s. 591]

W efekcie świat odzyskuje ostrość i autentyczność, jednak w ramach uporząd-
kowania przebiegu zdarzeń podsumowana musi zostać śmierć wszystkich, którzy 
zginęli w powstaniu, ich ciała zaś winny trafić do Warszawy. Bohaterka ponownie 
znajduje się więc w Gnojniku, a tym samym, odwróconym nurtem strumienia 
płynie makabryczno-fantasmagoryczny ciąg zwłok, włącznie z osobami, które 
znała oraz które spotkała w istotnych momentach fabuły, i także z ukochanym.

Odczytania Widm przez krytykę szły w tej sytuacji mniej więcej w trzech 
najwyraźniejszych kierunkach. Pierwszym z nich była interpretacja powieści jako 
wielkiej pochwały powstania, niezbędnego w polskiej historii, która bez niego 
ulega rozchwianiu i degrengoladzie (co dotyczy również ponurego losu ocalonych 
bohaterów). W tę stronę idzie w pewnym stopniu Piotr Skwieciński – relacjonując 
„uczuciowy galimatias”, w jaki wtrąca lektura książki, oraz opisując paradoksalną 
ulgę na myśl o hekatombie Warszawy, dzięki której „teraz mamy żywe miasto, 
a nie dziwaczny stwór-zombi” 47 – a także np. Anna Jurczyk 48. 

Druga możliwość to interpretacja Widm jako pewnej metawypowiedzi na temat 

47 P. S k w i e c i ń s k i, Trzeba wystrzelać gniew. „Rzeczpospolita” 2012, nr z 2 VI. Na stronie: 
www.rp.pl/artykul/61991,885329-Trzeba-wystrzelac-gniew.html?p=1 (data dostępu: 17 II 2013).

48 A. J u r c z y k, Powala, bruka, zachwyca. Na stronie: www.lowiskoksiazek.blogspot.
com/2012/05/powala-bruka-zachwyca.html (data dostępu: 17 II 2013).
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historii alternatywnych – „powieści antygdybologicznej”, jak to określa Jędrzej 
Burszta 49. Skoro przez alternatywną wersję historii nieustannie przebija ta auten-
tyczna, wszelka zmiana jest pozorna – nawet nadprzyrodzona interwencja nie 
mogłaby przekształcić naszej rzeczywistości, świat zasadniczo pozostaje taki sam, 
co w tym wypadku (w przeciwieństwie do poprzedniego punktu widzenia) nie 
oznacza, że lepszy. Podobne uwagi pojawiają się także w tekstach Adama Skalskie-
go 50 i Łukasza Łozińskiego 51. Powstanie okazuje się tu więc nie tyle niezbędne 
z pragmatycznych, etycznych czy estetycznych pobudek, ile konieczne, bo doko-
nane – jak cała polska (bądź ludzka) historia w jej dotychczasowym przebiegu. 

Wreszcie trzeci wątek wypowiedzi recenzentów to podkreślanie wymiaru gry, 
jaką prowadzi Orbitowski z pamięcią o powstaniu – jak pisze Bernadeta Prandzioch: 
„próbuje [on] zmierzyć się z powstańczymi mitami, wejść w dialog z narodową 
sferą sacrum, niedotykalną, otoczoną czcią, ale martwą, bo nikt tak naprawdę jej 
nie rozumie” 52. Piotr Mirski widzi twórczość pisarza jako pracę zaczynającą się 
m.in. od imaginarium polskiej pamięci, aby ożywić i wykorzystać jej elementy do 
własnych celów: Orbitowski podchodzi do historii tak, że „narodowe mity i traumy 
umiejętnie przekuwa w gatunkową literaturę” 53.

P a m i ę ć  k u l t u r o w a: w i d m a, k l i s z e, f a n t o m y
Podejmując metapamięciowy wątek, proponuję uznać Widma za tekst, który 

mówi o niezbędności powstania warszawskiego – ale niezbędności w polskiej 
pamięci kulturowej, tzn. ukazuje, jak mocno ona obsadziła jego temat. Eksperyment 
myślowy, w którego ramach próbujemy wyeliminować z niej ten element, nie może 
się powieść – powstanie domaga się uwagi, nie da się go pominąć. Dlatego książ-
ka o historii „bez” niego w mniej lub bardziej stematyzowany sposób odwołuje się 
choćby do powstaniowych klisz utrwalonych w pamięci kulturowej – wygląda to 
tak, jakby narracji bez powstania nie można było poprowadzić, jakby stanowiła 
ona tylko tymczasowe przykrywanie rzeczywistości, która przebija przez tę złud-

49 J. B u r s z t a, Polska inna, a jednak ta sama. Na stronie: www.esensja.pl/ksiazka/recenzje/
tekst.html?id=14043 (data dostępu: 17 II 2013).

50 A. S k a l s k i, Innej historii nie ma. Na stronie: www.katedra.nast.pl/artykul/5997/Orbitow-
ski-Lukasz-Widma/ (data dostępu 17 II 2013).

51 Ł. Ł o z i ń s k i, Przez sześćset stron nie ględziłby. O „Widmach” Łukasza Orbitowskiego. 
„Popmoderna”. Na stronie: www.popmoderna.pl/przez-szescset-stron-nie-gledzilby-o-widmach-
lukasza-orbitowskiego/ (data dostępu: 17 II 2013). 

52 B. P r a n d z i o c h, Pozorne ocalenie. „Widma” Łukasza Orbitowskiego. Na stronie: www.
rozswietlamykulture.pl/reflektor/2012/04/16/pozorne-ocalenie-„widma-lukasza-orbitowskiego/ (data 
dostępu: 17 II 2013).

53 P. M i r s k i, Dwa spojrzenia. „Dwutygodnik” 2012, nr 78. Na stronie: www.dwutygodnik.
com/artykul/3287-dwa-spojrzenia.html (data dostępu: 17 II 2013). Dalej idzie D. N o w a c k i 
(„Widma” Orbitowskiego. Krzysztof Kamil i smoki. „Gazeta Wyborcza” 2012, nr z 27 III. Na stronie: 
www.wyborcza.pl/1,75475,11424337,_Widma__Orbitowskiego__Krzysztof_Kamil_i_smoki.html, 
ádata dostępu: 17 II 2013ñ), który neguje w ogóle możliwość głębszej interpretacji Widm jako alter-
natywnej historii; według niego Orbitowski nie zajmuje się historiozofią, ale literaturą popularną, 
nie można więc z jego „błyskotliwego pulp fiction” wyinterpretować spójnych sensów, a tylko po-
dziwiać „wyzwoloną wyobraźnię [...]” działającą wewnątrz „postmodernistycznego imaginarium” 
i poprzez „popkulturową obróbkę [...]”.



110 MARIA KOBIELSKA

ną zasłonę, materializuje się wewnątrz opowieści, skąd miała być wyrugowana, 
i destruuje ją, jak pocisk pojawiający się znikąd w Widmach:

Na wysokości pierwszego piętra [...] gęstniała ciemna plama wielkości półmiska. [...] 
[...]
Tymczasem plama stała się już dziurą, a w niej z wolna materializował się pocisk artyle-

ryjski o średnicy mniej więcej spodka [...]. 
Pocisk nabrał już właściwych kształtów. Przypominał wielki grzyb. Z pancerfausta. [...] 
[...]
Od pocisku biegła szybko rosnąca rysa w stronę drzwi [...], dom runął, bez wybuchu 

i dymu, w wielkiej chmurze gruzu. [s. 338–340]

Można więc zinterpretować opisane tu zmiany i przesunięcia następujące 
w rzeczywistości Widm jako nawiedzanie jej przez historyczne powstanie, które 
pozostawiają mniej lub bardziej czytelne ślady. W turpistycznej scenie bohaterka 
bezskutecznie szuka źródła odoru, który unosi się nad Ochotą: 

Jakby wędrowała przez wypatroszony cmentarz, jakby nad nią, nad jej głową, z nieba 
zwisali zmarli na rzeźniczych hakach. Ale tam tylko rozciągnięte chmurki, stada ptaków, nie-
wyraźny błękit. [s. 365]

Warszawę nęka widmo zapachu pozbawionego początku; choć w powstaniu 
nikt nie zginął, makabryczne zmysłowe doświadczenie okazuje się silniejsze, re-
produkuje grozę, także już niewidmową, sprowadzając „Muchy, chmary tłustego 
draństwa, przyciągnięte przez zapach zmarłych, których nie było” (s. 365). 

Powstanie nawiedza również ciało bohatera, Krzysia, co obezwładnia stopnio-
wo całe jego funkcjonowanie. Baczyński zginął od pocisku, który trafił go w głowę 
– w Widmach boryka się z powiększającą się wciąż, na pozór drobną, raną w poty-
licy, odniesioną w wypadku w fabryce, gdzie zbierał materiały do socrealistycznej, 
jak można przypuszczać, powieści 54. Wciąż na nowo opatrywana przez żonę lub 
kochankę, pogłębia się, a jednocześnie nasilają się objawy rozstrojenia psychicz-
nego, osłabienia intelektualnego, urojeń bohatera, który, jak zauważa Hania, „Myli 
słowa [...], gubi myśli” (s. 264), nie potrafi wykonywać prostych czynności, nie 
rozumie skierowanych do niego komunikatów, zapomina podstawowe fakty ze 
swojego życia, a niekiedy traci władzę nad językiem, początkowo tylko zamienia-
jąc głoski w słowach 55. Następnie zaczyna mimowolnie wplatać w rozmowę bez-
sensowne, choć poetyckie frazy 56; ni stąd, ni zowąd wypowiada zdania ze wspo-
mnianego tekstu Szymborskiej i te, które pojawiły się w jego pastiszu:

Z brodawką na policzku i gorącym czołem, jakby anielski marmur oblepiła ludzka glina. 
– Zgiął się wpół. Przycisnął ręce do brzucha. Wypluwał wersy jak skrzepy: – A kiedy to się 
stało, sam nie wiedziałby. [s. 327]

54 Interesujące, że to wydarzenie chronologicznie dość znacznie poprzedza otwarcie przez 
Stasia „pudełka z powstaniem”, co wspiera moją interpretację o niedokończonej, marniejącej, na-
wiedzanej przez pogłosy „bezpowstaniowej” rzeczywistości Widm; nie trzeba więc kolejnych pery-
petii z magicznym przedmiotem, aby echa niebyłego powstania nękały bohatera. 

55 Zob. np. s. 263: „Jestem krowy”, „Przester zmęczony”, „Masz rosy? [...] To powiedz po 
prostu. Nie zasłaniaj się jakimś tam mrowiem [...]”. 

56 Zob. np. s. 316: 
„Ale zamiast tego powiedział, coś powiedziało za niego:
– Jestem kamieniem przydrożnym obleczonym w ciszę. Świnie suną po rozprutym niebie”.
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Im bliżej do końca powieści, tym częściej tekst nawiedzają cytaty z wierszy 
Baczyńskiego, wypowiadane przez coraz mniej przytomnego Krzysia, zwłaszcza 
w dramatycznych momentach, wzmagając niesamowitość i grozę sytuacji, wpro-
wadzając poetycki wzorzec pojawiających się w tekście fantasmagorycznych 
wizji. Powstanie zbliża się do urzeczywistnienia w świecie powieści – i to najwy-
raźniej okazuje się dla bohatera warunkiem twórczości, żywego kontaktu z poezją, 
choć już nie pisania, bo do tego w tym stanie nie jest zdolny. Wypowiadane przez 
niego frazy zyskują jednak status proroctwa, głębię, i to Krzyś właśnie sprawia, że 
w kluczowym momencie Hania decyduje się – jak wspominałam – dokończyć 
naprawę historii, zainterweniować w nią:

Umrę, jeśli tego nie zrobisz. Wszyscy umrzemy. Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało, 
które się w formach słowiczych ustało, jak mleko płynie w szklanym smukłym dzbanie, skrzy-
piec ma smutek i roślin śpiewanie. Jakoś to wiem, skąd wiem, nie pytaj. Idź! Będę tuż za tobą! 57 
[s. 585]

Poezja Baczyńskiego to jeden z bardzo mocno skojarzonych z powstaniem 
elementów pamięci kulturowej, rozsadzających do reszty rzeczywistość Widm; jest 
ich wszakże więcej i pochodzą z różnych rejestrów. Dla czytelnika i czytelniczki, 
którzy są jej użytkownikami i uczestnikami, Widma stanowią od początku jakby 
grę w oczywiste skojarzenia – gdy w podtytule pierwszego rozdziału znajduje się 
data roczna, 1944, a pierwsze słowa w nim brzmią „Ostatniego dnia lipca [...]” 
(s. 7), natychmiast uruchamia się mechanizm oczekiwania na wybuch powstania. 
Suspens wytwarza się przez interakcję tekstu z pozatekstową wiedzą, napięcie 
wzrasta wraz z kolejnymi scenami przygotowań do powstania, aby potem nie 
zostać rozładowane. Swego rodzaju pamięciową kliszą jest zatem sama data 1 VIII, 
pojedyncze nazwy własne, jak Monter (s. 50), Parasol (s. 56) czy najmniejsze 
wzmianki o koniecznych rekwizytach i scenografii, granatach i barykadach. Mówiąc 
językiem współczesnego marketingu, twarzami powstania są Krzysztof Kamil 
Baczyński i jego żona, więc gdy rozpoznajemy ich w postaciach powieści, nie-
odzownie znajdujemy się w tym samym kręgu wyobrażeń. Nie można zatem na-
pisać alternatywnej biografii Baczyńskiego, który przeżył – powstańcza śmierć jest 
niezbędna w jego kulturowym wizerunku. Książka Orbitowskiego stanowi także 
lekko zakamuflowany przegląd takich elementów, fundamentalnych dla powszech-
nego wyobrażenia powstania – dlatego też bohaterowie muszą ostatecznie zejść 
do piwnic i kanałów, a że to ostatnie dzieje się pod koniec powieści, od pewnego 
momentu zaczniemy się zapewne podświadomie niecierpliwić w oczekiwaniu na 
nawiązanie do motywu kluczowego dla filmu Wajdy. 

Widmo powstania najpełniejsze jest może we wspomnianych wcześniej ma-
jakach Janka, który połowicznie wciąż znajduje się w Warszawie sierpnia i wrze-
śnia 1944. Również one zostały skonstruowane z rozpoznawalnych motywów 
pamięci kulturowej – obrazów barykad, gruzów, pożarów, młodych żołnierzy, 
a także, jak sądzę, retroaktywnego w tym momencie pomnika Małego Powstańca, 
którego domniemany model jawi się Jankowi:

Janek powlókł się przez budynek rozwalony niemal do fundamentów; w gruzach leżały 

57 To początek wiersza K. K. B a c z y ń s k i e g o  Dwie miłości (1943). Skłaniając Hanię do 
wspomnianej interwencji, bohater sam skazuje się zresztą na śmierć.
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trupy, zaciskając palce na zimnych karabinach. Jeszcze dzieci prawie. Ciało chłopca pod wiel-
kim hełmem, w worku munduru. [s. 169]

Powstaniowe motywy wpływają też na sferę gestów i działań bohaterów, któ-
rzy w mniej lub bardziej dosłowny sposób zaczynają je nieświadomie odgrywać. 
Bezładne walki i przegrupowania na ogarniętych anarchią ulicach Warszawy 
krystalizują się na krótkie chwile w rozpoznawalnych schematach: jak budowanie 
improwizowanej barykady 58. Uruchamianie utrwalonych motywów sięga również 
głębszych pokładów kulturowej pamięci – tych, które stanowiły kontekst i tradycję 
już w r. 1944, co najwyraźniej widać w serii czytelnych scen w Teatrze Wielkim. 
Jedni z bohaterów ukrywają się w labiryncie piwnic teatralnych, inni chcą wyjść 
na niebezpieczne ulice, żegnani gestem błogosławieństwa, a także „spojrzeniami 
ciemnymi i pełnymi nadziei” (s. 500). Wcześniej są gościnnie podejmowani na 
obfitej kolacji, której przewodzi sarmacki w typie aktor, uczestniczą w przedsta-
wieniu Kordiana. Postaci wcielają się więc w tym momencie, oczywiście, niedo-
kładnie (i wśród teatralnych, płaskich dekoracji, takich jak fałszywe meble), 
w powstańczą ludność, realizującą z kolei romantyczne i staropolskie wzorce. 

Najciekawsze z reinscenizowanych powstańczych obrazów jest dwukrotne 
nawiązanie do eksplozji wozu amunicyjnego na ulicy Kilińskiego, tej samej, któ-
rą zgłębia tekst Kinderszenen 59. Za pierwszym razem to scena zabawy Stasia 
ołowianymi żołnierzami znalezionymi przez niego po brzemiennym w skutki 
otwarciu „pudełka z powstaniem”. Ojciec podejrzewa, że odgrywając walki Pola-
ków i Niemców o Warszawę, syn bawi się w 1939 rok, ale ten prostuje: „Nie! [...] 
My walczymy później! Miasto będzie wolne, tato” (s. 161). Uśpiona wcześniej 
pamięć o powstaniu oddziałuje na niego, zostaje zainscenizowana – kolejnym 
etapem zabawy jest właśnie odtworzenie eksplozji:

Wydobył drewniany wóz, starą zabawkę, udawał, że ciągnie go dwóch żołnierzy. W ten 
sposób wprowadził wóz do środka reduty. [...]

– Polacy zwyciężyli, ale Niemcy przygotowali coś jeszcze. [...] 
– To pułapka, tato.
Ustawił żołnierzy wokół wozu. Położył na nim zaciśnięte dłonie i nagle rozprostował. 

Żołnierze polecieli na wszystkie strony. Ani jeden nie został na nogach. [...]
– Niemcy przegrali, ale jest samochód. Taki niemiecki, tatusiu, strasznie wielki. I Polacy 

ucieszyli się, jak go znaleźli, bo mogli wsiąść i walczyć dalej – mówił Staś głosem dorosłego 
człowieka. – Tylko nie wiedzieli, że w samochodzie jest bomba, ta bomba właśnie wybuchła 
i nie ma. Wszyscy nie żyją. [s. 162]

Druga eksplozja w Widmach powiela ów schemat, a nawet powtarza historycz-
ne miejsce – różnica jest taka, że nie ma w tym wypadku mowy o zorganizowanych 
walkach w okolicach ulicy Kilińskiego; w Warszawie panuje już chaos i specy-

58 Zob. np. s. 515: „Przewrócony tramwaj okazał się zaczątkiem barykady, teraz pieczołowicie 
uszczelnianej. Każdy wynosił z mieszkań, co mógł. Targano stoły i szafy [...]”. 

59 Wpis z 30 XI 2008 (a więc niemal na pewno z okresu, w którym powstawały Widma, dato-
wane przez autora 2008–2011) w internetowym dzienniku Ł. O r b i t o w s k i e g o  (na stronie: www. 
orbitowski.pl/2008/11/tydzien-z-glowy-7/ ádata dostępu: 17 II 2013ñ) poświadcza jego lekturę 
książki Rymkiewicza. O r b i t o w s k i  wzmiankuje, że poeta usiłuje zgłębić sens polskiej tożsamo-
ści „w drodze obróbki węzłowych punktów naszej historii [...]”; co ciekawe, deklaruje sprzeciw 
wobec jego wizji, uzasadniając go m.in. swoim przekonaniem, iż „nasza historia jest krwawym za-
mętem bez wewnętrznego porządku [...]” – przekonaniem niekoniecznie biegunowo odległym od 
omawianych wcześniej dylematów Rymkiewicza. 



113O KONIECZNOŚCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

ficzne prawo dżungli, nie wiadomo, na kim zdobyta wojskowa ciężarówka budzi 
entuzjazm nieopanowanego tłumu, który „pragnął tylko samochodu i jego zamknię-
tej na drewnianej pace tajemnicy” (s. 416). Chwilę po tryumfalnym wjeździe 
ciężarówki i otwarciu jej: „[ta] zmieniła się w kulę ciemnego ognia, masakrującą 
wszystkich na ulicy Kilińskiego” (s. 416).

Wydarzenie, którego przebiegu usiłuje dociec Rymkiewicz, konfrontując dzie-
siątki relacji z domysłami i mnożąc do szaleństwa szczegóły w poszukiwaniu „praw-
dy powstańczego życia”, u Orbitowskiego jest wzorem z repertuaru utrwalonych 
powstaniowych skojarzeń, narracyjnym schematem, który może być użyty także po 
wymianie pewnych charakterystyk bądź w uproszczeniu. Pozostaje jednak emble-
matem powstania, skłania do powtórek i reinscenizacji, potwierdzając siłę swoistego 
miejsca pamięci. Pamięć kulturowa stanowi więc w Widmach rezerwuar motywów, 
dzięki którym możliwe jest skonstruowanie czytelnego obrazu – nawet przy zacie-
raniu ontologicznego statusu jego elementów, mieszaniu ich, przestawianiu, pozba-
wianiu pewnych odniesień, wplataniu w zupełnie niewykorzystywane w tym kon-
tekście wzory narracyjne i gatunkowe. Powstanie musiało się wydarzyć, bo jego 
obecność w kulturowej przestrzeni jest niemożliwa do wymazania. Posłużę się po-
nownie kategoriami z książki Sowy: amputowane z historii powstanie jest fantomem, 
doskwierającym członkiem, którego istnienia nie da się przestać odczuwać.

Motyw eksplozji jest jak wyrazisty łącznik między dwiema omawianymi 
przeze mnie książkami; istotniejsze wydaje mi się jednak wyróżnienie głębszego 
założenia, jakie – moim zdaniem – podzielają Rymkiewicz i Orbitowski, tekstowi 
interpretatorzy-inscenizatorzy powstania warszawskiego. Rozważanie możliwych 
przebiegów zdarzeń służy im do potwierdzenia wyjątkowego statusu tego, co się 
stało – alternatywność okazuje się techniką retoryczną. Niezbędność powstania, 
jedynej możliwej reakcji na obcą opresję, dla utrzymania polskiej wspólnoty 
u Rymkiewicza, i nieusuwalność powstania z kulturowej pamięci (i z pojęciowej 
struktury umożliwiającej rozumienie świata) w książce Orbitowskiego zbiegają 
się we wspólną figurę. Powstanie-hiperbola, konieczny element naszej rzeczywi-
stości – taką pamięć kulturową konstruują, choć bardzo wiele je dzieli, obie książ-
ki: i Kinderszenen, i Widma.

A b s t r a c t
MARIA KOBIELSKA 
(Jagiellonian University of Cracow)

ON THE NECESSITY OF THE WARSAW UPRISING.  
“KINDERSZENEN” AND “WIDMA”

The article studies the cultural memory on the Warsaw Uprising as present in Jarosław Marek 
Rymkiewicz’s Kinderszenen and in Łukasz Orbitowski’s Widma (Specters). In the first part, the author 
of the article analyses Rymkiewicz’s mode of construction of memory on the Warsaw Uprising and 
dismantles the rhetoric structure of his argument. The interpretation leads to the conclusion that the 
hyperbole is a strategy of the uprising presentation and in effect Kobielska sees it as a deciding fac-
tor in Rymkiewicz’s affirmation of the Polish community. In the second part, which refers to Orbit-
owski, she analyses the ways and effects of building the novel as an alternative history. Kobielska 
suggests a reading of Widma as a metamemory text which shows indispensability of the Warsaw 
Uprising to Polish cultural memory. The final comparison of the two writing strategies shows the 
convergence of the two modes into a common figure of the uprising-hyperbole, a necessary element 
of our reality.
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język zaczyna się od n e g a c j i  (Verneinung) utraty i tym samym 
negacji depresji spowodowanej żałobą. Byt mówiący wydaje się 
głosić: „Straciłem najważniejszy obiekt, który ostatecznie okazał 
się moją matką. Ależ nie, odnalazłem ją w znakach, albo raczej 
nie utraciłem jej (oto negacja) i mogę ją odzyskać w języku [...]”. 
[K 49] 1

Piszę, ponieważ zostawali we mnie niezatarty ślad, ponie-
waż ów ślad utrwalony jest w moim pisaniu; [...] pisanie jest 
wspominaniem ich śmierci i afirmacją mojego życia. [W 63–64]

Dla Szymona J. 

Układanie puzzli. Wprowadzenie
W przenikliwym wstępie do pism Julii Kristevej Michał Paweł Markowski 

rozrysował opozycję ukazującą dwie odmienne, wzajemnie się wykluczające kon-
cepcje zadań nauk humanistycznych. Na jednym biegunie umieścił Wilhelma 
Diltheya oraz jego przekonanie, że muszą one wychodzić poza to, co idiomatycz-
ne i przygodne, kładąc akcent na tym, co obiektywne; na przeciwległym biegunie 
zaś Kristevą, przypisującą owym naukom rolę zgłębiania tego, co jednostkowe 
i przekraczające przestrzeń obiektywnego postrzegania 2. Zgodnie z Diltheyowskim 
założeniem żadne wielkie dzieło sztuki nie może „pozorować obcej swemu auto-
rowi treści duchowej”, co więcej, „nie pragnie ono nawet mówić niczego o auto-
rze” 3. I choć niemiecki filozof wie, że u źródeł dzieła sztuki kryje się zawsze 
swoiste podmiotowe doświadczenie, to programowo z niego rezygnuje, odmawia-
jąc mu znaczenia. Dithleya bowiem interesuje wyłącznie skończone dzieło, a nie 

1 Skrótem K oznaczam cytaty z książki: J. K r i s t e v a, Czarne słońce. Depresja i melancho-
lia. Przeł. M. P. M a r k o w s k i, R. R y z i ń s k i. Wstęp M. P. M a r k o w s k i. Kraków 2007. Poza 
tym w rozprawie posługuję się następującymi skrótami: B = D. B e l l o s, Georges Perec. Une vie 
dans les mots. Paris 1994. – C = G. P e r e c, Człowiek, który śpi. Przeł. A. Wa s i l e w s k a. Kraków 
2011. – W = G. P e r e c, W ou le souvenir d’enfance. Paris 2012. Liczby po skrótach wskazują 
numery stronic.

2 M. P. M a r k o w s k i, Przygoda ciała i znaków. Wprowadzenie do pism Julii Kristevej.  
W: K XLIII–XXIV.

3 W. D i l t h e y, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych. Przeł., oprac., 
posł. E. P a c z k o w s k a - Ł a g o w s k a. Gdańsk 2004, s. 192–193. 
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proces, który je umożliwił. Kristeva przeciwnie, jednostkowe doświadczenie 
czyni obiektem nieustannego namysłu. Czytelnik, miast przyjmować dzieło za 
gotowe i zamknięte, powinien próbować wydobyć z jego wnętrza owo doświad-
czenie. Kristeva uważa bowiem, iż dzieła są „podmiotowymi manifestacjami, że 
są nie tyle wytworami procesu, co samym procesem, nie tyle artefaktem, co d o-
ś w i a d c z e n i e m” 4. W ujęciu badaczki tekst nie tylko mówi o swym autorze, 
ale też wpływa na dyskurs podmiotu i na sam podmiot, ujawniając – wbrew temu, 
czego oczekiwał Dilthey –„obcą autorowi treść”, to, czego on sam o sobie nie wie.

Przyglądając się dziełu Georges’a Pereca i namysłowi, jakiemu poddawał on 
akt pisania, łatwo zauważyć, że rola, jaką wyznaczał literaturze, harmonizuje z tym 
samym dyskursem, którym posługuje się niezmiennie Kristeva – reprezentująca, 
naturalnie, niemałą część humanistów, z pewnością zaś spadkobierców Freuda, 
niezależnie od tego, jak dalece zreinterpretowali oni jego dzieło. 

Oto bowiem, co Perec mówi w szkicu Uwagi o tym, czego szukam: 
Moje kolejne książki utwierdzają mnie w przekonaniu, czasem pokrzepiającym, a czasem 

niewygodnym (bo zawsze w zawieszeniu, aż do „przyszłej książki”, niedokończonego dzieła 
oznaczającego „niewypowiedziane”, ku czemu desperacko zmierza pragnienie pisania), że 
przemierzają one pewną drogę, zawłaszczają pewien obszar, wytyczają po omacku pewien 
szlak, opisując punkt po punkcie etapy mojego poszukiwania [...] 5.

Nie ulega wątpliwości, że dla tego pisarza jego kolejne powieści nie byłby 
gotowymi artefaktami, ale wytworami procesu, dziełami nie zamkniętymi raz na 
zawsze, lecz noszącymi w sobie to, co w psychoanalitycznym dyskursie zwykło 
się nazywać językiem nieświadomości; że, ujmując rzecz jeszcze inaczej: są one 
tekstami, gdzie osadzają się treści, które odpowiadają na wezwanie wyrażone 
w greckiej sentencji „Gnothi seauton”, powtarzanej z upodobaniem przez Pereca 6. 
Co więcej, wierzył on, że jego książki – nie tylko każda z osobna, ale i wszystkie 
razem – tworzą pewien wzór, nabierają sensu, stanowiąc rozrzucone kawałki ukła-
danki kiedyś przedstawią obraz jak „nieubłaganie ukończone puzzle” 7. Znamien-
ne, że tą samą metaforą i rozpoznaniem Perec posłuży się, pisząc o procesie psy-
choterapii, którą powtarzał wielokrotnie, przez całe życie zmagając się z dziecięcą 
traumą i pustką po śmierci rodziców:

Kiedy [w czasie terapii] usiłowałem mówić, [...] natychmiast miałem wrażenie, że byłem 
w trakcie rozpoczynania tych samych puzzli, jakbym w ten sposób dzięki stopniowemu wy-
czerpaniu się wszystkich możliwych kombinacji, mógł w końcu pewnego dnia ułożyć obraz, 
którego szukałem 8. 

Podążając za rozpoznaniem, że literatura odsłania nam idiomatyczne doświad-
czenie podmiotu, i za postulatem, by to samo czyniła nauka o literaturze – przy-
nosząc nam wiedzę o naszej podmiotowości – w niniejszym szkicu śledzę psycho-
analityczne tropy, które występują w życiu i dziele Pereca. Pytam przede wszystkim 

4 M a r k o w s k i, op. cit., s. XXXVIII.
5 G. P e r e c, Uwagi o tym, czego szukam. W: Urodziłem się. Eseje. Red. J. Olczyk. Kraków 

2012, s. 12 (przeł. M. Ł a w n i c z a k).
6 Gr. Gnothi seauton – poznaj samego siebie. Zob. G. P e r e c, Jesienne gnocchi albo odpowiedź 

na kilka dotyczących mnie pytań. W: Urodziłem się. Eseje, s. 193 (przeł. E. K u n i e c).
7 P e r e c, Uwagi o tym, czego szukam, s. 12.
8 G. P e r e c, Miejsca pewnego podstępu. W: Urodziłem się. Eseje, s. 43 (przeł. J. O l c z y k).
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o relację między doświadczeniem pustki a tworzeniem i o status żałoby pisarza, 
w której często widziano znak negacji 9.

Zniknięcie
Georges Perec urodził się w Paryżu w marcu 1936 i pierwsze lata swojego 

życia spędził w XX dzielnicy przy ulicy Vilin, gdzie pod numerem 24 mieścił się 
mały salon fryzjerski jego matki, Cécile (Cyrli) Perec, a pod numerem 1 dom 
dziadków Szulewiczów 10, którzy, podobnie jak Perecowie – rodzina André (Icka), 
ojca przyszłego pisarza – osiedlili się w Paryżu w latach międzywojennych. Choć 
wczesne dzieciństwo upływało w cieniu trosk o przyszłość, niepewności i zmar-
twień, to dla samego Pereca było bez wątpienia okresem prawdziwego szczęścia. 
Jednym z niewielu wspomnień 11, które z tego czasu zachował i utrwalił w powie-
ści W ou le souvenir d’enfance, jest scena w rodzinnym salonie. Georges ma 
wtedy trzy lata, siedzi na podłodze, pośród rozrzuconych wokół żydowskich gazet. 
Otaczają go najbliżsi, śledzący uważnie jego ruchy; ostatni raz, być może, zazna-
je wtedy opieki, ciepła i miłości. Po chwili wszyscy uśmiechają się szeroko: chło-
piec zakreśla pierwszą w życiu literę alfabetu hebrajskiego 12. 

Z relacji ciotki Esther dowie się Perec, że jeszcze przed wojną chodził z młod-
szą ciotką, Fanny, na spacery, podczas których do jego ulubionych zabaw należa-
ło odszyfrowywanie liter w lokalnych dziennikach; nie były to jednak bynajmniej 
litery hebrajskiego alfabetu, ta zaś postawiona wtedy w salonie rodzinnym, stano-
wiła zarazem jego ostatnią literę w tym języku. W przeciwieństwie do swoich 
rodziców, którzy urodzili się w Polsce (w Lubartowie i Warszawie), Perec przyszedł 
na świat w Paryżu, został zarejestrowany jako rodowity Francuz i pozostał nim 
w istocie przez całe życie 13. 

Z krótkiego, nieledwie zapomnianego dzieciństwa spędzonego w domu przy 
ulicy Vilin przechowa Perec jeszcze dwa niepewne, pokryte patyną lat wspomnienia: 

miałem w zwyczaju przychodzić rano do łóżka rodziców; matka wstawała, ale ojciec, który 
zdążył już wrócić z Les Halles, nadal spał. Moja ulubiona zabawa polegała na daniu nura pod 
pościel i przeczołganiu się do jego stóp, które łaskotałem, wybuchając raz po raz śmiechem 14.

  9 To zaś nierozerwalnie wiąże się z pytaniem, czy inkorporacja (wraz z odmową żałoby), 
o której pisali N. Abraham i M. Török, jest rzeczywiście jedynym możliwym kluczem do zrozumie-
nia dzieła Pereca – jak sugerował M. P. M a r k o w s k i (Perekreacja. W: G. P e r e c, Gabinet ko-
lekcjonera. Historia pewnego obrazu. Przeł. M. P. M a r k o w s k i. / M. P. M a r k o w s k i, Pere-
kreacja. Warszawa 2003). 

10 Zob. B 55. 
11 Jest to, według słów Pereca, jego pierwsze wspomnienie z dzieciństwa. W rzeczywistości 

w przechowanych przez niego zamkniętych kopertach, zawierających m.in. notatki na temat ulicy 
Vilin, znajdują się inne reminiscencje, wcześniejsze w stosunku do tej dotyczącej pierwszej litery 
zapisanej w języku hebrajskim.

12 Zob. W 26–27. 
13 Problem tożsamości pisarza, zwłaszcza zaś jego stosunek do dziedzictwa żydowskiego, które 

nie zostało mu przekazane, wykracza poza ramy niniejszego studium i domaga się osobnego ujęcia. 
O stosunku Pereca do żydowskości zob. m.in. M. B é n a b o u, Perec et la Judéité. Red. B. Magné. 
Paris 1985, s. 15–30. 

14 D. B e l l o s, Życie w słowach. Przeł. J. K o z i o ł. „Literatura na Świecie” 1995, nr 11/12, 
s. 312. 
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Kolejne wspomnienie, które zapisze potem w powieści W ou le souvenir 
d’enfance, jest krótsze,

przypomina bardziej sen; wydaje się ono jeszcze bardziej skonfabulowane niż pierwsze, istnie-
je w kilku wariantach [...]. Jego najprostszy obraz byłby taki: mój ojciec wraca z pracy; i daje 
mi klucz. W pierwszym wariancie klucz jest złoty; w innym nie jest to w ogóle złoty klucz, ale 
złota moneta. [W 27] 

W niedługi czas później ów „niezwyciężony”, ochronny mur, jakim otaczali 
małego Georges’a rodzice, przejęci wnukiem dziadkowie i krewni, pęknie i runie, 
zostawiając wyrwę, pustkę i dziurę, zapisaną zresztą – jak zauważał sam Perec – już 
w biblijnym źródłosłowie jego nazwiska: פרצ, którego hebrajski „szoresz” (korzeń) 
to właśnie: ‛dziura’, francuskie „le trou” (słowo wielokrotnie powracające w dzie-
le Pereca) 15. W dniu zawieszenia broni, w lipcu 1940, ojciec przyszłego autora W ou 
le souvenir d’enfance zostaje przypadkowo postrzelony w brzuch na froncie w No-
gent-sur-Seine. Szpital pęka w szwach. Icek, André Perec „ginie śmiercią niedo-
rzeczną i powolną” (W 48). Mama natomiast – pisze Perec – 

została zatrzymana w czasie łapanki ze swoją siostrą, moją ciocią. Została internowana [w obo-
zie przejściowym] w Drancy 23 stycznia 1943, a następnie, 11 lutego, wysłana do Auschwitz. 
Przed śmiercią wróciła do kraju swojego urodzenia. Umarła, nie rozumiejąc. [W 53] 

To właśnie wtedy formuje się podstawowe w życiu Pereca doświadczenie 
pustki; śmierć rodziców, śmierć matki odbiera mu trwałą pozycję w świecie, jest 
czymś, co „wyrzuca go z siodła”, pozbawia punktu zaczepienia, jest czymś obez-
władniającym, piekącą raną, która będzie dawać o sobie znać przez całe życie. 

Epoka W
Perec miał 6 lat w chwili rozłąki z matką na dworcu w Lyonie, skąd odjechał 

z konwojem Czerwonego Krzyża. Pociągiem dotarł do Villard-de-Lans (w okolicy 
Grenoble, w regionie Rhône-Alpes), gdzie mieszkała rodzina męża jego ciotki 
Esther, Davida Bienenfelda i gdzie w niewielkiej odległości od centrum mieścił 
się katolicki collège Turenne („Le Clocher”), do którego posłano Pereca. Jego 
egzystencję od tego momentu cechował przede wszystkim brak punktu orientacyj-
nego i punktu wyjścia. Ocalone wspomnienia pozostawały rozdarte i jak gdyby 
zawieszone w próżni, nic ich nie wiązało ani nie potwierdzało: „Nie było ani po-
czątku, ani końca. Nie było już przeszłości, a przez dłuższy czas nie było też 
przyszłości” (W 98). Sięgając pamięcią do pobytu w Villard-de-Lans w quasi-au-
tobiograficznym W ou le souvenir d’enfance (W albo wspomnienie z dzieciństwa), 
Perec napisze: 

wolałbym pomagać matce w sprzątaniu kuchennego stołu po kolacji. Byłaby na nim cerata 
z niebieskimi, drobnymi kwadratami. Nad stołem wisiałby żyrandol z abażurem w formie 
nieomal talerza; biała porcelana, emaliowane blachy [...]. Potem poszukałbym mojego tornistra, 
wyciągnąłbym książkę, moje zeszyty i drewniany ołówek, położyłbym je na stole i zaczął 
odrabiać lekcje. Tak, jak to się działo na kartach moich podręczników. [W 99]

Perec, który po powrocie do Paryża w połowie 1945 roku zamieszkał z siostrą 

15 Zob. W 56. Szerzej o tym B 23–28. Zagadnieniu temu poświęcił miejsce także M a r- 
k o w s k i  (Perekreacja).



119GEORGES PEREC I PRACA ŻAŁOBY

ojca, Esther, i jej mężem przy ulicy l’Assomption, odnalazł tam, z jednej strony, 
troskę okazywaną przez ciotkę, przejętą jego losem, z drugiej, żelazną rękę wuja, 
niezdolnego do wyrażania uczuć, który wszakże włączył się w wychowanie 9-let-
niego Georges’a. Bardzo szybko, bo już w 2 lata po wojnie, Perec przestał być 
jednak najważniejszym dzieckiem w domu, w tym bowiem czasie u Bienenfeldów 
zamieszkała ich wnuczka, Marianne 16. 

Choć nie sposób, oczywiście, dokładnie odtworzyć życia emocjonalnego pi-
sarza w okresie powojennym (co wykracza poza ramy tego studium), to całą 
pewnością można stwierdzić, że pozostawało ono w rozsypce. „Nie przychodził, 
kiedy się go wołało, zasiadał ociężale przy stole, odmawiał zakładania serwety, 
odpowiadał grubiańsko”, a do ciotki żywił falę ciemnych uczuć i urazów dlatego 
przede wszystkim, „że nie nazywała się Cécile, ale Esther” (B 115). Pewnego dnia, 
mając nie więcej niż 12 lat, postanowił nie wrócić do domu po szkole i włóczył 
się po mieście. Ostatecznie, znaleziony przez rodzinę na Polach Elizejskich, siedział 
na ławce przemarznięty, głodny i samotny 17.

Od początku najsilniejsza więź łączyła go ze starszą o 9 lat kuzynką Elą (Lili), 
która pozostawała blisko pisarza aż do jego śmierci. To właśnie ona skontaktowa-
ła się z dyrektorem Centre Claude-Bernard, dokąd po wojnie uczęszczał Perec, 
zaniepokojona zachowaniem się kuzyna i jego rysunkami, które sam pisarz wspo-
mina tak:

w epoce W, między – powiedzmy – jedenastym a piętnastym rokiem życia pokrywałem [nimi] 
całe zeszyty. Postaci, których nic nie wiązało z ziemią, okręty, których skrzydła nie trzymały 
się masztu ani kadłuba, maszyny wojenne, maszyny śmierci, samoloty, pojazdy o niewiarygod-
nych mechanizmach, ze swoimi rozłączonymi dyszami, przerwanymi linami, kołami obraca-
jącymi się w pustce; skrzydła samolotów nie związane z kadłubem, nogi atletów i ramiona nie 
przytwierdzone do tułowia [...]. [W 97] 

Perec został wówczas po raz pierwszy poddany psychoterapii, prowadzonej 
przez Françoise Dolto, która w roku 1953, po wykluczeniu Jacques’a Lacana 
z Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego 18, założyła wraz z nim, 
Danielem Lagache’em i Juliette Favez Boutonnier – Société française de psycha-
nalyse 19. 

Dolto, do której na ulicę Saint-Jacques udawał się Georges raz w tygodniu 
(przynajmniej przez rok) czerpała m.in. z dorobku freudystki Mélanie Klein i Anny 
Freud, wypracowując własną metodę terapeutyczną polegającą na „analizie języka 
dzieci, wyrażającego się nie tylko w mowie, lecz również i przede wszystkim 
w rysunku i w modelach z plasteliny” 20. Ów cykl seansów, podobnie jak terapia 
podjęta niecałe 10 lat później (z Michelem de M’Uzanem) i wreszcie 4-letnia 

16 Zob. B 113. 
17 Zob. ibidem, s. 118–121.
18 Międzynarodowego Stowarzyszenie Psychoanalityczne zostało założone przez psycho-

analityków, w tym S. Freuda, w roku 1910. 
19 Dolto zakładała także wraz z Lacanem w 1964 roku l’École Freudienne de Paris. Oboje 

czuli się twórcami freudyzmu francuskiego. Jak niedawno napisano w setną rocznicę urodzin Dolto, 
jest ona ciągle jedną z najpopularniejszych we Francji postaci w historii psychoanalizy. 

20 A. R z e c z y c k a, Setna rocznica urodzin Françoise Dolto. Na stronie internetowej: http://
www.rfi.fr/actupl/articles/107/article_6088.asp (data dostępu: 22 VII 2013).
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psychoanaliza z Jeanem-Bertrandem Pontalisem, okazały się – jak się przekonamy 
– przełomowe nie tylko dla życia, ale także dla dzieła Pereca.

Życie odwołane
Bez wątpienia momentem zwrotnym dla Pereca był rok 1956 i 1957. W stycz-

niu 1956, kończąc 20 lat, miał on już przepisaną na maszynie powieść Les Errants; 
zaszyfrowany ślad po niej pozostał w opublikowanej u schyłku życia książce 
Życie, instrukcja obsługi 21. Był to tekst, do którego Perec przywiązywał ogrom-
ną wagę, swego rodzaju manifest jego chęci pozostania pisarzem. Ciotka Esther 
Bienenfeld, przestraszona tym pomysłem, zwróciła się wówczas o radę do Jeana 
Duvignauda, nauczyciela Pereca i kogoś w rodzaju jego duchowego przewodni-
ka. Miał on ją uspokoić, prosząc o „zaufanie chłopcu i danie mu szansy” (B 149). 
Jednak to właśnie Duvignaud i Jacques Lederer – pianista i znawca jazzu 22, 
z którym Georges zaprzyjaźnił się w okresie edukacji w collège Geoffroy-Saint-
-Hilare d’Étampes – bardzo ostro skrytykowali wkrótce Perecowski debiut 23. 

W tym czasie Perec poczuł, że życie zaczyna mu się wymykać z rąk, że coś 
niepokojąco pęka, że zaczyna w nim wzrastać uczucie pustki, które dotąd zdawa-
ło się pozostawać uśpione, pozwalając mu żyć normalnie. To właśnie w tym roku 
odwiedził po raz pierwszy grób swojego ojca w Nogent-sur-Seine i zapisał na 
odwrocie jego jedynego zdjęcia – które obok fotografii matki leżało stale u wez-
głowia łóżka Pereca w domu przy ulicy l’Assomption – bardzo krótkie, choć 
zostawiające znaczący trop zdanie: „Il y a quelque chose de pourri dans le royaume 
de Danemark” (W 45; co można przetłumaczyć jako: „Jest coś zgniłego w Kró-
lestwie Danii”). Znamienne, zwłaszcza w kontekście tych słów, będących bez 
wątpienia aluzją do Szekspirowskiego Hamleta, było samooskarżenie, które 
Perec wielokrotnie i z nieomal perwersyjną pasją ponawiał: „J e s t e m  z ł y m 
s y n e m”.

To, co Perecowi doskwierało najdotkliwiej i co doprowadziło go na skraj 
szaleństwa, było związane z wrażeniem własnej bezwartości, bezsilności i braku 
czułości. W listach, które pisał do Henriego Chavranskiego, Jeana Duvignauda 
i Huguette Moralès między lutym a sierpniem 1956, tak rozpoznawał swoją de-
presję: 

W perspektywie marksistowskiej jestem bytem nieproduktywnym i niepożądanym – 
w mojej własnej – nieudacznikiem [...]. Jestem złym synem i miernym historykiem. [B 170]

21 W przedpokoju w mieszkaniu Bartlebootha troje służących „oczekuje na mało prawdopodob-
ny dzwonek, którym wezwać ich może chlebodawca”. Jeden z nich, Kléber, zaczyna stawiać pas-
jansa, a obok kart „leży otwarta książka; jest to amerykańska powieść pióra George’a Bretzlee, The 
Wanderers, której akcja toczy się w nowojorskim środowisku jazzowym na początku lat pięć- 
dziesiątych” (G. P e r e c, Życie, instrukcja obsługi. Przeł. W. B r z o z o w s k i. Kraków 2009, s. 153). 
Tytuł owej książki to, oczywiście, aluzja do Les Errants, powieści, w której Perec zawarł swoją 
jazzową pasję. Naturalnie, w rzeczywistości nie istnieje ani książka pt. The Wanderers, ani pisarz 
George Bretzlee – to z kolei nawiązanie do nazwiska autora Życia, instrukcji obsługi, które w wa-
riancie przyjętym przez Żydów węgierskich zapisywane było „Bretzel”.

22 Lederer, podobnie jak Perec, stracił jedno z rodziców w Auschwitz; pisarz pozostał z nim 
w bliskich relacjach aż do swojej śmierci w roku 1982.

23 Zob. B 168–169.
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Nie poznałem [...] tego, co dla mnie najważniejsze, czułości: dlatego, że już na początku 
zostało mi to odebrane wraz ze śmiercią mojej matki. [B 170]

Przyczyna powierzchowna: samotność. Przyczyna głęboka: bezsilność. Przyczyna pierw-
sza: brak wiary w siebie. Przyczyna ukryta: brak czułości. [B 170] 

Ostatnia z nich długo pozostawała – Perec nieprzypadkowo użył tego słowa 
– u k r y t a, pod powierzchnią, ale określająca wszystkie inne; przyczyna, którą 
w czasie terapii z M’Uzanem zaczął przepracowywać. Wyjście z milczenia, z pust-
ki asymbolii, w jaką popadł, zawdzięczał bez wątpienia właśnie terapii. Jej osta-
tecznym efektem było napisanie kilka lat później m.in. Człowieka, który śpi, gdzie 
w przejmujący sposób utrwalił przełomowy okres, w którym: „Coś pękało, coś 
pękło” (C 16): 

Nieszczęście [...] wsączało się pomału, wślizgiwało niemal ze słodyczą. Dogłębnie prze-
poiło twoje życie, twoje gesty, twój czas, twój pokój, niczym d ł u g o  s k r y w a n a  p r a w- 
d a, n i c z y m  o d r z u c a n a  o c z y w i s t o ś ć [...]. [C 76; podkreśl. P. J.]

Alter ego autora pyta:
Czy przez dwadzieścia pięć lat nic nie wiedziałeś o tym, co dzisiaj jest już nieubłagane? 

Czy w tym, co brałeś za swoją historię, nigdy nie dostrzegałeś żadnych luk? Martwych chwil, 
pustych przebiegów. Ukradkowych i dotkliwych pragnień, aby niczego już nie słyszeć, niczego 
nie widzieć, aby trwać w bezruchu i milczeniu. [C 20] 

I choć Perecowski Człowiek, który śpi nie wyjawia explicite tego, czym mia-
łaby być „długo odrzucana rzeczywistość” (C 76), czym jest to, „co dzisiaj jest już 
nieubłagane” (C 20), czym jest „inny wątek, zawsze obecny, zawsze trzymany na 
uboczu, który teraz wyplata znajomy wzór twojej przywróconej egzystencji” 
(C 21–22), to uważny czytelnik domyśla się, że chodzi o uwewnętrznioną, głębo-
ko ukrytą i osnutą milczeniem utraconą Rzecz 24 – o śmierć matki. 

Odmowa żałoby
Bohater Pereca, człowiek, który pogrąża się we śnie, popada w milczenie 

i przegląda się w pustce (C 33), nie mogąc pogodzić się z utraconą Rzeczą, przy-
pomina, naturalnie, figurę melancholika opisaną przez Freuda w klasycznym 
tekście Żałoba i melancholia 25, a następnie m.in. przez Kristevą, która reinterpre-
tując Freuda i Lacana, zajęła się podmiotem depresyjnym i zaburzeniem jego 
symbolicznej relacji ze światem 26. Podstawowe rozróżnienie na negację i odrzu-
cenie negacji, na Verneinung i Verleugnung, wprowadzone przez Kristevą za 
Freudem i nieznacznie zmodyfikowane, to dwie możliwie strategie, dwie możliwe 
drogi podmiotu wobec niepowetowanej i nieodwracalnej utraty Rzeczy. Negację 
rozumie Kristeva jako: „intelektualne działanie, które prowadzi to, co wyparte, do 

24 W dalszej części rozprawy posługuję się terminologią zaproponowaną przez Kristevą, zgod-
nie z przyjętym paradygmatem badawczym.

25 Z. F r e u d, Żałoba i melancholia. Przeł. J. J a b ł o ń s k a - D z i e r ż a. W zb.: Depresja: 
ujęcie psychoanalityczne. Red. K. Walewska, J. Pawlik. Warszawa 1992.

26 Problem ten ukazała w Czarnym słońcu, pytając jak zawsze o relację między językiem 
a doświadczeniem podmiotu. O dorobku Kristevej i miejscu, jakie zajmuje w nim Czarne słońce. 
Depresja i melancholia, zob. M a r k o w s k i, Przygoda ciała i znaków. 
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przedstawienia, pod warunkiem jego odrzucenia, a w związku z tym bierze udział 
w pojawieniu się signifiant” (K 49). 

N e g a c j a  (Verneinung), której wieloznaczność Freud podtrzymuje i pogłębia w swym 
szkicu Die Verneinung, jest procesem, który wprowadza aspekt pragnienia oraz ideę nieświa-
domości do świadomości. „Wynika stąd pewien rodzaj intelektualnej akceptacji tego, co zosta-
ło wyparte, chociaż wyparcie pozostaje tym, co zasadnicze”. [K 51] 27

W ostatecznym rozrachunku negacja, Freudowskie Verneinung, jest więc tym, 
co umożliwia żałobę, będącą naturalnym procesem niezbędnym dla zdrowia psy-
chicznego podmiotu, który utracił Rzecz. Proces żałoby to, jak wiemy, w perspek-
tywie freudowskiej chwilowe zahamowanie i ograniczenie ego, jakie po wykona-
niu pracy żałoby staje się na powrót wolne i niezahamowane. Innymi słowy, znak 
negacji stanowi akceptację utraty, „odklejenie” się od Rzeczy, do której podmiot 
pozostawał rozpaczliwie przylgnięty, i jednoczesne odnalezienie jej w znakach, 
w języku, a więc także: w literaturze. 

Z kolei odrzucenie negacji, Verleugnung, rozumie Kristeva jako rezygnację 
z signifiant oraz z semiotycznych przedstawień popędów i uczuć. Wynika z tego, że:

traumatyczne wspomnienia (utrata jednego z rodziców w dzieciństwie albo jakieś niedawne 
cierpienie) nie zostają wyparte, lecz są stale przywoływane, zaś o d r z u c e n i e  n e g a c j i 
udaremnia pracę wyparcia lub co najmniej jego przedstawiającej części. Podobne do tego ro-
dzaju ewokacji przedstawienie tego, co wyparte, nie osiąga poziomu symbolicznego o p r a-
c o w a n i a  utraty [...]. [K 52]

Podmiot, który został pozbawiony ukochanej Rzeczy i odrzucił negację, a tym 
samym pracę żałoby, staje się podmiotem depresyjnym: „zamyka się nostalgicznie 
na obiekcie realnym (Rzeczy) swej utraty, którego nie może właściwie utracić, do 
którego zostaje boleśnie przykuty” (K 49). Podmiot ów, jak pisze Kristeva, nie 
widzi sensu i wartości swojego języka macierzystego z powodu utraty matki. 

Martwy język, którym mówi i w którym zapowiada swe samobójstwo, skrywa pogrzeba-
ną żywcem Rzecz. Aby jej nie zdradzić, nie będzie jej tłumaczył: p o z o s t a n i e  z a m u r o-
w a n a  w  k r y p c i e  niewypowiedzianego uczucia, kontrolowana analnie, bez wyjścia. 
[K 58–59]

Posługując się pojęciem krypty, Kristeva odwołuje się, oczywiście, do wspo-
mnianych już Nicolasa Abrahama i Márii Török, którzy wprowadzili je do dyskur-
su medycznego, opisując mechanizm introjekcji i inkorporacji. Ostatecznie autor-
ka Czarnego słońca korzysta raczej z interpretacji André Greena, wyrosłej na 
gruncie takiej samej obserwacji klinicznej, jakiej dokonali Abraham i Török – 
„psychicznej pustki” (K 59) doświadczanej przed podmiot depresyjny. 

W tym miejscu warto przywołać esej Roussel i Wenecja 28, który rzuca pewne 
światło na status żałoby autora Gabinetu kolekcjonera 29. Perec i Harry Mathews 

27 Przytoczony przez Kristevą cytat pochodzi ze szkicu: Z. F r e u d, Die Verneinung. „Revue 
française de psychanalyse” t. 7 (1934), nr 2.

28 G. P e r e c, H. M a t h e w s, Roussel i Wenecja. Zarys geografii melancholicznej. W: Uro-
dziłem się. Eseje (przeł. M. P. M a r k o w s k i).

29 Uwagę na to zwracało już kilku komentatorów Pereca, przede wszystkim C. B u r g e l i n 
(Les Parties de dominos chez Monsieur Lefèvre: Perec avec Freud, Perec contre Freud. Strasbourg 
1996), J. P o i r i e r  (Les Écrivains français et la psychanalyse á1950–2000ñ. Maux croisés. Paris 
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pozornie bawią się w tym eseju z czytelnikiem, zmyślając od początku do końca 
historię pięciu kartek-fiszek, jakie Raymond Roussel miał jakoby sporządzić, 
przygotowując się do napisania sztuki rozgrywającej się w Wenecji. Ale na tym 
nie poprzestają 30, w swoim szkicu pastiszującym rozprawę naukową podążają 
bowiem tropem, oczywiście całkowicie fikcyjnego, pobytu pisarza w Wenecji i jego 
ogromnego zauroczenia młodym chłopcem o imieniu Ascanio, z którego rychłą 
śmiercią autor Locus solus nie mógł się pogodzić przez całe życie. Aby dowieść, 
jak bardzo doświadczenie pustki po ukochanym naznaczyło całą twórczość i bio-
grafię Roussela, Perec rozmyślnie odniósł się w tekście do sfingowanego artykułu, 
będącego w istocie parafrazą i zaszyfrowaną aluzją do słynnego studium Abraha-
ma i Török, gdzie opisali oni m.in. mechanizm inkorporacji, z jego odmową żało-
by i złożeniem utraconego obiektu w „krypcie” psychiki. Twierdzili oni, iż celem 
inkorporacji jest uniknięcie sytuacji, gdy musiałyby zostać wypowiedziane pewne 
bolesne słowa, mianowicie te związane z utratą ukochanego przedmiotu, jakiego 
istnienie było dla podmiotu, dla jego samopoczucia (a właściwie narcyzmu) nie-
zbędne. Perec przytacza następujące ujęcie z fikcyjnego artykułu:

Przedmiot, którego utraty nie chce się uznać, trwa nadal – obok niewyraźnych działań, 
uczuć i słów – w sekretnym systemie topologicznym, głęboko złożony w krypcie psychiki. 
Inkorporacja jest więc odmową żałoby [...] 31. 

Znamiennie, jak ów zacytowany fragment skomentował następnie Perec: 
Proszę wybaczyć autorom ten przydługi cytat, trudno jednak było rousselistom oprzeć się 

pokusie odniesienia tego, co wyżej powiedziane, do Raymonda Roussela, zarówno jego życia 
[...], jak dzieła [...]. Wydaje się, że inkorporacja jest kluczem do całości dzieła Roussela: wy-
starczy przypomnieć sobie słynne wrażenie bezruchu i niezmienności, które bierze się stąd, że 
wszystko, co ma się wydarzyć, już się wydarzyło i miało miejsce, wrażenie, któremu towarzy-
szy poczucie obojętności, bliskie poczuciu otępienia, jakiego doświadczamy po śmierci uko-
chanej osoby, zanim jeszcze tę śmierć zaakceptujemy [...] 32.

Ów passus jest – jak zauważył m.in. Jacques Poirier – tylko nieznacznie zmo-
dyfikowaną wersją znanej pracy Abrahama i Török L’Écorce et le noyau 33. Perec, 
swoim zwyczajem, wykorzystuje tu cytat jako maskę, szyfrując to, co naprawdę 
chce powiedzieć. W omawianym eseju za wyrafinowanym pastiszem, za Rousse-
lowską Wenecją (co znamienne, określaną zawsze jako „W” 34), do której autor 
Locus solus miał już nigdy nie powracać po śmierci Ascania, kryje się własne „W” 
Pereca, jego własna trauma, a więc śmierć matki w „epoce W” (W 97), jak nazwał 
ją w powieści W ou le souvenir d’enfance.

Ciężka depresja, w którą autor La Disparition (Zniknięcie) popadł w roku 

2001), a także M a r k o w s k i  (Perekreacja). Szkic niniejszy jest do pewnego stopnia rozwinięciem 
i reinterpretacją owego rozpoznania.

30 W istocie zaś – nie poprzestaje sam Perec; to jego właśnie poproszono o napisanie artykułu 
o Rousselu w „L’Arc”; rola Mathewsa ograniczała się do podzielenia się z Perekiem pewnym zna-
leziskiem, które ten następnie włączył do swojego szkicu; o jego genezie zob. m.in. D. C z a j a, W 
drodze do Wenecji. Podróże imaginacyjne. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2003, nr 1/2.

31 P e r e c, M a t h e w s, op. cit., s. 252.
32 Ibidem.
33 P o i r i e r, op. cit., s. 170.
34 W interpretacji twórczości Pereca trop wenecki jest bardzo istotny – wracam do niego w ko-

lejnej części artykułu.
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1956, ściśle związana – jak pamiętamy – z dotkliwym brakiem czułości, z „nie-
obecnością tego, co najważniejsze”, była w dużej części, jeśli nie przede wszystkim, 
spowodowana tym, co Török i Abraham nazwali odmową introjekcji, nieprzepra-
cowaną żałobą, wynikającą z zamknięcia się „na obiekcie realnym (Rzeczy) swej 
utraty, którego [podmiot] nie może właściwie utracić, do którego zostaje boleśnie 
przykuty” (K 49). Nieprzypadkowo Perec w swojej największej powieści, Życie, 
instrukcja obsługi, jako motta użyje zdania z Michała Strogowa Jules’a Verne’a: 
„Regarde de tous tes yeux, regarde! [Patrz, ile tylko sił w oczach, patrz!]” 35. Tak 
w utworze Verne’a szyderczo krzyczy tatarski oprawca na chwilę przed wykonaniem 
wyroku polegającego na pozbawieniu wzroku tytułowego bohatera. Wówczas woła 
on zrozpaczoną matkę i prosi: „Zostań tu, przede mną. Niech jeszcze zobaczę 
twoją ukochaną twarz! N i e c h  m o j e  o c z y  z a m k n ą  s i ę  p a t r z ą c  n a 
c i e b i e!” 36. Podobnie jak Michał Strogow, choć w innych okolicznościach, Perec 
inkorporuje ukochaną matkę; to ją ciągle widzi, to – jak powiada narrator tekstu 
Verne’a – w jej widoku „zawarło się całe jego życie 37. Nie mogąc się pogodzić 
z jej rzeczywistą utratą, unika sytuacji, „w której pewne bolesne słowa musiałyby 
zostać wypowiedziane”; a owa utracona nieodwracalnie Rzecz spoczywa w kryp-
cie jego psychiki nienazwana, nieprzedstawiona i pokryta milczeniem. 

To wszystko prowadzi w nieunikniony sposób do tego, na co szczególnie 
zwraca uwagę Kristeva w Czarnym słońcu – a więc do powiązania negacji (czyli 
opierania się dokonaniu żałoby) z mową podmiotu depresyjnego. Odrzucenie 
negacji w ujęciu tej badaczki jest „runięciem ramy symbolicznej”, a rozpaczliwe 
przylgnięcie do utraconego obiektu – katastrofą symbolizacji, która, jak Markow-
ski zauważył w komentarzu do pism Kristevej, wyprowadza podmiot poza mowę 38. 
Tego właśnie doświadcza Perecowski bohater: 

Żyjesz teraz w grozie milczenia. Ale czyż jest ktoś bardziej milczący od ciebie? [C 78]

Jesteś zaledwie zmąconym cieniem, twardym jądrem obojętności, spojrzeniem bez wyra-
zu umykającym przed innymi spojrzeniami. Masz nieme wargi, zgaszone oczy [...]. [C 21]

Podmiot depresyjny wypada także poza czas, przestaje go odczuwać, zamyka 
się w sobie, trwając w bezruchu („udając trupa” áK 12ñ), dokładnie tak, jak alter 
ego pisarza, które uczy się „przejrzystości, znieruchomienia, nieistnienia” (C 41), 
u którego „czas już nie wnika w szczelinę [...] pokoju” (C 36). Perec pisze w Czło-
wieku, który śpi:

Przed tobą, w miarę jak upływa czas, otwiera się życie w bezruchu [...]. Minuta za minu-
tą, godzina za godziną, dzień po dniu, sezon po sezonie, rozpoczyna się coś, co nigdy nie zazna 
końca: twoje życie roślinne, twoje życie odwołane. [C 37]

Nieomal identyczne słowa wypowiada pisarz w maju 1956 w rozmowie 
z Ledererem, w czasie podróży do Trouville, dokąd wybiera się z przyjacielem, 
planując – jak się okaże – popełnić samobójstwo 39. Bohater utworu Pereca, podob-

35 P e r e c, Życie, instrukcja obsługi, s. 13.
36 J. Ve r n e, Michał Strogow. Przeł. M. i M. L e ś n i e w s c y. Posł. Z. Ł u k a w s k i. Kato-

wice 1987, s. 196. Podkreśl. P. J.
37 Ibidem.
38 M a r k o w s k i, Przygoda ciała i znaków, s. XXX.
39 Zob. B 171. Perec nie pociąga jednak za spust i ostatecznie do niczego nie dochodzi. 
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nie jak on sam, nie przystępuje powtórnie do egzaminu, którego nie zdał w sesji 
czerwcowej, pozostaje w swoim pokoju przy ulicy Saint-Honoré (w tym samym 
pokoju, pod 203, mieszkał autor powieści), nasłuchując już tylko wybijającego 
równą godzinę dzwonu kościoła Saint-Roch znajdującego się naprzeciw jego 
służbówki:

Później, kiedy nadchodzi dzień egzaminu, ty nawet nie wstajesz z łóżka. [C 14]

Nie wypowiesz na czterech, ośmiu lub dwunastu kartkach tego, co umiesz [...]. T y  w każ-
dym razie nie wypowiedziałbyś się na żaden temat,  b o  n i e w i e l e  w i e s z, i  n i c  n i e 
s ą d z i s z. [...] Nie zdobędziesz licencjatu, nigdy nie rozpoczniesz studiów magisterskich. Nie 
będziesz już studiował. [C 15; podkreśl. P. J.] 

Tak samo jak 20-letni Perec, bohater Człowieka, który śpi, czuje się nieudacz-
nikiem, człowiekiem bezsilnym i bezradnym – odkrywa nagle, że „nie umie żyć, 
że nigdy się nie nauczy” (C 16). Przypomina melancholika z klasycznego opisu 
Freuda: czuje się podle i nieustannie obnaża to uczucie. To nie świat – jak w przy-
padku żałoby po utraconej Rzeczy – staje się biedny i pusty, ale to ego okazuje się 
wypróżnione. Podmiot depresyjny, którym bez wątpienia są zarówno Perec, jak 
i jego bohater, „prezentuje nam swoje ego jako nic niewarte, niezdolne do jakich-
kolwiek osiągnięć oraz nikczemne z moralnego punktu widzenia” 40. 

Trudno mieć wątpliwości, że Georges Perec, zapisując na odwrocie zdjęcia 
swojego ojca znamienne słowa („Il y a quelque chose de pourri dans le royaume 
de Danemark”) odsyłające do Szekspirowskiego dramatu, obnażając się w listach 
i powtarzając bezustannie: „Jestem złym synem”, szedł przez długi czas właśnie 
tą drogą.

Pęknięcie
Nieprzepracowana trauma z dzieciństwa powraca – ukryta pod maską liberac-

kiego eksperymentu – w La Disparition, napisanej dwa lata po Człowieku, który 
śpi powieści-lipogramie, gdzie Perec, na niemal 320 stronicach, przymusił się do 
nieużywania litery „e” 41. Trauma znowu nie wyrażona explicite, ale zaszyfrowana 
na wiele sposobów, to w strukturze utworu, w języku, w pojedynczym znaku ty-
pograficznym, to znów w narracji, w pęknięciu, niedopowiedzeniu, ominięciu albo 
w trudno uchwytnej aluzji. La Disparition jest zapisem okresu, w którym ciągle 
jeszcze „pewne słowa” nie mogły zostać wypowiedziane, nie mogły przedostać 
się do języka – tym samym utracona Rzecz albo nie występuje w ogóle, albo tylko 
za pośrednictwem symptomów ujawniających się przede wszystkim w samym 
języku. 

Zniknięcie („la disparition”) litery „e” w następstwie ograniczenia przyjętego 
przez Pereca w tej powieści powoduje nieodwracalne usunięcie, wyrzucenie słów, 
bez których nie sposób się obejść, bez których mowa nieuchronnie ubożeje, przede 
wszystkim z powodu wykreślenia prawie wszystkich wyrazów rodzaju żeńskiego 42. 
Wypadnięcie „e” nie jest zniknięciem po prostu litery, ale najważniejszego elemen-

40 F r e u d, Żałoba i melancholia, s. 30–31.
41 Przypomnijmy, że jest to litera najczęściej występująca w języku francuskim.
42 Zob. C. B u r g e l i n, Georges Perec. Paris 2002, s. 93. Zob. też J. O l c z y k, Perec a libe-

ratura. W zb.: Perec – instrukcja obsługi. Kraków 2010, s. 20.
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tu, „litery-pępowiny”, która – jak słusznie wskazał Claude Burgelin – łączy słowa: 
„père, mère, je, eux, Perec, Georges [ojciec, matka, ja, oni, Perec, Georges]” 43.

Tytułowe „la disparition” to więc, po pierwsze, zniknięcie najistotniejszej li-
tery, symbolizującej utratę tego, co najważniejsze, czyli matki; zawężenie języka, 
pozbawionego morfemu żeńskiego, oddaje zubożałe życie podmiotu po tym, jak 
został on pozbawiony ukochanej Rzeczy. Po drugie, to wreszcie usunięcie „pępo-
winy” spowijającej i łączącej ze sobą wszystko, co stanowi o tożsamości podmio-
tu i co w konsekwencji decyduje o jej rozpadzie, o pęknięciu, „dziurze”, którą 
określić można lejtmotywem twórczości autora Rzeczy 44. Jednak w „la disparition” 
wpisane są także inne znaczenia. Słowo to bowiem znalazło się na dokumencie 
poświadczającym wywiezienie matki Pereca do obozu Drancy, a następnie, 11 II 
1943, do Auschwitz. Dokument ów, eufemistycznie określany mianem: Act de 
disparition, wydany przez francuskie władze w sierpniu 1947, spoczywał zawsze 
w szufladzie biurka Pereca i był źródłem nadawania przez niego szczególnego 
znaczenia liczbie 11 (którą autor na różne sposoby wykorzystywał w swoich utwo-
rach) 45. Ostatnie i nie mniej ważne zniknięcie w powieści jest związane z głównym 
bohaterem: wypada on, wraz z rozdziałem piątym, co spowodowane jest pierwot-
nym usunięciem p i ą t e j  litery alfabetu. Wszystko to zostaje połączone niezwy-
kłym węzłem, którym jest nazwisko bohatera powieści: Anton Voyl 46. 

W galerii postaci powołanych do życia przez Pereca – jak słusznie zauważył 
Burgelin – Anton Voyl „zajmuje miejsce między dzieckiem z W a człowiekiem, 
który śpi, nawet jeśli dramatyczność jego historii jest maskowana przez dowcip” 47. 
Sieć intertekstualnych odniesień, która spowija całe dzieło Pereca, ujawnia się 
bowiem także i w tym, że jego główni bohaterowie – zawsze w jakiś sposób ob-
darzeni losem pisarza – zdają się mierzyć z podobnymi problemami albo wygłaszać 
słowa korespondujące ze sobą wzajemnie. Anton Voyl jest postacią udręczoną 
z powodu bezsenności i owianej tajemnicą nieobecności, przypominającą do pew-
nego stopnia tytułowego bohatera Człowieka, który śpi. Do książki tej zresztą La 
Disparition subtelnie nawiązuje, przywołując „napisaną niegdyś powieść, w której 
chodziło o pewnego człowieka, który śnił” 48. Voyl, podobnie jak on, bierze do ręki 
książkę, by po chwili ją odłożyć, „nie będąc w stanie uchwycić nic poza niezrozu-
miałym galimatiasem” 49; czasami – jak człowiek, który śpi – 

ubierał się, wychodził, włóczył się, spędzał noc w barze albo klubie, albo wsiadał do samocho-
du (chociaż prowadził raczej źle), jeździł losowo, to tu, to tam, podążając za natchnieniem: do 
Chantilly albo do Aulnay-sous-Bois, do Limours albo Raincy, do Dourdan, do Orly 50.

Podobnie jak Perec, Voyl mierzy się z pustką, z nieobecnością czegoś, czego 

43 B u r g e l i n, Georges Perec, s. 95.
44 Znaczenie tego słowa ujawnia się poprzez częstotliwość jego występowania (a także wyrazów 

mu pokrewnych); tylko w tekście La Disparition francuskie „le trou” pojawia się kilkadziesiąt razy.
45 Zwracało na to uwagę wielu znawców Pereca, zob. m.in. M a r k o w s k i  (Perekreacja) 

i B e l l o s  (op. cit.).
46 Francuskie słowo „voyelle” oznacza ‛samogłoska’. Usunięcie „e” z nazwiska bohatera ma, 

oczywiście, swój dodatkowy sens.
47 B u r g e l i n, Georges Perec, s. 102.
48 G. P e r e c, La Disparition. Paris 1969, s. 17. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem, s. 21.
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nie potrafi nazwać, z brakiem dostępu do czegoś, co stanowi w powieści tabu; wie, 
że istnieje coś, co musi odszukać, a co jest nierozerwalnie związane z jego pocho-
dzeniem; jego udręka polega na niezdolności do reprezentacji tego, co doprowa-
dziło do zniknięcia, co w widoczny sposób łączy się z dezintegracją jego nazwiska: 
Voyl, zamiast Voyelle. Ocalenie może przyjść tylko wraz z odnalezieniem, wypo-
wiedzeniem, nazwaniem tego, co pozostaje „niewyrażalne” 51.

Jak pisze Burgelin, w La Disparition pod powierzchnią, która wydaje się za-
bawą, kryje się 

[opowieść] o psychicznym cierpieniu: wszystko wygląda zwyczajnie, a jednak, w głębi, w środ-
ku, doświadcza się „przerażającego” bardziej lub mniej „chaosu”, który można oznaczyć tylko 
poprzez pustkę, przez dziurę 52. 

W La Disparition czytamy bowiem:
Wszystko wygląda normalnie, wszystko będzie wyglądać normalnie, ale za jeden dzień, 

za osiem dni, za miesiąc, za rok, wszystko zgnije: [...] dziura będzie się powiększać, stopniowo, 
ogromne zapomnienie, studnia bez dna, napór pustki. Jeden za drugim, zamilkniemy – za za-
wsze 53. 

Ocalenie nie nastąpi, Voyl z czasem osłabnie, przeraźliwie schudnie, zamilknie, 
nie mogąc już wydobyć z siebie żadnego dźwięku, i umrze, znikając wraz z piątym 
rozdziałem powieści. Anton Voyl, podobnie jak wielu bohaterów stworzonych 
przez Pereca, jest figurą melancholika, człowiekiem, którego psychice brakuje 
możliwości symbolizacji – i to doprowadza go do rozpaczy. Odwołując się do 
teorii Kristevej, to, co semiotyczne pozostaje w jego przypadku na trwałe odłączo-
ne od tego, co symboliczne. Wobec niewystarczalności wymiaru symbolicznego 
podmiot znajduje się w sytuacji chaosu, w sytuacji bez wyjścia 54. Jak stwierdza 
Kristeva, „Melancholia kończy się więc na asymbolii, na utracie sensu; jeśli nie 
jestem w stanie już dalej tłumaczyć albo metaforyzować, zamykam usta i umieram” 
(K 48) – a to właśnie przydarza się bohaterowi La Disparition.

Sam Perec ostatecznie nie podzieli jednak ani losu Voyla, ani tytułowej posta-
ci ze swojego ulubionego opowiadania Kopista Bartleby Hermana Melville’a. 
Przywoławszy historię Bartleby’ego na końcu Człowieka, który śpi, napisze bo-
wiem: „Nie umarłeś” (C 97), by po chwili powtórzyć: „Nie umarłeś. Nie oszalałeś” 
(C 100); „Przestań mówić jak człowiek, który śni” (C 101).

Wenecki epizod
Autor Życia, instrukcji obsługi próbował wyrwać się ze stanu odrętwienia już 

w czasie terapii z M’Uzanem, komponując pod jego okiem utwór Le Fou (Szale-
niec), nigdy nie opublikowany, opisujący życie człowieka pogrążającego się 
z wolna w szaleństwie – na tym tekście, bez watpienia, wyrósł wydany kilka lat 
później Człowiek, który śpi 55. Co istotniejsze, Perec sporządził wtedy krótkie szki-

51 B u r g e l i n, Georges Perec, s. 95.
52 Ibidem, s. 101.
53 P e r e c, La Disparition, s. 31–32.
54 K 42. 
55 Zob. B 176. 
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ce biograficzne poświęcone swym rodzicom, po nieomal 15 latach i nie bez waha-
nia włączone przez niego do autobiograficznej części powieści W ou le souvenir 
d’enfance, powstającej w trakcie 4-letniej psychoterapii z Pontalisem 56. Nieprzy-
padkowo W otwierają słowa: „Długo wahałem się, zanim podjąłem opowieść 
o mojej podróży do W” (W 13). „Długo pozostawałem niezdecydowany” – powta-
rza raz po raz narrator, dodając, że to, co chce właśnie o p o w i e d z i e ć  czytel-
nikowi, dawniej chciał „trzymać w sekrecie” (W 13). Ale nieco dalej wyzna 
przecież: „projekt opisania mojej historii powstał prawie w tym samym czasie, 
co pomysł pisania”(W 45). Opowiadanie o rodzicach, o dziecięcej traumie było 
bowiem czymś koniecznym, nieodłączonym, od zawsze nierozerwalnie związanym 
z zamiarem pisania, ale zarazem stanowiło ogromny „ciężar”, pragnienie, które 
długo mogło realizować się tylko za pośrednictwem sekretnego systemu napo-
mknień i aluzji.

Uparcie odwlekaną decyzję o rozpoczęciu projektu autobiograficznego o „po-
dróży do W” Perec podjął w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Za-
sadniczą część tego projektu stanowił początkowo tekst L’Arbre (Drzewo), próba 
pogłębionego opisu drzewa genealogicznego, które Perec tworzył na podstawie 
rozmów z ciotką Esther i kilkoma krewnymi, sporządzając liczne notatki (skądinąd 
nie skorzystał z nich w pełni w trakcie pracy nad W ou le souvenir d’enfance). 
Znamienne, co zdradził na ten temat w liście do Maurice’a Nadeau: „Projekt ten 
bardzo mnie zajmuje, ale myślę, że trochę boję się w niego tak naprawdę zaanga-
żować” 57. Kiedy w okresie terapii z Pontalisem przygotowywał już autobiograficz-
ną powieść W ou le souvenir d’enfance, zakrojoną na o wiele szerszą skalę, w po-
dobny sposób zwierzył się Bernardowi Queysanne’owi (reżyserowi adaptacji fil-
mowej Człowieka, który śpi), mówiąc, że to dla niego najtrudniejsza rzecz, jakiej 
kiedykolwiek się podjął 58. 

Ale czym jest „W”? I w jaki sposób wiąże się ono z dzieciństwem pisarza? 
Wyjaśnia to sam Perec we wspomnianym liście do Nadeau w lipcu 1969, a więc 
wtedy, kiedy pomysł powieści jeszcze się nie wyklarował:

[W] Narodziło się z dziecięcego wspomnienia czy, dokładniej, z przywidzenia, które 
obszernie rozwinąłem około dwunastego, trzynastego roku życia podczas mojej pierwszej 
psychoterapii. Zupełnie o tym zapomniałem i przypomniałem sobie pewnego wieczoru w We-
necji we wrześniu 1967 [...] 59.

W jest wyspą gdzieś na Ziemi Ognistej. Żyje tam rasa atletów [...]. Jest to nieomal wszyst-
ko, co sobie przypominam. Ale wiem, że sporo opowiadałem o W (słownie i przez rysunek) 
i że, o p o w i a d a j ą c  o  W, m o g ę  d z i s i a j  o p o w i e d z i e ć  m o j e  d z i e c i ń s t w o 60. 

Nieomal to samo powtórzy Perec w W ou le souvenir d’enfance: 
Poza nieoczekiwanie zrekonstruowanym tytułem, nie miałem prawie żadnych wspomnień 

z W. Wszystko, co o niej wiedziałem, dałoby się zmieścić w dwu linijkach: życie społeczności 
zajętej wyłącznie sportem, na wyspie Ziemi Ognistej. [W 17–18] 

56 Zob. ibidem, s. 174.
57 G. P e r e c, List do Maurice’a Nadeau. W: Urodziłem się. Eseje, s. 186 (przeł. J. O l c z y k).
58 Zob. B 557. 
59 P e r e c, List do Maurice’a Nadeau, s. 189.
60 Ibidem, s. 190.
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Nieprzypadkowo w następnym rozdziale tej książki Perec napisze niemal 
identycznie o swoim dzieciństwie: „Nie mam wspomnień z dzieciństwa. Moja 
historia do dwunastego roku życia mniej więcej mieści się w kilku linijkach” (W 17). 
Już pierwsze słowa utworu („Długo wahałem się, zanim podjąłem opowieść o mo-
jej podróży do W”) są więc aluzją do obu jego części. Dzieciństwo Pereca i wy-
spa W, zamieszkiwana przez społeczeństwo zorganizowane według obozowego, 
totalitarnego systemu 61, zostają już na początku związane sekretnym węzłem, 
którego rozwikłanie uzmysławia czytelnikowi, że to, co nie pojawia się explicite 
w autobiograficznych partiach książki, można odnaleźć zaszyfrowane w jej części 
o charakterze fikcyjnym. 

Ta ostatnia powstała na kanwie historii wpisanej w serię dziecięcych rysunków, 
które Perec odnalazł i dzięki którym „odkrył na nowo W”, utrwalając ją w opo-
wieści publikowanej stopniowo w odcinkach w „La Quinzaine littéraire” między 
1969 a 1970 rokiem 62. Dopiero w czasie spotkań z Pontalisem rozpoczął Perec 
„zszywanie” powieści – części pozornie autobiograficznej (poświęconej traumie 
z dzieciństwa) i części pozornie fikcyjnej (o Gaspardzie Wincklerze i wyspie W), 
dążąc do tego, aby te dwie narracje wypracowane w trakcie terapii (pochodzące 
z dwu okresów życia) prowadzone naprzemiennie, wzajemnie się oświetlały, aby 
– jak słusznie zauważył Mathews – w pogłosie ich kolizji wywołać „literalnie 
niewypowiadalny temat” 63.

Podróż do fikcyjnego W – o której czytamy w pierwszym rozdziale książki – 
jest więc równocześnie, podjętą z trudem, decyzją o „podróży” do dzieciństwa, 
którą pisarz odsłania przed czytelnikiem w partiach autobiograficznych; do tego, 
co aż dotąd „trzymał w sekrecie”, co spoczywało głęboko w „krypcie psychiki”, 
pokryte milczeniem i nieprzedstawione, do czego, jak już wspomniano, pisarz 
dawał dostęp wyłącznie za pomocą aluzji, językowych wybiegów albo alegorycz-
nych powieści. 

W tym miejscu nie sposób nie przywołać raz jeszcze ze szkicu Roussel i We-
necja weneckiego epizodu, którego znaczenie wzrośnie, jeśli zwróci się uwagę, iż 
jest on w istocie pogłosem tego, co Perec napisał o Wenecji w W ou le souvenir 
d’enfance. To tam właśnie nastąpił przełom, nieoczekiwany powrót do traumy 
z dzieciństwa, lub – wyrażając to słowami samego autora eseju – długo odwleka-
na „podróż do W”. Dariusz Czaja, w innym kontekście, uznał, że Wenecja w wy-
imaginowanej opowieści Pereca stanowiła dla Roussela przestrzeń rozpoznania 
samego siebie, a wraz ze śmiercią Ascania przestała dla tytułowego bohatera istnieć, 
zmieniła się w miejsce niewyrażalne 64. Czaja wskazał, że duet Perec–Mathews 
stara się udowodnić, iż Wenecja była dla Roussela „rzeczywistością pierwszą 
i najważniejszą, miejscem szczególnym jego »sekretnej topologii«” 65, że podróż 

61 Funkcjonowanie społeczności W do złudzenia przypomina mechanizmy rządzące rze- 
czywistością nazistowskich obozów koncentracyjnych, do których Perec czyni aluzję na końcu 
powieści, zob. W 221–222.

62 Zob. ibidem, s. 18. 
63 H. M a t h e w s, Georges Perec. Przeł. A. S o s n o w s k i. „Literatura na Świecie” 1995, 

nr 11/12, s. 333.
64 C z a j a, op. cit., s. 167.
65 Ibidem, s. 166.
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tam „stanowiła paradygmat i arché wszystkich eskapad” 66; a także, iż po śmierci 
swego weneckiego ukochanego tytułowy bohater omijał to miasto (zarówno w rze-
czywistości, jak i w języku, zgodnie z mechanizmem inkorporacji). Badacz kon-
kluduje ostatecznie, że szkic Roussel i Wenecja jest nie tylko literacką maskaradą, 
wyrafinowanym żartem i „kpiną z obwieszonej przypisami uczoności” 67, ale 
próbą pokazania, że przestrzeń wenecka – oniryczna z jej labiryntową strukturą 
i zwierciadlaną grą wodnych odbić – stanowi poręczną metaforę literatury 68. Na-
leżałoby jednak dodać, iż ów paradygmat wszystkich „podróży”, owo miejsce 
szczególne „sekretnej topologii”, czyli „W” (jak nieprzypadkowo była oznaczana 
Wenecja przez samego Roussela w jego pięciu kartkach-fiszkach), nie jest w zmy-
ślonej przez Pereca historii niczym innym jak odbiciem jego własnej „sekretnej 
topologii”, jego własnego „W”, które – jak Wenecja dla Roussela – zmieniło się 
na długo w miejsce niewyrażalne, dokąd autor zdecydował się wreszcie odbyć 
podróż właśnie w utworze W ou le souvenir d’enfance. „Wenecja stanie się Woja-
żem, Wojaż stanie się Wenecją, W jednocześnie oznaczać będzie Wenecję i Wo- 
jaż” 69 – pisze Perec w szkicu o Rousselu. 

W powieści W ou le souvenir d’enfance „W” symbolizuje naraz traumatyczne 
dzieciństwo (śmierć rodziców), totalitarną wyspę (będącą aluzją do nazistowskiej 
rzeczywistości i życia w obozie) i długo odkładany Wojaż – stanowiący w istocie 
– wyraźmy to wprost – wywołaną terapią podróż do wnętrza psychiki (do „krypty”), 
w której zamknięte było to, co pozostawało niewypowiadalne i pokryte milczeniem, 
a co symbolizuje właśnie „W”. „W” jest jak u Roussela, powtórzmy raz jeszcze, 
miejscem sekretnej topologii i paradygmatem wszystkich „eskapad”, a więc tym, 
co stanowiło fundament całego dzieła Pereca.

W tym miejscu nie sposób pozostawić bez odpowiedzi narzucającego się py-
tania o to, co tak naprawdę sprawiło, że bohater części fikcyjnej, Gaspard Winckler, 
zdecydował się podjąć wspomnianą podróż do W, by odszukać tam swojego, 
o c a l o n e g o  z  k a t a s t r o f y  imiennika, cierpiącego na uciążliwą – spowodo-
waną dziecięcą traumą – przypadłość. Ośmioletniego chłopca-rozbitka, z którym, 
jak można się domyślić, łączy go znacznie więcej niż tylko imię i nazwisko przy-
jęte przez bohatera po dezercji z wojska, gdy musiał on ukrywać się pod fałszywą 
tożsamością. Trudno także – w kontekście kluczowego problemu dochodzenia 
Pereca do symbolicznego poziomu opracowania żałoby – nie zapytać o to, w jaki 
sposób ów enigmatyczny epizod z części fikcyjnej i impuls do podjęcia przez bo-
hatera podróży do W, zazębiają się z tym, co mówią nam autobiograficzne ustępy 
powieści i co wreszcie sugeruje nam samo życie autora Człowieka, który śpi.

I oto tym, kto będzie namawiał Wincklera do udania się w podróż, okaże się 
zagadkowa postać „o zadziwiająco bliskim głosie” (W 67), Otto Apfelsthal, nie-
przypadkowo w pierwszym momencie utożsamiony przez bohatera z lekarzem 70. 
Ostatecznie Apfelsthal przedstawi mu się jako pracownik Société de secours aux 
naufragés, a więc towarzystwa, które powstało po to, aby – na ile to tylko możliwie 

66 Ibidem.
67 Ibidem, s. 168
68 Ibidem.
69 P e r e c, M a t h e w s, op. cit., s. 253.
70 Zob. W 21–22.
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– udzielać pomocy rozbitkom. Dlatego mimo zaskakująco emocjonalnego zaan-
gażowania w sprawę 8-letniego chłopca, cudem ocalałego z katastrofy, która po-
chłonęła jego matkę, Caecilię, Apfelsthal podkreśli, że wbrew temu, co można by 
sądzić, nic go z tą historią bezpośrednio nie łączy poza powinnością związaną 
z wykonywanym zawodem 71. To tu właśnie znajduje się jeden z węzłów spajających 
obie części powieści, a zarazem cały utwór z życiem jego autora. Pozostawione 
tropy każą bowiem w chłopcu widzieć, oczywiście, osieroconego i cudem ocala-
łego Pereca – rozbitka zmagającego się z traumą, w Caecilii Winckler – matkę 
pisarza, Cyrlę-Cecylię Perec, w Apfelstahlu zaś, skłaniającym Wincklera do po-
dróży, Pontalisa, psychoterapeutę Pereca 72. 

Chodząc do Pontalisa, autor W ou le souvenir d’enfance zapadał „przez cztery 
lata w [...] czas bez historii, w to nieistniejące miejsce”; pisze o nim: „miało [ono] 
się stać miejscem mojej historii, mojego wciąż nieobecnego słowa” 73. Leżąc na 
kozetce, to próbował milczeć, nie mogąc już znieść roztrząsania, to znów mówić, 
mając wrażenie „rozpoczynania tych samych puzzli”, jakby właśnie w ten sposób, 
dzięki stopniowemu wyczerpywaniu się potencjalnych kombinacji, miał szansę 
w końcu pewnego dnia ułożyć obraz, którego szukał 74. To właśnie w trakcie tera-
pii – zaszyfrowanej w powieści W ou le souvenir d’enfance, a także w puzzlowej 
intrydze z Życia, instrukcji obsługi 75 – dokonał się ruch, „który pozwolił [...] wyjść 
z tych roztrząsanych i wyczerpujących ćwiczeń, i uzyskać dostęp do mojej [tj. 
Pereca] historii i własnego głosu [...]”. Perec charakteryzuje go tak: „był on nie-
zwykle powolny: był to ruch samej analizy” 76. 

W przypadku autora W ou le souvenir d’enfance życie, terapia i pisanie – jako 
ni mniej, ni więcej tylko terapia – współistnieją ze sobą, wzajemnie się warunku-
ją i oświetlają, stanowiąc nierozerwalny splot, bez którego rozpoznania trudno jest 
zrozumieć całe właściwie dzieło Pereca. Pisanie rodzi się u niego z pierwotnego 
pęknięcia, z pustki, z szukania śladów po utraconej obecności. To, co pozostaje 

71 Zob. W 65.
72 Zwrócił na to uwagę już P o i r i e r  (op. cit., s. 173). We wspomnianym już studium 

poświęconym związkom wybranych pisarzy francuskich z psychoanalizą omawia on, opierając się 
na teorii Burgelina, także relację Perec–Pontalis i wskazuje, że tak jeden, jak i drugi zaszyfrowali 
w swoim dziele ową terapię i siebie wzajemnie. W utworach Pereca figurą psychoanalityka są Otto 
Apfelstahl i Bartlebooth, a także treser zwierząt noszący nazwisko terapeuty, z historii zamkniętej 
w maleńkim przypisie Życia, instrukcji obsługi. Nieprzypadkowo w opowieści tej udaje się do nie- 
go raz w tygodniu chomik-niedobitek, cudem ocalały z katastrofy. Z kolei, jak wykazał P o i r i e r 
(op. cit., s. 163 n.), u zmarłego niedawno Pontalisa postacie: Simona, Paula czy Pierre’a G., są ni 
mniej, ni więcej tylko figurą jego słynnego pacjenta, Georges’a Pereca. 

73 P e r e c, Miejsca pewnego podstępu, s. 42.
74 Zob. ibidem, s. 43.
75 Przenikliwą analizę tej alegorii dali B u r g e l i n  (Les Parties de dominos chez Monsieur 

Lefèvre: Perec avec Freud, Perec contre Freud) i P o i r i e r (op. cit.). Dziwaczny kontrakt między 
Wincklerem i Bartleboothem miałby być w tym ujęciu odbiciem paktu między pacjentem a psycho-
terapeutą. Bartlebooth bowiem, według P o i r i e r a  (op. cit., s. 178), koncentruje w sobie wszystkie 
wyobrażenia Pereca o Pontalisie; próbuje połączyć ze sobą kawałki układanki przygotowanej przez 
Wincklera, zmagając się z ich kapryśnością, z zasadzkami, które on zostawił. Bartlebooth zachowu-
je się więc niczym psychoanalityk i interpretator z klasycznego opisu Freuda, mając za zadanie 
scalenie biografii pacjenta, przetłumaczenie jej niezrozumiałych fragmentów i wydobycie na jaw 
nieuświadomionego sensu, owego upragnionego obrazu, o który chodziło Perecowi. 

76 P e r e c, Miejsca pewnego podstępu, s. 45.
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nieprzedstawialne, nie osiągając symbolicznego poziomu opracowania utraty, 
zaczyna się z wolna przedostawać do języka właśnie za sprawą terapii i pisania 
jako terapii; tę długą i krętą drogę, pracę nad sobą i nad pamięcią – innymi słowy: 
pracę żałoby – symbolizuje właśnie „W” i powieść, którą pisarz ukończył nieomal 
w tym samym czasie co ostatnią psychoanalizę z Pontalisem.

„Nie jestem sierotą”. Podsumowanie
Czy więc inkorporacja, którą Perec przywołał w szkicu o Rousselu, wraz 

z metaforą zamkniętej na zawsze krypty (a więc z odmową podjęcia żałoby), jest 
rzeczywiście – jak sugeruje ów szkic i kilku komentatorów twórczości Pereca – 
jedynym możliwym kluczem pozwalającym odczytać ciemne pasmo Perecowskie-
go „życio-dzieła”? Nie wydaje się. Potwierdza to zarówno sama jego biografia, jak 
i nieliczne, ale niezwykle znamienne uwagi pomieszczone w eseistyce. W Miejscach 
pewnego podstępu, pisząc o terapii i o ruchu, który pozwolił mu scalić historię 
i uzyskać dostęp do własnego głosu, Perec podkreśla przecież, że drogę do tego 
absolutnie konieczną stanowiło obrócenie w proch „wyrozumowanych k r y j ó-
w e k” :  „ Trzeba było wrócić po swoich śladach, jeszcze raz przejść już raz prze-
bytą drogę, z którą zerwałem wszelkie więzi” 77. To właśnie zniszczenie kryjówek, 
rozkruszenie „krypty” i powrót – w słowach, w opowieści – do „W” spowodowa-
ły, że: 

pewnego dnia [historia] została mi dana, niespodzianie, zadziwiająco, gwałtownie jak jakieś 
odtworzone w swej przestrzeni wspomnienie, jak gest, odnalezione ciepło. Owego dnia psy-
choanalityk zrozumiał to, co miałem mu do powiedzenia, a czego podczas czterech lat słucha-
nia nie rozumiał z tego prostego powodu, że nie powiedziałem mu tego, czego sam sobie nie 
opowiedziałem 78.

Słowa, które odnalazł Perec, opowieść, którą podjął, i literatura, którą stworzył, 
są namacalnym dowodem tego, że w końcu przekroczył pozycję depresyjną – to 
za ich pomocą uzyskał symboliczny dystans wobec nienazywalnego, umożliwiając 
introjekcję, a tym samym „odklejenie się” od Rzeczy. A to właśnie ów mechanizm 
– jak pamiętamy – umożliwia prawdziwą żałobę. Freudowskie Verneinung jest 
bowiem w ostatecznym rozrachunku negacją depresji spowodowaną odmową 
żałoby. Kristeva pisze:

Byt mówiący wydaje się głosić: „Straciłem najważniejszy obiekt, który ostatecznie okazał 
się moją matką. Ależ nie, odnalazłem ją w znakach, albo raczej nie utraciłem jej (oto negacja) 
i mogę ją odzyskać w języku, tylko dlatego, że akceptuję utratę”. [K 49] 

Podmiot, który utracił Rzecz, nie tylko odzyskuje ją na powrót w znakach, ale 
za ich pomocą – a więc m.in. za pomocą literatury – utrwala ową Rzecz, wynosi 
ją poza czas, wyrywa śmierci i zapomnieniu. Właśnie to zdaje się mówić Georges 
Perec w najbardziej przejmującym fragmencie W ou le souvenir d’enfance: 

Nie piszę po to, aby powiedzieć, że niczego nie powiem, nie piszę po to, by powiedzieć, 
że nie mam nic do powiedzenia. Piszę: piszę, ponieważ żyliśmy wspólnie, ponieważ byłem ich 
częścią, cieniem pośród ich cieni, ciałem przy ich ciele; piszę, ponieważ zostawali we mnie 

77 Ibidem.
78 Ibidem.
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niezatarty ślad, ponieważ ów ślad utrwalony jest w moim pisaniu: [...]; pisanie jest wspomnie-
niem ich śmierci i afirmacją mojego życia. [W 64–65] 

 To wyłącznie o nich i dla nich jest W. „Pour E [Dla E]”, zapisuje w dedy-
kacji Perec, przywołując centralną w La Disparition literę-figurę, k t ó r a  w y-
p a d ł a  z  p o w i e ś c i  i  k t ó r ą  t e r a z  s y m b o l i c z n i e  o d n a l a z ł. 
„Pour eux” – dla nich, „dla moich rodziców” – powie nieco skonsternowanej ku-
zynce na krótko przed oddaniem książki do druku 79. Perec mógłby z pewnością 
powtórzyć słowa, które odnotował Roland Barthes w swoim Dzienniku żałobnym 
po śmierci matki:

Pisać gwoli pamięci? Nie po to, aby s a m e m u  pamiętać, ale po to, by walczyć z rozdar-
ciem zapomnienia a n o n s u j ą c e g o  s i ę  j a k o  a b s o l u t n e. Z tym – już wkrótce – „bra-
kiem śladu”, nigdzie, w nikim 80.

Opowiedzenie o „W”, podzielenie się poprzez opowieść ciężarem spoczywa-
jącym głęboko w psychice pozwoli Perecowi odnaleźć równowagę. Przestając 
rozpamiętywać, rozdrapywać w nieskończoność bolesną ranę, i kompulsywnie 
zbierać okruchy, które mogłyby mu pomóc zrekonstruować obraz matki, zadowo-
li się ostatecznie jej „arbitralnym i schematycznym wyobrażeniem” (W 51). 

Usadawiając się w przestrzeni symbolicznej, Perec zdołał scalić tożsamość 
oraz przynajmniej częściowo zasypać „dziurę”, symbolicznie zagadać katastrofę 81. 
Jeśli, jak mówi Kristeva, melancholia i depresja są zaburzeniami symbolicznej 
relacji ze światem, to ich odwrotność stanowi właśnie sztuka 82, która ratuje przed 
autodestrukcją, przed „przeglądaniem się pustce”. Język bowiem jest „pobudze-
niem” i „wzmocnieniem” (K 42), pisanie – co zanotował Barthes w swoim dzien-
niku żałobnym – „daje [...] apotropaiczną siłę czy też siłę integracji: i n t e g r u j e 
s i ę  p r z e z  j ę z y k” 83. To właśnie poprzez symbol (greckie „symbolon”) zosta-
ją zszyte, scalone i przywrócone na swoje miejsce dwie odłamane części, które 
niegdyś nagle i nieoczekiwanie pękły („Coś pękało, coś pękło”), siejąc spustosze-
nie w życiu Pereca i jego bohaterów.

Stopniowo, gdy terapia z Pontalisem wchodzi w fazę zstępującą i zbliża się 
wydanie W ou le souvenir d’enfance, wszystko zaczyna się stabilizować w życiu 
Pereca, w jego nowym mieszkaniu przy ulicy Linné, gdzie przeprowadza się nie-
omal w tym samym czasie, pracując nad swoim opus magnum, powieścią Życie, 
instrukcja obsługi 84. W ten sposób po wielu latach poniekąd urzeczywistniają się 
słowa wypowiedziane przez narratora Człowieka, który śpi po wyrwaniu się z odrę-
twienia i pustki: „Takiego dnia jak ten, może trochę później, może trochę wcześniej, 
wszystko rozpoczyna się od nowa, wszystko się zaczyna, wszystko dalej trwa” 
(C 101).

„Nie jestem sierotą” – powie Perec pod koniec życia dziennikarzowi 85. Pisarz 

79 Zob. B 580. 
80 R. B a r t h e s, Dziennik żałobny. 26 października 1977 – 15 września 1979. Tekst przygoto-

wała i opracowała N. L é g e r. Przeł. K. M. J a k s e n d e r. Wrocław 2013, s. 127.
81 Zob. M. P. M a r k o w s k i, Życie na miarę literatury. Eseje. Kraków 2009, s. 110.
82 Zob. M a r k o w s k i, Przygoda ciała i znaków, s. XXIX.
83 B a r t h e s, op. cit., s. 189. Podkreśl. P. J.
84 Zob. B 578–579. 
85 J. Z a m o r a n o, La Question de l’autoportrait dans „Un homme qui dort” et „La Dispari-
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odnajdzie swoje schronienie, dom zastępczy w słowach i w literaturze, we wspól-
nocie wyobrażeniowej, w której nikt nie jest sam, która tak jak nauki humanistycz-
ne w myśli Kristevej powinna być „budowaniem wspólnoty osób mówiących 
i czujących” 86. To tam właśnie zapuści ostatecznie korzenie: 

Kiedy odkryłem Stendhala, Jules’a Verne’a, Michela Leirisa, Queneau, stali się oni moją 
rodziną 87.

Czytam mało, ale nieustannie wracam do Flauberta, i Jules’a Verne’a, Roussela i Kafki, 
Leirisa i Queneau. [W 195]

czytam od nowa książki, które uwielbiam, i uwielbiam książki, do których wracam, za każdym 
razem z taką samą rozkoszą [...], r o z k o s z ą  j a k b y  w r e s z c i e  o d n a l e z i o n e g o 
p o k r e w i e ń s t w a. [W 195; podkreśl. P. J.]
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GEORGES PEREC AND THE WORK OF MOURNING

The article suggests an interpretation of Georges Perec’s creativity (given in the light of Bulgar-
ian linguist and Post-Freudian Julia Kristeva) from the psychoanalytical perspective in which the 
work reveals its hidden face. The author of the article takes notes of psychoanalytical interpretative 
tropes that Perec left in his work and demonstrates that writing was born from a primal crack and 
searching the traces for the lost absence. He also points out that the tension between Freudian Ver-
neinung (negation) and Verleugnung (rejection of negation), between mourning and its refusal 
pierces through the French writer’s work and becomes its underground (hidden) series of events. The 
study is an attempt to nail down that mourning after the loss of a beloved object (Thing) proves pos-
sible and that literature was a way leading to it and its final effect. 

tion”. W zb.: Le Cabinet d’amateur. Revue d’études pérecquiennes. Na stronie: http://www.academia.
edu/825602/La_question_de_lautoportrait_dans_Un_homme_qui_dort_et_La_Disparition (data 
dostępu: 24 VI 2013).

86 M a r k o w s k i, Przygoda ciała i znaków, s. XLV.
87 Z a m o r a n o, op. cit.
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1
W niniejszym tekście chciałbym zwrócić uwagę na niedocenianą często auto-

nomię f o r m  p a m i ę c i, a przede wszystkim na ich historyczną ciągłość, która 
poddaje się analizie genealogicznej 1. Byłoby interesujące zobaczyć, na ile nie 
tylko t o, c o  s i ę  p a m i ę t a, lecz także to, j a k  s i ę  p a m i ę t a, stanowi 
istotny nośnik zbiorowej tożsamości, w szczególności zaś treści politycznych 
o charakterze legitymizującym i delegitymizującym władzę. 

Obiecującym materiałem do analizy pod tym kątem wydają się zwłaszcza 
u r o c z y s t o ś c i  u p a m i ę t n i a j ą c e, rozumiane jako sytuacje „kolektywnego 
pamiętania” ustanawiającego ramy określonej wspólnoty. Stanowią one szczegól-
ny rodzaj rytuału zwróconego ku przeszłości i znajdującego cel, a nie jedynie 
środek w akcie jej ceremonialnego powtórzenia 2.

Na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, że uroczystości upamiętniające są 
„powoływane do życia” przez wydarzenia, do których nawiązują, ich „materia” 
zaś (czas i miejsce ceremonii, wykorzystane praktyki, itp.) jest w znacznej mierze 

* Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium 
START 2013). Artykuł został przygotowany w ramach grantu Znakowe wartości kultury. Aspekty his- 
toryczne, tożsamość i zmiana (11H11020280), afiliowanego przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

1 Zob. np. A. E r l l, Cultural Memory Studies. An Introduction. W zb.: Cultural Memory 
Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. Ed. A. E r l l, A. N ü n n i n g. In collab. 
with S. B. Yo u n g. Berlin – New York 2008, s. 6–7: „Nasze wspomnienia (indywidualne i zbioro-
we) przeszłych wydarzeń różnią się więc w znacznym stopniu. Jest to prawda nie tylko w odniesie-
niu do tego, co jest pamiętane (fakty, dane), lecz także j a k  jest to pamiętane, a zatem w odniesieniu 
do jakości i znaczenia, jakie nadajemy przeszłości. W rezultacie możemy mieć do czynienia z róż-
nymi formami [modes] pamiętania tych samych wydarzeń”. 

2 Jako pierwszy na tego rodzaju rytuały jako oddzielną kategorię wskazuje E. D u r k h e i m 
(Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii. Przeł., wstęp A. Z a d r o ż y ń-
s k a. Warszawa 1990, s. 356–360). Obszernie na temat uroczystości upamiętniających pisze P. C o n-
n e r t o n  (Jak społeczeństwa pamiętają? Przeł., wstęp M. N a p i ó r k o w s k i. Warszawa 2012). 
Próby syntetycznego zdefiniowania ich ram podejmują m.in.: E. S. C a s e y  (Remembering. A Phe-
nomenological Study. Bloomington 1987, s. 216) oraz D. J. S h e r m a n  (The Construction of 
Memory in Interwar France. Chicago–London 1999, s. 6). 
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zdeterminowana przez „przedmiot”, a więc przeszłe fakty historyczne. Chciałbym 
pokazać, iż relacja odwrotna jest co najmniej równie ważna i interesująca: t o 
p r a k t y k i  p a m i ę c i  t w o r z ą  w y d a r z e n i a, k t ó r e  s ą  p r z e z  n i e 
u p a m i ę t n i a n e. Na płaszczyźnie t r e ś c i  p a m i ę c i  przeszłość jest retro-
spektywnie konstytuowana przez teraźniejszość. Tym zaś, co faktycznie „przy-
chodzi z przeszłości”, okazują się często właśnie f o r m y  p a m i ę c i,  które 
mylnie uznaje się za „przezroczyste”, a przez to ponadczasowe i niehistoryczne. 

2
Kiedy po 10 IV 2010 na ulicach Warszawy rozgrywały się pamiętne wydarze-

nia, wielu komentatorów traktowało je jak zjawisko nowe i zaskakujące. Szcze-
gólne zdziwienie i zgorszenie wywoływało (i wywołuje) wykorzystanie obrzędów 
pogrzebowych w bieżącej walce politycznej; wielu komentatorów postrzegało je 
jako swoiste tabu, które powinno znajdować się ponad płaszczyzną doraźnych 
interesów.

Z punktu widzenia analizy form pamięci nie może tu być mowy o zaskoczeniu. 
Zaskakujące byłoby raczej, gdyby nagle, nieoczekiwanie pojawiły się w tym kon-
tekście jakieś praktyki całkiem odmienne, nie posiadające pierwowzoru w dotych-
czasowej historii pamięci. Reguła głosi, iż w nowej sytuacji do wyrażenia niespo-
dziewanych treści używamy z konieczności starych form z zastanego repertuaru 
znaków. W tym sensie „nowe” i „stare” warunkują się wzajemnie, umożliwiając 
ciągłość procesu komunikacji i zapewniając jego zrozumiałość. Wolno zatem 
powiedzieć, że za pośrednictwem znaków pamięci sprawiamy, iż zarówno same 
formy pamięci, jak i wcześniej upamiętniane wydarzenia wyjaśniają i nadają 
znaczenie nowemu wydarzeniu, pozwalając na jego oswojenie i zrozumienie. 
Z n a k i  p a m i ę c i  o z n a c z a j ą  w i ę c  t r o j a k o: w s k a z u j ą c  n a  t o, 
c o  j e s t  p a m i ę t a n e, n a  s a m e  s i e b i e  i  n a  t o, c o  p a m i ę t a n e 
b y ł o  d o t ą d.

Ten złożony proces semiotyczny daje się łatwo pokazać na konkretnych przy-
kładach. Odwołajmy się na początek do jednego, możliwie mało kontrowersyjne-
go: bicie dzwonu Zygmunt, które rozległo się 10 IV, oznaczało przede wszystkim 
uczczenie konkretnych ofiar konkretnej katastrofy. Zarazem jednak dzwon Zygmunt 
odsyłał sam do siebie jako do symbolu ciągłości państwa polskiego, rekwizytu 
narodowego imaginarium utrwalonego na płótnach Jana Matejki, itd. Za pośred-
nictwem tej drugiej warstwy możliwy był także element trzeci – przypomnienie 
wszelkich dotychczasowych sytuacji, w których dzwon ten ogłaszał momenty 
narodowej żałoby. Kiedy odtworzymy już wszystkie trzy elementy procesu zna-
czenia, okaże się, że pierwotna oczywistość pierwszego etapu semiozy (dzwon 
oznacza żałobę) jest złudna. W gruncie rzeczy to właśnie ta „najbardziej oczywista” 
relacja warunkowana jest i gwarantowana przez dwie inne, które pozostają do 
pewnego stopnia ukryte. Dzwon Zygmunt może natychmiast i bezpośrednio ozna-
czać żałobę tylko dlatego, iż przywołuje sam siebie oraz wszystkie wcześniejsze 
przypadki narodowej żałoby.

Jeśli uświadomimy sobie, że przywołanie dotąd upamiętnianych wydarzeń jest 
zarazem zwróceniem uwagi na charakter samego procesu semiozy łączącego znak 
i znaczone, możemy do opisu tej potrójnej relacji wykorzystać klasyczne kategorie 
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Charlesa Sandersa Peirce’a. Bicie dzwonu to r e p r e z e n t a m e n, który wskazu-
je p r z e d m i o t, czyli narodową żałobę po śmierci wielkiej postaci historycznej. 
Relacja ta ustanawiana jest jednak nie bezpośrednio, lecz poprzez i n t e r p r e t a n t 
– umysłowe pojęcie, które istnieje dzięki przypomnieniu dotychczasowych pro-
cesów semiozy (przeszłych wydarzeń upamiętnianych w ten sposób). Możemy 
więc omawianą tu triadę zestawić z diagramem prezentującym Peirce’owski 
model znaku.

Im większej doniosłości jest wydarzenie, tym pilniejsze okazuje się jego oswo-
jenie poprzez umieszczenie w zastanych i dobrze rozpoznanych ramach interpreta-
cji. Wpisanie nieznanego w ciąg tego, co znane, dokonuje się w sposób najprostszy 
z możliwych: poprzez oznaczenie go tym samym znakiem. Jest to proces analogicz-
ny do mechanizmu wykorzystywania starych słów do opisu nowych zjawisk obser-
wowanego przez językoznawców; znaki pamięci są jednak dużo bardziej skompli-
kowane i wielowymiarowe niż rzeczywistość językowa. Wszelkie tego rodzaju 
wydarzenia stawiają zarówno upamiętniające wspólnoty, jak i badaczy pamięci 
wobec całego szeregu pytań: kto ma je upamiętniać? gdzie upamiętniać? kiedy 
upamiętniać? poprzez jakie praktyki? Wszystkie te pytania tworzą strukturę, którą 
roboczo opisać moglibyśmy jako „wymiary” znaków pamięci. 

3
Różne wspólnoty konstytuują odmienne kalendarze pamięci. „Wojny kalen-

darzy” wydają się zjawiskiem równie istotnym, jak walki o przestrzeń toczone 
chociażby w sprawie smoleńskiego pomnika. „To samo” wydarzenie czczone 
w ramach rozmaitych cykli upamiętnień okazuje się różnić. Z m i a n a  z n a k ó w 
p a m i ę c i  p o c i ą g a  z a  s o b ą  z m i a n ę  j e j  t r e ś c i. Inny reprezentamen 
to inny ciąg interpretantów, a w konsekwencji – inny przedmiot. W omawianym 
tu przypadku należy zadać pytanie: do jakich istniejących już rocznic i kalendarzy 
przyłączona zostanie celebracja pamięci o katastrofie? Czy jej ofiary będzie się 
wspominać 1 VIII, 11 XI, 17 IX, a może właśnie 13 IV? Każde z tych sąsiedztw 
wpisuje wydarzenie w inny ciąg, zmieniając jego kontekst, a przez to i sens. 

Bodajże jednak najbardziej symptomatyczna okazuje się w omawianym przy-
padku różnica między dwoma cyklami pamięci – rocznym i miesięcznym. Cele-
bracje rocznicowe pozostały – przynajmniej do pewnego stopnia – praktykami 
wspólnoty narodowej i jako takie zachowały swój oficjalny, legitymizujący cha-
rakter. Katastrofę traktuje się w nich jako wydarzenie tragiczne, należące jednak 
do zamkniętej przeszłości. Korzystając z klasycznych ujęć psychoanalizy można 
powiedzieć, że rocznice stanowią praktyki ż a ł o b y, w ramach których „człowiek 
rozpoznaje stratę jako stratę, lecz zarazem potrafi się z nią (częściowo) rozstać, 
zacząć od nowa, znów zainteresować się życiem” 3. Miesięcznice tymczasem, ce-
lebrowane przez grupy pamięci o charakterze jednoznacznie opozycyjnym, przy-
wołują katastrofę jako nieustannie istniejącą w zbiorowej pamięci, wykazując tym 
samym orientację prezentystyczną, a nawet prospektywną. Wbrew pozorom, nie 
kierują się ku przeszłości, lecz – za jej pomocą – ku teraźniejszości i przyszłości, 

3 D. L a C a p r a, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny. W zb.: Pamięć, etyka, historia. Anglo-
-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Red. E. Domańska. Poznań 2002, s. 132.
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przedstawiając tragedię smoleńską jako rozdział niezamknięty, nadal aktualny 
i stanowiący istotną treść teraźniejszości. W pierwszym okresie po śmierci bliskiej 
osoby nieustannie powracamy na cmentarz, nie chcąc dopuścić do przesunięcia 
„w przeszłość” wciąż ważnych treści naszego życia. Miesięcznice zatrzymują nas 
zatem w obszarze melancholii, w której ramach „człowiek pozostaje pod wpływem 
naładowanej fantazmatami przeszłości i przymusowo, narcystycznie identyfikuje 
się z utraconym obiektem miłości” 4. 

Różnica między dwoma cyklami obchodów wydaje się zatem doskonale wpi-
sywać w klasyczne Freudowskie rozpoznanie stadiów żałoby. Według Freuda 
poprawnie przepracowana żałoba powinna z czasem doprowadzić do usunięcia 
utraconego obiektu z naszej codzienności i do bezpiecznego umieszczenia go 
w przeszłości. W świetle tej teorii można odnieść wrażenie, że miesięcznice mają 
charakter kompulsywnego rozgrywania w działaniu, które nie godzi się ze stratą, 
podczas gdy rocznice są narzędziem (i znakiem) przepracowania 5.

Zbiorowe formy upamiętniania mają nie tylko swój kalendarz, lecz także 
właściwą sobie przestrzeń i nie są to wyłącznie „miejsca pamięci” w sensie spo-
pularyzowanym przez Pierre’a Norę. Dopóki nie ukształtują się miejsca pamięci 
unikalne dla danego wydarzenia, trzeba korzystać z przestrzeni zastanych – sytuacja 
jest tutaj analogiczna do tej związanej z czasem pamięci. Wybór zastanych miejsc 
pamięci nie jest nigdy neutralny, gdyż pozwala na nadawanie znaczenia przywo-
ływanemu wydarzeniu. Często, co warto podkreślić, dzieje się to na zasadzie 
metafory. Dokonujące się dzięki przestrzennej współobecności zestawienie dwóch 
wydarzeń skłania nas do poszukiwania łączącego ich tertium comparationis. Np., 
kiedy upamiętniamy katastrofę smoleńską pod pomnikami zbrodni katyńskiej (jak 
to miało miejsce chociażby pod Pomnikiem Katyńskim w Poznaniu), odwołujemy 
się do czegoś więcej niż tylko przestrzenna współobecność na dwóch poziomach: 
wydarzeń i praktyk upamiętniania. Zestawiając Smoleńsk z Katyniem, interpretu-
jemy go jako „drugi Katyń”, a więc podkreślamy martyrologię, „śmierć kwiatu 
inteligencji” itp. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że najważniejszym miejscem pamięci jest 
w kontekście opisywanych wydarzeń Pałac Prezydencki. To miejsce tak istotne 
właśnie dlatego, iż nie jest miejscem pamięci. Jeśli uznamy miejsca pamięci za 
„rezerwat”, do którego spycha się pamięć właśnie po to, żeby „nie przeszkadzała 
teraźniejszości”, to Pałac Prezydencki stanowi tej idei zaprzeczenie. Do pewnego 
stopnia mamy tu do czynienia z analogicznym wobec „czasu pamięci” zjawiskiem 
niezgody na przepracowanie i bezpieczne umieszczenie poza bieżącym życiem. 
Celebrowanie pamięci na Krakowskim Przedmieściu jest zawsze p o d k r e ś l e-
n i e m  n i e o b e c n o ś c i, a przez to nie tylko oskarżeniem, lecz wręcz wskazaniem 
na uzurpacyjny charakter każdej władzy, która zajmuje miejsce nieobecnego 
zmarłego. 

Praktyki pamięci zbiorowej konstytuują konkretne zbiorowości. Pamiętać 
znaczy więc: zadawać pytanie o własną tożsamość i odpowiadać na nie dzięki 
utożsamieniu się z określoną wspólnotą. W tym sensie naród jest niewątpliwie 

4 Ibidem, s. 131.
5 Zob. Z. F r e u d, Żałoba i melancholia. Przeł. B. K o c o w s k a. W: K. P o s p i s z y l, 

Zygmunt Freud – człowiek i dzieło. Wrocław 1991.
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wspólnotą pamięci. Identyfikacja z nim następuje na podstawie podzielanych 
wartości, których istotny komponent stanowi wspólna wizja przeszłości 6. Wydaje 
się pewne, iż w przypadku katastrofy smoleńskiej mieliśmy początkowo do czy-
nienia właśnie z  u p a m i ę t n i a n i e m  n a r o d o w y m. To naród, jako wspól-
nota, konstytuował określone praktyki pamięci, a zarazem był przez te praktyki 
konstytuowany. 

Oznacza to, że instytucje państwowe wykorzystywały, by uczcić wydarzenie, 
zarezerwowane dla siebie nośniki i praktyki, takie jak chociażby ogłoszenie żało-
by narodowej czy opuszczenie flag państwowych. Warto zwrócić uwagę na te 
narzędzia, gdyż przy wymienianiu państwowego monopolu na środki „wymusza-
nia publicznego ładu” pomija się zazwyczaj państwowy (i narodowy) monopol 
pamięci, obowiązujący w zaskakująco wielu jej sferach 7. Tego rodzaju reżim pa-
mięci związany jest dziś z państwem tak silnie, iż dochodzi wręcz do utożsamienia 
państwowości z określonymi formami i treściami pamięci. Pamięć jest władzą – 
władza jest pamięcią. Prowadzi to do najbardziej interesującego dla nas zjawiska, 
w wyniku tego rodzaju utożsamienia zbiorowe praktyki pamięci stają się bowiem 
narzędziami legitymizowania bądź podważania prawomocności władzy. Jeśli 
władza j e s t  dyscypliną pamięci, to przełamywanie państwowego monopolu 
pamięci może okazać się równie ważne, jak przełamywanie monopolu na przemoc 
fizyczną. Udowodnienie władzy „wykorzenienia”, a więc sprzeniewierzenia się 
pamięci, oznacza jej ceremonialną detronizację. Dlatego właśnie zaproponowanie 
alternatywnego modelu pamięci jest jedną z najczytelniejszych form budowania 
opozycji politycznej. Dotyczy to zarówno treści, jak i form pamięci 8.

Jeśli przyjrzymy się pod tym kątem wydarzeniom z wiosny 2010, dostrzeżemy 
wyraźnie, jak w miarę upływu kolejnych miesięcy, a nawet tygodni zmianie ule-
gała tożsamość grup pamięci. Pamięć katastrofy stała się elementem konstytutyw-
nym dla tożsamości jednej z opcji politycznych, przez co zmieniły się formy 
upamiętniania (wiece, miesięcznice), ale też sens samego wydarzenia. Najciekaw-
szy wydaje się wszakże w tym kontekście fakt, że z upamiętniania wykluczeni 
zostali przeciwnicy polityczni, gdyż celebrowanie wydarzenia zostało w przestrze-
ni publicznej utożsamione z opowiedzeniem się po jednej ze stron politycznego 
konfliktu. P a m i ę t a n i e  s t a ł o  s i ę  „p a m i ę t a n i e m  p r z e c i w  k o-
m u ś”. Ponieważ tak się składa, że strona upamiętniająca znajduje się akurat 
w opozycji, podczas gdy strona wykluczona z upamiętnień utożsamiana jest z par-
tią rządzącą, mamy do czynienia z osobliwym odwróceniem. Oto uroczystości, 
które początkowo miały charakter narodowy i z tego powodu służyły niewątpliwie 
legitymizacji władzy jako pamięć „systemowa” czy „oficjalna”, stały się w ciągu 
kilku zaledwie miesięcy ośrodkiem krystalizacji praktyk antysystemowych, które 
jawnie dążyły do delegitymizacji władzy. 

Jest rzeczą oczywistą, iż samo wydarzenie nie uległo w tym czasie zmianie. 
Tym, co się zmieniło, były służące do jego przywoływania z n a k i  p a m i ę c i. 

6 Zob. F. Z n a n i e c k i, Współczesne narody. Przeł. Z. D u l c z e w s k i. Wstęp J. S z a c k i. 
Warszawa 1990.

7 Zob. B. S z a c k a, Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa 2006, s. 28. – E. G e l l n e r, 
Narody i nacjonalizm. Przeł. T. H o ł ó w k a. Wstęp A. G r z y b e k. Warszawa 2009, s. 78–79. 

8 Zob. S z a c k a, op. cit., s. 56.
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Twierdzę tu, że to właśnie g e n e a l o g i c z n a  a n a l i z a  t y c h  z n a k ó w 
c z y  f o r m  p a m i ę c i  p o z w o l i ł a b y  w y j a ś n i ć  n i e d a w n e  w y d a-
r z e n i a  z n a c z n i e  l e p i e j  n i ż  b i e ż ą c e  k o n t e k s t y  p o l i t y c z n e 
l u b  ś l e d z t w o  d o t y c z ą c e  s a m e j  k a t a s t r o f y. Aby zrozumieć wy-
darzenia z Krakowskiego Przedmieścia, sięgnąć musimy nie do wraku Tupolewa, 
lecz w głąb XX i XIX stulecia, a być może także znacznie dawniej...

4
Bezpośrednia przyległość w czasie każe przede wszystkim zapytać, w  j a k i m 

s t o p n i u  w  s w y m  p o d s t a w o w y m  z a r y s i e  ż a ł o b a  p o  k a t a-
s t r o f i e  s m o l e ń s k i e j  s t a n o w i  r y t u a l n e  p o w t ó r z e n i e  ż a ł o- 
b y  p o  ś m i e r c i  J a n a  P a w ł a  II? Wydaje się, że istniejące podobieństwa 
zostały przyjęte w sposób milczący i w znacznej mierze nieświadomy, czego naj-
bardziej wyrazistym dowodem są paradoksalnie różnice, które dostrzegało się 
i interpretowało właśnie j a k o  r ó ż n i c e  wyłącznie na mocy założonego 
uprzednio powtórzenia.

Można chyba zaryzykować tezę, że wobec radykalnej zmiany p r z e d m i o- 
t u  żałoby, powtórzenie, o którym mowa, było głównie powtórzeniem i próbą 
odtworzenia jej p o d m i o t u. Po 10 IV powszechnie przyjętym celem stało się 
odnalezienie, odtworzenie i doświadczenie ducha jednoczącej wspólnoty. Dyskurs 
publiczny wyrażał zresztą to pragnienie wprost: najpierw jako spełnione, później 
zaś jako stracone, zdradzone czy ukradzione. 

Żałoba po śmierci Jana Pawła II utrwaliła się w wyobraźni zbiorowej jako 
wielkie narodowe pojednanie, zawieszenie sporów owocujące aktami zgody tak 
spektakularnymi, jak podanie sobie ręki przez dwóch śmiertelnie dotychczas 
zwaśnionych prezydentów. Wydarzenia te relacjonowane były przez media jako 
cud, co było o tyle usprawiedliwione, że Jan Paweł II konstytuował przede wszyst-
kim wspólnotę religijną. To, co po śmierci papieża wydawało się właściwe – me-
taforyczne w swym charakterze mówienie o cudach i znakach dokonujące sakra-
lizacji przedmiotu żałoby – w przypadku śmierci polityków okazywało się nie-
stosownością czy wręcz nadużyciem. A jednak odziedziczone formy pamięci 
stworzyły ramy dla świadomości i, choć nikt nie mówił tego wprost, wszyscy 
spodziewali się cudu. Można więc odnieść wrażenie, że to właśnie wykorzystanie 
zastanych, tak świeżych jeszcze form pamięci doprowadziło do owego przemiesza-
nia porządku narodowego z porządkiem religijnym, które raziło wielu komentatorów, 
a w konsekwencji do oczekiwania pojednania zbiorowego oraz sakralizacji ofiar. 

Żałoba po śmierci Jana Pawła II przypomniała także szereg dobrze ugrunto-
wanych w kulturze polskiej praktyk pamięci związanych z obrzędami funeralny-
mi i ich rytualnym antycypowaniem, podejmowaniem i powtarzaniem. Kontrast 
między dynamiką pochodu a statyką czuwania, tak ważny potem dla żałoby po-
smoleńskiej, został wówczas przywołany i na nowo ukształtowany. Podstawowy-
mi formami uczestnictwa w żałobie były marsze, gromadzenie się oraz wypełnia-
nie przestrzeni zniczami i kwiatami. Skąd wzięły się te praktyki, w roku 2005 
jedynie odtwarzane i przekształcane? Żeby właściwie zrozumieć charakterystycz-
ny dla kultury polskiej związek między żałobnymi uroczystościami upamiętnia-
jącymi a tożsamością narodową i polityką, musimy sięgnąć do okresu PRL.
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5
Wśród licznych fenomenów pamięci zbiorowej, które zasługują na uwagę i któ-

re są niewątpliwie inspirujące dla interesujących nas wypadków z roku 2010 szcze-
gólnie istotne wydaje się ścisłe połączenie upamiętnień wydarzeń świeżych i dawnych 
oraz naprzemienne wyrażanie treści „bieżącej” i „kanonicznej” przeciw-pamięci za 
pomocą wspólnych praktyk 9. Dzięki wspólnym celebracjom w formie pochodów, 
palenia zniczy i gromadzenia się na cmentarzach zestawiono w zbiorowej wyobraź-
ni dwa ciągi wydarzeń i postaci. Z jednej strony, wydarzenia poprzedzające PRL, 
lecz konstytutywne dla jego zbrodniczego charakteru (zbrodnia katyńska, powstanie 
warszawskie, ale także chętnie przywoływana wojna polsko-bolszewicka z roku 
1920), z drugiej zaś – dokonywane tu i teraz egzekucje polityczne, od więźniów 
Mokotowa, przez pacyfikowanych robotników, stoczniowców i górników, po boha-
terów indywidualnych takich, jak (fikcyjny skądinąd do pewnego stopnia) Janek 
Wiśniewski, Stanisław Pyjas czy – przede wszystkim – ksiądz Jerzy Popiełuszko. 

Zgodnie z dokonanymi wcześniej rozpoznaniami, władze PRL – jak zresztą 
każda XX-wieczna władza państwowa – dążyły do utrzymania monopolu oficjalnych 
praktyk pamięci, wyznaczającego i kanon, i interpretację wydarzeń historycznych. 
W przypadku zbrodni katyńskiej dokonywało się usunięcie poza obręb historii, 
w przypadku powstania warszawskiego – oficjalna reinterpretacja sensu (jako zdra-
dy lub przynajmniej katastrofy); w odniesieniu do wojny polsko-bolszewickiej – 
reinterpretacja granic wspólnoty pamięci (z wojny narodowej czyniono wojnę 
klasową). W sytuacji radykalnej rozbieżności między oficjalną h i s t o r i ą  a po-
wszechnie podzielaną p a m i ę c i ą  wszystkie te wydarzenia zyskiwały charakter 
antysystemowy. Pierwsze zostało więc „unieszkodliwione” jako nie-obecne, drugie 
jako nie-słuszne, trzecie jako nie-nasze. Tego rodzaju „unieszkodliwienie” jest 
jednak zarazem zastawieniem pułapki na samą zasadę władzy, sformułowanie 
zakazu dostarcza bowiem ram dla dokonania p r z e k r oc z e n i a.  W ten sposób 
– za sprawą działań samej władzy – historia stała się językiem wyrażania współ-
czesnych stanowisk politycznych. W miarę jak słabł i upadał centralny monopol na 
treści i formy pamięci, uwidacznianie aktualności Katynia, słuszności powstania 
warszawskiego i utożsamienia z wojną 1920 roku stawało się jedną z wyrazistszych 
form ujawniania się treści antysystemowych w przestrzeni publicznej. Praktyki 
pamięci odgrywały tym większą rolę jako formy uczestnictwa politycznego, że 
całkowicie niedostępne pozostawały środki bezpośrednie, pozwalające na rzeczy-
wisty wpływ na sprawy bieżące. Należy więc podkreślić, iż fakt postponowania czy 
wręcz eliminowania pamięci określonych wydarzeń paradoksalnie przyczynił się 
nie do spadku, lecz właśnie do wzrostu ich znaczenia w oczach przeciwników re-
żimu. Określone wydarzenia (a wraz z nimi praktyki ich upamiętniania) zostały 
namaszczone przez samą władzę jako symbol jednoczący opozycję antysystemową. 

9 Więcej na ten temat piszę w artykule O prawdzie i kłamstwie w pozalogicznym sensie. Prak-
tyki antysystemowej pamięci o zbrodni katyńskiej i powstaniu warszawskim w latach osiemdziesiątych 
XX w. (w zb.: Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie. Red. W. K. Pessel, S. Zagórski. Wstęp 
J. T a z b i r. Łomża 2010). W niniejszym podrozdziale korzystam z materiałów zebranych na po-
trzeby tamtego tekstu oraz z niektórych dokonanych tam rozpoznań. W nim też znajduje się szcze-
gółowa bibliografia prezentująca inne prowadzone na ten temat badania i zestawiająca interesujące 
źródła.
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Zbrodnia katyńska staje się prefiguracją późniejszych represji, powstanie warszaw-
skie – symbolem walki o niepodległość; wojna polsko-bolszewicka zaś – idealnym 
obrazem niepodległej państwowości w działaniu. Nakaz zapomnienia obejmujący 
te wydarzenia sprawił, że samo kultywowanie pamięci o nich stanowiło formę 
oporu i czynnej realizacji wyrażanych przez nie wartości. 

Od końca lat siedemdziesiątych XX wieku organizowanie alternatywnych 
obchodów wydarzeń historycznych stało się szczególnie istotną formą działalno-
ści opozycji politycznej. W repertuarze form pamięci tego rodzaju uroczystości 
znajdujemy wszystkie interesujące nas elementy: przemarsz i czuwanie, rekwi-
zyty w postaci kwiatów i transparentów oraz charakterystyczne formy komuni-
kacji. Połączenie tych praktyk pamięci składa się na jedyną taką formułę zbioro-
wej, publicznej manifestacji pamięci antysystemowej – święto prawdy pamięci 
przeciwstawiającej się kłamstwu historii. Tworzy się w ten sposób alternatywna 
wobec przyjętej oficjalnie mapa miejsc pamięci oraz alternatywny kalendarz 
obchodów, w którym szczególnym szacunkiem cieszyły się daty 11 XI, 1 VIII, 
1 IX czy 17 IX. 

Jeśli skupimy nasz wzrok na Cmentarzu Powązkowskim w rocznicę wybuchu 
powstania warszawskiego, która stanowiła najważniejszą chyba datę w opozycyj-
nym kalendarzu pamięci, dostrzeżemy, że historia płynnie łączy się tu z bieżącą 
polityką. W symbolicznej Dolince Katyńskiej wyznaczonej przez znicze i kwiaty 
usypano z piasku napis „Katyń 1940”, a tuż obok na bryle granitowej wydrapano 
znak „Polski Walczącej” z wkomponowaną literą „S”, a więc emblemat „Solidar-
ności Walczącej”, w wymowny sposób ilustrujący poczucie ciągłości między 
przeszłością a dniem dzisiejszym. Nieopodal znaleźć można było kilka kawałków 
węgla i kartkę z napisem „Poległym górnikom – grudzień 1981 r.” W wyobraźni 
zgromadzonych Katyń, powstanie warszawskie i bieżące represje funkcjonują więc 
na jednej płaszczyźnie. Kotwica „Polski Walczącej” służy do oddania hołdu za-
mordowanym w 1940 roku, a 1 VIII staje się spontanicznie świętem pamięci za-
strzelonych uczestników strajków 10. Z każdym kolejnym rokiem więzy łączące 
wojnę 1920 roku, Katyń, powstanie warszawskie i bieżącą walkę opozycji stawa-
ły się coraz ciaśniejsze, a historyczny charakter manifestacji podporządkowywany 
był politycznemu. 1 VIII 1983 w okolicy pomnika Gloria Victis znaleźć można 
było m.in. rozbudowane hasło: „Pamięci ofiar terroru stalinowskiego w latach 
1945–55 oraz ludzi pracy, którzy zginęli w walce o prawa człowieka w Polsce 
Ludowej w latach 1956–1970, 1976 i 1980–82”, oraz lapidarne zapewnienie: „Grze-
sio Przemyk tutaj z nami” 11. W roku 1984, mimo okrągłej rocznicy powstania, 1 VIII 
zdominowało całkowicie wspomnienie „Solidarności”. Odmawiano litanie „za 
Lecha Wałęsę, »Solidarność«, poległych w okresie stanu wojennego, więzionych 
za przekonania, pomordowanych w obozach sowieckich, za wolną ojczyznę” 12. 

10 Lista na podstawie raportów Służby Bezpieczeństwa: Załącznik do inf. Dziennej z dn. 
2.08.1982 r. Wrogie inicjatywy podjęte w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: IPN), sygn. BU 0296/263 t. 3: Sytuacja 
społeczno-polityczna i gospodarcza w PRL w czerwcu i lipcu 1983 r. 

11 Informacja dot. aktualnej sytuacji w kraju wg meldunków nadesłanych w dniu 1 sierpnia 1983 
roku. IPN, BU 0296/265 t. 4: Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w PRL w sierpniu 1983 r.

12 Informacja dot. aktualnej sytuacji w kraju wg meldunków nadesłanych w dniu 1 sierpnia 
1984 roku. IPN, BU 0365/20 t. 3.
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Nie może tu być jednak mowy o prostym „zawłaszczaniu” czy „podporząd-
kowywaniu historii polityce”. Równolegle funkcjonuje bowiem mechanizm od-
wrotny, w którego ramach pogrzeby ofiar reżimu czy ważnych dla opozycji mężów 
stanu (Pawła Jasienicy, Stefana kardynała Wyszyńskiego) stają się z kolei okazja-
mi do manifestacji świadomości i pamięci historycznej.

Co najmniej przez trzy ostatnie dekady PRL praktyki opozycyjnej pamięci 
czyniły zmarłych bohaterami poprzez wpisanie ich w porządek historii. Tego ro-
dzaju włączenie dokonywało się dzięki upamiętnianiu kilku znamiennych faktów 
z przeszłości w ramach takich samych praktyk. W ten sposób śmierć ofiar systemu 
stawała się znacząca za sprawą ulokowania jej w konstelacji semantycznej wyzna-
czanej przez wydarzenia założycielskie.

Umieściwszy owe wydarzenia w rekonstruowanym tu ciągu genealogicznym 
widzimy, jak to się stało, że stworzyły one grunt pod wydarzenia roku 2010. Przede 
wszystkim śmierć bohatera semantyzuje się tu poprzez zestawienie z wzorcowymi 
wydarzeniami historycznymi. Dzięki temu bieżące ceremonie pogrzebowe mają 
zarazem wymiar historyczny – są upamiętnieniem w podwójnym znaczeniu. 
Wreszcie, co w świetle interesujących nas tu zjawisk wydaje się szczególnie istot-
ne, władza rozpoznawana jest zawsze jako przeciwnik w odczytywaniu i nadawa-
niu śmierci wymiaru historycznego. Praktyki oficjalne odbiera się jako nieszczere, 
zafałszowane, a przez to pozbawione legitymizacji. Dlatego też niezbędne jest 
ciągłe ujawnianie obecności w przestrzeni publicznej, bez której pamięć – pozba-
wiona państwowych praktyk, instytucji i nośników – umrze. „Media wasze – ulica 
nasza”, to hasło streszcza doskonale istotę antysystemowych praktyk pamięci 
odziedziczonych po okresie schyłku PRL. Walka o obecność w przestrzeni publicz-
nej nabiera wyjątkowego znaczenia w sytuacji nierównowagi sił i środków, a więc 
jako walka „antysystemowości” z systemem. 

Być może, nie sposób zrozumieć walki o krzyż na Krakowskim Przedmieściu, 
nie umieszczając jej właśnie w perspektywie genealogicznej. Wiele wskazuje na 
to, że tu kształtowały się obserwowane dziś formy pamięci i że nie da się ich pojąć 
bez odtworzenia całego związanego z nimi obrazu świata. Rekonstruując „tamte” 
formy pamięci, upamiętniając bieżące wydarzenie, przywołujemy też „tamten” 
świat, za jego pomocą interpretując współczesność. Poprzez obecność w przestrze-
ni publicznej „taką jak wówczas” wyraża się określona definicja władzy i opozycji, 
prawdy i fałszu, historii i propagandy...

Wydaje się więc, że genealogiczna analiza form pamięci faktycznie dostarcza 
wielu odpowiedzi. Zarazem jednak stawia przed nami kolejne pytania. Skąd przy-
szły i jak kształtowały się poszczególne figury z repertuaru praktyk pamięci, któ-
rego opozycja PRL przecież nie stworzyła, a tylko odziedziczyła?

6
Tak żywa przez cały okres PRL tradycja antysystemowego wykorzystywania 

pogrzebów ofiar reżimu i mężów stanu zakorzeniła się w niepodległościowych 
praktykach okresu rozbiorów. Nie ulega wątpliwości, że jest to zagadnienie zasłu-
gujące na oddzielną, wielotomową monografię i jakakolwiek próba uchwycenia 
go na kilku zaledwie stronicach musi opierać się na radykalnych uproszczeniach. 
Spróbujmy wszakże przyjrzeć się jednemu tylko wymiarowi opisywanych zjawisk, 
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jakim jest przeplatanie się i wzajemne motywowanie ceremonii oficjalnych i an-
tysystemowych 13.

W roku 1826 miał miejsce w Warszawie symboliczny pogrzeb Aleksandra I – 
nie tylko cara Rosji, ale też króla polskiego. Dopiero rzut oka na ceremoniał tego 
pogrzebu, odbywającego się w ponad dekadę po upadku Napoleona, w czasach, 
które postrzegamy już niemal jako współczesność, pozwala zrozumieć, jak wielka 
była trwałość form pamięci i ich znaczenie dla legitymizacji władzy. Oto przed 
trumną jechał „rycerz we wspaniałej zbroi, niosąc miecz królewski ostrzem ku 
sobie zwrócony; za nim giermek żałobny z kopią i tarczą królewską”; kiedy dotar-
li do świątyni, „rzucał giermek miecz o ziemię, kruszył kopią o trumnę i spadał. 
Było to godłem zniknięcia ziemskiej potęgi króla. Łamano buławy i laski, chyliły 
się chorągwie ziem”. Wszystko to oznaczało, że „władza, której zniknął ziemski 
powiernik, nigdy nie ginie, lecz wraca do źródła, z którego wypłynęła” 14. Jest to 
dokładne odtworzenie rytuału pogrzebowego królów Polski, jaki znamy jeszcze 
ze średniowiecza. Odtworzenie to stanowi wymowny przykład podwójnego dzia-
łania znaków pamięci, które zawsze upamiętniają również same siebie. Poszcze-
gólne elementy ceremoniału nie tylko bowiem budują sakralny charakter władzy 
zmarłego, lecz także legitymizują ową władzę na mocy powtórzenia odnoszącego 
ją do poprzednich legalnych władców Polski.

Pogrzeb nie potrzebuje ciała. Warszawskie uroczystości odbywały się w kwiet-
niu 1826. Władca zmarł w grudniu roku poprzedniego. Odległość w czasie i w prze-
strzeni nie grała tu jednak decydującej roli, gdyż wobec złożonej, wielowarstwowej 
symboliki żałobnej zmarły okazuje się raczej produktem niż źródłem dyskursu. 

Dlaczego tak ważne było urządzenie oficjalnych uroczystości żałobnych, któ-
re czyniłyby zadość polskiej tradycji? Wydaje się, że poprawne zrozumienie pa-
mięci oficjalnej okazuje się w tym przypadku niemożliwe bez uwzględnienia 
konkurującej z nią pamięci opozycyjnej.

W czerwcu 1818 (zresztą na mocy zgody udzielonej właśnie przez Aleksandra I) 
odbył się w Krakowie, na Wawelu uroczysty pogrzeb Tadeusza Kościuszki. Wraz 
z wawelskim pogrzebem księcia Józefa Poniatowskiego otwiera on czas, który 
moglibyśmy określić jako „gorący” okres pamięci – okres kształtowania się, mimo 
zaborów, zrębów nowoczesnej pamięci narodowej. A jednak pamięć ta – co będzie 
istotne dla dalszej części proponowanego tu wywodu – miała charakter oddolny 

13 Koniecznym rozwinięciem zaproponowanych tu badań powinno być wskazanie na specyfikę 
tego rodzaju polskich praktyk pamięci wobec ich europejskich odpowiedników. Szczególnie ciekawie 
jawi się np. zestawienie z przypadkiem Francji tego samego czasu. Uwieczniony przez V. H u g o 
w Nędznikach pogrzeb generała J. M. Lamarque’a, stanowiący bezpośrednią przyczynę zamieszek, 
jakie wstrząsnęły Paryżem w roku 1832, był, oczywiście, praktyką antysystemową, znaczenie zaś 
samego generała dla młodzieży (podobnie jak analizowane dalej znaczenie S. Staszica) wypływało 
przede wszystkim z jego opozycyjnej funkcji. Żałoba po Lamarque’u w czytelny sposób obiera za 
punkt odniesienia oficjalne uroczystości pamięci zarówno monarchii (ceremoniał pogrzebowy Bur-
bonów), jak i republiki (chociażby słynna „panteonizacja” J. J. Rousseau). Zarazem jednak specyfi-
ką francuskich praktyk pamięci jest ich jawnie rewolucyjny charakter. Pochód i czuwanie ustępują 
tu miejsca barykadzie, inna jest dynamika żałoby, odmienne środki jej wyrazu, itd. „Antypamięć” 
francuska wydaje się, w porównaniu z polskim odpowiednikiem, znacznie bardziej „anty” niż „pa-
mięcią”!

14  Fragmenty świadectwa z epoki za: J. A. C h r o ś c i c k i, Pompa funebris. Z dziejów kultu-
ry staropolskiej. Warszawa 1974, s. 83.
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i – naród występował i pamiętał niejako p r z e c i w  p a ń s t w u. W tym właśnie 
polskie imaginarium form pamięci różne było od nowoczesnych reżimów pamię-
ci kształtujących się równolegle w innych państwach Europy. Te same na pozór 
znaki pamięci znaczyły tu co innego i w inny sposób.

W styczniu 1826 umiera Stanisław Staszic. W testamencie zastrzega wprawdzie 
skromny pogrzeb, lud Warszawy niewiele troszczy się jednak o te życzenia i tłum-
nie wylega na ulice, by pożegnać zmarłego męża stanu 15. Podstawową strukturę 
pogrzebu wyznaczał, oczywiście, pochód z trumną połączony z czuwaniem tłumów, 
które wypełniły stolicę. Liczący kilkadziesiąt tysięcy osób kondukt wyruszył spod 
gmachu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego członkowie nieśli trumnę przez 
plac Saski i plac Zamkowy aż na odległe Bielany. Młodzież ogarnęło prawdziwe 
szaleństwo. Nie kto inny, tylko sam Fryderyk Chopin relacjonuje w liście do swe-
go przyjaciela, Jana Białobłockiego, jak młodzi ludzie trumnę starego ministra 
„obdarli z miłości i entuzjazmu i że na pamiątkę i ja mam kawałek kiru, którym 
były pokryte mary” 16. Co sprawiło, iż nie cieszący się dawniej wielką popularno-
ścią wśród młodzieży Staszic stał się nagle bohaterem, a nawet świętym, o czym 
świadczyć może przytoczona wzmianka o „kulcie relikwii”? Jerzy Sikora, biograf 
Staszica stwierdza wyraźnie, że bezpośrednią przyczyną uwielbienia stał się fakt, 
iż autor Przestróg dla Polski –

w przedśmiertnych latach nie cieszył się przychylnością oddanych carowi władz i wielkiego 
księcia Konstantego. [...] Było ogólną tajemnicą śledzenie ministra stanu przez tajną policję, 
co przydawało mu tylko blasku 17.

Także sam pogrzeb i grób Staszica stały się tym ważniejsze, że wśród ludu 
rozprzestrzeniły się pogłoski, iż wszystkich uczestników ceremonii szpiegowali 
specjalni agenci tajnej policji wysłani przez księcia Konstantego. 

Wydaje się zatem rozsądne przyjąć, że nie można w pełni odczytać pogrzebu 
Aleksandra I bez zestawienia go z pogrzebami Kościuszki i Staszica. Co więcej, 
dopiero odniesienie do owego XIX-wiecznego kontrastu między pamięcią oficjal-
ną i antysystemową pozwala zrozumieć opisywane wcześniej praktyki z okresu 
PRL. Zgodnie z prezentowaną tu logiką także antysystemowy wymiar celebrowa-
nia miesięcznic katastrofy smoleńskiej jest możliwy i tak czytelny dla zbiorowej 
świadomości właśnie dzięki owej zastanej tradycji.

7
Pogrzeb Stanisława Staszica z wielu względów nie wykorzystuje w pełni 

symboliki ordo funebris. Minister stanu nie był władcą ani nawet wojownikiem, 
przede wszystkim jednak nie istniały możliwości odwołania się do tak rozbudo-
wanej symboliki w ramach praktyk antysystemowych. Warto wszakże podkreślić, 
że odbywały się podobne pogrzeby realizowane zgodnie z ceremoniałem pochów-
ku królewskiego. Nie miały one jednak formy uroczystości rzeczywistych, lecz 

15 Zob. J. S i k o r a, Stanisław Staszic. Katowice 1974.
16 F. C h o p i n, list do J. Białobłockiego z 12 II 1826. Dostępny na stronie Narodowego Insty-

tutu Fryderyka Chopina: http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/letters/detail/page/2/id/434 (dostęp 22 XI 
2013).

17 S i k o r a, op. cit., s. 357.
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l i t e r a c k i c h  f a n t a z m a t ó w. Praktyka kulturowa, nie mogąc spełniać się 
w sferze publicznej – zmieniła się w topos literacki. Ta wzajemna przekładalność 
środków literackich i kulturowych form pamięci zasługuje zresztą na większą niż 
dotąd uwagę badaczy. Przypadek Polski okresu rozbiorów pokazuje bowiem wy-
raźnie, w jaki sposób literatura stać się może residuum nie tylko t r e ś c i, ale 
także f o r m  wypartych czy represjonowanych w przestrzeni publicznej. To nie 
zapomniany dziś pogrzeb Aleksandra I, lecz poezja przechowała do naszych czasów 
ceremoniał pochówku władców i to przechowała go właśnie jako rytuał antysys-
temowy i opozycyjny.

Te ceremonie żałobne, choć nigdy nie miały miejsca, wywierają na zbiorową 
wyobraźnię potężny wpływ. Warto by poddać poetycki topos pogrzebu bohatera 
bardziej szczegółowym badaniom właśnie jako p r a k t y k ę  p a m i ę c i, gdyż 
można odnieść wrażenie, że język przekazuje tu nie tylko treść (pamięć o zmarłym 
bohaterze), lecz także określone sposoby celebrowania tej pamięci. Dlatego właśnie 
omawiane dalej dzieła stanowią czasem narzędzia transmisji form pamięci znacz-
nie trwalsze niż „rzeczywiste” praktyki.

Faktyczny pogrzeb księcia Józefa Poniatowskiego, mimo przeniesienia jego 
zwłok na Wawel (dokonanego zresztą w analizowanym tu „gorącym” okresie 
pamięci 18), nie zapisał się w narodowym imaginarium. Inaczej zgoła rzecz przed-
stawia się z jego literacką wizją zaproponowaną przez Juliana Ursyna Niemcewi-
cza, którego Pogrzeb księcia Józefa Poniatowskiego uznać chyba można za akt 
założycielski specyficznego gatunku literackiego, jakim są fantazmatyczne uro-
czystości żałobne.

Szczegółowa analiza dzieła ujawniłaby niewątpliwie wiele interesujących 
elementów, nie pozwala na nią jednak niepokojąco rosnąca objętość tego studium. 
Warto wszakże – poza oczywistym wykorzystaniem symboliki średniowiecznej 
i literackim odtworzeniem samej struktury konduktu i właściwej mu dynamiki – 
wskazać na fakt, że literacki obraz przedstawia wyraźnie to, co w „rzeczywistości” 
rozmywa się w gąszczu poszczególnych symboli. Pogrzeb wodza lub władcy 
stanowi p o w t ó r z e n i e  s t a r o ż y t n e g o  o b r z ę d u  t r i u m f u 19. Śmierć 
niezłomnego bohatera jest jego ostatecznym zwycięstwem. Kończące wiersz „za-
ostrzenie oręża o krawędź tarczy” to pierwowzór kluczowego dla polskiego ima-
ginarium toposu przejścia konduktu żałobnego w zwycięski pochód – pojednania 
przeszłości i przyszłości. Śmierć męczennika staje się punktem zwrotnym na 
drodze ku jutru. Nie sposób właściwie zrozumieć znaczenia wydarzeń z kwietnia 
2010, nie uświadomiwszy sobie tego wymiaru śmierci bohaterskiej. Prospektywna 
orientacja uroczystości żałobnych, którą dotychczas mogliśmy tylko z zaskocze-
niem odnotować, znajduje swoje środki wyrazu w dobrze ugruntowanym toposie 
literackim.

Poetycki obraz oddaje ponadto wiele interesujących nas tutaj cech rzeczywi-
stych uroczystości żałobnych. Wśród nich podkreślić należy, że Niemcewicz od-
malowuje pochód, w którym wszystkie znaki wskazują na nieobecność upamięt-
nianego, na jego brak. 

18 Pogrzeb Poniatowskiego na Wawelu odbył się w roku 1817; ufundowanie sarkofagu – w roku 
1830.

19 Zob. C h r o ś c i c k i, op. cit., s. 81–84.
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Droga tego toposu ku współczesności prowadzi, oczywiście, przez Bema pa-
mięci żałobny rapsod Cypriana Kamila Norwida, ale także przez twórczość Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego, którego Historia stanowi fascynujące przetworzenie 
Pogrzebu księcia Józefa Poniatowskiego. Choć na pierwszy rzut oka wydawać się 
może, że poezja Niemcewicza nie wpływała w sposób istotny na badane przez nas 
wydarzenia z roku 2010, to wiersze okazują się równie ważnym narzędziem współ-
czesnej pamięci zbiorowej, jak pochody i manifestacje. Pamięć antysystemowa, 
nie mając dostępu do odpowiednich środków, wyraża się poprzez literaturę.

Także po 10 IV obserwować mogliśmy tego rodzaju literackie fenomeny. O ich 
wartości estetycznej niech zadecyduje czas i literaturoznawcy z pokolenia wnuków 
ich autorów, lecz przydatność owych utworów dla badacza praktyk i znaków pa-
mięci już teraz okazuje się nie do przecenienia. Przedstawiają one bowiem gene-
alogię form pamięci w najczystszej możliwej postaci, czyli owo interesujące nas 
tu, nie w pełni świadome dziedziczenie treści za pośrednictwem form. Co słyszy-
my, czytając słowa Marcina Wolskiego (na co dzień zresztą satyryka)?

Od Okęcia przez centrum, tętnicami Warszawy.
Alejami, Miodową i Krakowskim Przedmieściem
jedzie kondukt żałobny, taki skromny choć krwawy.
A kraj czuje – prezydent znowu jest w swoim mieście

Jego wielkość doceni lud w mądrości zbiorowej.
Nie potrzeba milczenia mącić fałszu mdłą nutą
Na kolana łajdaki, sypać popiół na głowę
Dziś możecie Go uczcić tylko wstydu minutą! 20 

Tak samo jak u Niemcewicza niedostatek rzeczywistości rekompensuje tu li-
teracka fantazja. Jest to zaś fantazja, która ubiera rzeczywistość w rytualne prak-
tyki, tworząc nowe ramy do jej postrzegania. Wiersz projektujący żałobny kondukt 
po śmierci Lecha Kaczyńskiego jest znakiem pamięci na wielu niezależnych 
płaszczyznach. Stanowi wyrażone wprost oskarżenie, literacki obraz nieistnieją-
cego ordo funebris, wreszcie wpisuje tę śmierć w cykl innych zgonów, które mu-
siały zostać upamiętnione przez poetę właśnie z powodu niedostatku oficjalnych 
(tu: medialnych) praktyk pamięci. A wszystko to dokonuje się poprzez nadzwyczaj 
bliską trawestację, niemal pastisz wiersza Juliana Tuwima Pogrzeb prezydenta 
Narutowicza, który sam w sobie stanowił już wielopłaszczyznowy literacki znak 
pamięci 21.

8
Łamiąc porządek chronologiczny, od pamięci antysystemowej przejdźmy teraz 

do pogrzebu systemowego. Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługuje tu, jako 
wydarzenie paradygmatyczne, pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego, pod wie-
loma względami unikalny w polskiej tradycji przerwanej rozbiorami. 

Osobnego studium wymagałoby wskazanie form pamięci, których pogrzeb ten 
dostarczył. Znajdziemy tu kształtujące się dopiero w Polsce nowoczesne formy 

20 M. Wo l s k i, Na śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. „Gazeta Polska” z 13 IV 2010. 
Zachowano interpunkcję oryginału.

21 J. T u w i m, Wiersze wybrane. Oprac. M. G ł o w i ń s k i. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1964, 
s. 60–61. BN I 184.
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wyrażania żałoby instytucjonalnej. Rytualne opłakiwanie władcy zmieniło się 
w obramowaną prawnie żałobę narodową, wystawienie ciała w Belwederze zastą-
piło tradycyjne egzekwie i castrum doloris, poczty stały się delegacjami... Być 
może, w pewnym sensie śmierć ta potrzebna była bardziej, niż zdajemy sobie z tego 
sprawę! Dopiero instytucjonalizując śmierć władcy, Polska mogła w pełni przeżyć 
„opuszczone” wcześniej przejście od feudalizmu do modernizmu, od tradycji 
odziedziczonej do tradycji wynalezionej, którą Brytyjczycy, Francuzi czy Niemcy 
tak skutecznie kształtowali w ciągu XIX wieku, budując bardzo różną od feudalnej 
wspólnotę pamięci, jaką jest nowoczesne państwo narodowe 22. Jeśli przed pogrze-
bem Piłsudskiego istniały w Polsce nowoczesne praktyki pamięci, to były to jedy-
nie praktyki antysystemowe, zrodzone z analizowanych wcześniej XIX-wiecznych 
manifestacji niepodległościowych. Dopiero pogrzeb Marszałka wskazał drogę ku 
odbudowie legitymizującego potencjału ceremonii żałobnych.

Obok praktyk instytucjonalnych żałobę kształtują oddolne akty kultywowania 
pamięci: spontaniczne wywieszanie flag i portretów Marszałka w oknach domów 
i mieszkań prywatnych oraz witrynach sklepowych. Także tu ukazuje się, choć 
w inny sposób, rodząca się lub odradzająca świadomość narodowa. Pojawiają się 
wreszcie praktyki rytualnej nie-pamięci, wśród których najsłynniejszy jest chyba 
przykład endeckiej „Gazety Warszawskiej”; odmówiła ona uczestnictwa w oficjal-
nych obchodach żałobnych, za co poniosła zresztą poważne instytucjonalne kon-
sekwencje. Także i tutaj doszukiwać się możemy swego rodzaju paradygmatu.

Wobec interesującego nas powiązania ze współczesnością niewątpliwie naj-
istotniejszy jest jednak Wawel. Wyznacza on przestrzenną organizację obchodów. 
Dzięki rozdzieleniu ich między Warszawę a Kraków, nową i starą stolicę, cała 
Polska staje się, w sposób nie tylko symboliczny, terenem przejścia czy przejazdu 
żałobnego konduktu. Choć powóz i mary zastąpił już kolejowy wagon, nawiązują-
ca aż do średniowiecza symbolika podróży zmarłego władcy przez swe ziemie 
pozostaje czytelna.

Przede wszystkim wszakże owa podróż na Wawel stanowi wyraz ciągłości 
i jedności nie przestrzennej, lecz czasowej właśnie. Panteonizacja Piłsudskiego 
oznacza zarazem uwznioślenie i wpisanie w historię odtworzonego przez niego 
państwa. Zapewne często nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wiele na płaszczyź-
nie semiotycznej było tutaj do zrobienia! Do czynienia mamy wszak z państwem, 
które umarło monarchią, odrodziło się republiką; które musiało odnieść się jakoś 
do ponad stulecia niesuwerennego istnienia i omówionego już wcześniej zawłasz-
czania symboliki; które zmieniło swój kształt terytorialny, etniczny, także religijny; 
które – wreszcie – upadło jeszcze w przededniu rewolucji francuskiej, by zmar-
twychwstać w XX-wiecznej współczesności. Niczym ofiara wypadku, która prze-
leżała w śpiączce wiele lat, Polska potrzebowała więc śladów, znaków pamięci 
pozwalających przywrócić ciągłość jej biografii.

Można zatem chyba zaryzykować tezę, że w interesującym nas kontekście 

22 Zob. C o n n e r t o n, op. cit., rozdz. Obrzędy upamiętniania. Zob. też E. H o b s b a w m, 
T. R a n g e r, Tradycja wynaleziona. Przeł. M. G o d y ń, F. G o d y ń. Kraków 2008, s. 13: „Ad- 
aptacja polega na stosowaniu starych środków działania w nowych warunkach i wykorzystywaniu 
dawnych wzorów do nowych celów. Zdarza się, że wielowiekowe instytucje o ustalonych funkcjach 
i związkach z przeszłością, mające własne rytualne kody w zakresie języka i działań praktycznych, 
mogą potrzebować takiej adaptacji”.
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pogrzeb Józefa Piłsudskiego powinno się omawiać i interpretować wyłącznie 
w ramach większej genealogicznej całości, był on bowiem przede wszystkim 
s y m b o l i c z n y m  o d t w o r z e n i e m  c i ą g ł o ś c i. Kontrowersyjny „Wawel 
dla Piłsudskiego” stanowił zbudowanie symbolicznego mostu między I a II Rzecz-
pospolitą. Jako taki był ważkim projektem politycznym mającym zapewnić legi-
tymizację nie tyle „zmarłemu władcy” lub jego następcom, ile samemu organi-
zmowi państwowemu i jego rytuałom. 

Nie sposób zatem zrozumieć sensu i wagi sporu o Wawel w roku 2010, nie 
przyjrzawszy się Wawelowi Piłsudskiego, r ó w n i e ż  b ę d ą c e m u  w  s w e j 
i s t o c i e  p o w t ó r z e n i e m. W tym sensie – jakkolwiek niezręcznie mogłoby 
to brzmieć – Wawel dla Lecha Kaczyńskiego rozważać należy j a k o  p o w t ó-
r z e n i e  p o w t ó r z e n i a  j a k o  p o w t ó r z e n i a  w ł a ś n i e. Powtarzając 
powtórzenie mówimy: także teraz do czynienia mamy z nieciągłością, także teraz 
odwołać chcemy uzurpację wielu lat niesuwerenności, także teraz pamięć wyma-
ga odtworzenia i scalenia.

„Bo królom był równy...” czy „By królom był równy” 23? O brzmienie tych 
słynnych słów historycy toczą dziś spór. Dla semiotyka owa dwuznaczność pozo-
staje pełniejsza i ciekawsza niż którakolwiek z możliwych „wersji prawdziwych”. 
Dla nas najważniejsze jest, że cytowane w nieskończoność słowa, które Piłsudski 
wypowiedział o Juliuszu Słowackim, za pośrednictwem znaku pamięci, jakim stał 
się pochówek wawelski, odnosić się poczęły d o  s a m e g o  P i ł s u d s k i e g o, 
a  z a  j e g o  p o ś r e d n i c t w e m  do każdego, kto byłby dziś pochowany na 
Wawelu. 

Wawelski pogrzeb Słowackiego prowadzony przez Piłsudskiego stanowi an-
tycypację jego własnego pochówku i wszystkich kolejnych pogrzebów wawelskich. 
Z mroków dziejów przywołuje prastary repertuar symboli, oczyszcza go w ogniu 
poezji z osadów stulecia niewoli (pogrzeb Aleksandra I jawi się w ten sposób jako 
mistyfikacja i profanacja!), przygotowując ostateczną reaktualizację, jaką staje się 
pogrzeb Marszałka. Sam Piłsudski był więc świadomy, że wprowadzenie szczątków 
do grobowców królewskich jest formą unieśmiertelnienia poprzez wpisanie w ciąg 
tradycji biografii, ale także tradycji pamięci. 

Poprzez śmierć Piłsudskiego Polska mogła odrodzić się do życia jako nowo-
czesne państwo narodowe. Odtwarzając symbolikę śmierci władcy, uczestnicy 
obrzędów żałobnych zrekonstruowali własną tożsamość jako wspólnoty pamięci. 
Możliwe było to jednak tylko na podstawie unikalnej dialektyki ciągłości i zmiany. 
Sens – jak zawsze w analizie genealogicznej – ponownie ukrywa się przed nami, 
oddalając się w przeszłość.

9
Funkcjonującym w wyobraźni zbiorowej paradygmatem pogrzebu króla pol-

skiego jest niewątpliwie ceremonia pochówku Kazimierza Wielkiego. Właściwie 
jednak powinno się mówić: c e r e m o n i e  p o c h ó w k u  Kazimierza Wielkiego, 

23 J. P i ł s u d s k i, Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich. 
„Poezja Dzisiaj” 1999, nr 3/4 , s. 155.
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gdyż to właśnie powtórzenie ich ukazuje najdobitniej interesującą nas tu ambiwa-
lencję między praktyką legitymizującą i deligitymizującą władzę. 

Następcą króla, w wyniku zawartego przez niego samego układu, miał zostać 
Ludwik Węgierski, kandydatura ta jednak nie bardzo odpowiadała Polakom, któ-
rzy obawiali się, że – 

cudzoziemiec na króla wyniesiony, który będzie chciał postępować podług obyczajów swojego 
narodu, będzie usiłował zmienić obyczaje i zwyczaje Polaków, nieznanych tutaj rodaków 
swoich wyniesie ponad ludzi miejscowych i tym sposobem dążąc do zniweczenia praw i swo-
bód Polaków, wywoła ku sobie nienawiść [...] 24. 

Dlatego też jeszcze przed przybyciem następcy tronu do Krakowa dworzanie 
pochowali Kazimierza. O tej ceremonii niewiele mamy informacji. Zapewne był 
to krótki, prosty pogrzeb zgodny z piastowskimi rytuałami. Rozumiemy jednak 
wyraźnie wydźwięk takiego pośpiesznego pochówku, który poprzez przerwanie 
ciągłości i uniemożliwienie „spotkania” dwóch władców dokonywał delegitymi-
zacji Ludwika Węgierskiego jako uzurpatora.

Ten, niezwłocznie po swoim przybyciu do Polski i koronowaniu na króla – 
wbrew zwyczajowi zresztą w Krakowie, nie zaś w Gnieźnie – podejmuje decyzję 
o ponownym pogrzebie zmarłego poprzednika. Przed powtórzoną ceremonią ża-
łobną rysują się więc dwa zadania. Przede wszystkim pogrzeb legitymizujący musi 
przyćmić swym rozmachem ten delegitymizujący, by wyprzeć go ze zbiorowej 
pamięci 25. Po drugie zaś, ma podkreślić fakt transmisji władzy poprzez oddzielenie 
osoby zmarłego od sprawowanej przez niego funkcji. Przyjrzyjmy się uważniej 
fragmentowi konduktu żałobnego, jak przedstawia go Janko z Czarnkowa:

jedenastu [rycerzy] niosło chorągwie tyluż księstw, dwunasty zaś chorągiew Królestwa Pol-
skiego, a każdy miał tarczę ze znakiem czyli herbem każdego księstwa. Za nimi jechał rycerz, 
odziany w złocistą szatę królewską, na pięknym stępaku królewskim, purpurą pokrytym, oso-
bę zmarłego króla wyobrażający. [...] Na końcu postępował król Ludwik, arcybiskup, biskupi, 
książęta, panowie i wielka moc ludu obojga płci 26.

Symboliczne odtworzenie osoby zmarłego pozwala na dokonanie legitymizu-
jącego spotkania i przekazanie władzy na oczach całej zgromadzonej ludności. Jej 
obecność w pochodzie wydaje się podwójna. Po pierwsze Polacy, występują więc 
jako świadkowie aktu przekazania (wszystkie stany kroczące w kondukcie i tłum-
nie żegnające monarchę na ulicach), po drugie zaś – jako przedmiot aktu transmi-
sji, symbolicznie wyrażeni przez owych rycerzy z chorągwiami, którzy – poprze-
dzając władcę bezpośrednio – ukazują naocznie odrębność idei państwa od kon-
kretnego monarchy.

Podobne znaczenie ma niewątpliwie wspomniane przez Janka z Czarnkowa 
łamanie chorągwi 27. Rytualne opłakiwanie zmarłego monarchy wiąże się tu z po-
zbawieniem go atrybutów władzy. Król umarł, lecz sprawowana przez niego 
funkcja istnieje dalej i musi zostać przekazana. Wiemy skądinąd, że po śmierci 

24 J a n k o  z  C z a r n k o w a, Kronika Jana z Czarnkowa. Przeł. J. Ż e r b i ł ł o. Oprac. tekstu 
i przypisów M. D. K o w a l s k i. Kraków 2001, s. 38.

25 Zob. E. Ś n i e ż y ń s k a - S t o l o t, Dworski ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV 
wieku. W zb.: Sztuka i ideologia w XIV wieku. Red. P. Skubiszewski. Warszawa 1975. 

26 J a n k o  z  C z a r n k o w a, op. cit., s. 34–35.
27 Zob. ibidem.
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każdego króla kruszono przy pogrzebie nie tylko chorągwie, ale i gipsowe mode-
le jego pieczęci 28, symbolizując tym samym przejście do liminalnej fazy bez-pra-
wia związanego z bezkrólewiem i otwierając miejsce dla wkroczenia kolejnego 
władcy. Wydaje się, że także rozdawanie ofiar, któremu tyle uwagi poświęca 
Janko z Czarnkowa, wskazuje, iż wraz z bogactwami zmarłego jego państwo po-
zostaje na ziemi.

Dlatego właśnie za marami starego króla idzie już następca, wbrew temu ze-
rwaniu potwierdzając ciągłość. Tym, co wyrażają pogrzeb Kazimierza Wielkiego 
i kolejne pogrzeby królów polskich, jest zatem legitymizacja instytucji władzy 
poprzez oddzielenie osoby władcy od państwa. Pogrzeb królewski utwierdza ciągłość 
władzy państwowej, lecz możliwe jest to tylko poprzez rytualne praktyki wyparcia 
osoby zmarłego króla i pozbawienia go resztki wpływów. Każdy pogrzeb królewski 
stanowi zatem do pewnego stopnia symboliczne królobójstwo. Starego króla trzeba 
odesłać w przeszłość, zamykając okres melancholii, by nowa władza mogła przejąć 
jego rolę. Pogrzeb systemowy, zapewniający ciągłość władzy, konstytuować się 
więc musi na podstawie specyficznej dialektyki pamięci i niepamięci. (Czy nie o to 
właśnie toczy się walka współcześnie? O umieszczenie zmarłego władcy w prze-
szłości, z której nie miałby on już realnego wpływu na teraźniejszość?)

Pogrzeb Kazimierza Wielkiego jest zresztą interesujący także dlatego, że po-
wtórzono go jeszcze po raz trzeci, w owym XIX-wiecznym „gorącym” okresie 
kształtowania się nowoczesnej pamięci narodowej. W roku 1869 w ramach prac 
konserwatorskich odnowiono grobowiec monarchy i ponownie odprowadzono go 
w ostatnią drogę, odtwarzając kondukt pogrzebowy i gromadząc żegnające wład-
cę tłumy. Trzeci pogrzeb Kazimierza Wielkiego okazuje się na powrót antysyste-
mowy i umieścić go można koło opisywanego już tu pogrzebu Staszica i w są-
siedztwie XIX-wiecznych literackich fantazmatów. 

Pogrzeb systemowy jest więc królobójstwem i egzorcyzmowaniem ducha; 
pogrzeb antysystemowy – wskrzeszaniem i przywoływaniem zmarłego przeciw 
aktualnej władzy. Ta potężna polaryzacja królewskich i bohaterskich ceremonii 
pogrzebowych każe nam w innym świetle spojrzeć na współczesność, która – być 
może, nieświadomie – staje się niewolnicą odziedziczonych toposów.

10
Analiza genealogiczna nie ma – i nie powinna mieć – końca. Moglibyśmy 

sięgnąć jeszcze głębiej, przynajmniej ku męczeństwu św. Stanisława, którego 
udziałem także stał się pogrzeb powtórzony. W roku 1088 odbyło się uroczyste 
przeniesienie jego relikwii do katedry krakowskiej, a dawny antysystemowy mę-
czennik zmienił się, za pośrednictwem kultu swych relikwii, w jednego z najważ-
niejszych bohaterów państwotwórczych.

Prawie tysiąc lat temu znajdziemy więc już podstawowe formy, które w roku 
2010 gorszyły i szokowały świadków wydarzeń: umniejszanie wartości zmarłego 
przez władzę, której on zagraża, czy ceremonialny pogrzeb jako sposób przywró-
cenia znaczenia zmarłemu, a zarazem usunięcia jego opozycyjnego charakteru 
i włączenia go w obowiązujący reżim pamięci.

28 Zob. Z. G l o g e r, Pieczęć. Hasło w: Encyklopedia staropolska. Kraków 1909.
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Niepodległościowe manifestacje XIX-wieczne i zbrodnia katyńska istniały 
zarówno w świadomości tych, którzy 10 IV 2010 lecieli do Smoleńska, jak i tych, 
którzy czcili potem ich pamięć; istniały wreszcie, co nie mniej ważne, w świado-
mości tych, którzy upamiętnieniom owym (z różnych powodów) się sprzeciwiali. 
W tym sensie „wyjaśnianie Smoleńska Katyniem”, które z publicystycznego 
punktu widzenia jest niewątpliwym nadużyciem, w analizie semiotycznej stanowi 
trop obiecujący. Nowe, a więc nieznane, opisujemy zawsze za pomocą tego, co 
zastane, kulturowo oswojone. Analiza genealogiczna pokazuje, że w y d a r z e n i a 
d z i e d z i c z ą  p o  s o b i e  f o r m y  p a m i ę c i, łącząc się za ich pośrednictwem 
w ciągi logiczne, które wymykają się naszej uwadze, gdy badaniu poddajemy hi-
storię wydarzeń – „historię pierwszego stopnia”.

Skłania to do przyjęcia, iż n a s t ę p s t w o  f o r m  p a m i ę c i  t w o r z y 
w ł a s n ą  n a r r a c j ę, i zachęca do badania „historii pamięci” jako równoległej 
i do pewnego stopnia autonomicznej wobec „historii wydarzeń” 29. Na tego rodza-
ju „historię pamięci” składałaby się trwałość oraz zmienność praktyk i nośników 
kulturowej świadomości przeszłości, na głębszym zaś poziomie same wyobrażenia 
o tym, co w ogóle stanowi znaczące składniki przeszłości warte przechowywania.

A b s t r a c t
MARCIN NAPIÓRKOWSKI 
(University of Warsaw) 

FUNERAL CEREMONIES AS A TOOL FOR THE LEGITIMISATION 
AND DELEGITIMISATION OF AUTHORITIES

The research conducted by the author aimed to answer the question why public funeral ceremo-
nies, which in Europe usually serve for the legitimisation of authorities, in Poland are often antistate 
in their nature. The materials used in the diachronic analysis are composed of archive documents as 
well as of press and literary reports. Referring to them, the article reconstructs selected practices in 
public spaces, starting from the funeral ceremony after the 10th April 2010 plane crash, and gradu-
ally moving back as far as to the medieval royal funerals. The genealogical analysis carried out 
thereby suggests that events inherit the forms of memory, that link them into logical sequences. The 
succession of memory forms builds its own narration, “a history of memory,” parallel and to some 
extent autonomous to the “history of events.” 

29 J. A s s m a n n  (Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism. Cam-
bridge, Mass., 1997) określa taką historię mianem „mnemohistorii”, stwierdzając, że „w przeciwień-
stwie do historii zajmuje się ona nie przeszłością jako taką, lecz przeszłością zapamiętaną. Zgłębia 
ona fabuły tradycji, sieci intertekstualne, a także diachroniczne następstwa i nieciągłości w odczy-
tywaniu przeszłości” (s. 8). J. O l i c k  (Genre Memories and Memory Genres: A Dialogical Analy-
sis of May 8, 1945 Commemorations in the Federal Republic of Germany. „American Sociological 
Review” t. 64 á1999ñ nr 3) pisze z kolei o zależności pamięci od własnej historiii (ang. „path-de-
pendency of memory”).
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kim był Jakub Goldszmit? W nader obfitej korespondencji Józefa Ignacego 
kraszewskiego 1 wyróżniają się listy pisane przez inteligentów żydowskich 2, 
a Goldszmit był jednym z nich. ale to mało powiedziane. Był stryjem Janusza 
korczaka, bratem jego ojca, Józefa. a zatem – szczególnie ważnym koresponden-
tem. Istotnym dla zainteresowanych rodzinną tradycją Henryka Goldszmita 3 
i ciekawym ze względu na samego kraszewskiego. Listy te mają więc podwójne 
znaczenie. Pozwalają przybliżyć szeroko rozumiany kontekst pseudonimu Henry-
ka oraz rozjaśnić nieco zawikłany stosunek autora Historii o Janaszu Korczaku 
i o pięknej miecznikównie do spraw żydowskich, problem przedstawiany nieraz 
jednostronnie i właściwie słabo przebadany 4. 

Nasuwa się przy tym szczególna okazja: w 2012 rok korczaka zbiegał się 
z rokiem kraszewskiego. Co mieliby sobie dzisiaj do powiedzenia ci dwaj pisarze? 
I jaką rolę w ich relacjach odegrał autor listów?

obaj Goldszmitowie: Józef i jego brat, Jakub, byli prawnikami, działali spo-
łecznie, parali się piórem. Należeli do powiększającego się liczebnie grona inteli-

1 Szacuje się, że było około 40 tys. listów do J. I. kraszewskiego. Znaczna część przepadła. 
Żmudną pracę nad wydaniem tego, co zostało, rozpoczął W. Danek. opublikował dwa tomy (1963, 
1966), przygotował zbiór listów do rodziny (wyd. S. Burkot: 1982, 1993). Drukiem ukazały się też 
liczne tomy listów do różnych osób, m.in. korespondencja z L. kronenbergiem (1929), t. Lenarto-
wiczem (1963), W. Chodźkiewiczem (1999). ogromna część pozostaje w rękopisach, najwięcej 
w Bibl. Jagiellońskiej, mikrofilmy w Bibl. Narodowej.

2 Listy te znajdują się w zbiorze jagiellońskim (mikrofilmy w Bibl. Narodowej). Są z lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych w. XIX; wiele pisanych z okazji jubileuszu kraszewskiego 
w r. 1879 (zob. tu listy 1 i 2). Znał je i wykorzystał a. Ż y g a  (Problem żydowski w twórczości 
J. I. Kraszewskiego. „rocznik komisji Historycznoliterackiej” 1964, z. 3), obszerny passus w książ-
ce H. D a t n e r - Ś p i e w a k  Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy 
XIX wieku (Warszawa 2007, s. 291–293); wśród korespondentów znajduje się też wspomniany Jakub 
Goldszmit. Zdaniem autorki, cały zbiór jest wart bliższej analizy. 

3 Podstawowe informacje zebrała m. F a l k o w s k a  (Rodowód Janusza Korczaka. „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997).

4 Jedynym obszerniejszym opracowaniem jest, wymienione tu, solidne studium Ż y g i, niniej-
szy wstęp wiele mu zawdzięcza. Na stronnika antysemityzmu kreowali kraszewskiego m.in. t. Jeske-
-Choiński, a. Nowaczyński, publicyści pisma „Prosto z mostu”, ideologowie Narodowej Demokra-
cji. tendencje antyżydowskie eksponował S. ł a s t i k  (Z dziejów oświecenia żydowskiego. Ludzie 
i fakty. Warszawa 1961, s. 246–249). 
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gencji żydowskiej, która na różne sposoby starała się wrosnąć w polskość. Zjawi-
sko złożone, wielotorowe, znane z prac historycznych, socjologicznych, z historii 
idei i kultury, także z opisu programu polskich pozytywistów. Nie miejsce tu, by 
przypominać ten skomplikowany proces wiodący od Haskali (żydowskiego oświe-
cenia) do różnych wersji asymilacji 5. Należy natomiast przypomnieć pokrótce – za 
studium marii Falkowskiej – jak przebiegał on w rodzinie Goldszmitów.

ojciec Józefa i Jakuba, a dziadek Henryka – Hersz (Hirsz), był pierwszym 
z rodu, który zdobył wyższe wykształcenie. Urodził się, mieszkał i pracował (jako 
lekarz w Szpitalu Starozakonnych) w Hrubieszowie, dokąd w połowie XIX wieku, 
z pobliskiego Zamościa, docierały idee Haskali. Znał język polski, prawdopodob-
nie żydowski, na pewno hebrajski. Wyróżniał się w działalności charytatywnej 
miejscowej gminy żydowskiej, wspierał budowę nowej synagogi, apelował o ło-
żenie na utrzymanie szpitala, przedstawiając dla zachęty sylwetki miejscowych 
dobroczyńców z abrahamem Sternem i Stanisławem Staszicem włącznie (w liście 
do wychodzącego w ełku hebrajskiego pisma „Hamagid”). Zasłużył się w szerze-
niu oświaty wśród Żydów. Synów posyłał do polskich szkół, nadał im polskie 
imiona 6.

Synowie uczyli się w gimnazjum w Lublinie. Jakub – w jednej klasie z Bole-
sławem Prusem, Julianem ochorowiczem, aleksandrem Świętochowskim. Jako 
14-letni uczeń (ur. w 1848 r.) napisał list do redaktora „Jutrzenki” z wyrazami 
uznania dla „rodaków chrześcijan” ratujących z odwagą „pogorzelców wyznania 
mojżeszowego” 7. „Jutrzenka” (1861–1863), organ warszawskich asymilatorów, 
zamieszczała wiele tego rodzaju relacji o „braterstwie” między nacjami. Józef 
Goldszmit (ur. w 1846 r.) nie pozostał w tyle w szerzeniu haskalowych i asymila-
cyjnych idei. W tejże „Jutrzence” 8 ukazał się jego list o treści zgodnej z polityką 
redakcyjną tygodnika: Żydzi wykształceni powinni propagować oświatę wśród 
żydowskich mas, nie zapominając o przepisach religijnych, by nie utwierdzać 
mniemania, jakoby oświata sprzeciwiała się religii. 18-letni młodzieniec trafnie 
odczytał ów zręcznie obrany kierunek pedagogiki społecznej, podzielał też stosu-
nek redakcji tygodnika do religii, traktowanej nie tylko instrumentalnie. Dowodem: 
kolejna korespondencja nadesłana do następcy „Jutrzenki” – pisma „Izraelita” 
(1866–1915). autor wyznawał w niej, że czuje się źle w obcym mieście, uczęszcza 
do synagogi na ul. Daniłowiczowskiej, słucha „pięknych kazań Cylkowa” i „mo-
dlitwą przynajmniej jednoczy się z tymi, których pozostawił daleko” 9.

5 Podstawowe prace: a. e i s e n b a c h: Kwestia  równouprawnienia Żydów w Królestwie 
Polskim. Warszawa 1972; Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim. 
Warszawa 1988. – a. C a ł a, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, kon-
flikty, stereotypy. Warszawa 1989. – D a t n e r - Ś p i e w a k, op. cit. – a. J a g o d z i ń s k a, Pomię-
dzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław 2008. Dość liczne prace 
anglojęzyczne, cytowane m.in. przez Jagodzińską, podważają termin „asymilacja”, proponują inną 
terminologię i inną konceptualizację zjawiska. Zob. np. a. F u n k e n s t e i n, The Dialectics  of  
Assimilation. „Jewish Social Studies” 1995, t. 1/2.

6 J. k o r c z a k  w Pamiętniku (w: Pisma wybrane. Wybór a. L e w i n. t. 4. Warszawa 1978, 
s. 366) napisał: „Nazywam się po dziadku, a imię dziadka – Hersz (Hirsz). ojciec miał prawo nazwać 
mnie Henrykiem, bo sam otrzymał imię Józef”.

7 „Jutrzenka” 1862, nr 48.
8 Jw., 1863, nr 25.
9 „Izraelita” 1866, nr 24. tekst został zamieszczony w stałym dziale pisma Korespondencje. 
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Gdy już zdobył zawód adwokata, tylko ubocznie zajmował się pisaniem. Ina-
czej było z bratem Jakubem. Jak wiemy z listów, z jakichś powodów musiał zerwać 
z adwokaturą w Lublinie i przeniósłszy się do Warszawy, próbował sił jako dzien-
nikarz, literat. Starał się odpowiedzieć na zapotrzebowanie zgłaszane przez inte-
gracjonistów w procesie polonizacji.

apel o pisanie po polsku na tematy żydowskie sformułowano po raz pierwszy 
w „Jutrzence”. Zanim eliza orzeszkowa wezwała do poznawania życia polskich 
Żydów i mówienia o nich 10, publicyści tygodnika roztrząsali tę kwestię od strony 
potrzeb i oczekiwań własnego środowiska: 

Żyd, widząc świętości swoje w języku krajowym traktowane, przestanie się uważać za 
obcego [...], a większość mieszkańców kraju miałaby sposobność poznania religii żydowskiej, 
jej historii i wszystkie, co z nią związane, także fałszywe, wyobrażenia o judaizmie powoli 
ustąpią miejsca zdrowym pojęciom o istocie jego 11. 

tak wyglądała żydowska nadzieja na zadomowienie się w społeczeństwie, 
zdobycie szacunku, umocnienie godności we własnych oczach. 

kluczową rolę odegrała tu działalność sprowadzonego z Prus rabina markusa 
Jastrowa 12. ten przychylny reformie judaizmu, zbliżony do Haskali poprzednik 
Izaaka Cylkowa w synagodze przy ul. Daniłowiczowskiej (tej samej, do której 
zachodził później Józef Goldszmit) na prośbę wiernych wygłaszał kazania po 
polsku 13. I zabiegał o szerzenie w języku polskim wiedzy o życiu Żydów 14. 

Szczególny był wówczas klimat w Warszawie wokół ich sprawy. „Bywa się 
w tych domach, zostaje z nimi [tj. z Żydami] w największej nieraz zażyłości [...], 
a jednak wygaduje się ustawicznie na »tych Żydów«, przedrzeźnia się ich i ośmie-
sza” – odnotował autor Towarzystwa warszawskiego 15. owo tajone lekceważenie, 
podszyte resentymentem, ujawnił błahy z pozoru incydent, zwany potocznie woj-
ną żydowską 16. rosnąca w znaczenie grupa Żydów plutokratów poczuła się do-

10 Zob. broszurę e. o r z e s z k o w e j  O Żydach i kwestii żydowskiej (Wilno 1882. Przedruk 
w: e. o r z e s z k o w a, Publicystyka społeczna. t. 1. Wybór, wstęp G. B o r k o w s k a. oprac. 
I. W i ś n i e w s k a. Warszawa 2005).

11 Słówko o literaturze żydowskiej. „Jutrzenka” 1861, nr 26.
12 Zob. m. G a l a s, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studia z dziejów 

judaizmu w XIX wieku. kraków 2007, zwłaszcza rozdz. Jastrow w Warszawie 1858–1862; Powrót 
do Warszawy 1862–1863. ta niezmiernie cenna pozycja monograficzna wypełnia lukę w opracowa-
niach tyczących kaznodziejów – orędowników zbratania polsko-żydowskiego, takich np. jak a. Gold-
schmidt, I. Cylkow, I. kramsztyk czy o. thon (zob. ibidem, s. 29). 

13 Zob. wzmiankę o tej synagodze: list 1, przypis 1. Więcej o niej: e. B e r g m a n, „Nie masz 
bożnicy powszechnej”. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII wieku do początku 
XXI wieku. Warszawa 2007. – G a l a s, op. cit., rozdz. Synagoga przy Daniłowiczowskiej. 

14 Zob. a. k r a u s h a r, Wspomnienia. Kartka z niedawnej przeszłości. W zb.: Książka jubi-
leuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego. Warszawa 
1880 (dalej do pozycji tej odsyła skrót k; liczby po skrócie wskazują stronice). Ze względów cen-
zuralnych nazwisko Jastrowa zaznaczono tam tylko inicjałem: J. Zob. też G a l a s, op. cit., rozdz. 
Salon – w kręgu młodzieży.

15 [a. Z a l e s k i?], Towarzystwo warszawskie.  Listy  do przyjaciółki  przez Baronową XYZ. 
oprac. r. k o ł o d z i e j c z y k. Warszawa 1971 (wyd. 1: 1886–1887; wyd. 2: 1888), s. 258.

16 Zob. o wojnie żydowskiej broszurę k. B a r t o s z e w i c z a  pt. Wojna żydowska w 1859 ro- 
ku. (Początki asymilacji i antysemityzmu) (Warszawa 1913); większe lub mniejsze wzmianki w innych 
opracowaniach, np. ł a s t i k, op. cit., s. 251–259. – e i s e n b a c h, Emancypacja Żydów na ziemiach 
polskich 1785–1870 na tle europejskim, s. 429–431. – D a t n e r - Ś p i e w a k, op. cit., s. 77. – J a-
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tknięta szyderczym potraktowaniem w „Gazecie Warszawskiej”. Złośliwa notatka 
prasowa, wytykająca tej grupie towarzyski nietakt (nieobecność na premierze), 
wywołała lawinę wydarzeń, które jaskrawo ukazały skrywane dotąd animozje, 
fobie, niechęci. rosło poczucie poniżenia i wzgardy. 

W salonie Henryka toeplitza, jednego z uczestników zatargu, przemysłowca, 
melomana i mecenasa sztuki, znalazło sobie miejsce nielegalne kółko młodzieży, 
kształcącej się w duchu Haskali. Jak zaznacza aleksander kraushar, jego bywalec, 
dysputy młodych ogniskowały się wokół stosunków polsko-żydowskich. Wska-
zywano, że powieści polskich pisarzy rażą nieznajomością środowiska żydowskie-
go, przeważają w tych powieściach typy negatywne. te i podobne utyskiwania 
Jastrow miał skontrować następująco: sami jesteście sobie winni, dbajcie o ukształ-
cenie „braci nieoświeconych” i dajcie się poznać po polsku (k 509).

tak oto powstała „Jutrzenka”, pismo, które – jako pierwsze – przyjęło na 
siebie realizację myśli rzuconej przez Jastrowa 17. redaktorem został Daniel Neu-
feld, jeden z uczestników wspomnianego kółka, gdzie prowadził odczyty. Jako 
organ Żydów „oświeconych” tygodnik propagował, podobnie jak później „Izraeli-
ta”, tę wersję asymilacji, która dążyła do narodowej integracji przy zachowaniu 
więzi religijnej. Jej zwolennicy nazywali siebie Polakami wyznania mojżeszowe-
go 18. Przy czym przez „naród” rozumiano nie wspólnotę pochodzenia, lecz wspól-
notę języka, kultury, przynależność obywatelską. Problemu wyznania nie stawiano 
jednoznacznie. Zdecydowanie odcinano się od chasydyzmu i wszelkich form re-
ligijności ludowej (choć niekiedy wykazywano też pewne zrozumienie dla niej nie 
tylko po to, by zjednać sobie masy) 19, powoływano się na Talmud, starając się zdjąć 
z niego odium czarnej legendy, ostro walczono z „zabobonem” wyrosłym na jego 
gruncie, dyskutowano nad propozycjami judaizmu reformowanego, nawiązywano 
do Biblii. Dla mniej zważających na wartości religijne bardziej adekwatną, poręcz-
niejszą okazywała się nazwa: „Polak-Żyd” lub „Żyd-Polak”. Podobnie jak poprzed-
nio wymienionego określenia używano jej już wcześniej, w demokratycznych 
kręgach polskiej emigracji. „Polakiem-Żydem” nazwał się np. Ludwik Lubliner 

g o d z i ń s k a, op. cit., s. 38, passim. Dużą wagę przywiązywał do tego incydentu k r a u s h a r 
(k 510–514), pisząc, iż wydobył kwestię żydowską na światło dzienne, choć dyskusji też nie wywo-
łał całkiem jawnej i otwartej. miało to się zmienić, gdy przyszedł kronenberg i odkupioną „Gazetę 
Codzienną” przekazał do redagowania kraszewskiemu. W wypowiedziach kraushara, cennych, 
jeśli idzie o oddanie klimatu wokół sprawy żydowskiej w Warszawie, również wyczuwa się pewne 
skrępowanie – może częściowo ze względu na cenzurę? 

17 o „Jutrzence” na tle prasy żydowskiej w językach hebrajskim i jidysz zob. e. B a u e r, In-
tegracja czy separacja? Nowa tendencja w żydowsko-polskiej prasie w ostatnich dekadach XIX wie- 
ku. W zb.: Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice. red. e. Prokop-Janiec, S. J. Żurek. kraków 
2011 (na s. 13 podano literaturę zagraniczną dotyczącą historii pisma). Uwagi o programie (wraz 
z literaturą przedmiotu): m. Wo d z i ń s k i, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec 
chasydyzmu. Dzieje pewnej idei. Warszawa 2003, s. 206, 231–236. m. J a s t r o w  ogłosił w „Ju-
trzence” (1861, nr 4) tylko jeden tekst: recenzję powieści Lejbe i Siora J. U. N i e m c e w i c z a. 
Większość publikacji w tygodniku nie była sygnowana (artykuły wstępne pisał przeważnie D. Neu-
feld), może kaznodzieja opublikował coś jeszcze bezimiennie, ale bibliografia w książce Galasa nie 
potwierdza tego.

18 Nazwę tę przyjęła też C a ł a  (op. cit., rozdz. Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim) na 
oznaczenie odmiany asymilacji propagowanej przez oba pisma. 

19 Zob. Wo d z i ń s k i, op. cit., passim.
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w odpowiedzi na zarzuty wysunięte w trakcie wspomnianej wojny żydowskiej 20. 
Nazwa ta padała też w „Jutrzence”, o czym jeszcze powiem, i w innych publikacjach 
krajowych żydowskich, choćby w kalendarzach Jakuba Goldszmita 21. Wiele lat 
później tej dwuczłonowej nazwy użyje Henryk Goldszmit w prasowej dyskusji 
o „zażydzeniu postępu” (w oficjalnym dokumencie podpisze się: „Polak wyznania 
mojżeszowego”) 22. 

Nazewnictwo wyrażające samookreślenie się Żydów dobrze naświetla proble-
my, jakie wiązały się wtedy z poczuciem tożsamości. Uwydatnia wahania i rozter-
ki. Debatowano np. nad słowem: „Żyd”. Niektórzy publicyści (w „Jutrzence” i na 
emigracji) uważali, że skoro to słowo stało się niemal obraźliwe w potocznym 
użyciu, kojarzone ze średniowieczem i grzechami kapitalizmu, powinno zostać 
wyeliminowane z publicznego dyskursu, zwłaszcza jako miano własne. Propono-
wano wyraz „Izraelici”, argumentując, że ten nawiązuje do chlubnych tradycji 
biblijnych. Choć przeważyła opinia, by nie ustępować oszczercom i rehabilitować 
słowo „Żyd”, to jednak sukcesor „Jutrzenki” przybrał w tytule tę drugą nazwę, 
jakby asekurując się od złych skojarzeń pierwszej 23. Warto wspomnieć, że podob-
ną przemienność ocen wykrywa się i u adama mickiewicza na przestrzeni lat 
(zwłaszcza w czasie wygłaszania prelekcji paryskich). „Żydami” nazywał on tych 
„źle” zasymilowanych, zdegradowanych moralnie w wyniku działania niszczącej 
mechaniki kapitalizmu, „Izrael” zaś był dla poety słowem nieomal świętym, wska-
zywał na depozytariuszy biblijnego objawienia 24.

Zbliżoną ambiwalencję znajdziemy u kraszewskiego. W jego obfitej twórczo-
ści trudno dopatrzyć się wyraźniejszej ewolucji, jeśli chodzi o relacje polsko-ży-
dowskie. łatwiej mówić o synchronii niż o jakimś następstwie w ujęciu problemu, 
w każdym razie we wcześniejszym okresie. Daje się jednak ustalić pewien punkt 
graniczny. Cezura przypada na objęcie przez pisarza w roku 1859 redakcji „Gaze-
ty Codziennej” 25. o ile przedtem kraszewski to Żydów oskarżał, to za różne wa-
lory ich chwalił, o tyle od czasu redagowania „Gazety” do końca aktywności 
konsekwentnie opowiadał się po ich stronie. W początkowym okresie zobaczyć 
można r ó w n o l e g ł e  umieszczanie przeciwstawnych znaków wartości: wątkom 
negatywnie nacechowanym, związanym z niechęcią do kapitalizmu, przenoszoną 

20 Zob. m. m o c h, „Światło wieku przełamie zawziętości i przesądy”. Publicystyka Ludwika 
Lublinera i Joachima Lelewela w kontekście „wojny żydowskiej” 1859 roku. „Pamiętnik Literacki” 
2008, z. 2.

21 Zob. list 13, przypis 2.
22 J. k o r c z a k, Trzy prądy. „Społeczeństwo” 1910, nr 47. Przedruk w: J. k o r c z a k, Dzie-

ła. t. 3, cz. 2. Warszawa 1994. W Karcie Rejestracyjnej Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej 
z 1938 r. w rubryce „Narodowość” korczak wpisze: „polska”, w rubryce „Wyznanie” – „mojżeszowe”.

23 Najważniejsze głosy w tej debacie: Rozmaite  nazwy Żydów. „Jutrzenka” 1861, nr 5. – 
a. J. C o h n, Żyd czy Izraelita. Jw., nr 9. – J. C y w i o r, Nazwy nasze. Jw., nr 17. Zob. więcej: 
a. Ż y g a, Wymienne nazwy Żydów w piśmiennictwie polskim w latach 1794–1863 na tle głównych 
orientacji społeczno-politycznych i wyznaniowych żydostwa polskiego. Rekonesans. W zb.: Literac-
kie portrety Żydów. red. e. łoch. Lublin 1996. 

24 Zob. m. J a n i o n, Mickiewicz – nowożytny myśliciel religijny. W: Do Europy tak, ale razem 
z naszymi umarłymi. Warszawa 2000, s. 55.

25 Gazeta ta wychodziła do r. 1862, a od 4 IV 1861 (nr 87) zmieniła nazwę na „Gazeta Polska” 
(dalej używam skróconej wersji tytułu: „Gazeta”). materiały w niej nie były podpisywane, artykuły 
wstępne, przeważnie pióra J. I. kraszewskiego, najczęściej nie miały tytułów.
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na Żydów (np. w Chorobach wieku á1854–1856ñ, Metamorfozach á1858ñ: „hand- 
larski szał żydowski”), towarzyszyło szkicowanie pierwszoplanowych postaci 
powieściowych o wysokim poziomie duchowym, wyposażonych w pełnię cech 
ludzkich (Sfinks á1847ñ: postać Żyda – malarza, człowieka sztuki; Powieść bez 
tytułu á1855ñ: żydowska dziewczyna o głębokich i subtelnych uczuciach, partner-
ka w romansie z chrześcijaninem). Natomiast od momentu, gdy objął prowadzenie 
„Gazety”, kraszewski ujednolicił stanowisko: gorąco przemawiał za „uprawnie-
niem” – moralnym, uczuciowym, towarzyskim, uwypuklał zalety. Po powstaniu 
styczniowym napisał powieść o tytule, który miał świadczyć o nobilitacji słowa 
i desygnatu. Pod znakiem nowej pozytywnej oceny w powieści Żyd (1866) kryła 
się apologia tytułowego bohatera: uosobienia prawości, głębokiej wiary, polskiego 
patriotyzmu.

ta zastanawiająca dwoistość nie była odosobniona. Charakteryzowała całe 
właściwie dzieje problemu. Szczególnie – jego początki. Znanym, zjadliwym in-
wektywom Staszica z Przestróg dla Polski (1790), które długo znaczyły wyobraź-
nię zbiorową odruchami niechęci i wzgardy, towarzyszyły pełna rewerencji Roz-
prawa o Żydach (1807) tadeusza Czackiego i reformatorski głos posła mateusza 
Butrymowicza. o ile Staszic upatrywał szkodliwość Żydów dla Polski w ich 
charakterze, religii, zwyczajach („Żydzi – ostateczny motłoch, omamiony swojej 
religii licznymi [...] obrządkami [...], więcej do nabierania zwyczajów niźli do 
myślenia skłonnym [...]” 26), o tyle Czacki z szacunkiem wyrażał się o etyce i reli-
gii żydowskiej jako poprzedniczce chrześcijaństwa („księgi kanoniczne tego ludu 
[...] są księgami, które religia chrześcijan między święte liczy [...], od nich dekalog 
i objawienie; od nich miłość bliźniego. [...] kórz się chrześcijaninie przed Bogiem 
w bóżnicy Izraela, jak się korzysz we własnym kościele” 27). Staszic dla dobra 
Polski chciał poddać Żydów zewnętrznej dyscyplinie. Wychować, „wyznaczyć 
nauczycielów, przepisać moralność i inne książki elementarne” 28. Poseł Butrymo-
wicz – podobnie lękający się zagrożenia ze strony stereotypowo postrzeganych 
wad żydowskich – lokował ich przyczyny w historii, nie w religii. Judaizm oceniał 
wysoko, zwłaszcza w jego części etycznej („Dziesięcioro Bożego przykazania 
równie u Żydów jest rzeczą świętą, jak u nas. Nauka moralna ta sama”). Stąd 
przekonanie, że ludność żydowska własnymi siłami potrafi przyczynić się do 
ulepszeń. Nie potrzeba jej nauki z zewnątrz. Wystarczą odpowiednie warunki, bo: 
„religia żydowska żadnego wstrętu czynić nam nie powinna, nasza bowiem od 
tamtej pochodzi i na niej się opiera” 29. 

Wewnętrzna dialektyka ocen daje się wytropić i później – w publicystyce 

26 S. S t a s z i c, Przestrogi dla Polski. Wydanie krytyczne prygotował i oprac. S. C z a r n o w-
s k i. kraków 1926, s. 185. BN I 98.

27 t. C z a c k i, Rozprawa o Żydach. W: Rozprawa o Żydach i Karaitach. Z dodatkiem wiado-
mości o życiu i pismach autora. kraków 1860, s. 3 n. Słowa C z a c k i e g o  z Rozprawy o Żydach 
cytował z aprobatą J. L e l e w e l  w polemicznej broszurze Sprawa żydowska w r. 1859 w liście do 
Ludwika Merzbacha  przez  Joachima Lelewela  rozważana  (Poznań 1860) (publikacja dotyczyła 
„wojny żydowskiej” – zob. przypis 16; zob. też m o c h, op. cit.).

28 S t a s z i c, op. cit., s. 191. opinie Staszica powtarzali z upodobaniem zwolennicy endecji 
jeszcze w Dwudziestoleciu – zob. np. J. k r u s z y ń s k i, Stanisław Staszic a kwestia żydowska. 
Lublin 1926 (tu cytowane zdania na s. 20).

29 m. B u t r y m o w i c z, Sposób uformowania Żydów polskich w pożytecznych krajowi oby-
watelów (1789). Wstęp H. S z y n k m a n. Warszawa 1917, s. 20.  
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krajowej i na wychodźstwie. Szczególnie wyraziście zarysowywała się w literatu-
rze. tam linia demarkacyjna przebiegała z grubsza między gatunkami. Z dużą 
ostrożnością, ryzykując uproszczenia, można powiedzieć, że w liryce i dramacie 
przeważały ujęcia dodatnie, gdy negatywne dominowały w piśmiennictwie popu-
larnym, w komedii obyczajowej, farsie, popularnych obrazkach dla ludu 30. Wpraw-
dzie literatura „wysoka” z rzadka przedstawiała Żyda jako postać autonomiczną. 
Przeważały prezentacje czynione z perspektywy spraw polskich (nie inaczej niż 
w publicystyce, gdzie kwestię żydowską z reguły rozpatrywano pod tym kątem) 31. 
Na przecięciu podejścia instrumentalnego z postawą odmienną: próbą wniknięcia 
w wewnętrzny świat opisywanej zbiorowości, sytuował się, częsty zwłaszcza 
w poezji, wątek analogii losów polskich i żydowskich 32. Wedle niego – oba naro-
dy miał łączyć podobny los historyczny, pełen nieszczęścia, cierpienia, prześlado-
wań, klęsk. ten współczujący schemat, podszyty mesjanizmem, trwale współistniał 
z obrazem demonicznych wad i antywartości przypisywanych Żydom.

Pewna interesowność cechowała również ujęcie sprawy żydowskiej w „Gaze-
cie”. Jednak nie do końca. owszem, ujęcie to było podporządkowane sprawie 
polskiej, ale nosiło też znamiona odrębne. kraszewski postawił problem na płasz-
czyźnie etycznej. Podobnie jak kwestię niepodległości.

Jego redaktorskie przedsięwzięcie było zakrojone na dużą miarę. Dostrzegł on 
potęgę prasy i zamierzał ją wykorzystać. o tej koncepcji kraszewskiego pisała 
alina kowalczykowa: „Dziennikarstwo miało przejąć po poezji misję przewodni-
ka i sumienia narodu”. a z „Gazety” jej redaktor uczynił organ, którego zadaniem 
było przeobrazić mentalność społeczną, stać się wezwaniem do realizacji wskaza-
nej wizji przyszłości. „Dziennik przede wszystkim jest ową kazalnicą, zastępującą 

30 taki wniosek nasuwa np. opracowanie m. I n g l o t a  Postać Żyda w literaturze polskiej lat 
1822–1864 (Wrocław 1999), gdzie czynnik różnicujący przypada właśnie gatunkom i adresowi 
czytelniczemu. Podobna opinia u Ż y g i  (Problem żydowski w twórczości J. I. Kraszewskiego, s. 214), 
gdzie przytoczona np. wypowiedź W. B e ł z y  (Żydzi w poezji polskiej. Lwów 1883 áksiążkę autor 
dedykował m.in. krausharowi i merzbachowiñ): „W poezji polskiej typy żydowskie przedstawione 
są prawie zawsze dodatnio. W głosach poetów naszych drga owe sympatyczne dla nich współczucie”. 
Zob. też J. W i n c z a k i e w i c z  (Izrael w poezji polskiej. Antologia. Paryż 1958, s. 15): „Niemal 
wszyscy poeci zajmują wobec Żydów stanowisko przychylne, a często okazują im gorącą sympatię 
[...]. Znalazłem wszystkiego dwa wiersze antyżydowskie i oba przytoczyłem w całości”. W powieści, 
gatunku wtedy niższej rangi, typy żydowskie występowały często w konwencji satyrycznej (faktorzy, 
oszuści, lichwiarze), ale zdarzały się też postacie dodatnie, np. w Kollokacji J. k o r z e n i o w- 
s k i e g o  (1847), u I. Chodźki, a. Wilkońskiego, t. t. Jeża. Nie brakowało ujęć symbolicznych, 
związanych z topiką niepodległościową, gdzie Żydów przedstawiano jako figury ponadczasowe, 
dodatnio lub ujemnie naznaczone.

31 Pisze o tym obszernie a. H e r t z  (Żydzi w kulturze polskiej. Londyn 1961); w formie za-
rzutu (mocno niesprawiedliwego wobec np. orzeszkowej, nie mówiąc już o kraszewskim) – 
H. G r y n b e r g  (Prawda nieartystyczna. Warszawa 1990, s. 55–57), nie przeczy temu m. Wo-
d z i ń s k i  („Cywilni chrześcijanie”. Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789–1830. W zb.: Kwestia 
żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. red. G. Borkowska, m. rudkowska. Warszawa 
2004).

32 Po raz pierwszy o tej paraleli wspomniał J. L e l e w e l  w Odezwie do ludu izraelskiego 
(1832). aby zachęcić Żydów do walki o niepodległość Polski, zestawiał obecne cierpienia narodu 
polskiego z prześladowaniami Żydów w niewoli babilońskiej, asyryjskiej, egipskiej (zob. Ż y g a, 
Problem żydowski w twórczości J. I. Kraszewskiego, s. 148). obszerna rozprawa o aktualizacji tego 
wątku: a. F a b i a n o w s k i, Judaizm – diaspora – mesjanizm. Romantyczne myślenie analogiami. 
W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku.
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średniowieczne ambony [...], z której do wielkich gromad kazano” – stwierdzał 
kraszewski wprost. W ten sposób – konkluduje kowalczykowa – w miejsce wiesz-
czów i romantycznej koncepcji poezji stawali dziennikarze 33. 

kraszewski umiał zadbać, by „Gazeta” umiejętnie pełniła to wysokie posłan-
nictwo. Jej nakład rósł, wyprzedzał nawet nakład konkurencyjnej „Gazety War-
szawskiej”, organu konserwatystów, na którego łamach przedtem pisarz często 
gościł. Przejście do przeciwnego obozu uważano tam za zdradę, a pracę u boku 
Leopolda kronenberga – za zaprzedanie się wrogiemu kapitałowi. W kręgach 
żydowskich zaś redagowanie „Gazety” przysporzyło kraszewskiemu szczególne-
go uznania, ugruntowało jego pozycję sprzymierzeńca i męża opatrznościowego. 
Walkę o prawa Żydów docenili kraushar i Jastrow 34, wdzięczni mu byli czytający 
Żydzi, wyrażający w swoich listach podobne uczucia hołdu i czci jak Goldszmit.

Nowością w programie „Gazety” (wyprzedzającym program pozytywistów) 
było nawoływanie do aktywności cywilizacyjnej, modernizującej kraj, i pochwała 
pracy produkcyjnej. Żadna praca miała nie hańbić, każda służyła na swój sposób 
uszlachetnieniu człowieka (kraszewski pisał: „uszlachceniu”). Przewartościowa-
nie krytycznego stosunku do kapitalizmu pomagało w docenieniu żydowskich 
umiejętności gospodarczych i przedsiębiorczości, eliminowało jeden ze stereoty-
powych powodów niechęci do Żydów 35.

Innym ważnym punktem programu było edukowanie do demokracji i wolno-
ści. „Gazeta” opowiadała się za podstawowym przeświadczeniem obozu demo-
kratycznego, że droga do niepodległości wiedzie przez zniesienie barier stanowych. 

33 a. k o w a l c z y k o w a, Kraszewski w Warszawie. W zb.: Zdziwienia Kraszewskim. red. 
m. Zielińska. Wrocław 1990, s. 67 – tu głównie analiza programu patriotycznego „Gazety”; o pro-
blemie żydowskim na jej łamach zob. Ż y g a, Problem żydowski w twórczości J. I. Kraszewskiego.

34 a. k r a u s h a r  (Kartki z pamiętnika Alkara. t. 1. kraków 1910, s. 104–105) tak pisał o roli 
„Gazety”, „uczynionej wielkim organem dziennikarskim”: „rola jego publiczna, w splocie wypad-
ków lat 1860–62 należy do kart historii. tam znalazła się już dotychczas i kiedyś, po latach wielu, 
znajdzie jeszcze bardziej przedmiotowych sędziów, którzy działalności kraszewskiego publicznej 
w jego znamiennym wpływie na szerokie masy w duchu porzucenia zadawnionych ku sobie uraz 
i uprzedzeń [...] wydadzą bezstronne a zaszczytne świadectwo”. Jastrow, po wymuszonym wyjeździe 
z Warszawy, napisał do kraszewskiego list pożegnalny z wyrazami szacunku za wszystko, co dla 
Żydów uczynił (cyt. za: G a l a s, op. cit., s. 155); spore wzmianki o zasługach „Gazety” znajdują się 
też w książce m. J a s t r o w a  Die Vorläufer der polnischen Aufstandes. Beiträge zur Geschichte 
des Königreichs Polen von 1855 bis 1863 (Leipzig 1864, s. 49; cyt. za: Ż y g a, Problem żydowski 
w twórczości J. I. Kraszewskiego, podrozdz. Kult Kraszewskiego wśród żydowskiego społeczeństwa). 
Wielkim szacunkiem Jastrow darzył Lelewela; okazał to m.in. podczas nabożeństwa za jego duszę 
w synagodze przy ul. Daniłowiczowskiej (zob. G a l a s, op. cit., s. 118).

35 J. I. k r a s z e w s k i  („Gazeta Polska” 1861, nr 87) pisał tak: „tej pracy jesteśmy niegod-
nymi apostołami. Wszelką pracę mamy za równie godną, każdą użyteczną dla duszy, pożyteczną dla 
kraju [...] osobistą zasługą się uszlachca, tylko praca daje życie”. Warto zaznaczyć, że podobne 
etyczno-cywilizacyjne pojmowanie pracy znajdziemy u S. Brzozowskiego i równolegle u przedsta-
wicieli kulturalistycznego nurtu syjonizmu, którzy sławili pracę na roli jako źródło żydowskiego 
odrodzenia narodowego (np. a. D. Gordon, ahad Ha-am). Zob. r. L ö w, Brzozowski wśród lektur 
syjonistycznych. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku, s. 381–391. „Jutrzenka” także sławiła pracę, 
wiązała ją z religią i oświatą w programie kształcenia („połączenie religii z oświatą zawiedzie nas 
do pracy” áObraz wychowania młodzieży izraelskiej. Wychowanie nowoczesnoreligijne. „Jutrzenka” 
1862, nr 49ñ). Wychowawczą funkcję pracy cenił J. k o r c z a k, który w Szkole  życia  (1908) 
(w: Dzieła. t. 4 á1998ñ, s. 13) pisał np.: „Z pracy zrobimy święte misterium – ucztę dostojną – damy 
jej lot radosny – przybierzemy w szatę królewską”. 
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Należało zatem walczyć z przesądami feudalnymi, wychowywać do zasady rów-
norzędnych praw dla wszystkich warstw „upośledzonych”, pomóc w przekształ-
ceniu struktury społecznej. I w tym kontekście pojawiał się problem żydowski – 
obok chłopskiego.

Jako zadanie główne [przyjmowaliśmy] moralne równouprawnienie stanów, wyznań, klas 
społecznych i powołanie do jednakowych praw obywatelstwa wszystkiego, co z łona ziemi 
naszej wyszło.

– podsumowywał kraszewski dwuletnią działalność pisma z okazji zmiany tytułu 
na „Gazetę Polską”. Wspólny udział Polaków i Żydów w patriotycznych manife-
stacjach przedpowstaniowych (luty–marzec 1861), mianowany w ówczesnej 
prasie (przez kilka miesięcy wolnej od cenzury) „zbrataniem polsko-żydowskim”, 
„zbliżeniem”, „pojednaniem”, „rewolucją moralną”, nadał jego wypowiedziom 
o Żydach i ich prawach szczególnie gorącą temperaturę uczuciową.

Wady żydowskie – stwierdzał kraszewski podobnie jak wcześniej Butrymowicz 
– są konsekwencją historycznych losów tej społeczności, naszego stosunku do niej, 
i nie tkwią w niej jako cecha immanentna, wynikająca jakoby z religii: 

Wiemy, co zarzucano Żydom w europie i czym obarczano ich u nas, ale uderzmy się 
w piersi [...], powiedzmy, co tych nieszczęśliwych wygnańców bez ojczyzny uczyniło tym, 
czym się stali? [...] Naszym dziełem są wady Żydów, co w nich dobrego, jest ich własne 36. 

Zrozumieniu, jakie przejawiało się w tych słowach, towarzyszyło nawoływa-
nie do tolerancji religijnej, uznanie zasady równoprawności wyznań. 

osobne miejsce poświęcał kraszewski eksponowaniu roli oświaty. miała ona 
służyć kształceniu postaw obywatelskich i wyrabianiu tolerancji u ludzi niewy-
kształconych. I prosty lud, i tradycyjni Żydzi mieli stać się dzięki oświacie pełno-
prawnymi uczestnikami kultury całego społeczeństwa i pełnoprawnymi obywate-
lami.

Podobną agitację rozwijała „Jutrzenka”. oba pisma były sobie bliskie nie 
tylko w kwestii oświaty. oprócz więzi ideowej istniała towarzyska. redakcja 
„Gazety” (wraz z drukarnią, w której tłoczono też „Jutrzenkę”) mieściła się przy 
tej samej ulicy – Daniłowiczowskiej, co przywoływana tu wcześniej synagoga, 
i w tym samym budynku co salon Henryka toeplitza, skupiający wspomniane 
kółko polonizującej się młodzieży. kraszewski miał osobiste kontakty z patronu-
jącym kółku Jastrowem, z Neufeldem, z wieloma współpracownikami „Jutrzenki”, 
także z toeplitzem, z którym korespondował w sprawach muzycznych 37. odczucie 

36 „Gazeta Polska” 1861, nr 227 (artykuł przedrukowała „Jutrzenka” á1861, nr 14ñ). k r a u- 
s h a r  (k 516) tak skomentował ten tekst: „autor wsłuchał się niejako w dziejowy dramat plemienia 
[...]. odczuł [go] sercem poety i umysłem myśliciela”. Dla kontrastu – Wolter: „niezwykłym przy-
kładem głupoty ludzkiej jest to, że tak długo uważaliśmy Żydów za naród, który inne [narody] nauczył 
wszystkiego” (cyt. za: B. B a c z k o, Hiob, mój przyjaciel. Obietnica szczęścia i nieuchronność zła. 
Przeł. J. N i e c i k o w s k i. Przekład przejrzał B. B a c z k o. Warszawa 2001, s. 248). Zdaniem tego 
ojca oświeceniowego antyjudaizmu, którego przedstawicielem był też Staszic, Żydzi mogą odrodzić 
się, jeśli zerwą z tradycją mojżeszową.

37 I nie tylko. Po opublikowaniu Chorób wieku (1856) J. I. kraszewski otrzymał od H. t o e- 
p l i t z a  list (z 15 X 1856) z łagodnymi wyrzutami: „Drogi Panie, wcale a wcale Żydów nie znasz. 
rzuceni obłędnym prześladowaniem chrześcijan na drogę czysto handlową, w walce ciągłej o ist-
nienie [...] wyrobili w sobie ową przebiegłość, która jest bronią słabych. [...] Czyż rola podniecają-
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bliskości ideowej było wzajemne. W „Gazecie” pojawiało się wiele przedruków 
z „Jutrzenki”, wspominano o niej, anonsowano („jest pierwszym pismem redago-
wanym z tą myślą, by z ludzi wydzielonych, a często dobrowolnie wydzielających 
się ze społeczności, uczynić obywateli kraju, na równi z nami pracujących około 
jego dobra” 38). I odwrotnie – „Jutrzenka” zamieszczała artykuły kraszewskiego, 
broniące Żydów 39, powoływała się na nie, przedrukowywała informacje bieżące 
z „Gazety”, cytowała je. Nobilitacja pracy wytwórczej, wiara w moc oświaty, 
egalitaryzm demokratyczny, tolerancja i równouprawnienie wyznań – ten wspólny 
mianownik zauważali i podkreślali z dumą publicyści „Jutrzenki” 40. Bliskość 
ideową wzmacniał czynnik religijny.

mimo podobieństw z programem pozytywistycznym pozycja kraszewskiego 
(i „Gazety”) była odrębna. kraszewski, inaczej niż większość pozytywistów, nie 
był obojętny religijnie. Jego religijność – jak zauważył Piotr Chmielowski – była 
na polskim tle wyjątkowa. Z dystansem do kościoła i hierarchii. I wysuwająca na 
pierwszy plan – Ewangelię 41.

Do aksjomatów równouprawnienia należało (wtedy i później) wspomniane 
przeświadczenie, że Żydzi powinni maksymalnie upodobnić się do większości 
i tylko wiarę zachować jako signum wyróżniające. tak sądzili pozytywiści i tak 
też, w sposób jedynie nieco bardziej może zniuansowany, zapatrywali się na rzecz 
żydowscy modernizatorzy. Po stronie polskiej nikomu do głowy nie przyszło, by 
wniknąć w istotę owej wiary. Nie rozumiano integralności życia żydowskiego. 
kraszewski nie był tu akurat wyjątkiem. Czasami tylko postulował, by wyłączyć 
z upodobnienia obyczaje o korzeniach religijnych. I czasami też zdawał się respek-
tować odrębność żydowską, mając w tle romantyczne, Herderowskie pojęcie in-
dywidualności narodowej 42. Szukał natomiast wzajemnego zbliżenia – w religii. 
Jakby rozwijając cytowane wcześniej uwagi Butrymowicza, Czackiego, także 
Joachima Lelewela, podejmując myśl mickiewicza. I to była wtedy nowość.

Podobnie działo się po stronie żydowskiej. „Jutrzenka” próbując pogodzić 

cego nienawiść i wzgardę jest godziwa dla poety, dla ucznia Chrystusa?” (cyt. za: B a r t o s z e w i c z, 
op. cit., s. 8–9). Czy kraszewski odpowiedział na ten list – nie wiemy. Według Bartoszewicza napi-
sał do niego w tymże roku list „szczery i przyjazny”, a dwa lata później zawiązała się wspomniana 
korespondencja na tematy muzyczne. o liście toeplitza piszą również ł a s t i k  (op. cit., s. 248–249) 
i W. D y n o w s k a  w przedmowie do Korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego i Leopolda 
Kronenberga (kraków 1929). Wydaje się, że treść tego listu mogła wpłynąć bezpośrednio na pogląd 
kraszewskiego zawarty w artykule, o którym mowa w przypisie 33. Podobne opinie – o związku 
dziejów żydowskich z ich stanem obecnym, wygłaszał Jastrow m.in. w kazaniach (zob. G a l a s, op. 
cit., rozdz. Stosunki żydowsko-polskie i idee reformy w kazaniach polskich).

38 „Gazeta Polska” 1861, nr 163.
39 Np. ten o wadach żydowskich podany tu w przypisie 36 („Jutrzenka” 1861, nr 14).
40 Zob. np. Przegląd pism krajowych (Jw., 1862, nr 32): „»Gazeta Polska« stała się znakomitym 

organem podpierającym myśl przewodniczącą pismu naszemu”.
41 Zob. P. C h m i e l o w s k i, wstęp w: J. I. k r a s z e w s k i, Wybór pism. oddział 9: Zarysy 

społeczne. Warszawa 1893, s. VI–XI. Na poparcie tej tezy – o dystansie autora Starej baśni wobec 
hierarchicznego kościoła – przytacza tu C h m i e l o w s k i  m.in. fragment z powieści Kochajmy się 
(1869): „W kościele katolickim, zbudowanym na miłości, jaką nakazał Chrystus, z każdym dniem 
przykazanie miłości staje się rzadszym. kościół walczy, gniewa się, wyklucza, przeklina, grozi, ale 
kochać nie nakazuje i nie umie [...]. kto śmie mówić o przebaczeniu, zgodzie, tolerancji, umiłowaniu 
braci i równości braterskiej, tego odpychają jako kacerza” (ibidem, s. VIII).

42 Zob. np. tekst przytoczony w liście 10, w przypisie 6.
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oświatę z religią wskazywała, że oświata może pełnić podobne funkcje co zasada 
miłości bliźniego, jednocząca obie religie. Wzmacniając bezinteresowną postawę 
wobec każdego, zasada ta pomaga „poświęcać się dla ogółu nic w zamian nie 
biorąc” 43. Związana z Dekalogiem, pozwala uetycznić zasadę obywatelstwa, uspo-
łecznić żydowskie masy, nie zagradzając drogi do udziału w zdobyczach postępu. 

Ważną płaszczyzną odkrywanej wspólnoty była zatem etyka. Dla kraszew-
skiego „miłość bliźniego” tworzyła upragnioną podstawę wszelkich więzi między-
ludzkich. Pisząc o potrzebie równouprawnienia Żydów, wskazywał on nie na 
wspólny interes – jak czasami też orzeszkowa, nie mówiąc już o pozytywistach 
w typie Świętochowskiego – ale na miłość bratnią: wspólną zasadę Dekalogu. 
W dyskursie kraszewskiego „miłość” jako uczucie religijne, jako czyn woli po-
święcającej się dla dobra drugiego, sprzęgała się z „postępem”. obydwie te idee, 
jedna rodem z Ewangelii, druga – postoświeceniowy powszechnik epoki, odgry-
wały rolę decydujących argumentów w rozwijanej przezeń obronie wartości świa-
ta żydowskiego i postulacie integracji. Integracja miała być wynikiem postępu, 
zasadzać się na obopólnej zgodzie i pokoju. 

Publicyści „Jutrzenki” przy zestawianiu etyki judaistycznej z chrześcijańską 
czerpali wiele z kazań Jastrowa i Izaaka kramsztyka 44. Przekonywali, jak oni, że 
wskazania etyczne judaizmu, oczyszczone z halachicznych nawarstwień, wytrzy-
mują porównanie z etyką chrześcijan, nie są też dalekie od ówczesnych zasad 
etyki świeckiej. Zasada miłości, dana mojżeszowi na Synaju – twierdzili – jest 
taka sama, jak ta, którą otrzymali „obywatele Chrystusowego wyznania” 45. I wol-
no ją łączyć z pojęciem braterstwa. Przytaczali argument, że odnośny fragment 
Dekalogu daje się tłumaczyć także jako „kochaj bliźniego, bo jest równy tobie” 46. 
mówili o równości społecznej jako własnej zasadzie religijnej i upominali się o nią. 
akcentowali szerokie zbliżenie z ideałami oświecenia: ludzkości, godności, natu-
ralnych praw człowieczeństwa. W jednej krótkiej wypowiedzi potrafiono zespolić 
koncepcję miłości, wybrania, ofiary z wiarą w postęp, oświatę, dobro ludzkości: 

Naród wybrany [...] jednomyślnie przyjął ciężkie brzemię przekształcenia świata [...], teraz 
każdy poświęcający się dla dobra ludzkości jest wybranym, każdy szerzący posłannictwo oświa-
ty ludów, [...] ideę miłości, przykazanie „kochaj bliźniego jak siebie samego” (mojż. 19, 18) 47.

43  Co nas obchodzą współwyznawcy zagraniczni? „Jutrzenka” 1861, nr 8.
44 o kazaniach Jastrowa – zob. G a l a s, op. cit., rozdz. Jastrow kaznodzieja, tu szczególnie 

zdanie: „Żydzi nie powinni nikim gardzić, nawet „edomem [tj. chrześcijaninem], bo on jest twoim 
bratem” (s. 81). Izaak kramsztyk (1814–1889) wygłaszał kazania po polsku w latach 1852–1861 
w synagodze przy ul. Nalewki; zebrane zostały po jego śmierci i wydane w krakowie r. 1892; dwa 
z nich opublikował w kalendarzach (zob. list 1, przypis 1; list 10, przypis 1), słynna mowa na po-
grzebie pięciu poległych ukazała się w 1861 r. w krakowskim „Czasie”. Idei zbratania, uzasadnionej 
politycznie, poświęcano wiele uwagi w „Jutrzence”: zamieszczano tam obszerne materiały o przed-
powstaniowych demonstracjach patriotycznych, synagogalnych i kościelnych nabożeństwach za 
poległych polskich i żydowskich uczestników manifestacji, za sprzyjających pojednaniu hierarchów 
katolickich i ludzi świeckich, np. za Lelewela, o którym pisano ze czcią. myśl teologiczna sprzymie-
rzała się tu z historią.

45 [D. N e u f e l d?], Synaj. „Jutrzenka” 1861, nr 21.
46 J. L. D. W i e n e r, Objaśnienie kilku zasad uniwersalnie religijnych. Jw., 1862, nry 2, 16.
47 Synaj. Jw. Zob. też C. [J. C y w i o r?], Miłość bratnia. Jw., 1862, nr 12. – H. G l a t t s t e r n, 

Słówko o moralności. Jw., nr 13 („wszyscy są dziećmi jednego Boga”).  – S. t r a c h t e n b e r g, 
Perpetuum mobile. Jw., nr 24 („W mojżeszu i Ewangelii powiedziano: »kochaj swego bliźniego jak 
siebie samego«”). – [D. N e u f e l d ?], Rok ubiegły. Jw., 1863, nr 3 („dwa te wyznania mają te same 
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kraszewski ujął to zespolenie jeszcze lapidarniej (w odniesieniu do własnej 
religii): „miłość, a jako czyn jej poświęcenie i ofiara, oto criterium postępu” 48. 

Wobec znaczenia przypisywanego biblijnej etyce miłości nie dziwi uznanie za 
wspólną – wiary w jedynego Boga. Wyrażenie „dzieci jednego Boga”, odnoszące 
się do Żydów i chrześcijan, znajdziemy i w romantycznej publicystyce emigracyj-
nej, przychylnej Żydom, i u autorów „Jutrzenki”. kraszewski także by je przyjął. 
Wielu „jutrzenkowych” autorów było gotowych zaakceptować monoteizm jako 
podstawowy wyróżnik judaizmu (nierzadko używano przy tym określenia „moza-
izm”). Szły za tym istotne konsekwencje praktyczne: powtarzano (za Jastrowem), 
że chrześcijanie nie są poganami, nie wolno ich zatem nienawidzić, trzeba kochać 49. 
Do wniosków praktycznych w wypowiedziach kraszewskiego należało stwierdze-
nie o starszeństwie Izraela występujące u Czackiego, Butrymowicza, także u Le-
lewela – bodaj on pierwszy po mickiewiczu je powtórzył 50. 

Wiele jego enuncjacji było też bliskich wyobrażeniu o historycznym paraleli-
zmie losów polskich i żydowskich, które miało przecież u podstaw (i u źródła) 
wspólną wiarę w jedynego Boga, sprawcę historii. Biblijną wizję Boga – twórcy 
narodu i jego dziejów, uaktualniały po stronie żydowskiej kazania Jastrowa, prze-
konujące, iż fakt rozproszenia Żydów, ich cierpienia i prześladowania w diasporze, 
zrządziła opatrzność dla dobra całego świata: upowszechnienia wiary w jedyno-
bóstwo 51. trudno nie dopatrzyć się tu analogii z mickiewiczowskim przeświad-
czeniem o posłannictwie jednego narodu i sensie jego cierpień dla dobra pozosta-
łych. kraszewski ucieleśni tę mesjanistyczną wiarę w powieści Żyd, a także w paru 
innych o tematyce powstaniowej, które utrwalały i adaptowały romantyczną ideę 
grobu jako kolebki zmartwychwstania 52.

Pora na pisarstwo obu Goldszmitów i patronat kraszewskiego. Powszechnie 
wiadomo, że kraszewski chętnie pomagał początkującym autorom. Wśród młodych, 

zasady, z jednej księgi religijnej czerpane”). o możliwych tłumaczeniach przykazania miłości w tra-
dycji żydowskiej zob. też a. L a c o q u e, P. r i c o e u r, Myśleć biblijnie. Przeł. e. m u k o i d, 
m. t a r n o w s k a. kraków 2003, s. 127.

48 „Gazeta Codzienna” 1859, nr 260. Dalszy ciąg tej wypowiedzi (w artykule wstępnym): „to, 
w czym ona [tj. miłość] jest, wiedzie ku dobremu, w czym jej nie ma, cofa nas i odprowadza od 
głównego celu. Cechą więc postępu jest rozbudzenie uczucia miłości powszechnej, jest solidarne 
w narodzie związanie się nie tylko jednostek ku wspólnemu działaniu i pomocy, ale klas wszystkich”. 
Z założeń tej społecznej wiary (negatywnie niegdyś określanej mianem solidaryzmu) wynikały te 
same obowiązki, te same prawa oraz szacunek dla wszystkich, co kraszewski podkreślał szczególnie 
mocno, zwłaszcza w odniesieniu do Żydów.

49 Zob. wypowiedź Chmielowskiego przytoczoną w przypisie 41.
50 Np. u J. I. k r a s z e w s k i e g o  (Żyd. Obrazy współczesne. kraków 1960, s. 135) czytamy: 

„Świat chrześcijański wziął z prawa mojżeszowego tak wiele, iż mu wyższości jego bez zaparcia 
samego siebie zaprzeczyć nie może [...] w mozaizmie [...] jest tyle, ile potrzeba człowiekowi, aby 
w sobie ducha przeżywił”.

51 Zob. G a l a s, op. cit., s. 80–81 (omówienie), s. 282 (fragment odpowiedniego tekstu Jastro-
wa). Według tego autora – idea zbratania i jedności losów polskich i żydowskich była przedmiotem 
prawie wszystkich wystąpień Jastrowa w Warszawie. Jastrow wymieniał mickiewicza, obok Lele-
wela, Słowackiego, krasińskiego, mochnackiego, jako jednego z patronów moralnego odrodzenia 
kraju w r. 1861 (s. 121). 

52 Zob. J. B a c h ó r z, Józef Ignacy Kraszewski. W zb.: Obraz literatury polskiej XIX i XX wie-
-ku. Seria 3. t. 3. red. m. Janion, m. maciejewski, m. Gumkowski. Warszawa 1992, s. 481.
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którzy zwracali się do niego po radę i pomoc, byli również Żydzi piszący po polsku. 
opowiada o tym kraushar, wspominając o życzliwym zainteresowaniu pisarza 
próbami literackimi jego i Henryka merzbacha 53. Sam kraszewski przyznawał, że 
zachęcał „Polaków wyznania mojżeszowego” do pisania po polsku na tematy 
żydowskie 54. Dominujące motywy wczesnych prac kraushara i merzbacha nie 
były jednak na ogół zaczerpnięte ze świata żydowskiego. Czy kraszewski liczył 
na przysporzenie polskiej literaturze nowych talentów, popierając ich młodzieńcze 
usiłowania? Wydaje się, że nie, że tu nie o talenty chodziło. W każdym razie nie 
tylko o nie. Ważne było dokładnie to samo, co miał na myśli Jastrow, kiedy mówił 
o potrzebie autoprezentacji Żydów. I to samo, co nieco wcześniej wyraził Lelewel 
w niezrównanej, lapidarnej frazie: „dajcie się poznać mowie polskiej, jak jesteście 
w sobie” 55. krył się tu postulat nie odbiegający daleko od żądania maurycego 
mochnackiego – „uznania się [narodu] w swoim jestestwie” 56.

krystalizował się projekt literatury polsko-żydowskiej (żydowsko-polskiej), 
której celem byłoby wyrażenie po polsku żydowskiej tożsamości grupowej. krą-
żyła ta myśl na łamach „Jutrzenki” (potem – „Izraelity”), wsparta autorytetem 
Jastrowa, ożywiała też – jak wolno przypuszczać – sugestie kraszewskiego. 
Utwierdzić swoją samoświadomość w literackim słowie wobec mowy polskiej 
i polskiego czytelnika – to była jedna część programu. Druga, komplementarna, 
podkreślała potrzebę edukowania polskiego i żydowskiego odbiorcy do uznania 
prawomocności takiej autowypowiedzi, przyjęcia możliwości wypowiadania się 
Żydów o sobie – jako części podmiotowego kształtu ruchu integracyjnego. można 
by to streścić tak: swoje potrzeby i oczekiwania sami potrafimy formułować, uka-
zywać nasze zalety i wady, wzory i antywzory po obu stronach, stać się podmiotem, 
nie przedmiotem opisu, wkroczyć na arenę publiczną wedle własnych określeń 57. 

Pisanie obu Goldszmitów mieściło się dokładnie na tej osi. I realizowało tak 
bliską kraszewskiemu koncepcję literatury jako czynu obywatelskiego. Ich teksty 
były różnogatunkowe. Broniły dobrego imienia Żydów, wskazywały obszary 
wspólne tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej (np. w dobroczynności) oraz po-
dobnie dążenia modernizacyjne jednej i drugiej społeczności (popieranie oświaty, 

53 k r a u s h a r  pisał tak w Kartkach z pamiętnika Alkara (s. 104): „Nie odgradzał się [kra-
szewski] nurtem niedostępności od tych, którzy, stawiając pierwsze kroki w zawodzie literackim, 
zwracali się do niego po wskazówki, rady i słowa zachęty. Udzielał ich szczodrze i szczerze wszyst-
kim młodym pracownikom literackim bądź w rozmowach poufnych lub też w listach, które za czasów 
pobytu na Wołyniu rozsyłał bez liku do wszystkich zakątków kraju”.

54 Zob. list 1, przypis 1.
55 L e l e w e l, Sprawa żydowska w r. 1859 w liście do Ludwika Merzbacha przez Joachima 

Lelewela rozważana, s. 29. Wcześniej: „Dzieje żydowskie z żydowskich tylko źródeł poznać się dają. 
W Niemczech Żydzi sami o swej przeszłości i obecności piszą. Czemuż tym nie zajmą się nasi 
w polskim języku? [...] Czemu nie przełożyć na polski poezji, śpiewów, modlitw, podnoszących 
chwałę Bożą, z których niejedna stanęłaby obok psalmów Dawida” (ibidem, s. 4). 

56 m. m o c h n a c k i, O literaturze polskiej w wieku XIX (1830). łódź 1985, s. 73; oto pełniej-
szy tekst: „Wiedzieć, że jesteśmy, i tej wiedzy nieomylne świadectwo jakimkolwiek sposobem na 
piśmie, na kamieniu, na płótnie, tonem, farbą, dźwiękiem s ł o w e m  [...] pokazać – toć jest praw-
dziwie, co nazwałem po staropolsku u z n a n i e m  s a m e g o  s i e b i e  w  s w o i m  j e s t e s t w i e”. 

57 Jeszcze po latach – w odpowiedzi na apel redaktora „Izraelity” o formułowanie jasnych 
postulatów – a. J. C o h n  (zob. list 5, przypis 3) wśród trzech kategorii działań tygodnika wyróżnił 
„prace podjęte w myśl zrehabilitowania stanowiska jego [tj. społeczeństwa żydowskiego] na zewnątrz, 
otoczenia powagą, poszanowania jego dziejów, wierzeń i obyczajów” („Izraelita” 1872, nr 10).  
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kult wiedzy), uzasadniały integrację. Dobór gatunków świadczył o trafnym roze-
znaniu w istniejących możliwościach literackich, mieścił się w repertuarze całego 
nurtu 58. 

Zapoznawaniu się z życiem żydowskim służył popularny obrazek z tezą. 
Utwory tego gatunku, oparte na obserwacji różnych środowisk, o szkicowej fabu-
le, nasycone moralistyką, pisywali – jak wiadomo – niemal wszyscy literaci kra-
jowi. Wykorzystali go też żydowscy autorzy dla pokazania zwyczajów swego 
środowiska, oddania swoistej jego etnografii, prezentowania postulatów i wartości. 
ojciec Henryka – Józef, w opowiastce Córka handlarza 59 zarysował parę scen 
z życia domowego żydowskiej rodziny, opatrzonych morałem: rozpisaną na głosy 
pochwałą filantropii. moralistyczną opowiastką jest również utwór Jakuba Szach-
donim, czyli kojarzyciel małżeństw, ze zbiorku pt. Z życia żydowskiego 60, ukazu-
jący smutny rezultat obyczaju swatów – tak w chrześcijańskiej, jak w żydowskiej 
społeczności. 

Innym gatunkiem chętnie uprawianym były życiorysy. Niezmiernie popularne 
od starożytności doskonale nadawały się do tego, by sławić ludzi za talenty i oso-
biste zasługi – zamiast za pochodzenie czy pozycję społeczną. a więc pomagały 
w walce z przesądami stanowymi 61. korzyści, jakie gatunek ten stwarzał w sytuacji 
emancypujących się Żydów, zostały szybko dostrzeżone. Życiorysy „wsławionych 
Izraelitów” ukazywały się w hebrajskiej „Hacefirze”, w „Jutrzence”, „Izraelicie”. 
Sylwetki znanych osobistości zapełniały też szpalty polskich periodyków, np. 
„tygodnika Ilustrowanego”, lansując pośrednio wartości demokratyczne. Inaczej 
dobrane ukazywały się również na łamach niektórych pism ludowych.

Dwaj bracia Goldszmitowie stworzyli sporo życiorysów. Publikowali życio-
rysy w kalendarzach, tygodnikach, osobnych broszurach. Na uwagę zasługuje 
bogata topika filantropijna tych życiorysów, wykorzystująca funkcje wychowaw-
cze gatunku. Wzorcowymi dobroczyńcami są w nich zarówno Żydzi wyemancy-
powani, wielkie postacie europejskiej polityki i finansów (np. sir moses montefio-
re z broszury Józefa Goldszmita 62), jak ortodoksyjny Żyd Szymel kaftan, wileński 
jałmużnik, opiewany w wierszu Wincentego korotyńskiego, bohater szkicu Jaku-
ba Goldszmita Głośny a nieznany 63. Żaden z braci nie ograniczał się do przedsta-

58 Nurt literatury polsko-żydowskiej (żydowsko-polskiej) rozpoznano w publikacjach poświę-
conych problemowi integracji polskich Żydów: C a ł a, op. cit., s. 130–150. – D a t n e r - Ś p i e w a k, 
op. cit., s. 228–250. – J a g o d z i ń s k a, op. cit., s. 168–178 (o piśmiennictwie religijnym po polsku). 
o integracji jako wspólnym temacie polskich i żydowskich autorów piszących po polsku: H. m a r-
k i e w i c z, Asymilacja Żydów jako temat polskiej literatury. W: Literatura i historia. kraków 1994. 
– W. P a n a s, Sacer:  Święty-przeklęty. Obraz  judaizmu w  literaturze  polskiej  drugiej  połowy  
XIX wieku. W: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin 1996. 
Zob. też a. Wo j t y c z e k, Tradycja i religia Żydów w literaturze polskiej XIX wieku. Warszawa 
2012. o metodzie: e. P r o k o p - J a n i e c, Powieść etnograficzna a kultury mniejszości. W zb.: 
Kulturowa teoria literatury. 2: Poetyki, problematyki, interpretacje. red. t. Walas, r. Nycz. kraków 
2012.

59 Zob. list 13, przypis 3.
60 Zob. list 1, przypis 1; list 13, przypis 2.
61 o kulturowym wzorcu „wielkiego człowieka” w myśli oświeceniowej zob. książkę B a c z-

k i  (op. cit., passim). 
62 Józef G o l d s z m i t, Wizerunki wsławionych Żydów XIX wieku. Sir Moses Montefiore. 

Warszawa 1867.
63 Zob. list 5, przypis 5.
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wiania filantropów – Żydów. Dawali dowody lokalnego patriotyzmu, obierając za 
bohaterów – Jakub: Staszica, założyciela hrubieszowskiego towarzystwa rolni-
czego, oraz doktora antoniego Wasilkowskiego, lubelskiego lekarza 64, Józef: 
łukasza koncewicza, nauczyciela gimnazjum w Lublinie 65. kryło się za tym 
przeświadczenie, wyrażane nieraz wprost, że dobroczynność ma po obu stronach 
to samo źródło.

Szczególne miejsce w zalecanym (i realizowanym) repertuarze zajmowały 
dzieje żydowskie. I teraźniejszość, i przeszłość miały poprawić w oczach ówczes- 
nego społeczeństwa wizerunek Żydów. Dziejopisarstwo propagowała intensywnie 
Haskala. temat historyczny podejmowały także popularne teksty publicystyczne, 
prezentujące wybrane momenty z historii biblijnej i pobiblijnej. Józef sięgnął po 
ten temat w paru szkicach ogłoszonych w „Izraelicie” 66, Jakub – zamieszczał 
w kalendarzach wiersze o treści biblijnej różnych autorów 67.

kalendarze to najobszerniejsza część spuścizny Jakuba Goldszmita. Jeszcze 
jako adwokat praktykujący w Lublinie zasilał tekstami zasłużony dla miejscowego 
środowiska „kalendarz Lubelski” 68. Gdy przeniósł się do Warszawy, wydał ich 
kilka, niektóre wspierał autorsko 69.

kalendarze były tą formą ówczesnej kultury potocznej, która pełniła połączo-
ne funkcje prasy, periodyków popularnonaukowych, wydawnictw encyklopedycz-
nych, pism rozrywkowych, magazynów ilustrowanych. Docierały nawet tam, gdzie 
żadne inne słowo drukowane poza książką do nabożeństwa nie miało dostępu. 
Pierwotnie były zwalczane jako siedlisko przesądów i zabobonu. Z czasem zaczę-
to je uważać za poręczne narzędzie propagowania oświeceniowych idei, zaszcze-
piania elementów kultury wysokiej w niskim obiegu 70.

Jakub Goldszmit doskonale uchwycił ów oświatowy potencjał kalendarzy. 
Podobnie jak wcześniej dostrzegli go publicyści „Jutrzenki”, którzy chętnie infor-
mowali o wydawnictwach tego typu, doceniając przy okazji edukacyjne walory 
polskiej prasy przeznaczonej dla ludu 71. Spodziewano się, iż podniesienie oświaty 

64 Na temat a. Wasilkowskiego można przeczytać w „kalendarzu Lubelskim” z 1882 roku.
65 Zob. „tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 5.
66 Józef G o l d s z m i t: Ostatnie dni pobytu Żydów w Hiszpanii. „Izraelita” 1969, nry 4–13; 

Żydzi-lekarze we Włoszech. Jw., nry 28–31; Kobiety w Izraelu. Jw., nr 41.
67 Zob. list 5, przypis 5.
68 Zob. list 1, przypis 6.
69 Zob. list 5, przypis 5; list 10, przypis 4; list 13, przypisy 2–3; list 15, przypis 3.
70 Zob. Kalendarz  półstuletni  1750–1800. Wybór tekstów, wstęp i oprac. B. B a c z k o, 

H. H i n z. Warszawa 1975.
71 Zob. list 10, przypis 1 (o „Noworoczniku Ilustrowanym dla Polek” Dzwonkowskiego). 

Spośród pism często w „Jutrzence” wymieniano „kmiotka”; podkreślano wagę zamieszczanych tam 
opowieści biblijnych oraz narracji o wzajemnej pomocy chrześcijan i Żydów (zob. np. Przegląd pism 
krajowych. „Jutrzenka” 1862, nr 21). W artykule wstępnym Rok ubiegły (jw., 1863, nr 3) informo-
wano o projekcie specjalnego dodatku do pisma na wzór „kmiotka” („kmiotek. Pismo tygodniowe 
Ilustrowane”. Warszawa. Nakładem księgarni michała Glücksberga á1860–1866ñ. Opowiadania 
z „Pisma Św.” znajdowały się w każdym numerze roczników 1861 i 1862; powiastka Chrześcijanin 
i Żyd á1862, nr 21ñ – o wspólnym gaszeniu pożaru). Później Jakub G o l d s z m i t  (w „Noworocz-
niku Warszawskim” 1883) odwoła się z aprobatą do „Gazety Świątecznej” k. Prószyńskiego (Pro-
myka). Chwalił gazetę Promyka „Przegląd tygodniowy” (1881, nr 5), że „zrozumiała tę wielką 
prawdę, iż lud jest warstwą samodzielną w społeczeństwie, taką samą jak każda inna, mającą swoje 
własne potrzeby, interesa” (Przegląd prasy polskiej). Nie było to jedyne przełamanie przeważające-
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nadwątli niejeden przesąd antyżydowski u niewykształconych chrześcijan. Z za-
dowoleniem donoszono również o inicjatywach poszerzania bazy polskiego szkol-
nictwa ludowego. Działalność wychowawczą polskich społeczników i dobroczyń-
ców w prasie i w szkołach stawiano za wzór, wzywano do pójścia w ich ślady. 
rozważano projekt stworzenia własnego dodatku dla niewykształconych mas 
żydowskich 72. 

Jakub Goldszmit, aktywnie wspierający żydowskie szkolnictwo świeckie 73, 
myślał również o wspólnej, nie tylko oddzielnej, aktywności na tym polu. Jego 
kalendarze zasilały połączone siły polskich i żydowskich autorów, ich adres miał 
być też podwójny – polski i żydowski. Podkreślał to zwłaszcza pierwszy z nich. 
trochę wbrew nazwie: „kalendarz dla Izraelitów”, ale z podwójnym datownikiem. 
Wydawnictwa o takim podwójnym datowaniu ukazywały się już wcześniej 74. Nie 
były jednak wznawiane. 

Podejmując rzecz na nowo, Jakub Goldszmit musiał być mocno zdetermino-
wany. Chciał dotrzeć tam, gdzie krążyły przekazy najbardziej zafałszowane. 
Z drugiej strony, chodziło mu o unaocznienie polskiemu i żydowskiemu czytelni-
kowi równoległości i zarazem różnicy porządku czasowego, w jakim przebiegało 
życie każdego z nich.

Przypomnijmy: część kalendarzowa uwzględniała nie tylko święta żydowskie, 
przez większość wydawnictw tego typu podawane osobno w małych rubryczkach. 
Drukowała wszystkie miesiące na osobnych stronicach (z nazwami hebrajskimi 
w alfabecie hebrajskim) – obok stronic katolickich i prawosławnych. Co więcej 
– podwójne było datowanie roczne: od stworzenia świata i od narodzin Chrystusa 75. 

I tu zaczęły się kłopoty. Datowanie i nazwa wzbudziły opór – kraszewskiego 
i prasy pozytywistycznej 76. Co się nie podobało? 

Najogólniej mówiąc: ujawniła się niezdolność do odczuwania żydowskiej 
specyfiki religijnej. Uznania granic tam, gdzie są one nieprzekraczalne. Czy może 
raczej – wniknięcia w subtelną grę tożsamości i różnicy w obszarze nie do końca 
oznaczonym. I w sferze działania nawyków, pozostających pod władzą wartości 
najczęściej nieuświadamianych.

Nieszczęsne słówko „zlanie się”, wszechwładne w dyskursie kraszewskiego 
i pozytywistów, nierzadkie też u integracjonistów żydowskich, unaoczniało trudność 
w jednoznacznym wytyczeniu granic właściwie po obu stronach. U pozytywistów, 

go wówczas protekcjonalnego stosunku do ludu. od paternalizmu odchodziła np. e. orzeszkowa 
w powieści Nad Niemnem, daleka od poczucia wyższości tak wobec Chama, jak Meira Ezofowicza. 
a przecież niedawno używała jeszcze potocznej frazy o „podniesieniu” jednych i drugich. 

72 Jeszcze po latach apelowano w „Izraelicie” (1895, nr 2) do żydowskich inteligentów-spo-
łeczników: „Nie szczędź trudu i ofiar, by lud swój, koleją niewdzięcznych losów zacofany, podnieść, 
uszlachetnić. [...] Nie odłączaj się, z twoim odejściem ubędzie jeden z szeregu pracujących na jego 
podniesienie”. 

73 Zob. informacje w liście 1, przypisy 1 i 5. W jednym z najwcześniejszych listów do „Izra-
elity” (1867, nr 1) Jakub G o l d s z m i t  napisał: „a jak zawsze i wszędzie kwestię pedagogiczną na 
pierwszym stawiam planie, ponieważ ją za najważniejszą uważam, to i tę więc korespondencję mą 
rozpoczynam od wiadomości pedagogicznej [o zatrudnieniu absolwenta wileńskiej Szkoły rabinów 
w gimnazjum lubelskim]”.

74 Zob. list 10, przypis 1 (kalendarze I. kramsztyka i F. Straucha).
75 Zob. list 5, przypis 5.
76 Zob. list 6, przypis 1; list 10, przypisy 1 i 3.
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obojętnych na sferę sacrum, wyrażało absolutyzowanie kategorii interesu społecz-
nego. U kraszewskiego – troskę o pielęgnowanie spójni, wspartej na braterstwie 
i miłości bliźniego. U publicystów żydowskich wyczuwało się niekiedy indyferen-
tyzm religijny, czasem niejasne przeświadczenie, iż zreformowany judaizm nie 
przeszkodzi w integracji na modłę pozytywistyczną, pozwoli też zachować godność 
religijną w oczach własnych i pozostałego społeczeństwa. rzadziej łączyło się 
z deklaracją, że judaizm kiedyś może przeminie i zleje się w jedną adogmatyczną 
wiarę z innymi religiami. 

kraszewski, który zostawił nam jeden z najpiękniejszych w polskiej literaturze 
opisów święta żydowskiego (szabatu w rodzinie Jakuba Hamona) i zdawał się 
rozumieć jego głębokie znaczenie, zauroczony ideą postępu, nie uchwycił różnicy 
w religijnym przeżywaniu czasu i nie zaaprobował inicjatywy Jakuba Goldszmita. 
Datowanie kalendarza „od stworzenia świata” wiąże się z innym rozumieniem 
czasu linearnego i jego końca niż liczenie od narodzin Chrystusa. Zakłada nastanie 
czasów mesjańskich, których oczekiwania nie przekreślali ówcześni reformatorzy 
judaizmu (choć negowali wiarę w osobowego mesjasza u zwalczanych chasydów). 
oświeceniowa ideologia postępu również przynosiła nadzieję na lepszą przyszłość 
– stopniowo spełniającą się w dziejach. W jednej z wersji tej ideologii postęp był 
niejako automatyczny, przepływał ponad głowami ludzi. Z tej perspektywy kalen-
darz określał czas świecki, czas, który wyrażał „naturalny” porządek historii, 
neutralny moralnie. „Samo przypuszczenie, że rzeka może się zawrócić wstecz, 
uchodziło za niedorzeczność” – pisał o stanowisku redaktora „Izraelity” i jego 
poglądach Nachum Sokołów 77. Przyjmowano tę wersję – bardziej lub mniej bez-
wiednie – tam, gdzie deklarowano łączenie religii z postępem. Jakby nie zauwa-
żając, iż na poziomie werbalnym rozmija się ona z wierzeniami judaistycznymi, 
które głosiły najczęściej, że mesjański kres historii zależy od postępowania ludzi, 
ich dobrych albo złych czynów. W sukurs spójności przychodził pogląd, iż postęp 
wymaga ofiar; wersja „automatyczna” mieszała się niezauważalnie z tą, którą 
rozwijano myśląc o cenie, jaką należy za niego płacić. ta zaś sąsiadowała, a może 
nawet stapiała się w umysłach z niektórymi elementami odnowionej struktury 
mesjańskiej. W tej perspektywie czas świecki wypełniał się jakościami moralnymi, 
nakładała się na niego historia święta. 

U kraszewskiego obserwujemy podobny amalgamat – z mocnym wskazaniem 
na wersję „ofiary”, bliską w wyrazie niektórym elementom mesjanizmu roman-
tycznego. Wersja ta, która w postaci „czystej” przewijała się również u orzeszko-
wej, żywiła się podobnymi doświadczeniami historycznymi. Idea poświęcenia 
i ofiary, przyjęcia cierpienia: odpowiedź na wydarzenia historii, zrządzone przez 
opatrzność, określała tu podstawową przesłankę definicji miłości, naśladującej 
Golgotę. takie znaczenie miał dla kraszewskiego kalendarz chrześcijański (jak 
dla pozostałych chrześcijan). Datowanie od narodzin Chrystusa unaoczniało histo-
rię Zbawienia przez wskazanie na dzieło, które j u ż  się dokonało, ale w danym 
momencie j e s z c z e  n i e, bo wymaga dopełnienia postępkami ludzi. 

kraszewskiemu nie podobało się umieszczenie w jednym przekazie dwóch 
odmiennych datowań. Czy przeceniał zróżnicowanie tych znaków? Na pewno nie 
dostrzegał w nich tego, co wspólne – w porównaniu ze świeckim czasem postępu. 

77 „Izraelita” 1896, nr 48.
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ale i pojęcie postępu nie było dalekie od wyobrażenia historii, ufundowanego 
w myśleniu biblijnym, wykorzystywało jego strukturę. Wielu pyta też, czy nadzie-
ja chrześcijan na powtórne przyjście Jezusa nie oznacza w istocie tego samego, co 
w judaizmie wiara w nadejście osobowego mesjasza. „konwersacja ludzkości” 
(wyrażenie Charlesa taylora 78) jest w toku. Jej wymiar pragmatyczny sformułował 
kraszewski w obszerniejszym passusie, który pozwolę tu sobie przytoczyć: 

Wypadki filozofii, które wyraża socjalizm, nie są wypadkami Ewangelii? Chcecie brater-
stwa, miłości, dobra dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, co cierpią wieki przez odwieczne 
niedbalstwo lub samolubstwo? Czego innego żąda i co nakazuje Ewangelia? Cóż przyszedł 
opowiadać Chrystus? Wielkie i za nowe dziś uważane słowa: ludzkości, postępu, braterstwa, 
miłości, pierwszy raz prysnęły ze krwią krzyża Golgoty. Wyście je przyswoili i uczynili wy-
padkiem własnych myśli [...]. Uznać braćmi tych, których Chrystus braćmi nazwał, i kochać, 
jak on przykazał. a kochać nie słowy, lecz uczynkami 79. 

kraszewski, choć zganił kalendarz Jakuba Goldszmita i nie chciał w tym 
przedsięwzięciu wziąć udziału, przygotowywał przecież grunt, sam o tym nie 
wiedząc, pod możliwą rozmowę o prawach człowieka jako idei osadzonej w tra-
dycji oświeceniowej i teistycznej. także – pod dzisiejszy dialog chrześcijańsko-
-żydowski. Zdawał się rozumieć, mimo wahań i niekonsekwencji, i nie do końca, 
jak ważna dla jednostek i grup społecznych jest zgoda na bycie tym, kim się jest. 
Prawo do istnienia na własny rachunek, swobodnego przejawiania się na zewnątrz, 
autoprezentacji, uznania samowiedzy za współczynnik tożsamości. Inaczej mówiąc 
– wyczuwał warunki utrzymania w równowadze bogactwa różnorodności i jedno-
ści społecznej. 

Jako pisarz kraszewski wiele uczynił dla powieściowej emancypacji Żydów 
oraz literackiego nobilitowania chłopa. tych „innych”: Żydów i chłopów, awan-
sował jako pełnoprawne, dodatnio przedstawione postacie literackie. typy ludowe, 
podobnie jak żydowskie, wprowadzał w plan główny powieści, ujmował je nie-
rzadko „od środka”, z ich własnej perspektywy – perspektywy Ulany, Jaryny... 80 
Żydowskich korespondentów zachęcał, by opisywali świat z punktu widzenia 
Goldszmita, Cohna... I prezentowali siebie, swoje dążenia. W Żydzie wykazał 
wiele zrozumienia dla wewnętrznych spraw życia żydowskiego i żydowskiej re-

78 a. B i e l i k - r o b s o n, wstęp w: Ch. t a y l o r, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsa-
mości nowoczesnej. Przeł. m. G r u s z c z y ń s k i. oprac. t. G a d a c z. Warszawa 2001, s. IX.

79 J. I. k r a s z e w s k i, przedmowa w: Sfinks. Warszawa 1846. Cyt. za: C h m i e l o w s k i, 
op. cit., s. XVII. 

80 Zob. B a c h ó r z, op. cit., s. 475: „Chłop stawał się [u kraszewskiego] pełnoprawnym oby-
watelem krainy »romansu«. Zrównywał się bogactwem swego życia duchowego z mieszkańcami 
powieściowych dworków i pałaców, a moralnie górował nad nimi”. autor Ulany – pisał k r a u s h a r 
(k 520) o założeniach obu rodzajów powieści – stawał w obronie „pokrzywdzonych praw człowie-
czeństwa” u włościan i u Żydów. obszerniej literacką emancypację Żydów i chłopów w dziełach 
kraszewskiego zestawił Ż y g a  (Problem  żydowski w  twórczości  J.  I. Kraszewskiego, s. 168); 
przytoczył tu słowa pisarza o potrzebie „równouprawnienia wobec sztuki tych klas społecznych, 
które przedtem nie miały prawa ani do sceny, ani do romansu, ani do obrazu” (cyt. za: J. I.  k r a-
s z e w s k i, przedmowa w: Budnik. Wyd. 2. Warszawa 1874). Przeciw paternalizmowi wypowiada-
no się wówczas niejednokrotnie. Np. Literatura dla  ludu. „Przegląd tygodniowy” 1880, nr 13: 
„Jedyna dopuszczalna, zdrowa tendencja [w literaturze ludowej] to podniesienie g o d n o ś c i 
o s o b i s t e j  ludu w jego własnych oczach”. Zob. też przypis 71.
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formy. W analogiczny sposób orzeszkowa umiała później tak serdecznie wniknąć 
w inność tamtego życia w swoich nowelach i powieściach żydowskich. 

Natomiast model piśmiennictwa autoprezentacyjnego, jak je tu nazywam, 
pisanego przez Żydów o Żydach po polsku, nie miał zbyt licznej literatury ani 
wybitniejszych dokonań. Z dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, że jego głów-
nego celu nie udało się chyba osiągnąć. może tylko połowicznie. Nie udało się, 
skoro jeszcze w 1881 roku orzeszkowa skarżyła się, iż publiczność polska nie zna 
wcale życia żydowskiego. a przecież tamto piśmiennictwo miało je przybliżyć.

Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego orzeszkowa tak długo i uporczywie 
musiała domagać się od strony polskiej wysiłku zrozumienia? Jej trud poznania 
Żydów, jacy są dla siebie, owocował wspaniale, ale nie zawsze go doceniano. 
W publicystyce pisarka sytuowała się i w środku, i na zewnątrz problemu 81.

Po stronie żydowskiej o niepowodzeniu decydowały przemiany kultury i ję-
zyka. W latach osiemdziesiątych XIX wieku coraz trudniej było uzyskać zasymi-
lowanym Żydom bezwzględną afirmację dla własnej dwoistości. ataki na integra-
cję i spolonizowanych Żydów – na fali ruchów antysemickich w całej europie 
Zachodniej i rosji, nie wyłączając królestwa, stawiały pod znakiem zapytania 
wysiłek integracji. Zdobyte kompetencje kulturowe, pozwalające uczestniczyć 
w społeczeństwie większościowym, narażały nierzadko na kpiny i szyderstwa. 
Pojawiały się nowe wzorce życia w obrębie diaspory, nie wymagające akceptacji 
„innych”. Język jidysz, pogardzany dotąd w kręgach „oświeconych” jako zepsuty 
niemiecki, stawał się powoli językiem literackim, m.in. dzięki nobilitacji przez 
bundowców. Nurty syjonistyczne lansowały hebrajski jako język codzienny i lite-
racki, używany na własnym terytorium. W tym układzie niewiele już było miejsca 
na tematy żydowskie pisane po polsku przez polskich Żydów.

Był więc ten nurt bardziej może fenomenem kultury niż wybitniejszym zjawi-
skiem literackim. mimo szczupłości dokonań zawierał to, co uznajemy dziś za 
ważne dla naszej współczesności: prawo określania się (zbiorowości i jednostek) 
we własnym imieniu, dążenie do samostanowienia, afirmację podmiotowości – 
własnej i cudzej. I budowanie na tym gruncie wzajemnego porozumienia. 

W stanowisku kraszewskiego godna uwagi jest jego wrażliwość etyczna 
w sprawach społecznych. Nie kalkulacja i interes, ale gest wymagający czegoś od 
siebie, gest poświęcenia czy przynajmniej życzliwość – miały być podstawą w sto-
sunkach między grupami dotąd sobie obcymi. motywacje wzięte z Ewangelii 
przeplatały się, jak widzieliśmy, ze świeckim dyskursem egalitarnym i braterskim. 
I nie było to tylko sprawą retoryki. Prawo do godności może mieć (i ma) barwę 
religijną bądź świecką, w zależności od tego, czy uzasadnia się je Stworzeniem, 
czy naturą. ale i tu, i tu jest powszechne. obowiązek szacunku, rozciągnięty bez 
wyjątku na wszystkich ludzi, kraszewski zalecał bezwarunkowo. I w tym nasta-
wieniu spotkałby się na pewno z korczakiem – bratankiem Jakuba Goldszmita, 
współpracownikiem „Głosu”, obrońcą praw dziecka. 

W etosie inteligenckiego ofiarnictwa, któremu „Głos” był wierny, zbiegały się 
linie chrześcijańskich ideałów służby i wyrzeczenia z biblijną troską o najsłab-
szych 82. Przedmiotem krytyki był w tym lewicowym piśmie nie tylko wyzysk. 

81 Zob. G. B o r k o w s k a, Żydzi Orzeszkowej. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku, s. 144.
82 Warto przytoczyć w tym kontekście fragment wypowiedzi papieża Jana Pawła II, będący jak 
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oburzało wyzuwanie robotnika z godności. Gniew Henryka Goldszmita, ważnego 
rzecznika odmiany etycznej socjalizmu, uderzał najmocniej w tę właśnie stronę 
ówczesnego kapitalizmu. Jego teksty były oskarżeniem instrumentalnego podejścia 
do robotnika 83. I tu byłby bliski żądaniu podmiotowości w stosunkach społecznych, 
jakie napotkaliśmy u kraszewskiego. a także – rozpoznaniu znaczenia autopre-
zentacji literackiej dla budowania podmiotowości grupowej. W środowisku „Gło-
su” podobna intuicja wyraziła się w popieraniu utworów pisanych przez robotników. 
korczak opublikował przedmowę do jednego z nich 84, przekonany, że ludziom źle 
traktowanym, nie mającym głosu w literaturze, może to zapewnić szacunek. 

Do spotkania doszłoby też między kraszewskim a korczakiem, autorem Pra-
wa dziecka do szacunku (1928). Dzieci miały w tej książce status dwoisty, podob-
nie jak Żydzi u twórcy Powieści bez tytułu. Były jak my wszyscy („nie ma dzieci, 
są ludzie”), a zarazem – inne. Jak w całym ujęciu dzieciństwa u tego pedagoga, 
wynikały stąd analogiczne powinności adresowane do dorosłych. Należała się im 
solidarność, łączność w tym, co tożsame, i szacunek dla tego, co odrębne. Wraz 
z obowiązkiem poznawania jednego i drugiego. tożsamość dziecięca miała się 
uzewnętrznić w twórczości. korczak chciał, by inność dziecka jako dziecka właśnie 
znalazła własny wyraz. Dlatego zachęcał małych do pisania, rozmawiał z nimi. 
W swoich książkach naśladował autoekspresję dzieci, w języku głównie, ale nie 
tylko. kreował świat taki, by dzieci mogły się w nim przejrzeć, uznać za swój, 
lepiej się odnaleźć w tym rzeczywistym. tak jak literatura żydowsko-polska chcia-
ła być autoprezentacją swego środowiska, tak korczak w imieniu dzieci chciał 
ukazać im ich własną twarz.

twarz dziecka – pozostańmy przy tej Lévinasowskiej metaforze – oznaczała 
dla korczaka, jak wiemy, wyzwanie moralne. Sierota to była postać konkretna, 
potrzebująca pomocy i zarazem biblijna figura tego, co w świecie najsłabsze. Po-
prawy ludzkiej niedoli nie szukał on w rewolucji. Zanim podjął współpracę z so-
cjalizującym „Głosem”, w periodyku przeznaczonym dla maluczkich opublikował 
felieton Rozwój  idei miłości  bliźniego w XIX wieku 85. Jakby wiedział, że idea, 
którą uwidocznił w tytule, miłość ofiarna, o jakiej pisał kraszewski, będzie jego 
drogowskazem i świadectwem życia. 

gdyby współczesną puentą stanowiska kraszewskiego: „tradycja oświeceniowa nie stoi w sprzecz-
ności z posłaniem kościoła, z Ewangelią. Wręcz przeciwnie, oświecenie nawiązuje tu do tradycji 
ewangelicznej. od tysięcy lat Ewangelia głosi wolność, równość i braterstwo wszystkich ludzi, uczy 
godności każdego człowieka z osobna i wskazuje na jego niezbywalne prawa. I oferuje kontekst [...] 
miłości” (k. m i c h a l s k i, Rozmowy w Castel Gandolfo. „Gazeta Wyborcza” 2010, nr z 3–5 IV); 
oraz wypowiedź żydowskiego konstytucjonalisty, J. We i l e r a  (Neutralność nie istnieje. „rzecz-
pospolita” 2012, nr z 15 VI), o wskazanych odniesieniach biblijnych: „Jeśli spojrzeć na ten tekst [tj. 
zapis Dekalogu – B. W.] z perspektywy politycznej, to jest to właściwie gotowy program oświeconej 
socjaldemokracji. opieka nad słabymi, odpowiedzialność za biednych i poszkodowanych, solidarność 
społeczna. to bardzo »nowoczesny« fragment Biblii. tyle że współcześnie te same postulaty byłyby 
wyrażone językiem praw [...]. Księga Kapłańska mówi o obowiązkach [...]. to ważna i głęboka 
różnica”. 

83 Zob. B. Wo j n o w s k a, Wczesna publicystyka  Janusza Korczaka  (1898–1911). W zb.: 
Janusz Korczak. Pisarz – wychowawca – myśliciel. red. H. kirchner. Warszawa 1997.

84 J. k o r c z a k, przedmowa w: m. k o ż u c h, Dzieci  niedoli. Wilno 1910. Przedruk w: 
k o r c z a k, Dzieła, t. 3, cz. 2, s. 258: „aż robotnik sam własne życie opisał”. 

85 J a n u s z  [J. k o r c z a k], Rozwój  idei miłości  bliźniego w XIX wieku. „Czytelnia dla 
Wszystkich” 1899, nr 52. Przedruk w: k o r c z a k, Dzieła, t. 3, cz. 1 (1994).



173LIStY JakUBa GoLDSZmIta Do JÓZeFa IGNaCeGo kraSZeWSkIeGo

Pisownia w listach została zmodernizowana według obowiązujących obecnie zasad. Pozosta-
wiono jednak charakterystyczny dla tamtej epoki zapis imienia Jakub – „Jakób”. miejsca uszkodzo-
ne oraz nie dające się odczytać wyrazy oznaczone są trzema kreskami w kwadratowym nawiasie 
[---]. Zachowano układ końcowych formułek grzecznościowych.

teksty opracowano na podstawie mikrofilmów znajdujących się w Bibliotece Narodowej (sygn. 
9296, k. 290–313).

1

Lublin, 14 września 1879 r.
Dostojny Panie!

Jakkolwiek nieznany osobiście Panu, jakkolwiek prócz wzmianki uczynionej 
w pismach warszawskich przed kilku laty o wydanych przeze mnie podówczas 
Szkicach i obrazkach z życia żydowskiego1, dochód z których przeznaczyłem na 
rzecz ufundować się mianej pierwszej ochrony dla chłopców wyznania mojżeszo-
wego (nawiasem powiem, że Bóg strzegł dróg moich i dopomógł mi, że urzeczy-
wistniłem mój zamiar2) – jakkolwiek, powtarzam, nic innego nie ośmieliło mię do 
przyjęcia udziału w narodowej owacji ku uczczenia Jubileuszu twego, zacny 
Panie!3 przez cały świat myślący z takim chwalebnym skutkiem przedsięwziętej, 
toć jednak umyśliłem i ja swój wdowi grosz4 do ogólnego zbioru uczuć, chęci, 
życzeń i czynów dołączyć!

Lecz czymże okazać hołd i szacunek niezmordowanemu pracownikowi na 
niwie kształcenia umysłów, serc i charakterów pokoleń całych, wobec zwłaszcza 
takich doniosłych oznak czci i szacunku krajów i narodów całych? Jako dziennikarz, 
jako współpracownik „Gazety Lubelskiej”5, a niegdyś założyciel i współredaktor 
„kuriera Lubelskiego”6, przyjąłem udział w ofiarowaniu Ci, zacny Jubilacie, pa-
miątkowego z Lublina obrazu7. Jako Żyd jednak, jako członek tego narodu, który 
szczyci się tobą, umyśliłem inaczej uczcić twój Jubileusz. I oto umyśliłem ofia-
rować Ci, Panie, oryginalną pamiątkę. Upominkiem tym miał być przycisk, jedy-
ny, jak mi się zdawało, w swoim rodzaju, wraz z pieczątką i herbem twoim. Na-
szkicowawszy plan, wykonanie onego powierzyłem przyjacielowi memu, panu 
Zygmuntowi Wajnkrancowi8 z Warszawy. Pracowaliśmy nad tym wspólnie 
i wspólnie ofiarować upominek ten Szanownemu Panu mieliśmy. 

Przeszkodziła mi w tym jednak choroba, w którą popadłem, tak że zmuszony 
byłem uprosić p. Wajnkranca, aby, nie czekając na me wyzdrowienie, sam pospie-
szył ofiarować Ci upominek rzeczony. 

Ucieszyła mię niewymownie ta okoliczność, że upominek ów znalazł łaskę 
w twoich oczach, Panie, dowodem czego służy fakt królewskiego iście podarunku, 
jakim podobało Ci się wykonawcę onego projektu, pana Wajnkranca, obdarować!

królewskim podarkiem tym jest twoja, Panie, fotografia. 
obecnie, wyzdrowiawszy i do sił już nieco przyszedłszy, jako inicjator owego 

projektu (zwyczajem ludzkim pycha wszędzie występować musi) nie mogę się 
wstrzymać od złożenia Ci również i z mojej strony hołdu i najgłębszej czci za to 
wszystko, coś w ciągu całego swojego żywota dla Żydów polskich zdziałać raczył9.

oby Bóg wszechmogący strzegł i nadal dróg twych i dał Ci sił i zdrowia 
w długie, w późne jeszcze lata!
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obyśmy wszyscy doczekali jeszcze tej chwili, by uroczyście święcić brylan-
towy obchód zbawczej twej działalności!

oto są proste, niewyszukane i szczere życzenia jednego z lubelskich twoich 
wielbicieli.

      racz przyjąć, czcigodny Panie, zapewnienie głębokiego
                      mojego szacunku i poważania, z jakim pozostaję
                                                                                              Sługa 

Goldszmit

1 Z życia żydowskiego. Obrazki i szkice. 1. Wyd. Jakub G o l d s z m i t. Warszawa 1870. Za-
wartość: Słówko objaśniające cel niniejszego wydawnictwa, podpisane: J. G-t.; S. Witwickiego Ruth. 
Z poezji biblijnych; Jakuba Goldszmita Szachdonim, czyli Kojarzyciel małżeństw (fotografia z rze-
czywistości) oraz Szkice biograficzne wsławionych Izraelitów bieżącego stulecia. Wstępne słowo. 
1. Michał Józef Guzikow (pierwodruk: „Izraelita” 1867, nr 14) (o młodo zmarłym muzyku żydowskim 
z biednej rodziny). Publikacja zaopatrzona w dwa motta: po niemiecku z F. W. S c h i l l e r a  i po 
polsku z F. k. S a v i g n y’e g o, oraz w informację: „Całkowity dochód ze sprzedaży dziełka niniej-
szego przeznacza się na rzecz ufundować się mającej ochrony dla Chłopców Wyznania mojżeszo-
wego w Warszawie”. Po Słówku objaśniającym figuruje na całej stronicy dedykacja: „Najukochańszej 
Siostrze / magdalenie z Goldszmitów rajnerowej / w dowód prawdziwego poważania i miłości 
braterskiej / tę pracę poświęca / autor. / d. 10 listopada 1869 r.”

Nie udało się ustalić, o jakiej wzmiance w pismach warszawskich tu się wspomina. J. I. k r a-
s z e w s k i  zamieścił recenzję tej publikacji w 1870 r. w periodyku „tydzień” (Drezno), w nume- 
rze 26, w rubryce Nowe książki (podpisaną: Dr omega), w której zauważał m.in.: „książka ta, jedna 
z pierwszych pozycji beletrystycznych, jakie napisali Żydzi w języku polskim”, jest dowodem 
„wchodzenia Polaków wyznania mojżeszowego na niwę piśmiennictwa polskiego”. I stwierdzał 
dalej, że do pisania po polsku na tematy żydowskie sam „zachęcał w korespondencji z nimi”. Nie 
wiadomo, czy o tej recenzji tu mowa. 

obaj korespondenci nie poznali się i później. kraszewski znał natomiast osobiście Juliana 
Goldschmidta, syna abrahama meyera, w dawniejszych latach kaznodziei tzw. synagogi niemieckiej 
przy ul. Daniłowiczowskiej (odwołanego w r. 1858 do Lipska). W tych samych latach, na tejże ulicy, 
w mieszkaniu Henryka toeplitza zbierało się grono młodzieży żydowskiej (zob. wstęp do listów), 
do której należał również Julian, urodzony w Warszawie, uczeń warszawskiego Gimnazjum realne-
go i przyjaciel aleksandra kraushara. Z jego Kartek z pamiętnika Alkara (t. 1. kraków 1910) wiemy, 
że Julian zetknął się z kraszewskim jako redaktorem „Gazety Codziennej”. Później odwiedzał 
również często pisarza w Dreźnie. Jeszcze później jako adwokat przy Sądzie królewskim apelacyj-
nym w Berlinie miał zostać obrońcą kraszewskiego w wytoczonym mu procesie o szpiegostwo 
(1884), jednak, jak pisze kraushar, który polecił go kraszewskiemu, nie doszło do tego na skutek 
intryg. kraszewski znał również, przynajmniej pośrednio, abrahama meyera, który – według świa-
dectwa jednego z żydowskich korespondentów pisarza – miał mu dostarczać, przez markusa Jastro-
wa, książki niemieckie o tematyce żydowskiej, a także radzić przy doborze judaistycznych źródeł do 
powieści Żyd. Powieść tę przetłumaczyła na niemiecki prawdopodobnie jego żona Henrietta (biblio-
grafie podają tylko inicjał imienia: H. G o l d s c h m i d t, Der Jude. Berlin 1890).

2 Nie udało się znaleźć bliższych danych o tej ochronce. W stolicy wiele żydowskich ochronek 
pozostawało pod opieką Warszawskiego towarzystwa Dobroczynności. Prócz tego (od r. 1863) 
istniała ochronka przy Głównym Domu Schronienia Ubogich Sierot i Starców Starozakonnych (inna 
nazwa: Dom Przytułku Starców i Sierot Starozakonnych, zał. 1843), utrzymywana ze składek, zasił-
ku gminy, budżetu krajowego, akcji charytatywnych. kalendarze Ungra z lat siedmdziesiątych XIX w. 
odnotowują jeszcze trzy ochronki dla chłopców żydowskich w Warszawie, pod adresami: ul. Dzika 9, 
Gęsia 18, Solec 9. W Lublinie działała w tych latach jedna ochronka, przyjmująca 30 sierot na utrzy-
manie, 10 na przychodne; roczne jej wydatki wynosiły 1500 rubli (zob. Obraz statystyczny gminy 
Izraelitów w Lublinie. „kalendarz dla Izraelitów na rok od Stworzenia Świata 5632 [...]” 1871; tu 
też mowa I. k r a m s z t y k a  na otwarcie wspomnianej ochronki w r. 1863 oraz jego kazanie w sy-
nagodze á1853ñ – w roczniku następnym). „kalendarz Lubelski na rok 1880” informuje o jednej 
ochronce „wyznania mojżeszowego” dla 36 dzieci.
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3 Jubileusz kraszewskiego (50-lecie pisarstwa) odbył się w krakowie w 1879 roku. trwał od 
1 do 7 X, przerodził się w manifestację patriotyczną. Specjalnymi pociągami zjechało do krakowa 
kilkanaście tysięcy osób, w tym Polacy z emigracji, także delegacje zagraniczne. Wcześniej obcho-
dy organizowano we wszystkich prawie ośrodkach życia emigracyjnego w świecie, trwały niemal 
przez dwa lata, przygotowywały do złożenia uroczystego hołdu kraszewskiemu w krakowie i pu-
blicznego zademonstrowania narodowej jedności.

4 Wdowi grosz – zob. Ewangelia św. marka (12, 42–44) (wszystkie cytaty z Biblii podaję za: 
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. oprac. Zespół 
Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1988): „Przyszła też jedna uboga 
wdowa i wrzuciła dwie srebrne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich 
rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy wrzucali. 
Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, 
całe swoje utrzymanie”. Zob. też Ewangelia św. łukasza (21, 1–4). Wtedy i dzisiaj – skrótowe na-
zwanie filantropii.

5 „Gazeta Lubelska” (1876–1905, 1910–1911) – jej wydawcą i redaktorem był Leon Zaleski 
(do r. 1886); ukazywała się trzy razy w tygodniu, od r. 1888 – jako dziennik; skupiała lubelskich 
działaczy kulturalnych, badaczy przeszłości, literatów, jak Wincenty Dawid (zob. list 13, przypis 4) 
czy Gustaw Doliński, stale drukowali klemens Junosza Szaniawski i jego żona karolina; w biblio-
tekach zachowały się jedynie pojedyncze roczniki, a w nich pojedyncze numery, brak materiału, by 
określić w szczegółach udział Jakuba Goldszmita; m. F a l k o w s k a  (Rodowód Janusza Korczaka. 
„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997) przywołuje jego tekst, tam zamieszczony, 
o potrzebie organizacji wieczorowej szkoły dla młodzieży żydowskiej: W sprawie początkowego 
nauczania (1875, nry 95 i 105).

6 „kurier Lubelski” (1865/66–1878; w r. 1879 połączony z „Gazetą Lubelską”), pierwsze pismo 
na prowincji po powstaniu styczniowym, ukazywało się dwa razy w tygodniu, redagował je Julian 
Liedke, od r. 1868 wydawcą i właścicielem był Władysław kossakowski, lubelski drukarz, także 
właściciel „kalendarza Lubelskiego”, po jego śmierci (1870) wydawnictwo przejęła wdowa, maria. 
od 1 III 1875 sygnował pismo teofil Głębocki (zob. Wydawnictwa periodyczne w Lublinie. Zebrał 
r. L u b i c z. „kalendarz Lubelski na rok 1891”). również tutaj brak możliwości ustalenia udziału 
Jakuba Goldszmita w powstaniu i rozwoju tego periodyku. Lepiej sprawa wygląda z „kalendarzem 
Lubelskim”. teksty Goldszmita znajdujemy (podpisane) w rocznikach 1876–1879, 1881–1883. 
S. F i t a  (Z przeszłości lubelskich kalendarzy. „kalendarz Lubelski na rok 1958”) podaje, że pro-
wadził też w tych latach (anonimowo) dział Kronika miejscowa, po nim publikował tam stale swoje 
teksty antoni Prawdzic, potem Zdzisław Piasecki, Jan Pignan, redaktorami byli wówczas Wincenty 
Dawid i Dominik rogowski.

7 Był to obraz olejny Franciszka kostrzewskiego, przedstawiający Bramę trynitarną i gmach 
w Lublinie, gdzie jubilat pobierał pierwsze nauki; malowidło to ofiarowało miasto Lublin (zob. 
Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego w 1879 roku. kraków 1881, s. 154).

8 Zygmunt Wa j n k r a n c  (Weinkrantz) (1837–1889), syn meira Lejba, właściciel zakładu 
grawerskiego w Warszawie.

9 Zob. więcej we wstępie do listów.

2

Warszawa, dn. 23 grudnia 1880 r.
Jakób Goldszmit
adwokat
Piękna nr 23
w Warszawie

Szanowny Panie!
Nie wiem, czy wśród nawału spraw bieżących i pracy ogromu nazwisko przy-

pomnieć sobie Pan będzie w możności, sam tedy przypominam się, że jako kieru-
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jący kiedyś organem prowincjonalnym lubelskim byłem inicjatorem myśli prze-
słania Szan[ownemu] Panu obrazu1, a nadto sam już od siebie przyczyniłem się do 
wykonania pięknej owej pieczęci, którą pan Wajnkranc ofiarował (gdyż ja byłem 
wtedy chory). Za co uprzejme otrzymałem od Szan[ownego] Pana podziękowanie 
wraz z maleńką fotografią, z przyrzeczeniem mi nadto fotografii owej sporszych 
rozmiarów, jakie wtenczas chwilowo mu zabrakły, oraz sztychowanego portretu 
owego, które to upominki miałem otrzymać w czasie jubileuszu w krakowie oso-
biście od Pana Szanownego.

Nie byłem na jubileuszu, ponieważ miejscowa władza policyjna wzbroniła mi 
wydania paszportu, więcej nawet powiem – za autorstwo kilku korespondencji do 
pism zagranicznych, w których zresztą wystawiłem tylko istotny stan rzeczy i spraw 
u nas, począłem być na każdym kroku prześladowanym2. Pragnąc zaś uniknąć tego 
wszystkiego, rzuciłem adwokaturę w Lublinie, która przy obecnym ustroju sądo-
wym jest raczej u nas służalstwem, i przeniosłem się do Warszawy, gdzie pracy 
literacko-dziennikarskiej się poświęciłem, obrawszy sobie na początek za pole 
działalności swojej między innymi czasopisma: „Gazetę Sądową” i „Izraelitę”3.

Pragnąc zaś zarekomendować się szerzej publiczności, wygotowałem obszer-
niejszych nieco rozmiarów powiastkę na tle prowincjonalnych stosunków osnutą, 
którą rad bym wielce puścić obecnie w świat4. rad bym też wielce, aby praca ta 
zacnym Pańskim nazwiskiem ozdobioną być mogła. Jeżeli uznasz ją Szanowny 
Pan za dobrą, to może nawet i kilka słów rekomendacji, polecić ją mogących, 
w rodzaju wstępu, może też dodać raczysz od siebie. Dla początkującego autora 
taka rekomendacja bardzo wiele znaczy zawsze, zwłaszcza gdy pochodzi ona spod 
pióra męża, którego czcić i szanować cały kraj się nauczył od lat dziesiątków.

Nie śmiałem bez pozwolenia rękopism przysłać, ale po otrzymaniu łaskawej 
odpowiedzi, niezwłocznie takowy przesłać nie omieszkam.

Jestem aż nadto pewny, że błogosławieństwo Pańskie towarzyszyć mi będzie 
w nowym mym, a trudami najeżonymi wielkimi – zawodzie.

Proszę, czcigodny Panie, racz przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku i sy-
nowskiego poważania, z jakim

     pozostać mam zaszczyt
      Sługą Jego uniżonym

Goldszmit

1 Zob. list 1, przypis 7.
2 Niemożliwe okazało się zebranie informacji na temat autorskiego udziału Jakuba Goldszmi-

ta w pismach zagranicznych. Co do paszportu, to jego odmówienie wyrobienia go nie było odosob-
nione. Władze carskie stosowały wtedy obostrzenia w wydawaniu paszportów, by przeszkodzić 
większemu napływowi Żydów i chłopów z królestwa na uroczystości w krakowie (o podobnych 
szykanach zob. a. k i r k o r, listy z 26–27 IX 1879. Bibl. Narodowa, zbiór jagielloński).

3 „Izraelita” (1866–1915) (kolejne podtytuły: „Pismo tygodniowe poświęcone interesom ju-
daizmu” á1866–1868ñ; „organ poświęcony sprawom religii i oświaty” á1869–1880ñ; „Pismo tygo-
dniowe” á1881–1905ñ; „tygodnik społeczny, literacki i naukowy” á1906 n.ñ), wydawca i redaktor: 
Samuel Peltyn. Jakub Goldszmit zamieszczał tu w latach 1867–1881 korespondencje, artykuły, bi-
bliografię nowości wydawniczych. Publikował w piśmie również brat Jakuba, Józef Goldszmit. tu 
też ukazał się jego nekrolog (1896) – zob. F a l k o w s k a, op. cit. Po latach J. k o r c z a k  zamieści 
w „Izraelicie” (1904) 12-odcinkowy cykl „kolonijny” „Michałówka”. (Kolonia dla dzieci żydowskich). 
(Z notatek dozorcy); w spisie treści rocznika podany autor – H. G o l d s z m i t.
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„Gazeta Sądowa Warszawska” (1872–1939), tygodniowe pismo prawnicze, jego wydawcą był 
Feliks Flamm, redaktorem – Wincenty Prokopowicz. W wykazie współpracowników umieszczanym 
na końcu rocznika autor figuruje jako „Jakub Goldszmit, obrońca z Lublina” (w latach 1878–1881); 
wewnątrz numerów publikacje nie były podpisywane.

4 Zob. list 3, przypis 1.

3

Warszawa, dn. 30 grudnia 1880 r.
Jakób Goldszmit
adwokat
Piękna nr 23

Szanowny Panie!
Uprzejme składając dzięki za nadesłaną mi fotografię, która drogą dla mnie 

pamiątką będzie, bezzwłocznie wysyłam przy niniejszym rękopism mego Drama-
tu rodzinnego1, który nie udało mi się przesłać inaczej, jak tylko jako przesyłkę.

Nie ukrywam bynajmniej tego, że czynię to ze śmiertelną obawą w sercu. I nie 
należy wcale dziwić się temu. Jak to? mistrzowi pióra steranemu półwiekową 
przeszło pracą w przeróżnych gałęziach literatury, zadziwiającemu świat cały swą 
punktualnością i przechodzącą prawie fizyczne siły pojedynczego człowieka pra-
cowitością – posyłać drobny rękopism zaczynającego pisarza i śmieć prosić Go 
o to, by niezdarną tę robotę pozwolił swoim zacnym opatrzyć nazwiskiem2 i – co 
więcej – swoim dopiskiem utorował utworowi onemu drogę w świat szerszy? I oto 
stało się! Wybacz mi, Szanowny Panie, jeżeli żądanie, czy raczej prośbę moją, za 
zbyt śmiałą uznać raczysz.

Dramat mój to właściwie nie powieść, ale fragment tylko, a raczej rozprawka, 
która przystrojona w lżejsze formy, prędzej jakiś skutek odniesie.

Prosząc Boga, aby praca ta moja w oczach Szanownego Pana znalazła uznanie, 
raz jeszcze przepraszam za mą śmiałość,

 a łącząc zapewnienie wysokiego szacunku i prawdziwego poważania,
     pozostaję 
           z wielkim uszanowaniem
             Sługa wdzięczny,

Goldszmit

1 Dramat rodzinny ukazał się drukiem w r. 1881 (zob. list 5, przypis 12); sprawy z nim zwią-
zane stanowią przedmiot (główny lub tylko wzmiankowany) listów 4–6, 8–9.

2 Prośba dotyczy zgody pisarza na zadedykowanie mu tego utworu, co w różnych sformuło-
waniach wraca w kolejnych listach.
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4

Warszawa, dn. 22 stycznia 1881 r.
Piękna 23

Szanowny Panie!
Zdanie Pańskie o pracy mojej, jak bądź ono nie wypadło dla mnie pochlebnie 

– zakomunikowałem wprost redakcji „Gazety Lubelskiej”, tj. pisma, w szpaltach 
którego, w myśl zawartej uprzednio już umowy, miała być ona drukowaną1. W tej 
chwili tedy otrzymuję od redakcji wzmiankowanego pisma odpowiedź, że bez 
względu na ocenę niezbyt dla mnie pomyślną, redakcja z chęcią drukować powieść 
moją będzie, że umowy zerwać nie myśli, że bezwzględnej doskonałości ode mnie 
wymagać nie może, że wreszcie spodziewa się i jest prawie tego pewna, że sym-
patycznym i powszechnym szacunkiem otoczone nazwisko moje (wybaczcie, 
proszę, owo me samochwalstwo, które jednakże z konieczności tylko tu przytaczam) 
bezsprzecznie na zwiększenie liczby prenumeratorów wpłynie itp., itd. 

W takim stanie rzeczy jak bądź cenię wysoko bezinteresowne i nad wyraz 
kompetentne zdanie Pańskie – powieść mą drukować jestem zmuszony niejako, 
z tą tylko zmianą, że drukowaną ona nie będzie samoistnie, ale w felietonie „Ga-
zety”. Naturalnie, że nie omieszkam wpierw zastosować się do życzliwej rady 
Pańskiej, więcej ją opracować i staranniej nieco ją wykończyć.

W każdym razie ośmielam się ponownie prosić albo o pozwolenie zadedyko-
wania pracy tej Szanownemu Panu własnym dopiskiem, wedle łaskawego uznania, 
albo też w ostateczności i bez dopisku2. Gdyby nie przemoc despotycznego rządu, 
dzięki któremu, pozbawiony chleba3, zmuszony jestem na ciężkiej niwie dzienni-
karstwa szukać swej kariery w przyszłości, i gdym nie był pewny prawie tego, że 
taka łaskawa rekomendacja będzie nader korzystną dla przyszłych, może da Bóg 
lepszych od obecnej prac moich i prejudykatem4, niejako racz mi wierzyć, Sza-
nowny Panie!, że prośby mej nie ponawiałbym wcale obecnie.

W żadnym razie jednak natrętnym być nie chcę i jeżeli szanowny Pan żadną 
miarą do prośby mojej przychylić się nie raczysz, to prosiłbym uprzejmie o zwrot 
rękopisu mojego, takowy albowiem niezwłocznie według przeznaczenie przesłać 
muszę.

           Z najgłębszym szacunkiem
       Sługa wdzięczny

Goldszmit
Piękna 23

1 Z powodu braku materiału (jedyny zachowany w lubelskim archiwum Państwowym rocz- 
nik 1881 „Gazety” zawiera tylko numery: 60, 66, 72) nie udało się ustalić, kiedy tam drukowano 
wskazany utwór.

2 Chodzi o dedykację, o której mowa w poprzednim liście (list 3, przypis 2).
3 Jakub Goldszmit był z zawodu prawnikiem, choć nie wiadomo, czy ukończył studia uniwer-

syteckie. W liście do e. orzeszkowej (o jego listach do pisarki – zob. list 5, przypis 5) podawał, że 
studiował prawo w Petersburgu, niewykluczone, że także w Warszawie (zob. F a l k o w s k a, op. 
cit.). W niektórych listach do kraszewskiego figuruje w nadruku przy podawanych adresach war-
szawskich słowo „adwokat”. Uprawiał ten zawód w Lublinie, ale chyba już nie w Warszawie. Nie 
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był adwokatem przysięgłym, jak jego brat Józef, tylko prywatnym – wedle ówczesnej nomenklatury 
– tj. mającym dostęp tylko do sądów niższej instancji. ten typ adwokatury wywoływał sporą niechęć 
w społeczeństwie, zaostrzoną jeszcze faktem, że wśród adwokatów prywatnych dużą liczbę stano-
wili Żydzi, nie mogący pracować w sądach czy administracji. od początku lat osiemdziesiątych 
XIX w. trwała w Cesarstwie nagonka na żydowskich adwokatów, podchwycona przez część polskiej 
prasy, która wykazywała ich „nieproporcjonalny” udział w palestrze oraz szkodliwy wpływ na prestiż 
zawodu. Być może, Jakub Goldszmit ucierpiał na tej fali dodatkowo z powodów politycznych i nie 
mógł już dalej praktykować jako adwokat.

4 Wyrok sądu wydany w konkretnej sprawie, stanowiący wytyczną do orzekania w podobnych 
przypadkach.

5

Warszawa, dnia 22 czerwca 1881 r.
Jakób Goldszmit
adwokat
Dzielna nr 6

Szanowny Panie!
Winszując mu cząstkowego chociaż poratowania nadwątlonego zdrowia 

w Hyères1, śpieszę z zawierzeniem ogromnej prośby tego rodzaju: 
Pragnąc utrwalić niejako serdeczny iście stosunek, jaki po dziś dzień Żydów 

polskich łączy z chrześcijanami, jakby na przekór zgangrenowanemu prądowi, jaki 
wieje na nas od północo-wschodu2, a nadto i oddziałać również na niższe, ciemne 
i nie oświecone jeszcze masy pospólstwa żydowskiego – umyśliliśmy wespół 
z p. adolfem Jakubem Cohnem3, adwokatem tutejszym i redaktorem „Gazety 
kolejowej” – wydawać periodycznie rocznik, który by doborem artykułów, ele-
gancją i taniością mógł utorować sobie drogę wszędzie, tam nawet, gdzie podotąd 
jeszcze ani pisma ogólnej treści, ani „Izraelita”4 bodaj wstępu nie znalazły. 

Najodpowiedniejszą formą dla tego rodzaju publikacji okazał się nam „kalen-
darz Izraelski”5, do którego też zaprosiliśmy współpracownictwa najzdolniejsze 
pióra w kraju. Jakoż w uznaniu trudu, z inicjatywy mojej powstałego – dodać 
muszę nie w celu spekulacyjnym, ale w duchu humanitarno-obywatelskim pojęte-
go – wezwanie to pożądany odniosło skutek, tak że sędziwy W. a. maciejowski, 
t. t. Jeż, el. orzeszkowa6 itp. raczyli nam już dostarczyć łaskawie prac swych, 
a pośpiech teraz o tyle jest pożądańszym, że „kalendarz Izraelski” ukaże się już 
w połowie sierpnia r[oku] b[ieżącego], tj. przed Nowym rokiem według ery ży-
dowskiej7.

Jakkolwiek wiedząc o ogromie prac ciążących na barkach Pańskich, nie mia-
łem wcale zamiaru obarczać Go prośbą moją, to jednak z uwagi, że Szan[owny] 
Pan należysz bezsprzecznie do pierwszych, którzy do szlachetnej walki o równo-
uprawnienie Żydów u nas otwarcie wystąpić w swoim czasie się nie zawahałeś8, 
oraz z uwagi na szlachetne tendencje zgody i jedności, jakie we wszystkich pracach 
Pańskich od lat całych szeregu się przebijają9 – postanowiłem najuprzejmiej upra-
szać Szan[ownego] Pana o łaskawe dostarczenie mi artykułów do wspomnianego 
„kalendarza”, który w istocie dziwnie by wyglądał, gdyby w nim brakło podpisu 
i pracy czcigodnego autora Żyda10. – temat i formę w zupełności Pańskiemu po-
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zostawiam uznaniu – może rodzaj listu otwartego, którym raczyłbyś, Szan[owny] 
Pan, podobny rzucić pogląd na sprawy Żydów zagranicznych i porównać stopień 
ich ukształcenia z takimże naszych Żydów lub też coś o [---] i monstrualności tego 
zjawiska w wieku XIX?! rozmiar artykułu może się równać takiemuż Kroniki 
zagranicznej lub też Listów z ustronia, pomieszczanych w tutejszych ilustracjach11, 
chociaż przyjąłbym również z chęcią i artykuł obszerniejszych rozmiarów.

Jestem pewnym, że Szan[owny] Pan raczysz łaskawie uwzględnić prośbę ni-
niejszą, rychłego spełnienia której z niecierpliwością oczekiwać będę.

Zarazem uprzejmie proszę o łaskawe oznaczenie wysokości honorarium, któ-
re niezwłocznie uiścić nie omieszkam.

        Z najgłębszym szacunkiem
       Sługa życzliwy

Goldszmit

Dramat rodzinny, którego dedykację raczyłeś Szan[owny] Pan łaskawie przy-
jąć, obrobiony i dopełniony według łaskawych Pańskich wskazówek, drukuje się 
właśnie u Józefa Ungra12 i po wyjściu onych nie omieszkam wnet egzemplarz 
Szan[ownemu] Panu nadesłać. – Zwłoka druku nastąpiła z powodu formalności 
niezwykłych przy odbiorze rękopismu nadesłanego mi [---] dykasterii13 tutejszych 
– cywilnych i wojskowych..., oraz naszej cenzury!!...

1 Uzdrowisko i kąpielisko we Francji, na Lazurowym Wybrzeżu; kraszewski jeździł do miej-
scowości kuracyjnych co roku (od 1867).

2 mowa, oczywiście, o rosji. W marcu 1881 zginął zamordowany w zamachu car aleksander II, 
w następstwie rozpętała się krwawa akcja odwetowa, skierowana m.in. przeciwko Żydom; gwałty 
na ludności żydowskiej, jakie w następnych miesiącach przetoczyły się przez południowo-zachodnie 
tereny Cesarstwa, pod koniec roku dotarły do Warszawy (zob. list 10, przypis 6).

3 adolf Jakub C o h n  (1843–1906), prawnik, publicysta, adwokat przysięgły. absolwent 
warszawskiej Szkoły rabinów oraz wydziału prawa w Szkole Głównej w Warszawie. Brał udział 
w powstaniu styczniowym. Debiutował w piśmie „Jutrzenka. tygodniku dla Izraelitów Polskich” 
(1861–1862). Długoletni członek redakcji i publicysta następcy „Jutrzenki” – pisma „Izraelita” (zob. 
list 2, przypis 3), współpracował także z polskimi periodykami, m.in. z „Gazetą Polską”, „Gazetą 
Sądową Warszawską” (zob. list 2, przypis 3), „kłosami”, „Prawdą”, wydawca i redaktor wzmianko-
wanej dalej w liście „Gazety kolejowej” (1881), publikował też książki z dziedziny prawa (m.in. 
Rzut oka na prawodawstwo mojżeszowe á1865ñ). recenzował prace orzeszkowej. Gorący orędow-
nik literatury polsko-żydowskiej, zamierzał zorganizować towarzystwo dla jej krzewienia, sam 
również pisywał po polsku na tematy żydowskie: Żydowskie szczęście, obrazek z życia (1866); tłu-
maczenie (z języka niemieckiego) powieści Zbawca (1862), osnutej na podaniach ludu praskiego 
getta, wiersz Głos Żydów do dzieci polskich w almanachu „Gwiazdka” (1863). opracował fragment 
pośmiertnie wydanej książki Z dziejów Gminy Starozakonnych w Warszawie w XIX stuleciu (War-
szawa 1907).

4 Zob. list 2, przypis 3. W roku 1870 nakład „Izraelity” wynosił 700 egzemplarzy, w 1896 – 
1280 egzemplarzy, z czego połowa rozchodziła się w Warszawie, połowa na prowincji.

5 Ukazał się on pod następującym tytułem „kalendarz dla Izraelitów na rok religijny (Zwy-
czajny) od Stworzenia Świata 5642, czyli od Narodzenia Chrystusa. 1881–1882”. Niżej napis: „rok 
ten zaczyna się w sobotę dnia 24 września 1881, a kończy we środę dnia 18 września 1882. / War-
szawa. / Nakładem wydawcy. / Skład główny w redakcji »kalendarza« Leszno 65”. Na stronie 
kontrtytułowej data cenzury (26 września) i informacja: „Drukiem Józefa Ungra, ul. Bednarska 5”. 
Dział kalendarzowy obejmował okres od września 1881 do września 1882 i dzielił się na trzy ko-
lumny: izraelską, prawosławną, rzymskokatolicką, w każdej zaznaczano odpowiednie święta, 
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w ostatniej, katolickiej – także imiona świętych patronów. Na okładce: „Wykaz świąt chrześcijańskich, 
osobno wydrukowany, może być wyjęty i służyć za kalendarzyk pugilaresowy”. Na końcu, jak zwy-
kle w kalendarzach ówczesnych, reklamy, spisy instytucji itp. Dział literacko-publicystyczny zawie-
rał: Jakuba G o l d s z m i t a  Do czytelników; e. o r z e s z k o w e j  Wstępne słowo; wiersz W. G o-
m u l i c k i e g o   „El mole  rachmim”  (áBoże  pełen miłosierdziañ nawiązujący do modlitwy za 
zmarłych); Jakuba G o l d s z m i t a  Głośny a nieznany. Szkic biograficzny (pierwodruk: „Izraelita” 
1867, nr 23) – o jałmużniku wileńskim Szymelu kaftanie (z przytoczeniem wiersza Kwestarz staro-
zakonny ápierwodruk: „teka Wileńska” 1858ñ, napisanego przez W. k o r o t y ń s k i e g o, a po-
święconego tej postaci); B. a s p i s a  Z pieśni wschodnich. (Fragment z „Sulamity”); dra k. H e r t-
z a  Na czasie (szkic publicystyczny o potrzebie zbliżenia Żydów i chrześcijan); dra J. We i n b e r-
g a   Zgon  proroka.  (Fragment  z  „Mesjady”); m. B a ł u c k i e g o  Typowa Żydówka.  (Obrazek 
z życia), oraz rubryki: Rozmaitości (zebrał i ułożył –ig– [Jakub G o l d s z m i t]) i Aforyzmy (niepod-
pisane; poświęcone m.in. wierze i religii, np. „monoteizm jest słońcem duchowym w systemacie 
planetarno-religijnym...”). Wśród ogłoszeń – tekst reklamowy (podpisany: –ig–), polecający pensjo-
nat dla dzieci izraelskich z uwzględnieniem „rytualnych przepisów” i z możliwością nauki hebraj-
skiego, muzyki i innych przedmiotów na miejscu.

Bogumił a s p i s  (1842–1898), poeta, dramaturg, publicysta, autor m.in. zbioru liryków miło-
snych Sulamitka (1874), opartych na Pieśni nad pieśniami.

karol H e r t z  (1843–1904), matematyk, pedagog, absolwent warszawskiej Szkoły rabinów 
i wydziału matematyczno-fizycznego Szkoły Głównej, doktoryzował się z filozofii na Uniwersytecie 
w Halle, jeden z czterech nauczycieli-Żydów w państwowych gimnazjach warszawskich, założyciel 
i redaktor czasopisma „Przyroda i Przemysł” (1874–1877), współpracował z „Przeglądem tygodnio-
wym”, „ateneum”, gorliwy asymilator, orędownik polonizowania Żydów. W piśmie „Nowiny” (1881) 
toczyła się jego polemika z Samuelem Dicksteinem (1851–1939) co do potrzeby założonej przez 
niego czteroklasowej szkoły realnej dla chłopców żydowskich. Podobnego zdania o szkolnictwie 
polsko-żydowskim był – ze strony polskiej – aleksander Świętochowski, domagający się radykal-
nego upodobnienia i zniesienia żydowskiego „separatyzmu”.

kazimierz k a s z e w s k i  (1825–1910), redaktor i współredaktor pism: „Biblioteka Warszaw-
ska”, „tygodnik mód i Powieści”, „tygodnik Ilustrowany”, „kłosy”.

Julian We i n b e r g  (zm. 1901), lekarz (m.in. w Domu Przytułku Starców i Sierot Starozakon-
nych), opiekun ochronki XV w Warszawie (pod patronatem WtD); miał odczyt w dniu jej otwarcia, 
31 VII 1864; pisywał do „Izraelity”, jego szkic Goldszmit wydrukował też w „Warszawianinie”, zob. 
przypis 3 do listu 13. o jego pracach literackich nic bliżej nie wiemy.

tekst orzeszkowej powstał w odpowiedzi na list, jaki wystosował do niej 20 V 1881 a. J. C o h n 
(zob. tu przypis 3). Pisał tam m.in.: „od wielu lat noszę się z myślą wydawania »kalendarza Izrael-
skiego« [...], czuję potrzebę zogniskowania prac kwestii żydowskiej dotyczących w książce, bądź co 
bądź w odróżnieniu od czasopism mającej wartość nieprzemijającą. [...] Program tego wydawnictwa 
zakreśliłem sobie taki: po części kalendarzowej nastąpi 1) kronika roczna: przegląd najważniejszych 
wydarzeń w życiu Żydów w kraju; 2) artykuł o historii Żydów (o ile możności najnowszej); 3) o sta-
nowisku społecznym Żydów (artykuł); 4) życiorysy ludzi zasłużonych dla sprawy żydowskiej; 5) 
szkice powieściowe [...]; 6) poezje. [...] racz, Szan[owna] Pani, nadesłać do »kalendarza« artykuł 
z działów powyżej wymienionych, stosownie do własnego wyboru”. orzeszkowa przyrzekła artykuł 
i nadesłała go do redakcji w czerwcu. Ponieważ Cohn wycofał się z kalendarzowego przedsięwzię-
cia (w drugiej połowa czerwca), partnerem orzeszkowej pozostał Jakub Goldszmit; osobiście nie 
poznali się, ale korespondowali okazjonalnie przez wiele jeszcze lat. Zob. e. o r z e s z k o w a, 
Publicystyka społeczna. t. 1. Wybór, wstęp G. B o r k o w s k a. oprac. I. W i ś n i e w s k a. War-
szawa 2005, s. 339–341 (tu też przedruk ápo raz pierwszyñ tekstu z „kalendarza”). Zob. też listy 
Jakuba G o l d s z m i t a  do e. orzeszkowej (15 listów z lat 1881–1090) oraz listy a. J. C o h n a 
do e. orzeszkowej (11 listów z lat 1878–1905). archiwum elizy orzeszkowej Instytutu Badań Li-
terackich PaN, rkps 800.

6 Jak wynika ze spisu treści podanego w poprzednim przypisie, w kalendarzu ukazała się – 
spośród autorów wymienionych – tylko praca o r z e s z k o w e j  (Publicystyka społeczna, s. 340; 
tu też o interwencji cenzury, niewielkich poprawkach pisarki i odesłaniu tekstu z powrotem 4 IX), 
opatrzona datą 4 IX 1881, ale nadesłana wcześniej, tuż przed 17 VI.

Wacław aleksander m a c i e j o w s k i  (1792–1883), historyk: prawa, kultury, piśmiennictwa; 
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Goldszmit poświęcił mu szkic biograficzny w „kalendarzu Domowo-Gospodarskim” (1884); zob. 
list 13, przypis 2.

  7 Nowy rok żydowski, Rosz Haszana, przypada we wrześniu (data dzienna – ruchoma), pu-
blikacja ukazała się, z niewielkim opóźnieniem, w początkach października.

  8 Zob. wstęp do listów.
  9 Stanowisko kraszewskiego w latach osiemdziesiątych XIX w. zbiegało się w dużej mierze 

z pozytywistyczną ideą emancypacji i równouprawnienia, rozwijaną m.in. przez orzeszkową. róż-
niło się w ocenie judaizmu i niejednokrotnym podkreślaniu potrzeby zachowania kulturowej odręb-
ności – przy zgodnym współdziałaniu. W kwestii: bezwzględna asymilacja czy zachowanie grupowej 
tożsamości – nie był jednak konsekwentny (zob. list 10, przypisy 1, 6).

10 Pełny tytuł powieści brzmi: Żyd. Obrazy współczesne przez B. Bolesławitę. t. 1–3. Poznań 
1866.

11 kraszewski przebywał wtedy w Dreźnie, nadsyłał korespondencje m.in. do krajowych cza-
sopism ilustrowanych; Listy z zakątka (nie – „z ustronia”) ukazywały się w „Biesiadzie Literackiej” 
(w latach 1876–1885, z przerwami); Listy z zagranicy (nie – Kronika zagraniczna) w „Bluszczu” 
(1868–1887).

12 Pełny tytuł powieści brzmi: Dramat rodzinny. Kartka z dziejów partykularza. opowiedział 
Jakub G o l d s z m i t. Warszawa 1881. książkę tłoczyła drukarnia J. Ungra. 

Józef U n g e r  (1817–1874), znany polski drukarz, wydawca. Jego drukarnia należała do naj-
większych w kraju. Był też Unger znanym filantropem.

13 od gr. dikasterion – ‛władza, sąd’; urząd administracji kościoła katolickiego.

6

Warszawa, dn. 11 sierpnia 1881 r.
redakcja 
„kalendarza Izraelskiego”
w Warszawie

Szanowny Panie!
Dziś dopiero spieszę odpowiedzieć na oba uprzejme listy Szan[ownego] Pana 

z dn. 24 i 26 czerwca r[oku] b[ieżącego], wracam albowiem również tylko co 
z wytchnienia kilkutygodniowego, a i nie chciałem przeszkadzać Szan[ownemu] 
Panu w czasie kuracji osobistymi mymi interesami. 

Wybaczy Pan mej otwartości, gdy powiem, że nie podzielam Pańskiego zdania 
co do mego rocznika, a raczej, po prostu, „kalendarza”; zadaniem jego albowiem 
będzie nie oddalać, ale łączyć – nie rozdrażniać lub jątrzyć, ale rany bolejące za-
bliźniać1. Zresztą, będzie to broszureczka, miła nader dla oka, o wytwornej po-
wierzchowności (drukuje zięć Ungra2), bez żadnych pretensji do nowości lub ja-
kichkolwiek morałów, ale mogąca sobie za to utorować wstęp tam, gdzie „Izraeli-
ta”, jedyny nasz organ, nigdy nie dojdzie. a zresztą, Szanowny Panie! trzeba wszak 
przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi takich Jeleńskich3 et consortes, którzy za 
pośrednictwem bądź to „Wieku”4 lub „kuriera Porannego”5, bądź też oddzielnych 
broszur6 sieją ziarna zawiści i niechęci. mniemam zaś, że tak poważnie myślący 
ludzie jak: Jeż, maciejowski, orzeszkowa, aspis, Gomulicki, kaszewski kazimierz 
i tych paru, których drukują się właśnie w tym kalendarzu7, potrafią skutecznie 
przemówić do narodu i wpływać dodatnio na utrwalenie, większe jeszcze, tej har-
monii, jaka u nas, dzięki Bogu, pomiędzy dziećmi jednej ziemi panuje.

Wszystko to skłania mnie do zaniesienie ponownej prośby do Szan[ownego] 
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Pana o łaskawe nadesłanie mi choćby najkrótszego do zamieszczenia artykułu. 
Piszę list ten pod silnym naciskiem dra Natansona8, matiasa Bersohna9, Daniela 
Silbersztajna10 i innych, sam bowiem nie śmiałbym na powtórną narazić się odpo-
wiedź.

Chciejcie mi wierzyć, Szan[owny] Panie, że nieobecność Waszego nazwiska 
na liście współpracowników ogromny dałaby pochop naszym „najserdeczniejszym” 
do różnych domysłów i przypuszczeń. a stokrotnie o przychylenie się do mojej 
pokornej prośby proszę, póki czas jeszcze. Byle jaka nowelka, obrazek z życia, 
szkic historyczny lub prosta bodaj korespondencyjka, niedługa, w zupełności wy-
starczającą dla nas będzie.

Z góry już za spełnienie prośby naszej serdeczne składając dzięki
   pozostać mam zaszczyt z najgłębszym szacunkiem
        Waszym sługą wdzięcznym.

Goldszmit
Czy czytaliście też, Szan[owny] Panie, co „Wędrowiec” pisał o p. Gierszu 

i jego „Gazecie Leckiej”?11

mój Dramat rodzinny opuścił już prasę, wkrótce nadesłać go Szan[ownemu] 
Panu nie omieszkam.

1 J. I. k r a s z e w s k i  w niezachowanym liście do Jakuba Goldszmita napisał: „Jestem sta-
nowczo przeciwny osobnym szkołom, instytucjom i wszystkiemu, co wyłącza, odosabnia i rozdział 
dawny uwiecznia i utrwala. Potrzeba zlewać, łączyć, równać, a nie – utrwalać odosobnienie na 
różnicy wyznań oparte” (fragment listu w tekście H e r t z a  Na czasie, zamieszczonym w „kalen-
darzu dla Izraelitów” ázob. list 5, przypis 5ñ). Podobną opinię przedstawił kraszewski w „kłosach”, 
gdzie zganił cel wydawnictwa (zob. list 10, przypis 1). Hertz przytoczył opinię kraszewskiego („ustęp 
z prywatnego listu czcigodnego nestora naszych powieściopisarzy [...]”) dla poparcia własnego 
stanowiska w obronie „szkoły, której zadaniem powinno być złączenie Żydów w jedną całość z in-
nymi krajowcami” – przez treści nauczania, ale też dlatego, że pomaga zawiązywać przyjaźnie. 

Sam Goldszmit określał zadanie „kalendarza” (w tekście wstępnym Do czytelników – zob. list 5, 
przypis 5) tak: „Chęć służenia poczciwej sprawie wzajemnego zbliżenia oraz bliższego poznania się 
jednej ziemi mieszkańców; oświecenia ogółu w pewnych kwestiach Żydów i judaizmu dotyczących, 
a dopotąd ziomkom, zwłaszcza chrześcijanom, prawie nie znanych; przyczynienie się, o ile możno-
ści, do usunięcia istniejących jeszcze po dziś dzień pomiędzy Izraelitami odrębności; utrwalenia 
wreszcie harmonii, jaka niezakłócenie od wieków całych szeregu, na ojczystej naszej panuje ziemi-
cy – oto przyczyny, które powołały do życia niniejsze wydawnictwo”. I dalej: „Bylibyśmy hojnie za 
trud nasz wynagrodzeni, gdyby skromna praca nasza w części chociaż z d o ł a ł a  z a- 
g r a n i c z n e, zwłaszcza zaś niemieckie, tego rodzaju wydawnictwa, które do dziś dnia pomiędzy 
Izraelitami p o l s k i m i  w powszechnym są użyciu, [wykluczyć]”. Wcześniej sugestia, że planowa-
ne są coroczne kalendarze tego typu.

2 Prawdopodobnie Gracjan J e ż y ń s k i - U n g e r  (1863–1911), adoptowany syn (nie – zięć) 
Józefa Ungra. 

3 Jan J e l e ń s k i (1845–1909) (pseud. Janek mrówka), dziennikarz, publicysta, założyciel 
i redaktor konserwatywno-klerykalnego pisma „rola” (1883–1912, nakład 3 tys. egzemplarzy), 
główny protagonista nowożytnego antysemityzmu polskiego; potępiali jego wystąpienia pozytywiści, 
polemizowano z nim w „Izraelicie”. W piśmie tym, po ukazaniu się pamfletowej broszury Narada 
z Kubą, jak by sobie radzić bez Żydów, Jakub G o l d s z m i t  (Z tygodnia. „Izraelita” 1880, nr 24) 
napisał m.in.: „W niezdarnie i bez żadnej wewnętrznej spójni skleconej 20-to stronicowej broszurze 
swojej p. Janek mrówka za jedyne sobie postawił zadanie: zaszczepić jad w organizmie społecznym 
i pełną garścią zasiewać w ludzie, w poczciwym naszym ludzie i w sercach tłumów nienawiść mści-
wą, zawziętą, nieprzejednaną”.

4 „Wiek”, warszawska gazeta polityczna, literacka i społeczna (á1873–1906ñ, od 1899 r. „Wiek 
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Ilustrowany”). Założyciel i redaktor: Ferdynand Henryk Lewestam (do r. 1875), następnym redak-
torem był kazimierz Zalewski; dziennik konserwatywny, przeznaczony dla prowincjonalnych śro-
dowisk ziemiańskich; pisywał w nim też Jeleński.

  5 „kurier Poranny”, wychodził w Warszawie w latach 1877–1939. Założyciel – Feliks Fryze; 
pierwszy polski dziennik ukazujący się w godzinach porannych, początkowo o cechach pisma bru-
kowego, od lat osiemdziesiątych XIX w. – informacyjno-publicystyczny.

  6 Najpewniej chodzi o broszury autorstwa J. J e l e ń s k i e g o: Nasz świat finansowy (1874), 
Żydzi, Niemcy i my (1876), Dworacy Żydów (1878), Żydzi na wsi (1880).

  7 Spośród wymienionych tylko orzeszkowa, aspis i Gomulicki byli autorami tekstów w tej 
publikacji. 

  8 Nie wiadomo, o którego z Natansonów tu chodzi. W tym czasie czynnych było w Warszawie 
kilku członków tej rozgałęzionej rodziny żydowskich bankierów, filantropów, intelektualistów i dzia-
łaczy ruchu asymilitorskiego: Henryk (1820–1895), wydawca, finansista, współpracownik Leopolda 
kronenberga, Ludwik (1822–1896), lekarz, społecznik, wieloletni prezes Zarządu Warszawskiej 
Gminy Starozakonnych, Jakub (1832–1884), profesor chemii, działacz pozytywizmu warszawskiego, 
kazimierz (1853–1935), handlowiec, działacz społeczny, Józef (1862–1933), lekarz, filantrop, pro-
pagator kolonii letnich dla ubogich dzieci. 

  9 matias B e r s o h n  (1824–1908), bankier, działacz ruchu asymilatorskiego, prezes zarządu 
Szpitala dla Dzieci Bersohnów i Baumanów, potomek jednego z fundatorów tej placówki, założonej 
w r. 1878 (będzie tam pracował Janusz korczak jako lekarz miejscowy á1905–1912ñ, z przerwami), 
członek zarządu Warszawskiego towarzystwa Dobroczynności, historyk sztuki, archeolog, kolek-
cjoner. 

10 Daniel S i l b e r s z t a j n  – nie udało się odnaleźć osoby o tym imieniu i nazwisku. Znani 
byli: Leib S i l b e r s z t e i n, w latach siedemdziesiątych XIX w. członek Dozoru Bożniczego gminy 
żydowskiej w Warszawie, markus S i l b e r s t e i n  (1833–1899), łódzki kupiec i przemysłowiec, 
społecznik, filantrop, S. S i l b e r s t e i n, publikujący w „Jutrzence”, 1861–1862 (inicjał imienia nie 
rozwinięty), Samuel S i l b e r s t e i n  (może ten sam?), jeden z żydowskich korespondentów kra-
szewskiego (list z 19 III 1881), ojciec Henryka, studenta politechniki w Dreźnie, jednego z mówców 
na jubileuszowo-imieninowej uroczystości kraszewskiego w tym mieście w 1879 roku.

11 „Wędrowiec”, tygodnik geograficzno-krajoznawczy (1863–1884); później, do r. 1906, także 
– pismo artystyczno-literackie. W rubryce Nowości (1881, nr 240) znalazła się tam notka kwestio-
nująca poparcie przez kraszewskiego „Gazety Leckiej”, pisma wydawanego przez marcina Giersza 
(1808–1895), luterańskiego działacza mazurskiego: „Nie pojmujemy, doprawdy, co skłoniło J. I. kra-
szewskiego do wystąpienia w »tyg[odniku] Il[ustrowanym]« z gorącym poparciem dla pana Giersza 
i wydawanej przezeń na mazurach pruskich, w Lecu, »Gazety Leckiej«. Nie ulega wątpliwości, że 
polska ludność tej zapomnianej dzielnicy zasługuje na naszą pomoc i gwałtownie jej potrzebuje, ale 
p. Giersz, jak tego dowodzą i »Gazeta Lecka«, i wydawane przez niego kalendarze polskie, pisze po 
polsku tylko dlatego, żeby szerzyć wśród mazurów nienawiść do wszystkiego, co nie jest pruskim, 
i najpiękniejsze skarby naszej narodowości zohydza”. apel kraszewskiego o finansowe wsparcie 
„Gazety” ukazał się w „tygodniku Ilustrowanym” w r. 1881 (nr 291).

7

Warszawa, dn. 12 sierpnia 1881 r.
redakcja
„kalendarza Izraelskiego”
w Warszawie

Szanowny Panie!
W uzupełnieniu listu mojego wczorajszego mam zaszczyt przy niniejszym 

przesłać świeżo załączony do „kalendarza Izraelskiego” artykuł orzeszkowej1 – 
nawet bez korekty jeszcze – dla przekonania Szan[ownego] Pana, jakim duchem 
i jakimi chęciami ożywiony będzie nasz „kalendarz”.
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Zarazem zaś ponownie proszę o łaskawe przychylenie się do naszej prośby, 
o ile możności, bez dalszej zwłoki. Powtarzam, że o rozciągłość artykułu bynajmniej 
tu nie chodzi, może być jak najzwięźlejszy.

  łaskawego spełnienia uprzejmej prośby naszej oczekując,
     pozostaję z wysokim szacunkiem
           Sługą wdzięcznym

Goldszmit

[Z prawej strony arkusza majuskułą:] WYDaWCY: aDW[okat] PrZYS[IęGłY], 
ad[olf] J[akub] Cohn – Jakób Goldszmit

[Z lewej:] adres redakcji: Jakób Goldszmit, Dzielna nr 6 w Warszawie

1 o artykule e. orzeszkowej w „kalendarzu” zob. list 5, przypisy 5–6.

8

Warszawa, dnia 9 listopada 1881 r.
Jakób Goldszmit
adwokat
Leszno nr 65

Szanowny Panie!
Brak bagatelnej jakiejś formalności pocztowej sprawił, iż egzemplarz mego 

Dramatu rodzinnego, jaki przed paru jeszcze tygodni przeszło przesłałem Sz[a-
nownemu] Panu, został mi zwróconym wraz z listem. obecnie tedy, przesyłając 
w załączeniu i asekurując paczkę, mam zaszczyt najuprzejmiej raz jeszcze podzię-
kować za łaskawe przychylenie się do mej prośby oraz za pozwolenie zadedyko-
wania sobie rzeczonego utworu oraz zarazem prosić o wyświadczenie mi zaszczy-
tu i przyjęcie przesyłającego się egzemplarza.

W zamian za łaskawie nadesłaną mi fotografię swoją ośmieliłem się, w miej-
sce nadesłania mojej podzięki, załączenia takowej na początku dziełka mego przy 
dedykacji i słabiutkim wierszyku, jaki nakreśliłem na wstępie1. Samo się przez się 
rozumie, że egzemplarz, o którym mowa, wyłącznie dla Szanownego Pana odbitym 
został, i że w handlu księgarskim się nie znajduje. Do księgarń albowiem dostar-
czyłem zwykłe egzemplarze.

Stosując się do łaskawej informacji i rad światłych, łaskawie mi udzielonych 
w liście z dn. 15 stycznia r[oku] b[ieżącego], opracowałem powiastkę czy szkic 
mój zgodnie z nakreślonym przez Szan[ownego] Pana ogólnym planem; starałem 
się ją wykończyć i staranniej nieco obrobić. Wiem, że usiłowania me nie pokryją 
ani w części wad artystycznych; wiem, że słabiuchny to utwór – ale może wady 
i braki te zastąpić, w części przynajmniej, potrafi myśl poczciwa, jaką przeprowa-
dzić w pracy mej postarałem się. może da Bóg, że potrafię w przyszłości czymś 
użyteczniejszym społeczeństwu swemu przysłużyć się.

Prosić Szan[ownego] Pana o pomocne podanie mi dłoni przez uczynienie 
wzmianki odpowiedniej lub napisanie obszerniejszej oceny utworu mego w jednym 
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z pism warszawskich – uważam za zbyteczne. Charakter Pański i sposób myślenia 
Jego nie od dziś mi są znane; dość tedy chyba będzie, gdy powiem, że jako dzien-
nikarzowi wiele mi na tym zależy, abyś Szan[owny] Pan raczył, na chwilę choćby, 
obszerniej zająć się – już jeżeli nie oceną obrobienia, to przynajmniej – powtarzam 
– zastanowić się nad palącą – jak mniemam – kwestią poruszoną przeze mnie2, 
w jednej z powszechnie czytywanych swych korespondencji3, a może Bóg da, że 
zamiary, jakie żywię i jakie w swoim czasie zakomunikować Szan[ownemu] Panu 
nie omieszkam – dzięki temu się powiodą.

     Z najgłębszym szacunkiem
             Sługa obowiązany

Goldszmit

1 Dedykacja, o której mowa, brzmi: „Czcigodnemu J. I. kraszewskiemu, Nestorowi naszych 
powieściopisarzy, utwór niniejszy w dowód szacunku poświęca autor”. Wierszyk zaś jest następujący: 

mistrzu! Dusza twa, uczuciem wielka,
Wita słowami żywymi
ród, w którym uczuć choćby kropelka
Barwami świeci jasnymi.
I jam do ciebie wyciągał rękę
Po rad życzliwych jałmużnę,
I moje serce (przyjm tę podziękę!)
Wiele, o mistrzu, ci dłużne.
tyś nieraz wlał w nie słodką pociechę,
Dziś znów pod twoją prowadzę strzechę
to moje dziecię kochane. 
Błaga myśl, z ducha mego poczęta
Błogosławieństwa twej dłoni, 
trwożna, jak owe drobne ptaszęta, 
orzeł niech skrzydłem osłoni. 
    Warszawa, 25 sierpnia 1881

2 kwestię tę autor nazwał – w reklamie dziełka w „kalendarzu Domowo-Gospodarskim na 
rok zwyczajny 1882” (zob. list 13, przypis 2) – „kwestią magdalenek i... magdaleniarzy”; chodziło 
o prostytucję, pokazanie, jak dziewczyna może zejść na złą drogę, gdy uwodzi ją łajdak, a otoczeniu 
brakuje litości.

3 korespondencje kraszewskiego ukazywały się wtedy (pod różnymi tytułami) w takich po-
pularnych pismach ilustrowanych, jak: „Biesiada Literacka”, „Bluszcz” (zob. list 5, przypis 11), 
także w „kłosach”, w „tygodniku Ilustrowanym”.

9

dn. 17 listopada 1881
Warszawa, Leszno 65

Szanowny Panie!
Na uprzejmy list Jego z dn. 15 b[ieżącego] m[iesiąca], tylko co przeze mnie 

otrzymany, śpieszę niezwłocznie odpowiedzieć, by podziękować za łaskawe Jego 
względy dla mnie i zarazem, oceniając słuszne bardzo przytoczone w rzeczonym 
liście pobudki, najuprzejmiej Szanow[nego] Pana prosić, abyś raczył łaskawie 
zaniechać napisania oceny czy recenzji zadedykowanego mu przez mnie Drama-
tu rodzinnego1.
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Jak bądź albowiem zaszczytną byłaby dla mnie wzmianka, chociaż pobieżna, 
o pracy mojej spod pióra Szan[ownego] Pana wyszła, to jednakże – powtarzam to 
raz jeszcze – nie śmiałbym szukać własnego swego interesu tam, gdzie by to jaką 
bądź Szan[ownemu] Panu przykrość sprawić mogło.

Jeszcze więc raz serdecznie dziękując Szanownemu Panu za łaskawe pozwo-
lenie zadedykowania słabiutkiego mego utworu i prosząc uprzejmie, aby prośba 
w liście niniejszym umieszczona jako z serca płynąca uwzględnioną została – 
oświadczam, że dobre chęci za spełniony przyjmuję uczynek,

 a zamawiając sobie uprzejmie łaskawe jego względy na przyszłość
     łączę zarazem zapewnienie wysokiego mego szacunku i poważania, 
     z jakim mam zaszczyt pozostać
         Sługą obowiązanym 

Goldszmit
1 Prośba została najprawdopodobniej spełniona; w recenzji H. S i e n k i e w i c z a  (bodaj 

jedynej) znajdziemy przytyk do gatunkowej hybrydyczności dziełka (proza, obrazek sceniczny, 
publicystyczny komentarz): „Gdyby określenie »ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra« nie było 
trywialnym i zużytym, powiedzielibyśmy, że Dramat  jest czymś »na kształt świdra«” („Gazeta 
Polska” 1881, nr 215).

10
Warszawa, dn. 7 sierpnia 1882 r.

redakcja
„Noworocznika Warszawskiego”

Szanowny Panie!
Dziś dopiero wybrałem się, by podziękować mu serdecznie za dwukrotną 

wzmiankę o zeszłorocznym moim „kalendarzu dla Izraelitów” w „Biesiadzie 
Literackiej” i „kłosach”1. Cieszy mię to tym więcej, o ile, że w zasadzie byłeś 
Szan[owny] Pan przeciwny rzeczonemu wydawnictwu, gdym przystępował do 
niego2.

Jako świadomy tego rodzaju wydawnictw, zapewne domyślasz się Pan łatwo, 
że „kalendarz” przyniósł mi w darze straty materialne tylko. moralną za to korzyść 
odniosłem niemałą. Skromna albowiem moja praca z zapałem nieomal przyjętą 
została w „pałacach możnych” i „lepiankach ubogich”, u chrześcijan, i u Żydów3. 
Pragnąc tedy, ile mych sił i możności być użytecznym swym ziomkom i swemu 
rodzinnemu krajowi, kontynuuję dalej to wydawnictwo, które w roku obecnym 
nosić jednak będzie zmienioną nazwę: nie „kalendarz dla Izraelitów”, ale „Nowo-
rocznik Warszawski”4. Uczynić mi to kazały względy niejawne5 oraz życzliwa rada 
osób kompetentnych.

W tym też celu udaję się z uprzejmą prośbą do Szan[ownego] Pana o łaskawe 
dostarczenie mi jakiego artykuliku do rzeczonego wydawnictwa. Znajdziesz Pan 
w nim albowiem godnych siebie towarzyszy. Znając mój „kalendarz Izraelski”, 
znasz Pan zarazem tendencję i ducha, jaki „Noworocznik” mój ożywiać będzie. 
Jednać chcę – godzić – łączyć – do ogólnej doprowadzić harmonii dzieci jednej 
ziemi, jednego kraju mieszkańców.
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Nie idzie mi bynajmniej o rzecz obszerną. „mistrz pióra” w krótkich słowach 
potrafi wypowiedzieć i streścić to, na co inni tomów całych nieomal potrzebują. 
Pański list o smutnej pamięci wypadkach grudniowych, umieszczony w „kłosach”6, 
więcej daleko oświecił i nauczył, aniżeli stosy całe zapisanych kart i arkuszy w tzw. 
„kwestii żydowskiej”.

Honorarium, oznaczone przez Szan[ownego] Pana, z podziękowaniem nie-
zwłocznie wysłać nie omieszkam.

mam nadzieję, że nie odmówisz Pan ze względu bodaj na cel sam uprzejmej 
niniejszej prośbie.

         Zostaję z wysokim szacunkiem
                  Sługa

Goldszmit

Dramat rodzinny w pewnych kołach tutejszych zyskał uznanie pewne.
1 W „Biesiadzie Literackiej” (1881, nr 311) znalazła się w Listach  z  zakątka następująca 

wzmianka: „Doszedł nas dzisiaj król kalendarzy, kalendarz Ungra, równie ozdobny, w treść obfity 
jak w latach poprzednich. Ze wszech stron nadbiegają te roczniki, których bodaj w tym roku więcej 
się ukaże niż kiedy. Dwa z nich wyszły w Wilnie, orzeszkowej i Zawadzkiego, w krakowie mił-
kowskiego z opłatkiem dla amerykanów, p. Parczewski wydał osobny dla łużyczan, p. Goldszmit 
dla Izraelitów”. W „kłosach” (1881, nr 860) pisarz powtórzył opinię z listu do Jakuba Goldszmita, 
zacytowaną tu w przypisie 1 do listu 6: „Potrzeba wyłącznego kalendarza dla Izraelitów, na rok 5642, 
wydanego w Warszawie przez Jakóba Goldszmita, wyznajemy otwarcie – zdawała się nam wątpliwą. 
Wszystkie nasze kalendarze zawsze uwzględniały potrzeby osób wyznania mojżeszowego i mieści-
ły święta i wiadomości o obchodach, postach itp., a że wszelkie wydzielanie się ze społeczeństwa 
uważamy za szkodliwe – i ten kalendarz odrębny, jak odrębna szkoła, jak wszelkie prawo wyjątkowe, 
tam, gdzie do jedności dążyć potrzeba – nam nie widział się potrzebnym; jednakże ze względu na 
to, że on ma wyrugować kalendarze niemieckie [...], znajdujemy go usprawiedliwionym. Już samo 
słowo wstępne pani orzeszkowej kalendarzowi temu nadaje niepospolitą wartość. Dobór innych 
artykułów [...] bardzo staranny i dobry...”

kraszewski przywiązywał dużą wagę do kalendarzy, poświęcał im stałe miejsce w koresponden-
cjach. W „Biesiadzie Literackiej” (1881, nr 315) napisał: „Czytają kalendarze ci, co nic nie czytają. Po 
elementarzach kalendarz to apostoł cywilizacji”. W wielu z nich zamieszczano jego teksty, niektóre 
kalendarze sam redagował (np. wydany przez Warszawskie towarzystwo Dobroczynności á1863ñ).

kalendarze niemieckie (podobnie jak język niemiecki) były w Polsce rozpowszechnione zwłasz-
cza wśród Żydów sympatyzujących z Haskalą (wywodzącą się z Niemiec). Encyklopedia powszech-
na S. o r g e l b r a n d a  (t. 13 á1863ñ) podaje (pod hasłem Kalendarze), że zanim zaczęto drukować 
w Warszawie kalendarze dla „starozakonnych”, sprowadzali „Izraelici polscy zagraniczne, obejmu-
jące tylko datę Hebrajczyków. W 1824 J. tugenhold wydał pierwszy porządny kalendarz hebrajsko-
-polski, w którym obok daty starozakonnych w dwóch osobnych rubrykach umieszczana była data 
chrześcijańska, starego i nowego stylu”. kalendarze niemieckie publikowano w Warszawie także dla 
odbiorców chrześcijańskich (np. w latach 1829–1830, 1850–1863). Być może, jakieś kalendarze 
niemieckie wydawał w latach pięćdziesiątych XIX w. ktoś ze środowiska dawnej synagogi „niemiec-
kiej”, zanim po przybyciu Jastrowa zaczęto wygłaszać tam kazania po polsku. W istniejącej równo-
legle synagodze „polskiej” (przy ul. Nalewki) jej kaznodzieja – kramsztyk, zainicjował też polski 
„kalendarz dla Izraelitów na rok od Stworzenia Świata 5631” (Warszawa 1870), który miał powtór-
ną edycję w roku następnym; w układzie trójkolumnowym podawano tu datownik żydowski, rzym-
skokatolicki, prawosławny, a obszerne materiały o żydowskich świętach i historii żydowskiej były 
redagowane także z myślą o polskim odbiorcy. Podobny charakter miał „kalendarz dla Izraelitów 
na rok Przestępny 1877/78, od Stworzenia Świata 5638” – pod redakcją F. Straucha. Wydawano też 
liczne kalendarze w języku żydowskim.

Z uwzględnianiem części kalendarzowej żydowskiej w polskich kalendarzach było różnie. 
Najczęściej podawano tylko same święta żydowskie w niewielkiej ramce u dołu każdej stronicy 
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kalendarzowej. Wyjątek stanowił „Noworocznik Ilustrowany dla Polek”, nakładem księgarni Polskiej 
adama Dzwonkowskiego, gdzie początkowo (1861–1862) zaznaczano tylko święta żydowskie, 
później (1863) dano osobno cały kalendarz żydowski, z nazwami polskimi po jednej stronie, po 
drugiej – nazwami hebrajskimi (alfabetem hebrajskim), przy czym niektóre ważniejsze święta trans-
literowano (np. Jom Kippur). Prócz tego u dołu każdej stronicy umieszczano stałą rubrykę Zdania 
i myśli talmudystów. W tymże roczniku – obszerny artykuł D. Neufelda, redaktora „Jutrzenki”, ob-
jaśniający pochodzenie i znaczenie najważniejszych świąt i uroczystości żydowskich, także tekst 
a. J. Cohna na podobny temat. W każdym niemal roczniku znajdowały się prace kraszewskiego. 
Informację o roczniku 1863 odnotowano z zadowoleniem w „Jutrzence” (1863, nr 3), wzmiankując, 
że umieścić go można na czele kalendarzy, w których kwestia żydowska „obszerniejsze przybiera 
rozmiary”, przedstawia „zjednoczenie kalendarskie dwóch wyznań, jakie nawet rzadko w dziełach 
tego rodzaju za granicą wychodzących spotykać można”.

2 Zob. list 6, przypis 1.
3 krytycznie przyjęła „kalendarz dla Izraelitów” prasa związana z obozem pozytywistów. 

W roku 1881 w „Prawdzie” (nr 45) sam a. Ś w i ę t o c h o w s k i  w artykule Liberum veto zganił 
„logikę »zbliżenia mieszkańców jednej ziemi«, która popchnęła p. J. Goldszmita do wydania osob-
nego »kalendarza dla Izraelitów«. Bo jeżeli wydawca przytoczone zdania kraszewskiego: »Jestem 
stanowczo przeciwny osobnym szkołom, instytucjom i w s z y s t k i e m u, co wyłącza, odosabnia 
i rozdział dawny uwiecznia i utrwala; potrzeba zlewać, łączyć, równać, a nie – utrwalać odosobnie-
nie na różnicy wyznań oparte« – jeżeli, mówię, p. Goldszmit podziela tę zasadę, to jakim sposobem 
odczuł potrzebę wydania kalendarza d l a  I z r a e l i t ó w, w którym nowy rok zaczyna się według 
rachuby europejskiej 24 września, nazywa się po hebrajsku Rosz Haszana, a jest z kolei 5642-im, 
i w którym p. k. Hertz przy pomocy kraszewskiego grzmi na odosobnianie Żydów? Zagadka ta jest 
tym trudniejsza do rozwiązania, że Żydzi, którzy mogą czytać artykuły p. orzeszkowej i poezję 
p. Gomulickiego, mogliby również poprzestać na ogólnym kalendarzu i rachować czas od 1 stycznia”. 
Wtórowały mu „Nowiny” (1881, nr 295) w rubryce Wiadomości bieżące: „Przeciwni wszystkiemu, 
co nosi cechy separatystyczne, nie możemy powinszować p. Goldszmitowi, redaktorowi kalendarza 
»dla Żydów« szczęśliwego pomysłu. mimo starannej redakcji, mimo powieści i poezji z postępowy-
mi i obywatelskimi zasadami, musimy uznać ten kalendarz za bardzo niefortunny środek cywilizowa-
nia Żydów. Wszystkie pomieszczone w nim prace, nie wyłączając pięknej przedmowy p. orzeszkowej, 
mogłyby być bardzo cennym nabytkiem dla każdego ogólnego kalendarza, gdzie wpływałyby daleko 
skuteczniej na Izraelitów, a z drugiej strony, na masy żywiące nieuzasadnioną do Żydów niechęć”. 
Przychylnie powitały „kalendarz dla Izraelitów” pisma: „echo” (1881, nr 247) i „Izraelita” (1881, 
nr 39); o części kalendarzowej milczały. W „Izraelicie” osobny passus poświęcono tekstowi orzesz-
kowej, podkreślając, że „rozbierana tu jest racjonalnie kwestia odrębności religijnej i plemiennej 
Żydów” i wskazany „szkopuł, zawadzający dotychczas zlaniu się [...] Izraelitów z resztą narodu”.

4 Dokładny tytuł brzmi: „»Noworocznik Warszawski na rok Zwyczajny 1883« pod redakcją 
Jakuba Goldszmita, drukiem Władysława Szulca i S-ki, ul. Niecała 1”. trudno powiedzieć, by „No-
worocznik” był po prostu kontynuacją „kalendarza dla Izraelitów”: jego część właściwa nie zawie-
rała już osobnego datownika żydowskiego, co tak charakteryzowało tamtą publikację, podawało się 
tu tylko ważniejsze święta żydowskie w sposób, jaki utarł się w zwykłych kalendarzach (zob. tu 
przypis 1). W części literackiej „Noworocznik” mieścił: J. I. k r a s z e w s k i e g o  Z księgi krajo-
brazów. W lasach; wiersz H. H e i n e g o  o inc. „Skądże łezka ta samotna” (tłumacz nie podany); 
J. k o t a r b i ń s k i e g o  Dwa wspomnienia  pośmiertne.  (Włodzimierz Wolski  i Karol Miarka); 
e. o r z e s z k o w e j  Perpetuum mobile (fragment broszury O Żydach i kwestii żydowskiej áWilno 
1882ñ); Nie sprzedam ziemi! (informacja w przypisie: „wiersz pochodzi z »Gazety Świątecznej«, 
pisma ludowego pod kierunkiem znanego ze swych użytecznych, popularnych prac p. kazimierza 
Promyka ák. Prószyńskiegoñ”); F. Wa l i s z e w s k i e g o  tekst pt. Pajac. Szkic z bruku warszaw-
skiego; wiersz W. G o m u l i c k i e g o  Z niskich lotów; podpisany przez k r e t a  tekst Na dobie 
(szkic moralistyczny); wiersz J. k o r w i n a  Odwieczna historia; streszczenie dzieła dra Samuela 
(prof. Uniwersytetu edynburskiego) dokonane przez Jakuba G o l d s z m i t a: Najważniejszy okres 
w  życiu dziecięcia. Parę uwag dla  rodziców  i opiekunów; Karmelkowy wiersz, podpisany: el...y 
[a. a s n y k]; marii-elżbiety [k a m i ń s k i e j] „Nie płacz, dziewczę!...” (Z pośmiertnych poezji); 
Jakuba G o l d s z m i t a  W sprawie ubezpieczeń życiowych.

Na końcu spis publikacji redaktora: Z życia żydowskiego (dochód przeznaczony na rzecz ochro-
ny XVII dla Chłopców Izraelskich w Warszawie); Słówko o ważności Stowarzyszenia Subiektów 
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Handlowych w Warszawie (dochód na rzecz kasy wdów i sierot po subiektach handlowych pozosta-
łych); Dramat rodzinny, studium w kwestii kobiet upadłych, czyli tzw. magdalenek i... magdalenia-
rzy (z wierszowaną dedykacją J. I. kraszewskiemu); Dobroczyńca, jakich mało. Ksiądz Stanisław 
Staszic jako filantrop i mąż stanu. Szkic biograficzny na najnowszych źródłach oparty. Z całkowitym 
wypisem  testamentu nieodżałowanego filantropa oraz portretem  jego; „Em-Ka”. Maria Elżbieta 
(Kamińska). Wspomnienie biograficzne; „kalendarz dla Izraelitów [...]”.

Jakub G o l d s z m i t  tekst orzeszkowej opublikował za zgodą autorki. W liście do niej z 5 VII 
1882 (na papierze firmowym z nadrukiem: „redakcja »kalendarza Izraelskiego« w Warszawie, ul. 
elektoralna 7a”) pisał: „[proszę o] jeden krótki zresztą ustęp z rzeczonej pracy Pani, ten mianowicie 
(w streszczeniu), gdzie zastanawiasz się Pani nad tym: »co chrześcijanie dla rozwiązania kwestii 
żydowskiej czynić powinni«. mniemam albowiem, że tego rodzaju kwestia i pytanie jak najczęściej 
powtarzane być powinny, a jakkolwiek praca Pani jest świeżą i dość upowszechnioną, toć jednak t ą 
d r o g ą  większej jeszcze popularności dostąpić może” (archiwum elizy orzeszkowej IBL PaN, 
rkps 800). korespondencja na ten temat toczyła się jeszcze w dwóch dalszych listach z tego roku (28 
VII i 2 VIII). W liście z 31 V 1885 jest prośba o pozwolenie wykorzystania rzeczonego urywka 
w odczycie, projektowanym w Sandomierzu na rzecz miejscowych biedaków żydowskich, poszko-
dowanych w pożarze. Podziękowanie za pozwolenie – w liście z 12 VII. W późniejszej korespon-
dencji (list z 23 II 1887) wspomina się, że odczyt ów był zatytułowany: Co my, chrześcijanie, dla 
Żydów właściwie czynimy – cośmy raczej czynić powinni (archiwum elizy orzeszkowej IBL PaN, 
rkps 800). ten sam fragment rozprawy O Żydach i kwestii żydowskiej ukazał się w piśmie „Izraelita” 
(1882, nry 48–50). rozprawa powstała w odpowiedzi na warszawskie rozruchy antyżydowskie (zob. 
tu przypis 6). Wcześniejsze Wstępne słowo, zamieszczone w „kalendarzu dla Izraelitów” (zob. list 5, 
przypis 5), o r z e s z k o w a  skreśliła pod wpływem rosyjskich pogromów (list 5, przypis 2; zob. 
też o r z e s z k o w a, Publicystyka społeczna, s. 340, 349–351).

5 Lekcja niepewna, ponieważ słowo napisane jest niewyraźnie. 
6 Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego. Luty 1882. Z powodu wypadków grudniowych w War-

szawie. „kłosy” 1882, nr 870. „Wypadki grudniowe” to rozruchy antyżydowskie, które miały miejsce 
w Warszawie w dniach 25–27 XII 1881. Zaczęły się od paniki, spowodowanej pogłoską o pożarze. 
W kościele św. krzyża stratowano wtedy i raniono kilkudziesięciu uczestników mszy świętej. W po-
wstały tumult wdali się prowokatorzy, którzy skierowali motłoch przeciwko Żydom (była to część 
policyjnych prowokacji w całym Cesarstwie rosyjskim). Przez dwa dni rabowano, lżono i bito; po-
szkodowanych było około dwa tysiące żydowskich rodzin. Ubolewając nad tym, co zaszło, kraszew-
ski powoływał się na wcześniejsze o 20 lat „zbratanie polsko-żydowskie” i pisał, że „wyznaczyło 
[ono] kierunek, w jakim iść należało. W jednym słowie »braterstwo« zamykało się wszystko”. Dalsze 
uwagi były krytyką modelu asymilacji, który domagał się bezwzględnego zlania obu narodowości 
w przekonaniu, że „siła państwa zależy od jego jednolitości – religijnej i narodowej. obecnie, gdy 
indywidualizmy wszelkie domagają się swych praw, zasada ta musi ustąpić swobodnemu rozwojowi 
wszystkich sił i zjednoczeniu na podstawie harmonii, a nie zniwelowania i sprowadzenia gwałtowne-
go do zgubnej jednostajności. rozmaite pierwiastki mogą harmonijnie się zlewać, wzajem dopełniać 
i żyć w doskonałej zgodzie. Nie asymilować trzeba i pochłaniać, ale łączyć i godzić. Bo konsekwen-
cją może być »państwowy socjalizm« i zniwelowanie wszystkich jednostek do jednej miary”. (Po-
dobne głosy odzywały się też czasami wśród integracjonistów, ale były odosobnione i nie znajdowa-
ły kontynuacji w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Np. Wychowanie konfesjonalne. „Jutrzenka” 
1862, nr 41: „kiedy Izrael umiał uwydatnić swoją indywidualność, trwał, gdy lekce sobie ważył 
swoją indywidualność religijną – marniał”.)

oburzenie wyrażano jednomyślnie w całej prasie pozytywistycznej, i nie tylko. Wyrazy współ-
czucia napływały z miast Lwowa, krakowa, Stryja. Zainicjowana akcja pomocy przyniosła w ciągu 
paru dni około 100 tys. rubli. W „Przeglądzie tygodniowym” (1882, nr 1/2) pisano: „musimy utrzy-
mać naszą solidarność ze wszystkimi współobywatelami, bez różnicy religii, [...] zamanifestować 
potępienie gwałtów”. Potępił je też H. S i e n k i e w i c z  (Z powodu ostatnich wypadków. „Słowo” 
1882, nr z 6–7 I), podkreślając potrzebę „współistnienia na zasadach wyznaczonych przez Deka- 
log, ważny dla obu nacji”. W liście do kraszewskiego z 8 I napisał: „Pragnąłbym bardzo usłyszeć 
słówko opinii Sz[anownego] Pana o artykułach naszych [pisane były razem z żoną, marią; podpi- 
sane m. – B. W.] zatytułowanych Z powodu ostatnich wypadków. tu bardzo się podobają” (w: 
H. S i e n k i e w i c z, Listy. t. 3, cz. 2. oprac., wstęp, przypisy m. B o k s z c z a n i n. Warszawa 
2007, s. 297).
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11

Warszawa, dn. 18 sierpnia 1882 r.
redakcja
„Noworocznika Warszawskiego”

Szanowny Panie!
Na list Jego z dn. 10 b[ieżącego] m[iesiąca] uważam za miły swój obowiązek 

najuprzejmiej podziękować za łaskawą a tak zaszczytną dla mnie obietnicę zasi-
lenia bieżącego „Noworocznika” mego jakąś pracą czy raczej artykułem Jego 
pióra1. 

Wdzięczen niewymownie za dobitny ten objaw życzliwości, jako też i solidar-
ności z ideą, jaką w skromnej mej pracy przeprowadzać się staram – śmiem zara-
zem najuprzejmiej upraszać o łaskawe, ile możności, przyspieszenie wysyłki, a to 
w myśl starodawnego owego przysłowia: „bis dat, qui cito dat”2.

Szczęśliwym będę, jeżeli mi się kiedykolwiek w życiu nadarzy sposobność 
rewanżu w jakikolwiek sposób.

      Z uszanowaniem
         Sługa obowiązany

Goldszmit
1 Zob. list 10, przypis 4.
2 „Dwa razy daje, kto prędko daje”.

12

Warszawa, dn. 14 września 1882 r.
Jakób Goldszmit
adwokat
elektoralna nr 7a

Szanowny Panie!
Z góry już przepraszając za me musowe natręctwo i powołując się na łaskawe 

Pańskie przyrzeczenie w Szanownym piśmie Jego z dnia 10 sierpnia r[oku] b[ie-
żącego], mam zaszczyt najuprzejmiej – przypominając się Jego pamięci – upraszać 
zarazem o łaskawe nadesłanie pracy swej do mego „Noworocznika”.

otwarcie oświadczam, że nie byłbym na tyle śmiały, aby się aż przypomnieć, 
wiedząc aż nadto dobrze, że zwykłeś Szanowny Pan święcie dotrzymywać swoich 
przyrzeczeń – do skreślenia jednak listu niniejszego zmusił mię niejako p. Szulc1, 
niegdyś zecer drukarni Pańskiej w Poznaniu, obecnie zaś właściciel jednej z pierw-
szorzędnych drukarni tutejszych, u którego „Noworocznik” mój się drukuje 
i który twierdzi, że zwłoka w drukowaniu złożonego już materiału, spowodowa-
na oczekiwaniem na pracę czy artykuł Pański – znaczną robi mu dystrakcję.

Jeszcze raz tedy najmocniej przepraszając za moje natręctwo, jestem przeko-
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nany, że Szanowny Pan prośbie mojej odnośnie [do] przyspieszenia przesyłki ła-
skawie zadość uczynić raczy.

    łączę zarazem zapewnienie
        wysokiego szacunku i poważania
            Sługa obowiązany

Goldszmit

1 Władysław S z u l c  w r. 1875 przybył z Poznania do Warszawy, od 1879 r. wspólnik dru-
karni na ul. Niecałej 1, od 1881 r. wyłączny jej właściciel, drukował nakłady Centnerszwera, Ge- 
bethnera i Wolffa, Prószyńskiego, Ungra, także wydawnictwa własne oraz czasopisma „Słowo”, 
„Ziarno” i inne. 

Drukarnia kraszewskiego mieściła się w Dreźnie (zakupiona i przewieziona z Poznania 
w r. 1868). miała na celu ożywienie polskiego piśmiennictwa. Pierwszą jej publikacją było kazanie 
P. S k a r g i  O miłości ojczyzny.

13

Warszawa, dn. 27 XI 1882 r.
redakcja
„Noworocznika Warszawskiego”

Szanowny Panie!
Spieszę dziś dopiero, po trzech blisko miesiącach milczenia, spełnić Pańskie 

żądanie i przesłać mu w załączeniu trzy egzemplarze odbitki pięknego Jego arty-
kuliku Z księgi  krajobrazów1. Wstyd mi za to opóźnienie, ale Bóg świadkiem, 
pochodzi ono nie z mojej winy, a tylko z winy drukarni p. Szulca, gdzie się dru-
kuje mój „Noworocznik”. ani wyobrazić sobie nie można nawet, jaki nieład 
i chaos panuje w owej drukarni. Niesłowność, niezaradność, brak wszelkiego 
systematu, negliżowanie interesów osób trzecich, niedbalstwo wreszcie – oto 
charakterystyczne cechy drukarni p. Szulca. Istotnie, żałować mi szczerze przy-
chodzi, że zapowiedziany nagły wyjazd p. Ungra z kraju przeszkodził mi drukować 
tam, gdzie drukuję zawsze i gdzie inaczej zupełnie aniżeli pan Szulc rzeczy trak-
tują. Najlepszym dowodem prawdziwości mego twierdzenia posłużyć może ta 
okoliczność, że „Noworocznik” mój dotychczas jeszcze nie ukazał się wcale 
w druku i że najwyżej za dobry tydzień dopiero jest drukowany. No, ale dajmy 
temu pokój.

Jednocześnie z niniejszym posyłam Szanownemu Panu pod banderolą dwa 
świeżo pod redakcją moją wyszłe kalendarze na rok 1883: „Domowo-Gospodarski”2 
(kop. 15) oraz familijny „Warszawianin”3 (kop. 12,5), z uprzejmą prośbą o uczy-
nienie w jednej ze swoich korespondencji wzmianki o takowych. Nie są to bynaj-
mniej żadne wydawnictwa spekulacyjne, ale ożywione chęcią służenia „dobru 
ogólnemu”. Przekona Szan[ownego] Pana o tym sama treść artykułów, dobór 
współpracowników, jako też i cena kalendarzy, bynajmniej na zyski nie obracho-
wana żadne.

obecny wydawca „Wędrowca”, (żołnierz i pedagog) prof. Wincenty Dawid4, 
objawił zamiar przedrukowania w „Wędrowcu” Pańskiego artykuliku W lasach5. 
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Jeżeli Szanowny Pan na to przystać raczysz, to prosiłbym o łaskawe zakomuniko-
wanie mi warunków, na jakich rzecz ta dopełnioną być może.

W końcu niech mi wolno będzie zapytać o szacowne Pańskie zdrowie? Czy 
już w zupełności aby powróciło, co daj Boże!

raz jeszcze dziękując uprzejmie za łaskawą uczynność
     łączę zapewnienia mego szacunku
      i zostaję 
               Sługą obowiązanym

Goldszmit
1 Zob. list 10, przypis 4. 
2 „kalendarz Domowo-Gospodarski” wychodził w latach 1870–1899, pod redakcją Jakuba 

Goldszmita pozostawał w latach 1882–1885 (wcześniej i później redaktor nie podany); ukazywał się 
równolegle z „kalendarzem dla Izraelitów” (1881/82) i „Noworocznikiem Warszawskim” (1883) 
oraz „Warszawianinem” (zob. tu przypis 3). Jego część kalendarzowa była taka jak w „Noworocz-
niku” oraz innych kalendarzach tego typu, przeznaczony był więc dla odbiorców chrześcijańskich, 
czytelników z małych miast i miasteczek, może też ze wsi. W części literackiej problem żydowski 
prezentowały następujące teksty: 1883 – Jeden z największych finansistów naszej epoki, podpisane: 
J. G o l d s z m i t  (fragment broszurki Józefa Goldszmita, wydanej w serii „Wizerunki Wsławionych 
Żydów XIX Wieku”. 2: Achilles Fould. Warszawa 1869. Pierwodruk: „kłosy” 1867, nr 127); 1884 
– Ksiądz Adam Jakubowski, podpisane: Jakub G o l d s z m i t  (wspomnienie pośmiertne o znajomym 
księdzu, jego polemikach z „Przeglądem katolickim” za zjadliwe artykuły o Żydach: „Nie jątrzyć 
i waśnić – były jego słowa wyrzeczone krótko przed śmiercią do piszącego niniejsze wspomnienie 
– ale jednać i godzić jednej ziemi mieszkańców powinno być naczelnym zadaniem prasy. miłość 
bliźniego, tolerancja przekonań religijnych – to podstawowe prawidło, to zasadniczy przepis zarów-
no Starego, jak też Nowego Testamentu. Cześć kapłanowi, który w ten sposób pojmował i wypełniał 
piękne swe powołanie!”); Na czasie. Głos Żyda-Polaka, podpisane: S. z Wiślicy, Żyd-Polak („w s p ó l-
n e j  z g o d y, w s p ó l n y c h  u s t ę p s t w  – w s p ó l n e g o  p o b ł a ż a n i a  – w s p ó l n e j 
b r a t e r s k i e j  m i ł o ś c i  nam potrzeba, a wówczas dopiero tzw. »kwestia żydowska« zniknie 
z horyzontu naszego”). redaktor zamieścił w „kalendarzu dla Izraelitów” jeszcze następujące teksty 
własne: 1882 – „Dzień wielki”. Urywek z papierów obłąkanego oraz Z księgi  legend (fragment) 
z dedykacją: „Najukochańszej mojej andziulce w pamięć lepszych czasów poświęcam” (treść paru 
legend historycznych związanych z Lublinem; przedruk z „kalendarza Lubelskiego” 1876); 1883 
– Maskarada. Facecja z oryginalnego wydarzenia spisana przez Jakuba Goldszmita; 1884 – Wacław 
Aleksander Maciejowski, szkic biograficzny podpisany: –ig–; „Stręczyciele małżeństw”. Obrazek 
z  życia Żydów na partykularzu,  skopiowany z  rzeczywistości przez Jakuba Goldszmita (przedruk 
z tomiku pt. Z życia żydowskiego) (zob. list 1, przypis 1), zawiera dedykację: „Pani aspazji andrasz 
w dowód wysokiego poważania i szacunku obrazek niniejszy poświęca autor. Grudzień 1880 r., 
kolno”, oraz wstęp informujący, że celem trudu „skromnego literata-dziennikarza” jest tu przybli-
żenie czytelnikowi pewnych obyczajów i wierzeń żydowskich. Prócz tego w każdym roczniku 
znajdował się anons o publikacjach redaktora: „Wydawnictwo Jakuba Goldszmita w Warszawie, ul. 
elektoralna 7a, poleca wydane własnym nakładem [...]” (i tu mamy pozycje wymienione w „Nowo-
roczniku”, z niewielkimi zmianami w charakterystykach ázob. list 10, przypis 4ñ).

3 „Warszawianin”. kalendarz familijny na rok zwyczajny [...], pod redakcją Jakuba Goldsz-
mita, wychodził w latach 1882–1885. Jak wskazuje tytuł, przeznaczony był dla odbiorców z War-
szawy lub zainteresowanych Warszawą. Jego familijny charakter podkreślała rycina na okładce: 
rodzina zebrana przy stole z dwojgiem dzieci na ręku, dwójka starszych trzyma planszę z cyframi 
roku. Część kalendarzowa taka jak w „kalendarzu Domowo-Gospodarskim”. Problematyka żydow-
ska – słabiej prezentowana. Wśród ogłoszeń m.in. anonse pism: „Izraelita”, „Nowiny”, „kalendarz 
Lubelski”, oraz publikacji Jakuba Goldszmita (tych samych, co wymienione w przypisie 4 do listu 10). 
W części literackiej zwracają uwagę: wiersz Józefa G o l d s z m i t a  Nad grobem matki. (Cieniom 
Anny G. poświęcam) (przedruk pochodzi z książeczki tegoż pt. Córka handlarza. Obrazek z czasów 
ostatniej epidemii w Warszawie, skreślony przez [...]. Warszawa 1868 áz nazwą serii: „Biblioteczka 
Gawęd i opowiastek Żydowskich”ñ), opatrzony dedykacją: „Cieniom najukochańszej i najlepszej 
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matki, anny Goldszmit, zgasłej dn. 12 grudnia 1867, w dowód najgłębszej czci i przywiązania po-
święca wdzięczny syn”), Estetyczne znaczenie piękna w naturze. (Urywek), szkic podpisany: –ig–, 
oraz obszerny reportaż redaktora (1885) W Warszawie i o Warszawie. Z wrażeń prowincjonalisty 
(sprawozdanie z wizyty w teatrzykach ogródkowych, muzeach, kawiarniach i teatrach stolicy w dro-
dze z Lublina do Ciechocinka). Jest też fragment z broszury o Staszicu (zob. list 10, przypis 4), 
przedruk szkicu o Guzikowie (z publikacji Z życia żydowskiego), Z życia kobiety (dopełnienie po-
wiastki Dramat  rodzinny ázob. list 5, przypis 12ñ), fragmenty tłumaczeń Fizjologii  śmiechu 
H. S p e n c e r a  i O sympatii H. Wa l d a  (zob. list 14, przypisy 6–7), szkic o świeżo zmarłym 
przyrodniku i wynalazcy Wojciechu Jastrzębowskim (jego Aforyzmy o pracy drukowano w „kalen-
darzu Domowo-Gospodarskim” w r. 1884). Z prac innych autorów: wiersz B. a s p i s a, studium 
o zakładach dobroczynnych i stowarzyszeniach wzajemnej pomocy pt. Co stanowi istotę cywilizacji 
dra J. We i n b e r g a, szkic biograficzny W. k. Z i e l i ń s k i e g o  o lwowskim lekarzu i filantropie 
mojżeszu Bajzerze (przedruk: „tygodnik Ilustrowany” 1889, nr 257), proza L. m é y e t a. Po- 
chlebna wzmianka o „Warszawianinie” – w „Izraelicie” (1881, nr 48: „Najpiękniejszą jego ozdobą 
jest życiorys mojżesza Bajzera”); o „kalendarzu Domowo-Gospodarskim” – tamże (1881, nr 44).

4 Wincenty D a w i d  (1816–1897), długoletni nauczyciel lubelskich gimnazjów, za udział 
w konspiracji zesłany na kaukaz, gdzie odbywał służbę wojskową jako szeregowiec (1844–1853), 
literat, redaktor; czynny przy powstaniu i rozwoju pierwszych czasopism lubelskich („kurier”, 
„Gazeta”, „kalendarz Lubelski” ázob. list 1, przypisy 5–6ñ), okresowo pełnił także funkcję ich re-
daktorów, zasilał je też artykułami, podobnie jak prasę warszawską, w r. 1883 – redaktor „Wędrow-
ca”. ojciec Jana Władysława Dawida.

5 Jest to drugi człon tytułu utworu Z krajobrazów, nadesłanego do „Noworocznika Warszaw-
skiego” (zob. list 10, przypis 4). W bibliografii Nowy Korbut (t. 12. kraków 1966, s. 110) tytuł ten 
funkcjonuje bez członu W lasach, za to z podtytułem – Rękopis niewydany, pojawia się jako druko-
wany w „Przeglądzie Literackim”, dodatku do „kraju” (1887, nr 48); nie podaje się pierwodruku 
w „Noworoczniku Warszawskim”.

14

Warszawa, dn. 24 marca 84 r.
Dzielna, 13

Jakób Goldszmit
Czcigodny Panie!

Żałobna obwódka niniejszego listu najlepszym chyba będzie dowodem tego, 
iż od ostatniego mego pisma „burza losu”, szalejąc nieomal, przeszła nade mną. 
W szalonym onym pochodzie depcząc wszystko, zabrała mi ona w ciągu krótkie-
go czasu najukochańsze dziecię, zabrała mi najlepszą żonę, zabrała mi najdroższą 
siostrę1. opuściłem na czas dłuższy Warszawę i w odległym ustroniu, na łożu 
choroby, ciężką niemocą odpokutowałem silne wstrząśnienie, jakie skutkiem tego 
wszystkiego odniosłem. obecnie wracać dopiero poczynam do sił, do zdrowia, do 
pracy – jak rozbitek, który za sobą pozostawił wszystko, co miał najdroższego... 
Umarli niech spoczywają w grobie!...

Za święty tedy mój obowiązek poczytuję sobie w takim strasznym nieszczęściu 
z okazji świeżo minionego Świętego Józefa2 złożyć z serca płynące życzenia 
wszelkiej pomyślności i długich lat przy czerstwym zdrowiu. oby przewrotności 
niegodnych potwarców co najprędzej w właściwym ukazały się świetle3 i obyś 
nam uwolniony z niecnych intryg długo, długo jeszcze przodował i świecił owym 
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nieskazitelnym życiem, owymi zacnymi czynami, swą niezmordowaną, mrówczą, 
a obfitą w płody pracą. Co daj Boże!

Dziś dopiero dziękuję serdecznie za nadesłany mi artykuł Z księgi krajobrazów, 
który był ozdobą mojego „Noworocznika Warszawskiego” na r[ok] z[eszły]. Czy-
tałem nieprzychylną o nim (tj. o typograficznej jego stronie) wzmiankę Waszą 
w „Biesiadzie Literackiej”4 i niezmiernie mi to przykro było. Proszę mi jednak 
wierzyć, że nie moja w tym wina była. Zastępca mój przysłużył mi się w ten spo-
sób, a ja, mając ciągłą chorobę w domu i sam złożony chorobą, nie byłem w moż-
ności dopilnować tego żadną miarą. No, ale to już do przeszłości należy.

Jednocześnie z niniejszym przesyłam pod opaską świeżo wydaną przez Cent-
nerszwera5 w moim spolszczeniu broszurkę Józefa Walda O sympatii6, o której 
racz, Szanowny Pan, uczynić odpowiednią wzmiankę w swej korespondencji. Jest 
to pierwsza z szeregu dwunastu w tej – lub też pokrewnych tejże – materiach do 
druku przeze mnie przygotowanych broszur7, które rzeczona księgarnia w r[oku] 
[bieżącym] wydać zamierza.

Jeszcze raz tedy ponawiając moje z serca płynące życzenia, ściskam zacną 
dłoń Waszą i zostaję Szanownego Pana zawsze

obowiązanym Sługą
Goldszmit

1 Córeczka Jakuba Goldszmita, ania (andziulka, zob. dedykację dla niej w „kalendarzu Do-
mowo-Gospodarskim na rok 1882” przytoczoną tu w przypisie 2 do listu 13), chorowała na gruźlicę 
biodra; imię żony i okoliczności jej śmierci nie są znane; siostry były dwie: magdalena (mindla) 
G o l d s z m i t  r e j n e r o w a  oraz maria G o l d s z m i t  P i s t o l o w a. Nieznane są daty ich 
śmierci (ani urodzin). W świetle materiału zebranego przez F a l k o w s k ą  (op. cit.) wygląda, że 
obie żyły jeszcze w początkach XX wieku.

2 Dzień patronalny św. Józefa w kalendarzu katolickim przypada na 19 III, był to dzień imie-
nin pisarza.

3 19 II 1884 kraszewski otrzymał akt oskarżenia zarzucający mu szpiegostwo na rzecz Fran-
cji ze szkodą dla „dobra państwa niemieckiego”. Proces toczył się w Lipsku (maj 1884) i zakończył 
się skazaniem na trzy i pół roku twierdzy (pisarz odsiedział wyrok do listopada 1885, kiedy to, 
wypuszczony za kaucją, nie wrócił więcej do więzienia). Zmarł 19 III 1887, w dzień swoich imienin.

4 Nie udało się znaleźć tej wzmianki w „Biesiadzie Literackiej”. 
5 Gabriel C e n t n e r s z w e r  (1841–1917), księgarz i nakładca, wydawał polską klasykę li-

teracką (około 200 tytułów), opublikował pierwszy elementarz do nauki języka polskiego dla dzieci 
żydowskich. Zwolennik asymilacji, uczestnik powstania styczniowego.

6 H. Wa l d, O sympatii. Warszawa 1883. Nakład księgarni G. Centnerszwera, ss. 48.
7 W tłumaczeniu Jakuba G o l d s z m i t a  księgarnia ta wydała jeszcze dziełko H. S p e n- 

c e r a  Fizjologia śmiechu (Warszawa 1884). W „Noworoczniku Warszawskim” wśród zapowiedzi 
prac G o l d s z m i t a  widnieje też pozycja („pod prasą”): Henryk Heine. Studium biograficzno-lite-
rackie  (tłumaczenie, autor nie podany). o Heinem i jego stosunku do judaizmu pisał Goldszmit 
w „Izraelicie” w 1880 roku.
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Warszawa, dn. 23 listopada 1884
Jakób Goldszmit
adwokat
ulica Nowolipie 4

Czcigodny Panie!
Przed dwoma laty wydać Sz[anowny] Pan raczyłeś niepochlebny sąd w „Bie-

siadzie Literackiej” o mym „Noworoczniku Warszawskim”, a to z powodu nader 
zaniedbanego druku i lichego papieru1. Była to wina drukarza tut[ejszego], Szulca2, 
który przyjął na siebie obowiązek zajęcia się częścią techniczną mego wydawnic-
twa, albowiem podówczas chorowałem.

obecnie, przekształciwszy mój „Noworocznik Warszawski” na kalendarz 
gospodarski „rolnik”3, mam zaszczyt przysłać przy niniejszym jeden egzemplarz 
takowego z uprzejmą prośbą uczynienia łaskawie wzmianki w jednej z Pańskich 
korespondencji. „rewanż” ten wszak mi się należy od Szanownego Pana.

W każdym razie, jakkolwiek kalendarzowe wydawnictwo jest rzeczą zbyt 
drobną, aby nim zaprzątać uwagę Pańską, jestem jednak pewny, że „rolnika” ra-
czysz Szanowny Pan wyróżnić z szeregu moich innych tego rodzaju wydawnictw, 
a to ze względu na treść jego i nader niską cenę (20 kop.).

miło mi bardzo przy tej sposobności złożyć Szanownemu Panu życzenia 
zdrowia oraz upewnić Go o wysokim szacunku i poważaniu, z jakim mam zaszczyt 
pozostać

obowiązanym Jego sługą
Goldszmit

1 Zob. list 14, przypis 4. o trudnościach z porządnym wydrukowaniem tej publikacji mowa 
w liście 13 (z 27 XI 1882).

2 Zob. list 12, przypis 1; list 13.
3 „rolnik. kalendarz Gospodarski na rok Zwyczajny 1885”. Publikacja równoległa do „ka-

lendarza Domowo-Gospodarskiego” na rok 1885, z podobną częścią kalendarzową, rozbudowaną 
poradniczą i informacyjną – tyczącą rolnictwa i hodowli, przeznaczona, być może, dla czytelników 
„Gazety rolniczej”. W części literackiej m.in. szkic o św. Stanisławie kostce z drzeworytem, tłu-
maczenie Jakuba G o l d s z m i t a  z francuskiego anonimowej prozy Oryginalne błogosławieństwo. 
(Zdarzenie  prawdziwe) i prawdopodobnie jego pióra nie podpisany artykuł Cicha  instytucja – 
o Szpitalu dla Dzieci Bersohnów i Baumanów (w którym pracować miał później korczak). W ar-
tykule podkreśla się, że szpital zawdzięcza swe istnienie hojności jednej tylko rodziny, a jej zasłu-
gi zwiększa jeszcze okoliczność, że wszystkie wyznania są tu jednakowo uprawnione: szpital, 
podobnie jak przylegające do niego bezpłatne ambulatorium, jest dostępny dla pacjentów wszyst-
kich wyznań.
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A b s t r a c t

JakUB GoLDSZmIt’S LetterS to JÓZeF IGNaCY kraSZeWSkI
edited by 

BoŻeNa WoJNoWSka  
(Institute of Literary research of the Polish academy of Sciences, Warsaw)

the introduction to the letters treats of the writings of Jakub Goldszmit (Janusz korczak’s pa-
ternal uncle) in the role of assimilation movement activist, his relations with Józef Ignacy kraszew-
ski and his attitude to Jewish cases included into integration. 

Goldszmit’s creativity is described against Jewish-Polish literature, referred to here as literature 
of self-creation projected and supported in the weeklies such as “Jutrzenka” (1861–1863) and “Izra-
elita” (1866–1915). the papers were created from the perspective of Jewish authors in Polish and on 
Jewish matters, and made use of the conventions of the then literary culture. 

kraszewski’s favourable attitude towards the Jews from the period he edited the daily “Gazeta 
Codzienna / Polska” (1859–1862) was emphasised and highlighted, and linked to pro-civilising 
position and Polish-Jewish “uniting” against the background of pre-uprising manifestations (1861–
1862). the comparison of journalistic texts from “Jutrzenka” and “Gazeta” allows to discern that 
both authors search for close relations also in religion (monotheism, ethics of the Decalogue) and 
link some of its moral rules with enlightenment ideals (egalitarianism, brotherhood, human rights 
and human dignity).
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NOTATNIKI ALEKSANDRA WATA Z BEINECKE LIBRARY

Notatniki, o których mowa w tytule, znajdują się w zbiorze materiałów archi-
walnych autora Ciemnego świecidła w Beinecke Rare Book and Manuscript Libra-
ry w Yale University (New Haven, USA) i stanowią część Aleksander Wat Papers. 
Pisane na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku bruliony są 
prawdziwym skarbem dla kogoś, kto zajmuje się twórczością Wata. Zostały one 
„wyłuskane” z bogatego zbioru archiwalnego i są opracowywane w ramach projek-
tu badawczego Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu 1. Istnie-
nie notatników stwierdził kilka lat temu Ryszard Zajączkowski w artykule opubli-
kowanym w „Pamiętniku Literackim”, gdzie dokonał ich skróconego omówienia 2. 
Jednak nigdy wcześniej nikt nie próbował ich odczytywać, powierzchownie 
uznając ich nieważność dla całości dzieła Wata lub też – co bardziej prawdopo-
dobne – nie odczytywał ich ze względu na wielkie trudności z odszyfrowaniem. 
Charakter pisma poety jest niejednorodny, w poszczególnych notatnikach mocno 
zróżnicowany, tzn. miejscami jest ono czytelne, a czasami traci czytelność i staje 
się niemal niemożliwe do odszyfrowania. W niektórych wypadkach można przy-
puszczać, że wynikało to ze stanu zdrowia pisarza, często pogarszającego się 
gwałtownie samopoczucia, może również zażywanych środków farmakologicznych, 
ponieważ rozpoczęty czytelnym pismem tekst zaczyna nagle się rozmazywać, 
pękać syntaktycznie i semantycznie (urywana składnia, liczne skreślenia, popraw-
ki i dopiski na marginesach). Ta sprawa wiąże się ściśle z somatycznym doświad-
czeniem archiwum, które postaram się dalej objaśnić. Nieczytelność lub utrudnio-
na czytelność wynika też z eliptycznego charakteru zapisu, skrótów myślowych, 
równoważników zdań często pojawiających się w tekstach. Także i to decyduje 
o nieuchwytności i enigmatyczności sensów w nich zawartych, które można wy-
czytać z kontekstu lub też trzeba się ich domyślać opierając się na znajomości 
faktów biograficznych czy rozległych kontekstów kulturowych.

Teksty zawarte w notatnikach są bardzo silnie zróżnicowane: to zapiski biblio-
graficzne wskazujące na zainteresowania lekturowe Wata (politologia, socjologia, 
psychologia, psychoanaliza, historia, filozofia), liczne cytaty, z których część zo-

1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2011–2014, nr 11H 11 000880.

2 R. Z a j ą c z k o w s k i, W archiwum Aleksandra Wata. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1.
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stała później włączona do jego tekstów poetyckich i eseistycznych, fragmenty 
esejów, szkiców, próby filozoficzne, analizy sowietologiczne (obsesyjnie powraca 
Stalin jako temat główny), notatki o charakterze dziennikowym opatrzone datami, 
wypisy z gazet i czasopism. Zdarzają się teksty urwane, niedokończone. W nie-
których miejscach widać wyraźnie, że kartki zostały przez autora usunięte, wyrwa-
ne. Przeważnie nie są to skończone, dopracowane i gruntownie przemyślane teksty, 
w większości to pomysły, zarysy, zaledwie kontury, ale pokazują doskonale sposób 
myślenia i tworzenia, spiralną nielinearność zapisu (liczne powtórzenia, rekurencje 
tematyczne, podejmowane od nowa te same wątki). To swoisty przykład work in 
progress – niektóre teksty zawierają dopiski innymi kolorami atramentu, ołówkiem 
czy różnymi kolorami długopisów, pisakami bądź kredkami, są też miejsca, gdzie 
zmiana koloru świadczy po prostu o wyczerpaniu atramentu lub wkładu długopisu. 
Dowodzi to, że Wat wracał do poszczególnych zapisków, weryfikował je i wielo-
krotnie poprawiał. Tworzą one coś, co można by nazwać „wewnętrzną mapą” 
tekstów, po której czasami nie da się poruszać bez opracowania legendy znaków 
i zaznaczeń. Jest to również zbiór oznak (w rozumieniu semiotycznym tego, co 
pozornie wydaje się mało istotne, a co może uruchomić cały ciąg przyczynowo-
-skutkowy) i wskazówek, które otwierają wielowymiarową przestrzeń tekstualną.

Charakter zapisu w notatnikach poety ma bezpośredni związek z całością jego 
dzieła. Są to z reguły notatki ułożone nielinearnie, wiele z nich zawiera kilka wer-
sji tekstowych, liczne zmiany, przekreślenia, podkreślenia, zakreślenia na margi-
nesie (nieraz kilkakrotne), poprawki, dopiski na marginesach, przypisy. Stronice 
notatników stają się wskutek tego pages performatives – stronicami pisania/czy-
tania. Sposób sporządzania notatek oddaje doskonale model myślenia i działań 
twórczych. Z jednej strony, są to notatki, które miały posłużyć do dalszej pracy 
(np. bibliografia pozycji opatrzonych dopiskiem „do Berkeley”, dokąd Wat wyje-
chał w 1963 roku na zaproszenie The Center for Slavic and East European Studies 
przy University of California at Berkeley), ale – z innej strony – wśród nich poja-
wiają się teksty o charakterze wspomnieniowym, teksty autorefleksyjne czy nawet 
autobiograficzne, opatrzone datami i przypominające dziennikowe zapiski, które 
z powodzeniem dałoby się dołączyć do Dziennika bez samogłosek.

„Spiralna nielinearność”, wcześniej wspomniana, odzwierciedla w zapisie 
jedną z najważniejszych cech sposobu rozumowania Wata (widać to wyraźnie 
w Moim wieku, ale też w wielu innych tekstach, także poetyckich) – chodzi m.in. 
o gwałtowne przeskakiwanie od tematu do tematu, od myśli do myśli, o ciągłe 
rekurencje do motywów – jak mogłoby się wydawać – już wyczerpanych i za-
mkniętych, jednak roztrząsanych w innym miejscu po raz kolejny, w innym świe-
tle, a więc ciągle od nowa wzbogacanych.

Notatniki poety są swoistymi przed-tekstami (w rozumieniu zbliżonym do 
koncepcji Jeana Bellemin-Noëla w jego pracy Le Texte et l’avant-texte, poświęco-
nej brulionom jednego poematu Oskara Miłosza 3). Określenie „avant-texte” jest 
jednym z podstawowych terminów krytyki genetycznej (critique génétique, Ge-

3 J. B e l l e m i n - N o ë l, Le Texte et l’avant-texte. Les Brouillons d’un poème de Milosz. 
Paris 1972.
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netic Criticism) 4 stosowanym powszechnie do dzisiaj. Jego znaczenie w ujęciu 
Bellemin-Noëla przedstawia się następująco: „zbiór brulionów, rękopisów, doku-
mentów, »wariantów«, postrzegany pod kątem tego, co materialnie uprzedza 
dzieło traktowane jako tekst, i mogący tworzyć wraz z nim system” 5. Praca nad 
notatnikami Wata zbliża się tym samym do krytyki genetycznej i wiąże się z ana-
lizą oraz rekonstrukcją procesu pisania – chodzi tu o zapiski w notatnikach prze-
nikające do dzieł tego twórcy. Na podstawie notatników można prześledzić fascy-
nujące transformacje tekstów, począwszy od pierwotnych lektur, analiz dokonanych 
przez pisarza, notatek, szkiców, luźnych refleksji, aforyzmów, a na różnych wersjach 
tekstowych kończąc. Na tej zasadzie lektura słynnego i niezwykłego listu Machia-
vellego do Francesca Vettoriego i znajdujące się w jednym z notatników cytaty 
z listu przenikną do Pieśni wędrowca. Sam Wat w przypisie do Pieśni VIII wska-
zuje zresztą to „źródło”, jednak dopiero w notatnikach widać, jak zostało ono 
przemyślane, przekształcone i włączone do ostatecznej wersji tekstu. W przepisa-
ny przez Wata fragment listu wplecione są wtrącenia w języku polskim, oddające 
namysł nad samym tekstem Machiavellego. Dopiero po sczytaniu Pieśni VIII 
z fragmentami listu zapisanego w notatnikach widać wyraźnie, że cały tekst Wata 
jest skonstruowany na podstawie tego listu – jest właściwie wariacją na jego temat, 
a nawet palimpsestem – tekstem na(d)pisanym na tym właśnie liście Machiavel-
lego. Jeśli więc określimy fragmenty notatników Wata jako „przed-teksty”, to 
zgodnie z założeniami koncepcji Bellemin-Noëla trzeba je czytać wyłącznie wraz 
z tekstem, do którego się odnoszą 6.

W innym miejscu notatników odnajdujemy ślady lektury książki Henriego 
Decugisa, francuskiego ekonomisty i eseisty zajmującego się eugeniką, zatytuło-
wanej Le Vieillissement du monde vivant, z której zaczerpnął Wat motto do siódmej 
części Snów sponad Morza Śródziemnego. Także i w tym wypadku Wat wskazuje 
źródło, a jednak notatki, cytaty wypisane ze wspomnianej książki wraz z komen-
tarzami (nawiązania do „człowieka sowieckiego” i do Hoessa) w znaczący sposób 
rozszerzają relację intertekstualną, której nie bylibyśmy w stanie bez tych wska-
zówek odtworzyć. Podobnie ma się rzecz z komentowanymi wypisami z utworów 
Friedricha Hölderlina, Thomasa Edwarda Lawrence’a, Adama Mickiewicza, Wa-
cława Berenta, Sigmunda Freuda i wielu innych. Wszystkie cytaty z publikowanych 
tu notatników Wata zostały sczytane z odpowiednimi edycjami. Tam, gdzie było 
to konieczne, wprowadzono drobne korekty i uzupełnienia.

Praktyka sczytywania zapisków notatnikowych z konkretnymi utworami nie 

4 Wbrew obiegowym mniemaniom ten model krytyki rozwija się w sposób imponujący także 
i dziś. Odsyłam w tym miejscu do kilku prac opublikowanych w ostatnich latach: D. Va n  H u l l e, 
Textual Awareness. A Genetic Study of Late Manuscripts by Joyce, Proust, & Mann. Ann Arbor 2004. 
– Genetic Criticism. Textes and Avant-textes. Ed. J. D e p p m a n, D. F e r r e r, M. G r o d e n. 
Philadelphia 2004. – Genetic Criticism and the Creative Process. Essays from Music, Literature, 
Theatre. Ed. W. K i n d e r m a n, J. E. J o n e s. Rochester 2009. Z tego punktu widzenia ważny jest 
również ostatni numer czasopisma „Europe”, poświęcony M. Proustowi: mówi się w nim wiele na 
temat rozkwitu „genetyki tekstualnej” – zob. zwłaszcza artykuł J. R i s s e t  Documents d’une écri-
ture infinie. Les carnets, les esquisses („Europe” nr 1012/13 á2013, Août–Septembreñ).

5 B e l l e m i n - N o ë l, op. cit., s. 15.
6 J. B e l l e m i n - N o ë l, Psychoanalytic Reading and the Avant-texte. W zb.: Genetic Criti-

cism. Textes and Avant-textes, s. 31.
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ma na celu „przyszpilania” sensu danego tekstu, ustalania jakiegoś sensu ostatecz-
nego, definitywnej wykładni znaczenia, lecz raczej umożliwia odsłonięcie pracy 
sensu, a także rozbudowanie interpretacji, wzbogacenie jej o dodatkowe elementy 
rozszerzające znaczenie prostej aluzji i – jak mogłoby się zdawać – prostej relacji 
intertekstualnej. Tak więc krytyka genetyczna, ale nie w skrajnej postaci, w jakiej 
pojawia się np. u Geerta Lernouta, proponującego „filologię radykalną” („Radical 
Philology”) w opozycji do postulowanego przez Paula de Mana „return to philol-
ogy”, jak też w opozycji do francuskich badaczy z Institut des textes et manuscrits 
modernes (ITEM) pracujących nad dziełami Joyce’a w oparciu o teorie Jacques’a 
Lacana i Jacques’a Derridy 7. Nie ma tu miejsca na rozstrzyganie sporów, bardzo 
szczególnych zresztą, bo dotyczących twórczości Joyce’a i analiz jego rękopisów 
przy wykorzystaniu skrajnie różnych metod. Praca czysto filologiczna w oczywi-
sty sposób leży u podstaw wszelkich działań związanych z odczytywaniem no-
tatników Wata, którego teksty rękopiśmienne zmuszają do pokory, uważnego 
pochylenia się nad każdym zapisanym znakiem, nad każdym słowem, nad każdym 
znajdującym się na stronicach notatników zdaniem. Filologia zmusza do odpo-
wiedzialności za słowa, jaką bierze na siebie każdy, kto dokonuje transkrypcji 
tekstu rękopiśmiennego. Ale, jeśli w trakcie tej pracy dokonuje się jakiegoś waż-
nego odkrycia, to nie ma powodu, aby nie skorzystać z narzędzi, jakie podsuwa 
psychoanaliza, dekonstrukcja czy też krytyka genetyczna powiązana z psycho-
analizą, jak to się dzieje u Bellemin-Noëla, który łączy pojęcie avant-texte z po-
jęciem prélogique opracowanym przez Luciena Lévy-Bruhla w jego studium La 
Mentalité primitive. Pozycja badawcza opiera się w przypadku notatników Wata 
nie na tym, że przychodzi się do tekstu wyposażonym w instrumentarium teore-
tyczne, ale że skupia się w pierwszej kolejności na samym tekście, na pojedynczych 
słowach rozwijających się w ciągi znaczeniowe. Ten, kto przepisuje tekst rękopi-
śmienny – tak dzieje się przynajmniej w przypadku Wata – staje na samym po-
czątku bezradny przed pustą tablicą, którą mozolnie i z wielkim wysiłkiem musi 
zapełnić. Dopiero później przychodzi czas na teorie i możliwe rozwinięcia inter-
pretacyjne.

 
Co do podstaw działań edytorskich – to praca nad notatnikami Wata została 

powiązana z tzw. „transkrypcją genetyczną”. Jej doskonałym przykładem jest 
wydana ostatnio „tekstowo-genetyczna” edycja notatnika zawierającego rękopis 
drugiej części powieści Rilkego Malte 8. Chodzi, mówiąc w skrócie, o naoczne 
pokazanie procesu formowania tekstu. Skreślone warianty pozostawia się nie jako 
przykład negatywny, ślad zaniechanych, nieudanych wariantów tekstu, lecz jako 
wartość pozytywną, wyraz samoświadomości twórczej, wyrażającej się np. w dą-
żeniu do unikania patosu. Edycja rękopisu Maltego została zrealizowana pod 
kierunkiem Irmgard M. Wirtz, która zwraca uwagę na element nieciągłości, cha-
rakteryzujący „amfiladę myślowych pomieszczeń” poety, i na przemieszanie 

7 G. L e r n o u t, The „Finnegans Wake” Notebooks Radical Philology. W zb.: Genetic Stud-
ies in Joyce. Ed. D. H a y m a n, S. S l o t e. Amsterdam 1995.

8 R. M. R i l k e, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Das Manuskript des „Berner 
Taschenbuches”. [1:] Faksimile; [2:] Textgenetische Edition. Hrsg. Th. R i c h t e r, F. K o l p. Göt-
tingen 2012.
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różnych form gatunkowych 9. Z analogicznymi kwestiami mamy do czynienia 
w przypadku notatników Wata. Innym przykładem takiej praktyki jest znakomita 
edycja elektroniczna Madame Bovary Gustave’a Flauberta, opracowana na pod-
stawie rękopisu powieści przez Danielle Girard i Yvana Leclerca 10. Z kolei na 
rodzimym gruncie metodologicznie pokrewna jest edycja nieukończonego drama-
tu Elizy Orzeszkowej Wóz Żagornanta przygotowana przez Iwonę Wiśniewską 11.

Praca nad notatnikami Wata zmusza do refleksji na temat samego archiwum. 
Jak je dziś rozumieć, jakie nadać mu znaczenie? Jest to trudne pytanie, które sta-
wiają sobie dziś sami archiwiści, starając się – z różnym skutkiem – określić swój 
własny status 12. Na to samo pytanie próbują odpowiadać kulturoznawcy czy filo-
zofowie. W oczywisty sposób archiwum można traktować jako repozytorium 
faktów, te fakty jednak za każdym razem podlegają lekturze. Istotne jest to, kto 
tworzy archiwum, ale także to, kto i jak je czyta. Gayatri Chakravorty Spivak 
przywiązuje do tego szczególną wagę 13, zajmując się archiwami związanymi z Rani 
of Sirmur (archiwa stworzone przez białych żołnierzy i administratorów East India 
Company – powstaje w ten sposób przedmiot reprezentacji, który staje się rzeczy-
wistością Indii i który w istocie ma niewiele wspólnego z samą rzeczywistością, 
ulegającą całkowitej transformacji pod wpływem kolonializmu). Czytanie archiwum 
łączy się nierozerwalnie z etyką, z odpowiedzialnością etyczną, jaką bierze na 
siebie badacz zanurzający się w otchłaniach zbiorów archiwalnych. Z tego punktu 
widzenia bliskie jest mi szczególnie takie pojmowanie archiwum, jakie przedstawił 
Jacques Derrida w Mal d’archive: 

W znaczeniu enigmatycznym, które przypuszczalnie się wyjaśni (przypuszczalnie, ponie-
waż z istotnych przyczyn nie może tu być nic pewnego), kwestia archiwum, powtarzam, nie 
jest kwestią przeszłości, kwestią pojęcia dotyczącego przeszłości, które może lub nie może być 
do naszej dyspozycji, kwestią archiwizowalnego pojęcia archiwum, ale raczej kwestią przy-
szłości, prawdziwą kwestią przyszłości, kwestią odpowiedzialności, obietnicy odpowiedzial-
ności za przyszłość. Archiwum: jeśli chcemy wiedzieć, co ma to oznaczać, to dowiemy się 
o tym dopiero jutro. Być może. W pojęciu archiwum, podobnie jak w religii, w historii i w sa-
mej nauce pracuje widmowe posłannictwo, a jest to coś, co wiąże je z pojedynczym doświad-
czeniem obietnicy 14.

I rzeczywiście, archiwum to kwestia przyszłości. Archiwum jest miejscem 
tradycji, miejscem, w którym przeszłość tworzy teraźniejszość i przyszłość. To 
prawda, że wiąże się z odpowiedzialnością (etyka), z odpowiedzialnością za przy-

  9 I. M. W i r t z, Zur lyrischen Gestalt von Rilkes „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge”. 
„Quarto” nr 35 (2012), s. 22.

10 Les Manuscripts de „Madame Bovary”. Édition intégrale sur le Web. Na stronie: http://www.
bovary.fr/ (dostęp: 29 IX 2013).

11 E. O r z e s z k o w a, Wóz Żagornanta (nieukończony dramat). Wstęp, oprac. I. W i ś n i e w-
s k a. Warszawa 2012.

12 Zob. np. What are the Archives? Cultural and Theretical Perspectives: reader. Ed. L. C r a-
v e n. Aldershot 2008. – Beyond the Archives. Research as a Lived Process. Ed. G. E. K i r s c h, 
L. R o h a n. Carbondale 2008.

13 G. S p i v a k, The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives. „History and Theory” 
t. 24 (1985), nr 3 (October), s. 249.

14 J. D e r r i d a, Mal d’archive. Paris 1995, s. 55.
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szłość, bo to od nas zależy, jaki nadamy kształt temu, co samo archiwum w sobie 
kryje. „Archiwum” jest słowem pochodzącym od greckiego „arkhé”, oznaczają-
cego początek. To właściwe miejsce, od którego rozpoczynają się badania filolo-
giczne, historyczne czy socjologiczne. To jest miejsce, z którego wywodzi się 
podstawa faktów służących do układania historii i do budowania interpretacji. 
Archiwum łączy się ściśle z zasadą historyczną i ontologiczną, jest – w pewnym 
sensie – miejscem, gdzie zaczyna się praca hermeneutyczna. 

Archiwum – także to Aleksandra Wata w Beinecke Library – przedstawia sobą 
fascynujący obiekt badań. Trzeba jednak wysłuchać przestróg, które wypowiada 
Dominick LaCapra na temat archiwizmu entuzjastycznego i bezkrytycznego. Tego 
rodzaju archiwizm łączy się często z pretensjami hegemonicznymi, samo archiwum 
staje się fetyszem, jako takie tworzy substytut tej dawnej rzeczywistości, która dla 
historyka jest „zawsze już stracona” 15.

Przy pracy nad archiwum Wata trudno opanować emocje. Bezpośrednie ob-
cowanie z dokumentami z archiwum wiąże się ze wspomnianym wcześniej do-
świadczeniem somatycznym. Idzie głównie o sprawę dotyku, dotykania tych samych 
stronic, zapisanych ręką twórcy. Nie ma w tym naiwności ani emfazy. Dokumen-
ty z archiwum Wata – dokumenty z każdego archiwum – wytwarzają specyficzną 
aurę, w której dokonuje się i spełnia doświadczenie somatyczne. W oczywisty 
sposób trzeba oddalić entuzjazm i emocje, trzeba być obiektywnym. Najważniejsze 
jednak wydaje się to, że transkrypcja i opracowanie tekstów archiwalnych wiążą 
się ze szczególnym rodzajem powtórzenia. Powtarza się i zaczyna żyć od nowa to, 
co pozostawało dotąd zamarłe w mroku biblioteki. To sprawa nadzwyczaj istotna, 
kiedy chodzi o dziedzictwo kulturowe współtworzone przez jednego z najwybit-
niejszych poetów XX wieku.

 
Prezentowane materiały znajdują się w Beinecke Rare Book & Manuscript Library, gdzie opa-

trzone są sygnaturą GEN MSS 705. Publikujemy je za zgodą Andrzeja Wata.
Wyboru dokonano z 16 notatników, które stanowią podstawę całego projektu. Publikowane tu 

fragmenty pochodzą z różnych notatników. Data ich powstawania, z pewnymi wyjątkami, w których 
pojawia się zapis dzienny, jest trudna do ustalenia.

Układ zapisów, często wymuszony formatem notatników, został wiernie oddany. Pisownię 
i interpunkcję uwspółcześniono.

Podkreślenia autorskie oddano za pomocą druku rozstrzelonego. Przekreślenia zaznaczono 
pojedynczym przekreśleniem, uzupełniając w nawiasie kwadratowym [ ] hipotetyczny dalszy ciąg 
zaniechanego słowa. Asteryski (*) oddzielają kolejne stronice notatników. Skróty rozwinięto w na-
wiasach kwadratowych [ ]. Kursywę w tekstach obcojęzycznych wprowadzili autorzy transkrypcji. 
Wytłuszczenia (pytajniki, litery po prawej stronie zapisów, poszczególne słowa) pochodzą od Wata, 
który pogrubiał pismo lub stosował inny kolor. Przypisy do notatek Wata sporządzili autorzy trans-
krypcji; zostały one ograniczone do minimum ze względu na charakter tej publikacji. 

15 D. L a C a p r a, History and Criticism. Cyt. za: S p i v a k, loc. cit.
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ALEKSANDER WAT 

NOTATNIKI (WYBÓR)
TRANSKRYPCJE

Do sprawdzenia w B[iblioteki] K[ongresu] katalogu

 Zieliński

do B 1  Russell, [Bertrand], Bols[hevis]m Theory and Practice [The Practice and 
Theory of Bolshevism, [London 1920, Allen & Unwin].
 
 Moore, Barrington, [Jr.], Soviet Politics. 
 The Dilemma of Power. The Role of Ideas [in Social Change]. 
 Cambridge 1951, [Harvard], (Ideology)

 
 [Biesiedovskij, Grigorij] Swanidze [Svanidzé, Boudou, En parlant avec] 

Staline, [Paris 1954, Colbert].

do B Kautsky, Karl, Terrorismus und Kommunismus. 
Berlin 1919, [Verlag Neues Vaterland].

do B Fülöp-Miller, R[ené], Geist und Gesicht 
 des Bolschewismus, Zürich – Leipzig 1926

 Deutscher, Staline. [Paris 1953, Gallimard]

do B Dallin, [David und Nikolaevsky, Boris], Zwangsarbeit in Sowjetrußland.
Wien 1947, [Neue Welt Verlag].

do B  Adoratsky, [V.], Dialectical Materialism, 
New York 1934, [International Publishers].

 Peter Sager, Die theoret[ischen] Grundlagen 
 des Stalinismus und ihre
 Auswirkungen auf die 
 Wirtschaftspolitik des Sowjet[unions].
 1953 Bern, [Haupt].

× D. W. Brogan, Le prix de la
 Révolution, [Paris 1953], Calm[ann]-Lévy 

Mascolo, [Dionys, Le communisme, Paris 1953, Gallimard]

Makarenko, [Anton], Ausgewählte pädag[ogische Schriften, Paderborn 1961, 
Schöningh].

1 „do B” – „do Berkeley”; oznaczenie książek, które pisarz zamierzał wykorzystać, przygoto-
wując się do zajęć w Berkeley.
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*
по вторникам и суббот[ам]
од 1530–18

*

Pilne:
1) Dokumenty (materiały) XIX Zjazdu w ZSRR, w 1952, możliwie po polsku 
 w szczególności: Przemówienie Stalina na XIX zj[eździe]   broszura Stalina  
 Zagadnienia gospodarcze socjalizmu w ZSRR
2) Dokumenty XXII Zjazdu (może „Nowe Drogi” ewent[ualnie] po rosyjsku)
3) Stary Testament w[edłu]g możliwe X[iędza] Wujka
4) Jakaś polska monografia o pawłowizmie 

do B
Barrington Moore Jr., Soviet Politics. The Dilemma of Power. Harvard 1956.

do B
Merle Fainsod, Comment l’URSS est gouverné. [Paris 1957, Éditions de Paris].

B
J. Towster, Political Power in the USSR 1917–47. [New York 1948], Oxford 
Univ[ersity] Press 

do B
Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism. [New York 1951, Hartcourt].

Serbin Evg[enij] Političeskije nastrojenia w sowietskoj armii [v poslestalinskij 
period] (Istočniki [Issledovanija i materiały]. [Institut] po izuczeniu SSR) München, 
1956

*

Th[omas] J. Blackeley, Soviet Scholas[ticism. Dordrecht 1961, D. Reidel].

Do B  N[icolas] Rutych, La partie communiste au povoir en URSS [1917–
1960]. [Paris 1961], Table Ronde.

od nowej kartki

Nadto; do biblioteki

Suzanne Labin, Vie ou mort du monde libre. [50 témoinages]. Éd. Table Ronde, 
[Paris] 1961.

[Bertrand] Russell, Bolshevism in Theory and Practice [The Practice and Theory 
of Bolshevism. London 1921, G. Allen & Unwin].
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„Sovietica. Studies in Soviet Thought”. Part I. Uniw[ersytet] we Fryburgu
(m.in. szkic Lobkowicza)

R[ichard] V[oyles] Burks, The Dynamics of Communism in Eastern Europe. 
Princeton Univ[ersity] Press. [Princeton] 1961.

Daniels, R[obert] V., The State and Revolution. [A Case Study in the Genesis and 
Transformation of Communist Ideology. „American Slavic and East-European 
Review”, February 1953]. 

*

P[ierre] Hervé, La revolution et les fetiches. Table Ronde, Paris 1956.

[Maurice] Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique. [Paris] 1955, [Gallimard].

Do Ber[keley] Edg[ar] Morin, Autocritique. [Paris] 1959, [R. Juillard].

J[ulius] Martov, Le bolchevisme mondial. [Paris] 1934, [Société d’éditions „Nou-
veau Prométhée”].

Columbia University, The Anti-Stalin Campaign and International Communism. 
[A Selection of Documents]. [New York] 1956, [Columbia University Press].

Do B[erkeley] F[ranz] Borkenau, European Communism. Faber & Faber, [London] 
1953.

Do Berk[eley] E[rnest] J. Simmons, [ed.], Continuity and Change in Russian and 
Soviet Thought. Harvard [Univeristy Press, Cambridge, Mass.] 1955.

[Alex] Inkeles & [Raymond A.] Bauer, [The Soviet Citizen:] Daily Life in Soviet 
Union [wł.: in a Totalitarian Society]. Harvard [Univeristy Press, Cambridge, Mass.] 
1959.

142 L[eonard Bertram] Schapiro, The Origin of the Communist Autocracy: [Poli-
tical Opposition in the Soviet State, First Phase], 1917–1922. Bell & S[ons], 
London] 1955.

*

720 Head of statue of king Mentu-
hotep III, XI dyn[asty], 2300 b[efore] Ch[rist]
                                    (popierał teatr [?]
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 Turgieniew
 Marr
 Аввакум
 Щапов, Истор[ические] очерки [народного] миросозер[цания и] суеверия
Berkeley Ткачов
Berk[eley] 

Roman Lady as Venus 
Victrix, a palm in
her left hand, a dove
at her foot
  111 A[nno] D[omini]

Lion from the side of a 
doorway in the palace 
of Assur-Nasir-Pal, Ass[yria] 885–860

*

 [A. A.] Amfiteatrov, Одержимая Русь, [Берлинъ]1929
 [Georgij] Iwanow, Петербургские зимы, Париж 1928
 Korniejczuk       1178i
 Maksimov, Нечистая, неведомая и крестная сила, [С.-Петербург] 1903 
 Marr, Избранные работы, t. I–V       4496
Ber[keley] Tourgueneff N[icolaï], La Russie et les Russes, t. 1–3 
            [Paris] 1847 
 Iwanow-Razumnik, Писательские судьбы,     7653
        New York 1951
Berk[eley] Ист[ория] русской общественной мысли. Индив[идуализм] 
 и мещанство [в русской литературе и жизни XIX века],   9258
           С[анкт-]Пет[ерсбург] 1911
 [Donald] Mackenzie Wallace, La Russie, Paris 1879
 Moszyński Kazimierz, Kultura [ludowa] Słowian,
      t. II Kultura duchowa
      [Polska] Ak[ademia] Um[iejętności], Kraków 1939
 Ivan le Terrible
Berkeley Щапов А[фанасий] П., Исторические очерки народного миросозер-
цания и суеверия [(православного и старообрядческого), 1863]
___________________________

Правдоискание, beguins, Halévy [?]

*
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La Messug[uière]

B l o n d e l, P s y c h o l o g i e  c o l l e c t i v e   B
Bl[ondel], L’action (science de la pratique)
Boèce, La consolation philosophique  P
Bréhier, Histoire de la philos[ophie] 2 to[my]
[Bréhier,] Les thèmes actuels de la philosophie C
Léon Brunschvicg, Le rôle du pythagorisme dans l’évolution des idées
Burnham, L’Ère des organisateurs  P
Caillois, L’homme et le sacré         C
Camus, L’homme revolté        P
Carra de Vaux, Les penseurs de l’Isla[m] P
Cioran, Précis de décomposition
Desoille, Le rêve éveillé en psychothérapie
Durkheim, [Les] formes élémentaires de la vie religieuse B
Eliade, L e  M y t h e  d e  l’ é t e r n e l  r e t o u r

Traité d’histoire des religions
Fichte, Initiation à la vie bienheureuse
F r e u d, To t e m  e t  t a b o u        B

*

La Messug[uière]

Ét. Gilson, La philosop[hie] au moyen-âge  P
Jean Grenier, Le Choix
Halbwachs, La mémoire collective
Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire
Heidegger, De l’essence de la vérité
Huizinga, Le Déclin du Moyen-âge         87 B

   Homo ludens     86

David Hume, Traité de la nature humaine   2 v[olumes]
Vladimir Jankélévitch, Traité des vertus      P

L’Ironie ou la bonne conscience
André Joussain, Psychologie des masses     B
Jung, Psych[ologie] de l’inconscient P
Kant, Critique Opera posthuma

Prolegomene
Kierkegaard, Ou bien... ou bien   P

In vino veritas
Klages, Les principes de la caracterologie   B

*
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La Mess[uguière]

Lalande, Vocabulaire
Leibnitz, Oeuvres chois[ies]
L e f e b v r e, L a  s o m m e  e t  l e  r e s t e  2 t[omy] B
Lévy Bruhl, La mythologie primitive  1/6         B

Le surnaturel et la nature dans la ment[alité] primit[ive]
J. Marquès-Rivière, Histoire des doctrines ésotériques P
K. Marx, Oeuvres politiques   8 tomów

Misère de la p[hilosophie], Manifeste  P
Correspondence avec Engels   9 t[om]

Maucorps, Psychologie des mouvements sociaux  P
Thierry Maulnier, Mythes socialistes    P
Merleau Ponty, Avent[ures] de la dialect[ique]  B
            H u m a n i s m e  e t  t e r r e u r  B
Nietzsche, Le gai savoir

*

La Messug[uière]

Nietz[sche], La naissance de trag[édie]
La volonté de puissance

L o t u s  d e  P a [ï] n i, L e s  T r o i s  t o t e m i s a t i o n s, 1 9 2 4      A
P a v l o v, Ty p o l o g i e  e t  p a t h o l o g i e  d e  l’ a c t i v i t é  n e r v e u s e 
s u p p é r [i e u r e]     A
P i a g e t, [J e a n] P i a g e t, L a  r é p r e s [e n t a t i o n] d u  m o n d e  c h e z 
[l’] e n f a n t       A
Prenant, Biologie et marxisme
Pseudo Denys, Oeuvres complètes 
Rivaud Albert, Histoire de la philo[sophie] 3 t[omy]
de Rougemont, Penser avec les mains
St. Anselme, Oeuvres philosophiques
St. Augustin, Soliloques

Les Confessions
Sartre, L’imaginaire

L’imagination
Scheler Max, L’Homme du ressentiment     B
Seneca, Dialogues     B

*
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La Messug[uière]

Spengler Osw[ald], Le Déclin de l’Occident
Tilquin, Le Behaviorisme      B
Toynbee, La Civilisation à l’épreuve
Weil Sim[one], La Pesanteur et la Grâce     B

La Source grecque
La connaissance surnat[urelle]

Serie E

Butler, Nouveaux Voyages en Erewhon
Daumal René, La grande beuverie
Du Bos, Approximations       P
Flaubert, Bouvard et Pecuchet           Spr
Gide, Ainsi soit-il
Gide, Les caves du Vatican
H e r v é  P., L a  R é v o l u t i o n  e t  l e s  f é t i c h e s   B
Joyce, Ulisses
J[ü]nger, H[é]liopolis
K a f k a, L e  c h a t e a u        B

La Colonie pénitentiaire
Journal intime

Machiavel, Nicolas, Oeuvres politiques

*

La Messu[guière]

M a c h i a v e l  +  A n t i - M a c h i a v e l        B
K [a r l] M e h n e r t, L a  j e u n e s s e  e n  R u s s i e  s o v [i e t i q u e]. B
Valery Larbaud, [Oeuvres]
Papini, Le Diable
Paulhan Jean, Le Guerrier appliqué P
Pellico, Mes prisons   P
St Simon, Mémoires
Sade, Justine   B Spr
áSartreñ Sartre, Situations
S t i r n e r, M a x, L’ U n i q u e  e t  s a  p r o p r i é t é       A
Valéry, Variété II          Spr

Regards sur le monde actuel  

            A
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J u n g, Die Psychologie der unbewussten Prozesse         B
J o s e p h  B e r n h a r t,  Die philosoph[ische] Mystik des Mittelalters [von ihren 
antiken Ursprüngen bis zur Renaissance]   B

*

Do znalezienia

William Graham Sumner
           (o out-group’ach)                  Do Be[rkeley]

4º Pc 1420 (II)
BN
Padre Anton Sepp
Viagem 
as misses
jesuíticas
e trab
apostolicos 2

Sao Paolo 1951

R. Fülöp-Miller, Les Jésuites et le secret de leur puissance. Plon
         16º H. 304

Sepp, Reisebeschreibung und Kurzer Berich der Denkwurdigsten Sachen. Nurem-
berg 1697
          Do Ber[keley]

M. Florinsky, The End of the Russian Empire. New Haven, Conn. 1931

BN       Heinrich Popitz, Der entfremdete Mensch 1953
8º
Bas. ph. 1943
172 str.

*

Hugh Seton-Watson, The pattern of communist revolution. Methuen

Eleutherius Winance O. S. B., The Communist Persuasion. 
New York 1959       Berkeley

2 Właśc. Viagem às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos. 
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Stalin tom X

Ważne szukać (Jeleński)     8/I 62
M o r d e c a i  O r e n, P r i s o n n i e r  p o l i t i q u e  à  P r a g u e     Édit. Julliard

P a l é o l o g u e, L a  R u s s i e  d e [s]  t s a r s, t. I I, s. 1 1 9

Jaspers, Psychopathologie générale, p. 571, 585

J. D e l a y, L e s  d i s s o l u t i o n s  d e  l a  m é m o i r e

E. L. B o u v i e r, L e  C o m m u n i s m e  c h e z  l e s  i n s e c t [e] s     Berkeley

*

S i g h e l e, P s y c h o l o g i e  d e s  s e c t e s   ápo rosyjskuñ Berkeley
(Blondel: nat[uralisme] à ramener toute civilisation au vol 

ou à la violence)

P o d r ę c z n i k  s a v o i r  v i v r e’ u  d w o r s k i e g o

Pascal cytuje obok Epikteta,
? Montaigne: S a l o m o n  d e  T u l t i e  ? 
                                           (Fables[?]) 

przejrzeć E s c o b a r a

Lucien [Lyttelton?], Fontenelle
odnaleźć coś do
dialogu Staline – Lenine
_________________________
 

*

Popławski M[ieczysław] St[anisław], Polityczna publicystyka w dobie Cezara i Au-
gusta, Lublin (TN KUL) 1935, str. 305  8º 2 30564(6)        Do Berk[eley]

*

B[i]b[lio]g[rafia]: (o szczerości)
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F. L. Arnaud, Sur la sincérité des certains délirants. „Journal de Psychologie” № 19 
(1922), 
p. 557–566   – uwagi P[ierre’a] Janeta

B [i] b [l i o] g [r a f i a]  (o  s n a c h  w i ę ź n i ó w)

P[ierre-]M[axime] Schuhl, [Jeux des i]mages captives, w: Le merveilleux, la pen-
sée et l’action áPa[ris]ñ Flammarion 1952     do ks

Przekład
Hölderlin           4
Fragment 

Das Angenehme dieser Welt hab’ ich genossen,
die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang! verflossen, 
April und Mai und Julius sind ferne, 
Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne.
                                                                   s. 295
Wyd[anie] E[ugen] Diederichs, Jena 1905

Rudolf Kassner, Das physiognomische Weltbild
opowiada jak się w áKam[bodży]ñ Siamie łapią pantery.

W dżungli klatka z kozłem przywiązanym, drzwi otwarte, 
w a ż n e  (Falltur) – kozioł ákrzyczy, panter[a]ñ. Na krzyk kozła

pantera wskakuje, drzwi się zamykają. Nazajutrz to samo 
z  inną klatką i panterą – ale koza jest ta sama – 
pantera/leopard

jej nie pożarł mimo głodu) nie dotknął.
K[assner] tłumaczy, że z zapadającymi drzwiami
wola pantery oddziela się od jej duszy – przedtem
stanowiła jedno – na wolności. (Wille – Seele)

Teoria (kontemplacyj[na]) – Maria, praxis – Marta.
      

*

H e n r i  D e c u g i s, L e  v i e i l l i s s e m e n t  d u  m o n d e  v i v a n t, P l o n, 
1 9 4 1
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Hipoteza biologiczna m o n o p h y l é t i q u e

„[Et] c e t t e  p é r i o d e  d e  c r é a t i o n  ne semble pas, en l’état actuel
de nos connaissances, s’être répétée par la suite. Les groupes réalisés
et diversifiés se sont épanouis plus ou moins tard, ont
duré plus ou moins et on[t] régressé, certains s’etaignant totalement,
d’autres ne laissent que quelques vestiges; certains formes
on[t] subsisté depuis des epoques les plus anciennes sans guère
varier. L a  N a t u r e  a c t u e l l e  e s t  a i n s i  l’ e n s e m b l e  d e s  v e s t i g e s
d u  p a s s é  (p r z e d [m o w a] M [a u r i c e] C a u l [l] e r y  d e  l’ A c [a d e m i e] 
d e s  S c i e n c e s)

[dopisek z lewej strony:]
j a k
w  s p o ł e c z e ń s t [w i e]
l u d z k i m

Les variations qui se produisent et que l’expérience
permet de regarder comme n’étant pas purement individuelles,
sont plutôt l a  m a n i f e s t a t i o n  d e  v i r t u a l i t é s  i m p l i c i t e s
d’ u n e  c o n s t i t u t i o n  s t a b l e, variations que les circonstances
e t  u n  d é t e r m i n i s m e  i n f i n i m e n t  c o m p l e x e
e n  s o n  d e t a i l  amènent à s’extérioriser et qui
paraissent ainsi résulter du hasard.
Les necessités de l’existence et les actions
réciproques des espèces et des individus, opèrent
sur ce matériel une œuvre d’élimination par
voie de sélection. 

[przy pierwszych dwóch zdaniach dopisek z lewej strony:]
Jak
w społeczności
l u d z i.
S o w i e c k i
c z ł o w i e k.
H o e s s
[ostatnie zdanie zakreślone z lewej strony podwójną kreską]

Kwestia zgodności lub niezgodności = adekwatności struktury naszej świadomości
ze strukturą Natury jest w ostatecznym [rachunku]ości sprawą równie
tajemnicą jak geneza i mechanizm adaptacji w biologii,
największa tajemnica biologii. Pomysły biologów przypominają jako takie

*
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En travesti „in pappafico” (en capule)
Nic[colo] Mac[hiavelli] à Francesco Vettori (ambas[sadeur]) 3

Je vis donc dans ma maison de campagne. Odkąd jeszcze
po trudach we Florencji. Voici donc comment je vis. Je me 
lève avec le soleil, et je vais à un de mes bois que je fais 
couper; j’y reste 2 heures à revoir la besogne du jour écoulé et à 
tuer le temps avec mes bûcherons: ils ont toujours quelque querelle 
en cours (...). En quittant mon bois, je m’en vais à une fontaine 
et de là à ma volière. J’emporte un livre sous le bras, tantôt 
Dante, tantôt Pétrarque (...), Tibulle, Ovide (...): je me plonge dans la lecture 
de leurs amours et leurs amours me rappellent les miennes; 
(...) Je gagne ensuite l’auberge sur la grand[e] route: je m’entretiens 
avec ceux qui passent, (...) j’observe la variété des goûts 
et la diversité des caprices des hommes. (...) Sitôt déjeuné, 
je fais retour à l’auberge: il y a là d’habitude avec l’aubergiste, 
un boucher, un meunier et deux chaufourniers. C’est 
avec ces gens-là que tout l’après-midi je m’encanaille 
à jouer un au tric-trac, à la cricca, jeu 
dont s’ensuivent mille contestations et des querelles 

*

à l’infini à grand renfort d’injures; 
et la plupart du temps, c’est pour un enjeu d’un quattrino (...)
C’est dans une pouillerie pareille qu’il me faut 
plonger pour empêcher ma cervelle de 
moisir tout à fait; c’est ainsi que je 
me défends de la méchanceté de la Fortune envers 
moi, presque content qu’elle m’ait jeté 
si bas et curieux de voir si elle ne finira 
pas par en rougir.

Le soir tombe, je retourne au logis. Je pénètre 
dans mon cabinet et, dès le seuil, je me dépouille de la 
défroque de tous les jours, couverte de fange 
et de bous boue, pour revêtir des habits 
de cour royale et pontificale; ainsi 
honorablement accoutré, j’entre dans les 
cours antiques des hommes de l’Antiquité. 
Là, accueilli avec affabilité par eux, 
je me repais de l’aliment qui par excellence 
est le mien, et pour lequel je suis né. 
(...) Et, durant 4 heures de temps, je ne sens pas le 

3 Toutes les lettres de Macchiavel. Paris 1955, Gallimard. 
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moindre ennui, j’oublie tous mes tourments, je cesse 
de redouter la pauvreté, la mort même ne m’effraie 
pas. Tu napisał o De principatibus. 

esperienza delle cose moderne

*

Gdy „filozofia” – miłość prawdy, mądrości była 
tylko służką teologii, teologia była
właściwie filozoteą filo teofilią, miłością do Boga.
Ist Od czasu gdy ludzkość wyszła ze stadium naiwnego
realizmu, gdy umysł, wyższa czynność nerwowa,
uzyskał samodzielność i nadrzędność – co niewątpliwie
było w zasadzie grecko wkładem Grecji, niewątpliwie 
czerpiącej z ezoteryki Wschodu, nastąpiła
dysjunkcja Miłości i Prawdy, i nastę[pne] próby
ich pokornego łączenia były mistyczne
wyjaśniają sens doświadczeń mistycznych
wszystkich kierunków i eksponentów
mistycyzmu, arabskiego, muzułmańskiego,
hinduskiego jak i chrześcijańskiego.
                         __________

Płaskość, wulgarność, trywialność (poszłost´)
myśli, smaku i stylu, zupełnie nie przesądza
sprawy wielkiego Artysty. Primo
zasadniczo w takim zagadn pojęciu płaska
i poczuciu, co jest płaskie i wulgarne 
zależy od tego, kto ocenia, tzn. od
naszego poziomu i systemu kultury, jej
poziomu, i co dla ze stanowiska jednej kultury
jedynego jest płaskie, ze stanowiska innego jest
szczególnie autonome [?], więcej – ma być wzniosłe,
tak kiedy Goethe o Wolter o Szek[spirze] a nawet
Goethe o Szekspirze dla wyrafinowanej,
w rokokowych finezjach, neoklasycznej
wzniosłości wzn smaku i poetyki Woltera
a nawet
– gdy nam znowu Wolter jest bezwstydnie płaski

*
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i chamski (i nie jest to sprawa postępu w czasie, bo
nie jest nim Diderot ani Goethe). Po drugie w ogóle
płaskość i trywialność nie jest degraduje bynajmniej
poetów mniejszych minores, ale bynajmniej nie 
degraduje wielkich artystów twórców, w sztuce bowiem niestety,
co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, czasami
odwrotnie, przydaje im wielkości. Brutalność, trywialność
Stalina – Rembrandt sztokholmski 4 (p[atrz] Andrzej Wat 5)
Claudius, jego oko jest szkaradą, ale majestatyczny,
groźny, ale łomki jakby z gliny, nieprawdziwy, simulakrowy
(dzieło Artysty jest zawsze simulakrem, jest tylko
ma pozory istnienia)

____

seksualizm
Zdaję sobie sprawę, jak szokująca jest moja propozycja:
Stalin-Artysta. Ale najpierw jak dziwny jest rozum 
artysty – zacznę od pomieszania dwóch (czy więcej)
zupełnie niespójnych znaczeń: artysty-imitatora,
więc aktora, poety, pisarza-naśladowcy, stylisty, słowem
kopisty, do tego narcyza; i artysty twórcy
jedyne właściwie tzn. demiurgowego, twórcy. Oczywiście
mam na myśli tylko    Kiedy Neron powiedział
(albo i nie, Salust[iusz]) Qualis artifex pereo, nie 
mo mógł chyba mieć na myśli swojego kabotyństwa, swoich występów,
ale swoje czyny i działania, dla których Rzym
był tworzywem, w którym wszystko jest po tylko
materią jego pot[rzeby] idearium, form jego i ślepych skłonności jego duszy, ale
jego potrzeby tworzenia.

_________________

*

Stalin chciał być kochany. Strach
religijny, obłęd, że on zawsze ma rację, że zatem
wszyscy są wobec niego, nikt nie jest przed nim
bez winy. Zakładał, że taka miłość jest możliwa 
– tę wiedzę czerpał z religijnego swego dzieci[ństwa] lat
Tu jego koncepcja – to Pamiętaj oderint,
dum metuant ulubione powiedzenie Kaliguły (Swetoniusz)

4 Spisek Klaudiusza Cywilisa z 1661 roku – Nationalmuseum, Stockholm.
5 Chodzi o tekst syna poety, Andrzeja: A. Wa t, Rembrandt, czyli o nowoczesności. „Nowa 

Kultura” 1957, nr 46.
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było jego dyrektywą jego wykonawców, suk helfershelfer’ów,
Chrusz[czowa]

________________________________

                         Ważne (u Lefebvre’a)

słynne zdanie z przemówienia Lenina na II kongresie
Komsomołu: „Walka klas trwa dalej i najważniejszym
obowiązkiem jest wszystko jej podporządkować. Podporządkujmy
jej naszą moralność komunistyczną. Powiadamy:
m o r a l n e  j e s t  t o, co przyczynia się do zniesienia
starego społeczeństwa wyzyskiwaczy i do łączności (union)
wszystkich pracujących w o k ó ł  proletariatu,
budowniczego nowego społeczeństwa komunistycznego”.

Lefebvre un mélange une
inéxtricable de bonne et de mauvaise
commence

Niechęć do socjologii Lefebvre La somme et le reste / 545
Le parti refuse de se cond considérer et d’être
considéré sociologiquement, d’être étudié sociologiquement
est posé même virtuellement comme objet d’étude sociologique.

[Dopisek z lewej strony:] „Le parti se veut le maître de la science, et non objet de 
science”. 
[Dopisek z prawej strony:] od 47 lat n o w a  m o r a l n o ś ć  k o l [i c z] e s t w a

*

              21
T. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom

Les sept piliers de la sagesse, Payot 1942
_____________________________________

37, 4 9, 5 1, 5 3, 5 4, 5 6, 5 8, 5 9, 6 2, 64, 109
1 1 9, 129, 2 1 7–1 8, 220, 221, 2 3 4, 336, 337, 409–410
4 3 4, 4 4 4, 446, 501, 503, 597, 633, 6 3 5
                                                                                         (ekstazy
„Les faibles envient leurs compagnons assez
fatigués pour nourrir, car le succès apparaissait
l o i n t a i n  e t  l’ é c h e c  o f f r a i t  u n  r e p o s  a s s u r é, q u o i q u e
a t r o c e  (chap[itre] I, str[ona] 37 [wł. 38]) [et] 6 nous en arrivions à vivre seulement

6 Łączący oba fragmenty spójnik „et” został dopisany przez Wata zamiast opuszczonego 
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pour l’horizon visible, en casse-cous, insouciants des
souffrances infligées ou subies puisque toute sensation
p h y s i q u e  apparaissait petitement passagère. Des bouffées
d e  c r u a u t é, d e  p e r v e r s i o n, d e  l u x u r e  c o u r a i e n t  à  l a 
s u r f a c e  de notre vie sans la troubler: car les lois morales
qui élevaient naguère leurs barrières autour d’accidents
puérils apparaissaient comme des mots plus faibles
encore que les sensations. Il y a avant, apprenions nous,
des chocs trop aigus, des souffrances trop profondes,
des extases trop hautes pour que nos «moi» finis les
enregistrassent. À cette acuité d’émotion l’esprit
perdait haleine et la mémoire pâlissait jusqu’au
retour de circonstances plus banalement quotidiennes.

Une telle exaltation de la pensée, laissant l’esprit aller
à la dérive et lui donnant essence en d’étranges climats,
lui faisant perdre en même temps sa vie[i]lle autorité
sur le corps. (...) En conséquence, nous mîmes le corps au rebut;

*

22

nous le laissâmes au-dessous de nous pour aller
en avant, simulacre animé, abandonné à son propre
niveau, soumis à des influences que nos instincts eussent
évitées en temps normal (str[ona] 38)

„La peine d’exister était si grande que
la peine de punir devait être impitoyable”.

[akapit zakreślony z lewej strony potrójną kreską:]
„L’homme qui accepte d’être possédé par des
étrangers mène la pire vie d’esclave parce qu’il a 
vendu son âme à une brute. [Lui-même n’est pas 
un de ces étrangers.] Il peut donc
s’opposer à eux, croire à sa mission, tordre
et forger cette matière humaine, lui donner
une forme qu’elle n’eût jamais prise seule:
dans ce cas il se sert des forces de son propre
milieu naturel pour faire sortir du leur 
ces étrangers. Ou bien il peut, comme je l’ai
fait, les imiter si bien qu’à leur tour

urywka: „Nous vivions, les nerfs toujours tendus ou brisés, tantôt  sur la crête et tantôt au creux des 
vagues émotives. Une telle faiblesse nous était amère;”
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ils l’imitent. L’homme qui agit aussi
abandonne son propre milieu: il prétend
à celui d’autrui; et les prétentions sont
vaines. [42]
            (Stalin jedno i drugie)

*

23

La folie „e s t  p r o c h e, j e  c r o i s, d e  t o u t
h o m m e  q u i  p e u t  v o i r  s i m u l t a n é m e n t 
l’ u n i v e r s  à  t r a v e r s  l e s  v o i l e s  d e s  d e u x
c o u t u m e s, d e  d e u x  é d u c a t i o n s, d e  d e u x
m i l i e u x”. (43)

                (Stalin, udany Lawrence’a w potędze)

Gruzin-Rosjanin, Deutscher brat[anek] siostrzeniec Swanidze [?], 
wymowa gruzińska,
wahania między biegunami, patriotyzm rosyjski i pogarda
dla Rosjan, dla ich czynów, dla niewolniczej natury,
Pugaczow był nie czysto rosyjskim zjawiskiem.
Rosja jest czymś tak wyróżniającym się, taką
plamą na mapie psychologii światowej (uniwersalną,
tak jaskrawo i odmiennie zarysowaną, że w zetknięciu 
z Rosjaninem, nie tylko zachodni ludzie, ale i ludzie
wschodu określają widzą ją j[ako] duszę rosyjską zagadkowo,
ale jako jednolitą; z drugiej strony – wszędzie
cała tkanka życia, obyczajów, pochodzenia, wierzeń,
jest rze z różnych zupełnie odrębnych
Przyp Nadużycie to z pomieszania Ukraińców,
Gruzinów, Czuwaszów z Rosjanami sensu
stricto, ale nawet gdy się weźmie samych 
Rosjan, pozostaje tkanka heteroklityczna.

__________

Lawrence: Ayant dépouillé une forme sans en
acquérir une nouvelle, j’étais devenu semblable
au légendaire cercueil de Mohammed. Le résultat

*
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24

d e v a i t  ê t r e  u n  s e n t i m e n t  d’ i n t e n s e  s o l i t u d e,
a c c o m p a g n é  d e  m é p r i s  n o n  p o u r  l e s  a u t r e s
m a i s  p o u r  t o u t  c e  q u’ i l s  f o n t. (43)
(Obce elementy engloutis par les fortes caractéristiques
de la race autochtone [45])

(sekret spójności Kozaków): l a  p l u s  m o r d a n t e
et l a  p l u s  p r o f o n d e  d e s  d i s c i p l i n e s  s o c i a l e s,
l e  n o m a d i s m e  (– wbrew przyjętym opiniom  (p[age] 49)

                                                                                              chap[itre] 3
universelle netteté ou dureté de
c r o y a n c e, q u a s i  m a t h é m a t i q u e  dans ses
limites et repoussante dans sa forme
p a r  l’ a b s e n c e  d e  s y m p a t h i e.

ce peuple voit le monde [sous des couleurs primaires,
ou, mieux encore,] en contours decoupée
noir sur blanc. Son esprit dogmatique méprise le
doute[, notre moderne couronne d’épines] [49–50]

Sa pensée n’est à l’aise que dans les
extrêmes. Par goût elle se loge dans les
superlatifs. Parfois, à quelque articulation de la
pensée, deux contradictoires s’emparent des Arabes
au même instant; ils n’acceptent pas pour cela
de comprenus. Sans percevoir la moindre incongruité,
ils pousssent à l’absurde, avec logique, leurs opinions
incompatibles.

*

25
La tête froide, le jugement tranquille, dans
une imperturbable inconscience de leur
oscillation, ils volent d’asymptote à asymptote.
                                                           Chap[itre] 3 (50)

Arabowie pretendują, że dali światu 40 000 proroków;
historia zna kilka setek

Aby prorok mógł osiągnąć swój cel, potrzebuje
des amas d’âmes sèches prêtes à l’incendie
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„On entraîneraint les Sémites, [il est vrai,] aux quatre coins
du monde [(mais non au ciel)] sans croyance, 
rien qu’en leur montrant
les richesses et les plaisirs de la terre. Mais
qu’ils rencontrent sur leur route le prophète.
d’une idée, sans toît pour abriter sa tête et
sans moyens de subsistence que la chasse ou la
charité, ils le suivront aussitôt en abandonnent
leurs richesses”.

_________

Fatma i Hassan, 900 lat panowania w Mekce, szeryf
emir (szeryf szeryfów) 2000 potomków Mahometa [por.: 62]

J e h a d  = Wojna Święta Muzułmanów przeciw Chrześcijanom [por.: 64]

*

26

Sztuka wojenna: 
Napoleon, C l a u s e w i t z, Caemmerer,
Moltke, Jomini, Willisen, M a r é c h a l  d e  S a x e

anihiler l’ennemi [236]
von Golz: anni[hiler] briser son courage [236]

______
Polityka

la transposition au XXe siècle des
guerres de réligion, dont la conclusion
logique était la destruction complète
d’une croyance et dont tous les protagonistes
pensaient que le Jugement de Dieu prévaudrait
à la fin (238) chap[itre] 33
(Sowiety prowadzą i narzuciły światu zachodniemu wojnę religijną 
– pilna potrzeba laicyzowania, nadanie wojnie 
jej charakteru laickiego (analog[icznie] „wojna absolutna”
Focha)

B [i] b [l i o] g [r a f i a] F o c h

la guerre absolue: deux nations professant
des philosophies incompatibles mettaient
leurs doctrines à l’épreuve de la force. [237]

ideał brytyjski: armia profesjonalna
C l a u s e w i t z  – wyliczył kategorie wojen

*
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27

                   B [a r d z o] w a ż n e

Xenofont: d i a t h é t i q u e  = l’art de Cyrus avant
son attaque: 1) psychologia tłumu, który trzeba zmobilizować
i prowadzić do akcji; 2) psychologia jednostek =
un jeu d’émotions consciemment choisies [244]
(Spr[awdzić] u Ksenof[onta]. Dwie wielkie taktyki Stalina: 
1) p s y c h o l o g i a  z b i o r o w a;  2) p s y c h o l o g i a 
i n d y w i d u a l n a  (imponderabilia)
Podobnie wg tego schematu: a) wewnątrz; b) na zewnątrz

B[i]b[liografia] K s e n o f o n t

Notre diathétique devait considérer la capacité émotionelle
de nos hommes, leur complexité, leur humeur changeante.
Nous devions cultiver en eux tout ce qui pourrait un jour
nous servir; disposer leurs esprits en ordre de bataille
avec autant de soin et de méthode [que d’autres officiers
disposeraient leurs corps]. [244]

szkoła rekruta, szkoły podoficerskie

imitacja bywa kom[plementem] może być uważana za
prawdę albo za komplement
________________________

 Transkrypcja: Adam Dziadek
                    Jan Zieliński

A b s t r a c t
ADAM DZIADEK  
(University of Silesia, Katowice)

ALEKSANDER WAT’S NOTEBOOKS FROM BEINECKE LIBRARY

Aleksander Wat’s notebooks are held in the collection of the author’s archive materials of Bei-
necke Rare Book and Manuscript Library at Yale University (New Haven, USA) and form a part of 
Aleksander Wat Papers. The pieces, written at the turn of 1950s and 1960s, are a unique treasure for 
any Aleksander Wat scholar. Found in a rich archive collection, they are prepared for publication by 
Adam Dziadek and Jan Zieliński within the framework of Notatniki Aleksandra Wata – spiralna 
nielinearność zapisu (Aleksander Wat’s notebooks – a spiral non-linearity of record). The present 
volume offers its transcript and description. 

No-one ever tried to decipher them, superficially regarding their insignificance for Wat’s output 
or, which is more probable, due to enormous difficulties with their decoding. The work with the notes 
which prove to be a peculiar type of “pre-texts” is carried out in accordance with literary genetic 
criticism. The transcription and preparation is here linked with a special type of repetition. What was 
hidden in the darkness of library is repeated and starts a new life. That proves to be the seminal case 
as far as the co-creation of cultural heritage of one of the most outstanding 20th century poet is con-
cerned.
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ZAGŁADĘ ŻYDÓW W LESIE NIESŁUSZ-RUDZICA*

W roku 1941 w lesie Niesłusz-Rudzica koło Konina zgładzono 1500 Żydów 1 
– kobiet, dzieci, mężczyzn, z gett zbiorczych w Rzgowie i Grodźcu 2. Ich ciała były 
wrzucane do dołu, a następnie przysypywane wapnem. Masowa mogiła istniała od 
1941 do 1944 roku, kiedy to Niemcy odgrzebali szczątki z ziemi i spalili je w kil-
ku miejscach, znajdujących się w pobliżu. Dziś przypomina o tym grób, a także 
dwa obeliski upamiętniające owe miejsca, w których w 1944 roku spalono wydo-
byte z mogił ciała pomordowanych osób. Opisane wydarzenie z roku 1941 stano-
wiło przedmiot wielokrotnie powracającej opowieści babci autora niniejszej roz-
prawy, Kazimiery Czajkowskiej, która była naocznym świadkiem wrzucania do 
dołu w lesie Niesłusz-Rudzica ciał pomordowanych Żydów. Przeżyła to wydarze-
nie tylko dlatego, że znała język niemiecki 3.

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie miejsc pamięci, których znaczenia 
ulegają zmianom na skutek transformacji politycznych oraz kulturowych. Na 
konkretnym przykładzie zostaną omówione relacje między pamiętaniem a zapo-
minaniem w odniesieniu do funkcjonowania znaku, którego sensy są modelowane 
przez konteksty społeczne, historyczne i symboliczne. Niniejszy tekst dotyczy 
ewolucji społeczno-kulturowego wymiaru wiedzy na temat Holokaustu, ewolucji 

* Niniejszy artykuł powstał w ramach grantu zatytułowanego Znakowe wartości kultury. 
Aspekty historyczne, tożsamość i zmiana (11H11020280), afiliowanego przy Wydziale „Artes Libe-
rales” Uniwersytetu Warszawskiego.

1 Pod koniec 1939 r. wysiedlono z Konina w okolice Ostrowca Świętokrzyskiego blisko 1200 
osób, Żydów oraz Polaków. Zob. P. R y b c z y ń s k i, Zarys dziejów Konina. Na stronie: http://www.
wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=78394&from=publication, s. 25 (dostęp: 12 VIII 2012).

2 Więcej na temat gett w Rzgowie i Grodźcu zob.: S. N a w r o c k i, Konin w okresie okupacji 
hitlerowskiej. „Rocznik Koniński” t. 11 (1997), s. 124. – P. R y b c z y ń s k i, Likwidacja skupisk 
ludności żydowskiej w powiecie konińskim. W zb.: Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem i jego 
rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej. Łódź–Konin 1995, s. 110. Zob. adresy bibliograficz-
ne na stronie: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/konin/5,historia/?action=view&page=3#footnote_0 
(dostęp: 21 III 2012).

3 Kazimiera Czajkowska szła z Morzysławia przez las do gminy Gosławice, gdzie chciała 
nabyć kartki żywnościowe.
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wynikającej z konfrontacji dyskursów oficjalnych z myśleniem potocznym. Ujęcie 
ogólne, teoretyczne, wykorzystane zostało do przedstawienia miejsc pamięci o po-
mordowanych Żydach głównie z powiatu konińskiego, które w literaturze poświę-
conej temu zagadnieniu są wzmiankowane, ale opisane nieszczegółowo lub wcale. 

Przedmiot refleksji stanowią napisy istniejące na tablicach informacyjnych 
będących częścią mogiły, jej warstwa symboliczna, a także obeliski znajdujące się 
na terenie miejsca kaźni w lesie Niesłusz-Rudzica oraz tekst utrwalony na nagrob-
ku w kształcie macewy stojącym na cmentarzu na ul. Kolskiej w Starym Koninie.

W artykule dyskurs naukowy łączy się z subiektywną perspektywą opisu,  
odzwierciedlając obrazy powstałe na skutek obowiązywania pamięci kulturowej, 
opartej na tekstach normatywnych (są nimi przecież m.in. treści omawianych napi-
sów), oraz w wyniku wpływu przekazywanej ustnie pamięci komunikacyjnej na opis 
poszczególnych obiektów 4. Analizowane teksty reprezentują dwie odmienne poety-
ki przekazu (opowieści i wypowiedzi potoczne stają się w dużej mierze substytutem 
zdarzeń, jakich dotyczą). W wymiarze społecznym poetyki te różnią się konteksta-
mi konstytuującymi formy obrazowania przeszłości i odnoszenia się do niej. 

Grób w okolicach Niesłusza i Rudzicy wymieniany jest w wielu publikacjach 
naukowych 5 (choć najczęściej wspomina się o tym miejscu zagłady w związku 
z eksterminacją Żydów, której dokonano w lesie między Kazimierzem Biskupim 
a Kleczewem 6, a później w Chełmnie nad Nerem 7), nie doczekał się jednak żad-

4 Zob. A. A s s m a n n, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. W zb.: 
Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kra-
ków 2009, s. 104 (przeł. P. P r z y b y ł a).

5 Zob. E. S e r w a ń s k i, Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem 1941–1945. Przedm. M. O l-
s z e w s k i. Poznań 1964, s. 25 (autor tej książki wspomina o mordach, dokonanych w lasach w oko-
licach Kazimierza Biskupiego, które stanowić miały „wstęp do masowej zagłady w Chełmnie nad 
Nerem”). – A. P a k e n t r e g e r, Polityka władz niemieckich tzw. Kraju Warty wobec Żydów. „Biu-
letyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1977, nr 4. – K. Wo j t e n k o, Ekstermina-
cja ludności powiatu konińskiego w okresie okupacji hitlerowskiej. „Rocznik Koniński” t. 5 (1977), 
s. 23.  – S. K r a k o w s k i, The Extermination Center in Chełmno-on-Ner in the Nazi Plan of the 
Holocaust. W zb.: The Extermination Center for Jews in Chełmno-on-Ner in the Light of the Latest 
Research. Symposium Proceedings, September 6–7, 2004. Ed. Ł. P a w l i c k a - N o w a k. Transl. 
A. K a m i ń s k i, K. K r a w c z y k. Konin 2004, s. 12. – Ł. P a w l i c k a - N o w a k, Archeological 
Research in the Grounds of the Chełmno-on-Ner Extermination Center. W zb.: jw., s. 17. –
R y b c z y ń s k i, Zarys dziejów Konina, s. 25.   

6 Na stronie Oddziałowej Komisji Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (http://www.ipn.
gov.pl/portal/pl/835/14495/Sledztwa_zakonczone_wydaniem_postanowienia_o_umorzeniu.html?se-
arch=969452 ádostęp: 18 IX 2012ñ) możemy przeczytać: „Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej 
polegającej na zabójstwie w okresie od września 1941 r. do grudnia 1941 r. w lasach Niesłusz-Rudzi-
ca oraz w lasach w pobliżu Kazimierza Biskupiego, pow. Konin, ok. 4500 osób narodowości żydow-
skiej przez funkcjonariuszy III Rzeszy (S. 13/10/Zn). Na podstawie zebranego materiału dowodowe-
go ustalono, że w okresie od września 1941 r. do grudnia 1941 r. na terenie powiatu konińskiego 
w lasach Niesłusz-Rudzica oraz w lasach w pobliżu Kazimierza Biskupiego nieustaleni funkcjonariu-
sze gestapo, SS i policji porządkowej dokonali masowych mordów osób narodowości żydowskiej. 
Postanowieniem z dnia 7 III 2011 r. umorzono śledztwo wobec niewykrycia sprawców przestępstwa”.

7 Interesujący jest fakt, że również podczas okupacji wiedza na temat zbiorowej mogiły w le-
sie między Niesłuszem a Rudzicą była znikoma. A. P u ł a w s k i  (W obliczu Zagłady. Rząd RP na 
Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady 
á1941–1942ñ. Lublin 2009, s. 95) pisze, że pod koniec stycznia 1942 łódzki okręg Związku Walki 
Zbrojnej miał już pierwsze informacje o Chełmnie, a także szczątkowe doniesienia o wcześniej 
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nego oddzielnego opracowania, w którym koncentrowano by się na jego historii 
oraz na zmianach form upamiętniania samego zdarzenia 8. O osobliwości tego 
miejsca w wymiarze społecznym świadczą napisy, o których jest mowa dalej. 
Zjawiska poddawane refleksji znajdują wiele analogii w społecznym funkcjono-
waniu innych pomników poświęconych pomordowanym Żydom.

Przedmiotem dociekań jest treść trzech napisów istniejących w miejscu pa-
mięci, o którym mowa, oraz jeszcze jeden napis, znajdujący się na nagrobku 
usytuowanym na cmentarzu przy ul. Kolskiej w Starym Koninie; rozważana będzie 
również warstwa symboliczna tych miejsc.

1. Napis pierwszy (tekst umieszczony na grobie w lesie pochodzi z 1977 roku, 
kiedy postawiono ów grób 9): 

W TYM MIEJSCU – JESIENIĄ 1941 roku. / OKUPANT HITLEROWSKI / DOKONAŁ ZBIORO-
WEGO – / MORDU / 1500 DZIECI KOBIET I MĘŻCZYZN / OBYWATELI POLSKICH POW. KONIŃ-
SKIEGO. / SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY / MIEJSC WALK STRACEŃ I MĘCZEŃSTWA / 
W KONINIE 10.

2. Napis drugi (tekst znajduje się na tablicy informacyjnej w lesie w Rudzicy, 

dokonanych mordach w powiecie konińskim. W raporcie „Kretonu” z 28 I 1942 w rozdziale Mniej-
szości narodowe znajduje się m.in. uwaga: „W listopadzie ub. roku wymordowali Niemcy w powie-
cie konińskim w lasach zagórowskich około 3000 Żydów, a w grudniu w pow. kolskim w lasach 
Chełmno koło Dąbia około 3000 Żydów i 2000 Cyganów” (cyt. z: ibidem, s. 95). Sformułowanie 
„lasy zagórowskie” jest nieprecyzyjne, w raporcie chodzi zapewne o Żydów zgładzonych w lesie 
między Niesłuszem a Rudzicą oraz o Żydów zabitych w lesie Krążel między Kazimierzem Biskupim 
a Kleczewem.

  8 W liście zatytułowanym Informacja o płycie grobowej ustawionej w miejscu mordu Żydów, 
napisanym 23 X 1996 przez Zygmunta K o w a l c z y k i e w i c z a, jednego z inicjatorów wzniesie-
nia grobu w miejscu pamięci po pomordowanych Żydach, możemy przeczytać: „W 1945 r. w miej-
scu palenia zwłok pomordowanych usypana została mogiła darniowa i postawiono drewniany krzyż 
ok. 2 m wysokości”. Kowalczykiewicz pisze, że idea pobudowania grobu zrodziła się na przełomie 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. w strukturach organizacyjnych powszechnej samo-
obrony działającej na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Zdigitalizowaną wersję tego listu 
i całej dokumentacji związanej z opisywanym miejscem pamięci autor artykułu otrzymał od byłej 
dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie, dr Ł u c j i  P a w l i c k i e j - N o w a k, która od kilku-
dziesięciu lat zajmuje się m.in. upamiętnianiem Żydów pomordowanych na terenie byłego Kraju 
Warty. W tym miejscu autor bardzo dziękuje Pani Doktor za udostępnienie tych źródeł oraz za pomoc 
w ustaleniu kluczowych faktów.

  9 Według informacji Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa grób 
ten mógł zostać zbudowany w 1977 roku. Z inicjatywą postawienia go wystąpił podówczas Woje-
wódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Koninie. Z listu przywoływa- 
nego w przypisie 8 niniejszego artykułu wynika, że prace nad pomnikiem rozpoczęły się w 1971 ro- 
ku. Autor listu, pełniący w latach siedemdziesiątych XX w. obowiązki szefa rozpoznania przy KWB 
Konin, jak sam podaje, zaproponował członkowi oddziału samoobrony, kierownikowi Oddziału 
Powierzchni Zakładu Przeróbki Węgla (brykietowania), Henrykowi Smektale, udział we współza-
wodnictwie w formie stałej opieki nad miejscem straceń Żydów w lesie rudzickim. Pisze: „Henryk 
Smektała przyjął propozycję i w 1971 r. (data niepewna) przystąpił do działania w następującej ko-
lejności: 1) uporządkowania mogiły i postawienia krzyża wykonanego z rury stalowej, uformowanej 
w kształcie ściętej brzozy; 2) przekształcenia mogiły w grobowiec wykonany z betonu; 3) wykona-
nia napisu informującego o martyrologii; 4) otoczenia grobowca parkanem wykonanym z rur i pła-
skowników stalowych. Wszystkie prace wykonano społecznie”.

10 Przytaczając tę i następne inskrypcje zachowano oryginalną pisownię utrwaloną na tablicach 
oraz obelisku.
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którą ustawiono w 1998 roku na terenie grobu 11, na jakim od 1977 roku widnieje 
napis pierwszy 12: 

W tym / miejscu jesienią 1941 r. / hitlerowcy zamordowali ok. 1500 Żydów / mieszkańców 
powiatu Konińskiego, / z gett zbiorczych w Grodźcu i Rzgowie. / CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. / Mu-
zeum Okręgowe w Koninie.

3. Napis trzeci (umieszczony w 1998 roku na obelisku usytuowanym w pobli-
żu grobu w lesie w Rudzicy): 

W TYM MIEJSCU / WIOSNĄ 1944 ROKU / W RAMACH ZACIERANIA / ŚLADÓW POMOR-
DOWANIA / OKOŁO 1500 ŻYDÓW / Z GETT ZBIORCZYCH / W RZGOWIE I GRODŹCU / SPALO-
NO WYDOBYTE / Z GROBÓW CIAŁA OFIAR. 

HERE, IN THE SPRING OF 1944, / IN AN ATTEMPT TO ERASE / THE TRACES OF THEIR 
CRIME / GERMAN EXECUTIONES / CREMTED THE CORPSES / OF 1500 JEWS / FROM THE 
GHETTOS / OF GRODZIEC AND RZGÓW, / MURDERED IN THE AUTUMN / OF 1941 AND BURIED 
/ IN THREE GRAVES NEAR BY 13.

Miejsce pamięci jest rozumiane w niniejszych rozważaniach jako konkretna 
przestrzeń nacechowana ideologicznie, kulturowo oraz semiotycznie (dotyczy to 
chociażby grobu usytuowanego w lesie między Niesłuszem a Rudzicą), a także 
jako realna sfera sensów funkcjonujących w języku (egzemplifikacją tak pojmo-
wanych miejsc pamięci są właśnie znaki językowe będące elementami napisów, 
o których mowa). Miejsca te pomagają nam uświadomić sobie nie tylko to, co się 
wydarzyło, ale także to, jakim zmianom kulturowym czy społeczno-politycznym 
ulega nasze pamiętanie i w tej perspektywie my sami. 

W „nabożnym obowiązku gromadzenia, w sposób trochę niezróżnicowany, 
wszystkich widzialnych śladów i wszystkich materialnych znaków, które zaświad-
czą (być może), czym jesteśmy lub czym się okażemy”, staramy się zaradzić 
kresowi teleologii historii poprzez nakładanie na teraźniejszość „obowiązku pa-
miętania”, którego wyrazem są m.in. treści utrwalone w miejscach pamięci, jak to 
jest w lesie Niesłusz-Rudzica 14. Pierre Nora, autor koncepcji lieux de mémoire, 
która jest nieufna wobec pamięci, uznałby grób upamiętniający Żydów pomordo-
wanych w lesie między Rudzicą a Niesłuszem za przykład „uogólnionej historii 
krytycznej” – jednak sfery symboliczna oraz językowa owego grobu wskazują, że 

11 Już 21 IV 1997 Muzeum Okręgowe w Koninie skierowało list do nadleśniczego z nadleśnic-
twa Konin w sprawie badań sondażowych, które zmierzały do precyzyjniejszego niż dotąd zlokali-
zowania zbiorowych mogił pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej. Badania miały być 
realizowane w następującej formie: „niewielkie 1 m × 1 m) sondaże w punktach wskazanych przez 
mieszkańców Rudzicy” (w liście tym sformułowanie „mieszkańców Rudzicy” pojawiło się po 
skreśleniu słów „świadków zbrodni”).

12 Dnia 4 VI 1998 Urząd Rejonowy w Koninie wydał zgodę na wniosek Muzeum Okręgowego 
w Koninie na budowę dwóch obelisków dla upamiętnienia tragedii 1500 Żydów w lesie w Rudzicy. 

13 W lesie Niesłusz-Rudzica znajduje się jeszcze jeden obelisk, na którym umieszczono napis 
o następującej treści: „W LESIE NIESŁUSZ-RUDZICA / JESIENIĄ 1941 ROKU / NIEMIECCY OPRAWCY 
/ ZAMORDOWALI / OKOŁO 1500 ŻYDÓW, / MIESZKAŃCÓW POWIATU / KONIŃSKIEGO, / Z GETT 
ZBIORCZYCH / W RZGOWIE I GRODŹCU. / W TYM MIEJSCU POCHOWANO ZWŁOKI / OFIAR  
W 3 MOGIŁACH. / WIOSNĄ 1944 ROKU ZWŁOKI / WYDOBYTO I SPALONO NA 2 POBLISKICH  
POLANACH. / PROCHY ROZSYPANO W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY. / BYŁO TO PIERWSZE MIEJSCE / 
MASOWEJ ZAGŁADY ŻYDÓW / NA ZIEMI KONIŃSKIEJ”. Treść tej inskrypcji uzupełnia, łączy i czę-
ściowo powtarza informacje zawarte w napisach omawianych w artykule.

14 P. N o r a, Czas pamięci. Przeł. W. D ł u s k i. „Res Publica Nowa” 2001, nr 7, s. 40.
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jest tak tylko pozornie 15. Już napis pierwszy świadczy o tym, iż pod oficjalnie 
konstruowanym dyskursem historii zachodzi wtórne konstruowanie tożsamości 
grupy, której przeszłość wzięta zostaje w nawias określonej ideologii (tablicę tę 
odsłonięto przecież przed 1989 rokiem). Podobnego podwojenia obrazów prze-
szłości, swoistego spiętrzenia różnych form jej przedstawienia w postaci dwóch 
tablic o odmiennej treści odnoszących się do tego samego wydarzenia, a pocho-
dzących z innych okresów historycznych, nie ma ani w przypadku grobu znajdu-
jącego się w lesie Krążel między Kazimierzem Biskupim a Kleczewem, ani 
w przypadku nagrobka w kształcie macewy postawionego w miejscu, gdzie cho-
wano zmarłych oraz zamordowanych Żydów zmuszanych do pracy w obozie 
w Czarkowie, który w czasie okupacji stał się dzielnicą Konina 16. 

Umieszczone w przestrzeni jednego grobu dwie tablice (zawierające odpo-
wiednio treść napisu pierwszego i drugiego), „zawieszone” między odmiennymi 
dyskursami wiedzy i władzy politycznej, są śladami rywalizacji – jak określił to 
w innym kontekście Paul Ricoeur – między „przywoływaniem nieobecności a eks-
ponowaniem obecności” 17. W tej rywalizacji widoczne staje się sankcjonowanie 
formy rozumienia przeszłości, a także manifestowania jej poprzez sprowadzanie 
rzeczywistości do jej przedstawień. Miejsca pamięci wskazują nieustannie, że ich 
znaczenia są o tyle aktywne, o ile w horyzont ich odniesień mogą być dodane 
uzupełnienia, treści scalające to, co zanika wskutek przemijania wiedzy i świadków. 
Dlatego pomimo istnienia tablicy z informacją o pomordowanych polskich oby-
watelach powiatu konińskiego, pochodzącej z lat siedemdziesiątych XX wieku, 
pracownicy Muzeum Okręgowego w Koninie w liście z 1998 roku adresowanym 
do nadleśnictwa w Koninie pisali o potrzebnie ustawienia drugiej tablicy informa-
cyjnej, na której zostałaby podana tożsamość pomordowanych: 

Dotychczas w pobliżu miejsca tragedii z inicjatywy pracowników KWB „Konin” powsta-
ło upamiętnienie w formie metalowego krzyża posadowionego na symbolicznej mogile, na 
której umieszczono tablicę z informacją o zbrodni, która miała tu miejsce, ale bez podania 
narodowości ofiar. W związku z tym odbierano liczne protesty odwiedzających mogiłę potom-
ków ofiar. W wyniku przeprowadzonych przez Muzeum badań ustalono właściwe miejsca 
tragedii 18. 

Konieczność pojawienia się scalających treści w miejscach pamięci wypływa 
nie tyle z negatywnych reakcji osób odwiedzających, co z samej konieczności 
obrony pamięci przed zanikiem.

Prawda częściowa a prawda faktyczna
Grób w lesie w Rudzicy nie budzi kontrowersji w przestrzeni debaty publicz-

nej – jak wiele innych miejsc związanych z Holokaustem i form upamiętniania 

15 P. N o r a, Między pamięcią i historią. Les lieux de mémoire. Przeł. P. M o ś c i c k i. „Tytuł 
roboczy: Archiwum = Working title: Archive” 2009, nr 2, s. 5. Na stronie: http://www.msl.org.pl/
dzialalnosc-naukowa/article/1085/sub,wydawnictwa (dostęp: 17 VII 2012). 

16 Zob. Wo j t e n k o, op. cit., s. 26.
17 P. R i c o e u r, Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. M a r g a ń s k i. Kraków 2006, 

s. 311–312.
18 List z 6 IV 1998 wysłany przez Muzeum Okręgowe w Koninie do nadleśniczego nadleśnic-

twa w Koninie. Już 14 IV 1998 nadleśniczy pozytywnie zaopiniował tę prośbę.
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tych zdarzeń 19. Interesujące jest, że pamięć o tym, co stało się właśnie w Rudzicy, 
a co było zapowiedzią zorganizowanej zagłady narodu żydowskiego 20, wciąż 
przejawia się w doświadczeniu codziennym lokalnej społeczności. W mowie po-
tocznej określa się to miejsce m.in. jako „ten grób Żydów”, gdzie zaimek wskazu-
jący pełni dwie zasadnicze funkcje: wprowadza implicite wspólnotę komunika-
cyjną (wiemy, o który grób chodzi – a więc „ten grób” kojarzony jest właśnie 
z mogiłą pomordowanych Żydów; ci, którzy używają owej nazwy, wiedzą, o czym 
mówią), a także – w domyśle – wskazuje lokalizację (wiemy również, gdzie to 
jest, wiemy, że znajduje się blisko). Znamy miejsce i mamy świadomość, czyje 
prochy w nim złożono. Podobnie mówi się o mogile Żydów pomordowanych 
w lasach kazimierskich – dla okolicznych mieszkańców pozostaje oczywiste, iż 
„tym grobem” będzie właśnie grób Żydów w lesie Krążel między Kazimierzem 
Biskupim a Kleczewem (wspomina o nim Theo Richmond w książce Uporczywe 
echo) 21.

19 Szczególnym przykładem problemów w przestrzeni publicznej była tzw. sprawa krzyża na 
żwirowsku przylegającym do obozu Auschwitz-Birkenau. W roku 1979 papież Jan Paweł II odwie-
dził Oświęcim, a na terenie obozu przygotowano ołtarz, którego częścią był krzyż. Został on w 1988 r. 
postawiony na żwirowisku, a 10 lat później z powodu pojawiających się informacji o konieczności 
jego usunięcia (ideę tę miały wspierać niektóre środowiska żydowskie), utworzył się Komitet Obro-
ny Krzyża. Obok istniejącego krzyża zaczęły pojawiać się następne – postawiono ich 200. W roku 
1999 konflikt został zażegnany i, jak podaje „Rzeczpospolita”, krzyże – poza „papieskim” – prze-
niesiono do klasztoru Franciszkanów w Harmężach. Problem krzyża na żwirowisku powrócił znów 
w 2008 roku. Zob. J. S t r ó ż y k, A. S ł o j e w s k a, Wraca spór o krzyż na żwirowisku? „Rzecz-
pospolita” (aktualizacja z 22 XI 2008). Na stronie: http://www.rp.pl/artykul/223068.html (dostęp: 
10 IX 2012).

20 SS-Sonderkommando Lange, działające od grudnia 1941 w Chełmnie nad Nerem (zob. 
J. L e s z c z y ń s k i, Z dziejów zagłady Żydów w Kraju Warty ászkice do genezy ludobójstwa 
hitlerowskiegoñ. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1972, nr 2, s. 57) roz-
poczęło mordowanie Żydów z powiatu konińskiego już na przełomie września i października tego 
roku na terenie lasów między Niesłuszem a Rudzicą, a później, do początku grudnia, w lasach mię-
dzy Kazimierzem Biskupim a Kleczewem (zob. Ł. P a w l i c k a - N o w a k, Upamiętnianie ofiar. 
Na stronie: http://www.muzeum.com.pl/content/view/137/114/lang,polish/ ádostęp: 21 VIII 2012ñ).

21 Th. R i c h m o n d, Uporczywe echo. Sztetl Konin: poszukiwanie. Przeł. P. S z y m c z a k. 
Poznań 2001, s. 484–485. Żydzi z Pyzdr, Wilczyna, Kazimierza Biskupiego, Kleczewa, Zagórowa, 
ale także z innych miejscowości powiatu konińskiego zostali zamordowani w lesie Krążel, w rewirze 
leśniczówki Wygoda, między Kleczewem a Kazimierzem Biskupim w okresie od końca październi-
ka do początku grudnia 1941. Zob. We Remember the Extermination Pits! The List of Places from 
which Jewish People Were Murdered in the Forests Nearby Konin. On the Basis of the Study by 
Krzysztof Gorczyca and Zdzisław Lorek. Na stronie: http://www.zchor.org/extermination/pits.htm 
(dostęp: 20 VIII 2012). L e s z c z y ń s k i  (op. cit., s. 57) pisze o tym miejscu: „Jak wynika z chro-
nologii wydarzeń, tym pierwszym był ośrodek masowej zagłady w Chełmnie n/Nerem, położony 
w tzw. Kraju Warty, gdzie już 8 XII 1941 r. hitlerowcy rozpoczęli »masową produkcję śmierci«. Za 
bardziej ścisłą datę jego powstania należy przyjąć właściwie dzień 15 IX 1941 r., w którym ta sama 
obsługująca ekipa zbrodnicza – Sonderkommando Lange – rozpoczęła »eksperymentalne« mordo-
wanie kilku tysiecy Żydów w lasach obok Kazimierza Biskupiego na terenie sąsiedniego powiatu 
konińskiego”. Również P a w l i c k a - N o w a k  (Upamiętnianie ofiar) podaje, że zamordowano tam 
Żydów pochodzących z powiatu konińskiego, którzy zostali zgromadzeni w getcie zbiorczym w Za-
górowie, a następnie w okresie 1943–1944 najprawdopodobniej dokonywano kolejnych zbiorowych 
egzekucji na Żydach. Już wcześniej P a k e n t r e g e r  (op. cit., s. 45) twierdził, że od września 1941 
w lasach w okolicy Kazimierza Biskupiego „hitlerowcy [zabili] w wyjątkowo bestialski sposób ok. 
8000 Żydów z getta w Zagórzowie” (autor miał zapewne na myśli Zagórów) oraz że ofiarami tych 
mordów byli również Polacy.
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Pamięć o wydarzeniach z 1941 roku przejawia się na wiele sposobów: zarów-
no oficjalnych, jako miejsca pamięci, jak i indywidualnych – przy poszczególnych 
monumentach znaleźć można sztuczne, a jeśli żywe, to niekiedy zwiędnięte kwia-
ty. Pod zniczami zostawione są także kartki, właściwie liściki, zapełnione rysun-
kami i słowami najprawdopodobniej modlitwy, pisanymi ręką dziecka. Ta sfera 
przedmiotów codziennych przez to, że znajdują się one w tym miejscu, konotuje 
ciągłość pamięci oraz zmiany w jej treści i w sferze podmiotowej, jakby doświad-
czenie potoczne było podstawą pamięci w wymiarze zbiorowym.

Losy form upamiętniania takich jak grób w lesie między Niesłuszem a Rudzi-
cą wpisują się w bardziej złożony problem dotyczący wiedzy o wspólnej polsko-
-żydowskiej przeszłości. Z powodów historycznych, kulturowych oraz politycznych 
wiedza ta ulega różnym przekształceniom, na które wpływ mają wydarzenia poli-
tyczne, medialne czy działania edukacyjne. Gdy myślimy o miejscach podobnych 
do opisywanej w niniejszym artykule mogiły, to dostrzegamy swoistą zależność 
między losem tego typu miejsca pamięci a zbiorowymi wyobrażeniami dotyczą-
cymi egzystencji Żydów mieszkających w Koninie i jego okolicach. 

Rozmowy z najstarszymi osobami z Konina i powiatu konińskiego pokazują 
– poza ważnymi wyjątkami – że Żyd pamiętany jest jako „ten inny”, raczej obra-
zowany stereotypowo. Wiedza na temat żydowskiej przeszłości, kultury, obyczajów 
wydaje się powierzchowna. Istotne w tym kontekście są słowa Józefa Lewandow-
skiego: 

Im mniej śladów po Żydach w Polsce, tym bardziej scala się ich obraz, tworząc z roku na 
rok coraz wyraźniej jakąś zwalistość, w której zatarły się nawet ślady struktury. Na jej miejsce 
wkroczył syntetyczny, wielki ŻYD, jakaś ciemna bryła, dla jednych przerażająca, dla innych 
fascynująca, zawsze zmorzasto tragiczna. [...] Z małymi wyjątkami Polacy nie znali społeczeń-
stwa żydowskiego. Mało kto wie, mało kto przyjmuje do wiadomości, jak skomplikowane było 
to społeczeństwo 22. 

Jeśli nie ma informacji na temat niegdysiejszego społeczeństwa żydowskiego, 
to jak długo trwać może pamięć o zagładzie Żydów? Jest to, jak się wydaje, problem 
nie tylko polsko-żydowski, ale bardziej ogólnej natury, dotyczący statusu samej 
wiedzy humanistycznej.

Autor książki Cztery dni w Atlantydzie, uczony pochodzący z konińskiej ro-
dziny żydowskiej, wspomina, że gdy w 1947 roku odwiedził Konin, to osoba, 
która przejęła mienie jego rodziny, odczuła wyraźną ulgę, gdy zadeklarował, iż nie 
będzie się ubiegał o zwrot majątku: 

Sklep po dziadku przejął malarz, Dębiński, chyba Antoś, u jego brata Teosia w 1939 roku 
uczyłem się sztuki malowania szyldów, jednego z moich zawodów. Sklep był pustawy, tak jak 
inne. Dębiński pytał, czy nie zamierzam wrócić do miasta. Z ulgą przyjął, że nie zamierzam 23.

Lech Hejman, regionalista, pisał w 2003 roku o pamięci i wiedzy mieszkańców 
Konina dotyczącej Żydów powiatu konińskiego: 

Wiedza o licznej, mieszkającej do lipca 1940 r. w Koninie, społeczności żydowskiej 
w latach powojennych stopniowo zanikała. Starsze pokolenie koninian o byłych współobywa-
telach mówiło mało i głównie we własnym gronie, młodsze nieinformowane, nie mogło takiej 

22 J. L e w a n d o w s k i, Cztery dni w Atlantydzie. Konin 1996, s. 137.
23 Ibidem, s. 120.
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wiedzy znikąd zdobyć. Pożydowskie obiekty zmieniły charakter zagospodarowania. Z żydow-
skiego cmentarza, zlikwidowanego przez niemieckich okupantów, ostatnie macewy rozebrali 
nieznani osobnicy. Niektóre z nich poszły pewnie pod fundamenty domów, inne w nadwarciań-
skie wały lub pod uliczny bruk, a miejsce pochówku Żydów jest zaniedbane, zarosło chaszcza-
mi. [...] Pamięć o konińskich Żydach odżyła w 1988 roku, kiedy synagogę, po kapitalnym re-
moncie i konserwacji wnętrza, oddano do użytku Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i w holu 
umieszczono „tablicę ze skromnym tekstem, informującym o dziejach konińskich Żydów” 24. 

Oczywiście, przytoczone wypowiedzi są arbitralne i uwarunkowane historycz-
nie, lecz ponieważ zostały zanotowane w różnych momentach dziejów, odsłaniają 
mechanizm zapominania o Żydach, wynikający z tego, że pewien rodzaj wiedzy 
staje się niewygodny (np. dla człowieka liczącego na przejęcie żydowskiego ma-
jątku) lub obcy (jak w przypadku osób, których wiedza o przeszłości Żydów za-
leżna była częściej od rozmów z innymi ludźmi niż od konstytuowanej oficjalnie 
narracji dotyczącej tego zagadnienia). Ważne jest jednak, iż to właśnie wiedza 
potoczna przez długi czas była czymś w rodzaju „instytucji” – obok bardzo aktyw-
nego w tym zakresie zespołu pracującego w Muzeum Okręgowym w Koninie 25 
– utrzymującej pamięć o Żydach z powiatu konińskiego, a także o miejscach ich 
kaźni. 

Wraz ze zmianą wiedzy i pamięci zbiorowej – przekształceniom zaczęły ulegać 
same obiekty służące upamiętnianiu zagłady Żydów. W stwierdzeniu tym dostrze-
gamy swoistą odwrotność: to nie miejsce pamięci przywraca wiedzę i buduje 
tożsamość, lecz to właśnie wiedza potoczna – powierzchowna, chaotyczna, frag-
mentaryczna – przybliża do przeszłości, której wymiar faktyczny wzięty był 
w nawias polityczno-ideologicznego dyskursu, co w dużym stopniu znajduje 
swoje potwierdzenie w omawianym miejscu pamięci. Szczególnym tego przykła-
dem są tablice stojące przy grobie w lesie między Niesłuszem a Rudzicą. O tym, 
że na terenie mogiły i wokół niej zabito blisko 1500 Żydów można dowiedzieć się 
z tablicy, która została odsłonięta w 1998 roku. Tę treść, którą częściowo maskował 
dyskurs oficjalny (napis pierwszy na starszej tablicy zawierał tylko informację 
o „obywatelach” powiatu konińskiego), w dość osobliwy sposób odsłaniały dys-
kursy potoczne – „szeptana” pamięć lokalnych mieszkańców, którzy nie dali się 
zwieść oficjalnym stanowiskom narzucanym z powodów ideologicznych. Funk-
cjonowanie tego miejsca wpisuje się, jak powiedziałby Nora, w „czas pamięci” 
mający swe podstawy w „obowiązku pamiętania” wynikającym nie tyle z jakiegoś 
„długu”, ile z poczucia „utraty” 26. Będzie ono tym silniejsze, im bardziej gruntow-
ną wiedzę przekształcającą tożsamość lub przynajmniej wpływającą na nią posią-
dą ludzie. Pamięć szeptana jest zawodna, niespójna, chaotyczna, niekonsekwentna, 
narażona na oddziaływanie stereotypów i uprzedzeń, pozostaje wszakże odporna 
na jednowymiarowość wiedzy dyktowanej przez dyskurs władzy. Jakby na po-
twierdzenie tej osobliwej „odporności” wcześniej zostały przytoczone sformuło-
wania zdeponowane w języku potocznym, mówiące o miejscu pamięci, które w tym 

24 L. H e j m a n, Konińscy Żydzi na przestrzeni dziejów. „Rocznik Koniński” t. 14 (2003), 
s. 13–14.

25 Bezcenne są dokonania zespołu pracowników Muzeum Okręgowego w Koninie mające na 
celu upamiętnianie zagłady Żydów oraz kultury żydowskiej, zob. na stronie: http://www.muzeum.
com.pl (dostęp: 15 VIII 2012).

26 N o r a, Czas pamięci, s. 37–45.
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wypadku staje się zsemiotyzowanym obrazem śmierci. Świadczą one również 
o wspólnocie interpretacyjnej, wszak wokół poczucia utraty rozciąga się czas pa-
mięci, jak pisze Nora, wiążący „ze sobą bardzo ściśle wierność dla rzeczywistej 
lub wyobrażonej przeszłości z poczuciem przynależności, świadomość zbiorową 
z samoświadomością jednostkową, pamięć z tożsamością” 27. Myśląc o sferze 
doświadczeń potocznych w odniesieniu do recepcji Zagłady dostrzegano głównie 
ich destruktywne poznawczo oraz aksjologicznie aspekty, jak stereotypy i uprze-
dzenia, należy jednak zauważyć, że stała się ona medium wiedzy i pamięci, których 
nie zamierzały uwzględniać ideologicznie motywowane działania społeczne.

Na mogile w lesie między Niesłuszem a Rudzicą istnieje wiele odniesień do 
historii, polityki, tożsamości, do świadomości religijnej oraz kulturowej. Świadczy 
o tym napis pierwszy: 

W TYM MIEJSCU – JESIENIĄ 1941 roku. / OKUPANT HITLEROWSKI / DOKONAŁ  
ZBIOROWEGO – / MORDU / 1500 DZIECI KOBIET I MĘŻCZYZN / OBYWATELI POLSKICH  
POW. KONIŃSKIEGO. / SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY / MIEJSC WALK STRACEŃ I MĘ-
CZEŃSTWA / W KONINIE.

Krótki komunikat informuje o płci, pośrednio również o zróżnicowaniu wie-
kowym ofiar: kobiet, mężczyzn i dzieci. Tożsamość etniczna tych, których prochy 
spoczywają w grobie, jest zawłaszczona ideologicznie. Ten napis powstał bowiem 
przed 1989 rokiem, a więc w czasach PRL. Nie wiemy jednak, kto narzucił jego 
treść inicjatorom pobudowania pomnika. Na poziomie semiotycznym pamięć 
o człowieku stała się przedmiotem ideologii, a jej treść odnosząca się do przeszło-
ści – znakiem modelowanym przez dyskurs polityczny instrumentalizujący jego 
użycie. Czy w tym miejscu pomordowano obywateli powiatu konińskiego, w do-
myśle: Polaków? Skąd można było wiedzieć, iż ofiarami byli polscy Żydzi z Ko-
nina i okolic? Interesujące jest również, że tożsamość pomordowanych zasłonięta 
została znakiem, który konotuje polskość, gdyż przypomina przecięte drzewo 
brzozy (przypomina, bo jest wykonany ze stali 28), ułożone w krzyż symbolizujący 
chrześcijaństwo. W warstwie słownej określenie „okupant hitlerowski” jednoznacz-
nie kojarzy się z oprawcą, winnym całego wydarzenia. Brzoza w kształcie krzyża, 
która nie jest brzozą, i anonimowy obywatel powiatu konińskiego, który poniósł 
śmierć z rąk niemieckich, zamazują prawdę o tożsamości pomordowanych w owym 
miejscu osób – znaki te stają się składowymi konstruowanego oficjalnie zapomi-
nania.

W rozmowie telefonicznej z autorem niniejszego artykułu regionalista, znaw-
ca problemu twierdził, że w owym napisie nie ma żadnej ideologii, jest tylko 
przypadek; faktem pozostaje wszak, iż zabito obywateli powiatu konińskiego. 
Często zapomina się, że język w sferze znaczeń jest tym, czym instytucja winna 
być w świetle prawa. Omawiana tablica nie zawiera nawet informacji o tym, iż 
pomordowani przywiezieni zostali z gett zbiorczych ze Rzgowa i z Grodźca. Zbyt 
wiele „przypadku” jak na tak krótki, a więc silnie zsemiotyzowany i zideologizo-
wany przekaz. Gdyby bowiem pojawiło się słowo „getto”, to bezpośrednio kono-

27 Ibidem, s. 37.
28 K o w a l c z y k i e w i c z  wspomina w liście, o którym była mowa w przypisie 8, że rury 

i kształtowniki, z jakich wykonane zostało ogrodzenie wokół grobu, należały do materiałów odzy-
skiwanych w trakcie okresowego remontu kotła parowego brykietowni.
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towałoby sferę sensów odnoszących się do tożsamości żydowskiej ofiar. Wszak 
to, co należy do napisu – funkcjonuje jako znak właśnie ze względu na to wszyst-
ko, co nie stało się jego treścią. Ograniczona przestrzeń dla medium pisma nadaje 
niemal symboliczną autonomię każdemu nakreślonemu znakowi. Nie ma przypad-
ku w ideologii, która celowo zaciera ślady przeszłości.

Oficjalny dyskurs pamięci, szczególnie po roku 1968, pomijał różnorodność 
etniczną ludzi pomordowanych przez hitlerowców, koncentrując się przy tym na 
męczeństwie i śmierci samych Polaków 29. Omawiany napis, a właściwie cały grób, 
odzwierciedla tę tendencję, w której znak funkcjonuje w kontekście danej ideolo-
gii w taki sposób, że, wskazując miejsce mordu, stanowi przekaz oparty na pół-
prawdzie. Jest to sytuacja paradoksalna, gdyż pamiętanie polega na zapominaniu, 
grób staje się znakiem pamięci, będąc jednocześnie sferą ideologicznych uprosz-
czeń, w tym również intencjonalnego gubienia odniesień między porządkiem 
znakowym a faktycznym. Poszczególne, wybrane elementy, w warstwie semio-
tycznej są przecież pewną narracją, a dokładniej obrazem pamięci oraz potencjal-
ną instrukcją jej „obsługi”: to, co wydarzyło się w owym miejscu, musi być pa-
miętane, ale na warunkach, jakie proponuje twórca tego przedstawienia (w sensie 
treści), które przysłania wiedzę o rzeczywistej ofierze zbrodni. Ideologia wyko-
rzystuje znak jak obraz faktu, nie jest to jednak tożsame z tym, że znak wypiera 
fakt, lecz – że konstytuuje mechanizm jego zapominania. 

Pozornie zgadza się wszystko: data, pora roku, miejsce, liczba, płeć, wiek oraz 
obywatelstwo ofiar, a jednocześnie zostaje przy tym pominięte coś istotnego, mó-
wiąc metaforycznie – imię, tożsamość. Parafrazując słowa Hansa Beltinga, można 
stwierdzić, że kultury odnawiają się w podobnym stopniu przez zapomnienie, jak 
i przez wspomnienie 30. Jeśli przyjmuje się tę opozycję: zapomnienie–wspomnienie, 
należy podkreślić jej dychotomiczną arbitralność, ma ona bowiem znaczny udział 
w kształtowaniu znakowego wymiaru konstytuowanej lub konstruowanej pamięci. 

Ów semiotyczny, zideologizowany wymiar omawianego grobu widoczny jest 
także w tym, że staje się on właśnie obrazem przeszłości, obrazem faktu, pośmiert-
ną maską występującą zamiast zdarzenia i prawdy o nim. Znak, którego działania 
są modelowane przez ideologię, przemienia się w źródło fałszu (w sensie poznaw-
czym) lub prawd częściowych – wszak prawdą jest, że obywatele powiatu koniń-
skiego zostali w tym miejscu pomordowani, dodać należy jednak – prawdą niepeł-
ną. Prawdy częściowe stają się treścią różnych form zapominania, a równocześnie 
funkcjonują niczym figury faktów, ich metonimiczne przyległości. Szczególnym 
przykładem działania takiej zależności było zapamiętane przez autora niniejszego 
tekstu z czasów szkolnych (dotyczy to okresu przed 1989 rokiem) odwiedzanie 
1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, konińskiego cmentarza, na którym 
uczniowie wraz z nauczycielami zapalali znicze przy grobie żołnierza Armii Czer-
wonej, a następnie pobliskiego lasu, gdzie również stawiano znicze na mogile 
pomordowanych „obywateli powiatu konińskiego”. Omawiane miejsce przecho-

29 Zob. I. K r z e m i ń s k i, Reprezentacje Shoah w świadomości potocznej a teza o konkurencji 
polsko-żydowskiej. Rozważania w świetle badań empirycznych. W zb.: Pamięć Shoah. Kulturowe 
reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Red. naukowa T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska. Współ-
praca red. M. Wójcik. Łódź 2009, s. 422–423.

30 H. B e l t i n g, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. B r y l. Kraków 
2007, s. 86.
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wywało zatem pamięć o pomordowanych Żydach, jak określiłaby to Aleida As-
smann, „w czasach zbiorowego zapominania” 31 pod osłoną znaku, który potrze-
bował odpowiedniego uzupełnienia, właściwego kontekstu, by wskazywać nie tyle 
na dyskurs ideologiczny, co przede wszystkim na dyskurs historyczny. Owo 
przechowywanie, ochranianie przed zapominaniem, zakończyło się wraz z dniem, 
w którym odsłonięto w tym samym miejscu nową tablicę z napisem drugim. Na-
leży tu dodać, że krzyż na grobie, wysoki na 310 cm, był kompromisem z ideolo-
gią zapomnienia. Pamięć trwała pod egidą znaków zacierających tożsamość ofiar, 
ale jednocześnie podtrzymujących ciągłość odniesień do przeszłości. Tę ciągłość 
zaczęła uzupełniać treść scalająca, dodatkowa, potencjalnie występująca w miejscu 
pamięci już od momentu, w którym w 1945 roku usypano tam mogiłę darniową 
i postawiono na niej drewniany krzyż.

Przez dziesiątki lat z przestrzeni pamięci oficjalnej (zbiorowej) wypierano 
prawdę o tożsamości Żydów zgładzonych w rudzickim lesie (sformułowanie „wy-
pierano” oznacza, że w mowie potocznej i pamięci nieoficjalnej okolicznej ludno-
ści funkcjonowało właśnie takie przekonanie, czego potwierdzenie po latach 
można znaleźć w korespondencji między Muzeum Okręgowym w Koninie a Za-
rządem Gminy Kramsk 32). W procesie zapominania wykorzystywane były sym-
bole mające konotować odmienny porządek kulturowy, dlatego starsza część 
grobu składa się z tablicy z napisem pierwszym oraz z betonowego nagrobka, 
którego centralny element stanowi krzyż. Jest on zredukowany, paradoksalnie, do 
narzędzia ideologii, gdyż określa przecież chrześcijańską tożsamość ofiar.

Należy tu wyraźnie zaakcentować, że główną myślą tego artykułu nie jest 
polemika na temat krzyża znajdującego się na miejscu pochówku pomordowanych 
Żydów, lecz to, iż krzyż jako symbol wartości chrześcijańskich konotuje konkret-
ny sposób obrazowania, a więc i myślenia o przeszłości. Krzyż jest w tej sytuacji 
znakiem zmian zachodzących w samym procesie pamiętania. Miejsce pamięci 
odsyła do tego, co przeszłe, oraz do tego, jak jest to pamiętane. Trafnie brzmią tu 
słowa napisane przez Annę Wolff-Powęską w nieco innym kontekście: 

W wypadku Holocaustu w odniesieniu i do sprawców, i do ofiar można mówić o przypad-
ku „niezapominania o zapominaniu”. O społeczności żydowskiej po Holocauście, a raczej o jej 
pamięci, mówi się jak o sumie blizn na zbiorowej duszy, o której w pierwszym odruchu chcia-
no zapomnieć 33. 

Krzyż stanowi w omawianym przykładzie zarówno symbol wiary chrześcijań-
skiej, jak i znak historyczny obrazujący zmiany w formach pamięci o pomordo-
wanych; łącząc te dwie funkcje, jest on medium niezapominania o zapominaniu. 
Warstwa symboliczna dominuje nad semiotyczną, dlatego w tym przypadku moż-
na stwierdzić, że następuje przewaga procesu zapominania nad procesem pamię-

31 A s s m a n n  (op. cit., s. 113) pisze: „Miejsca mogą uwiarygodnić i przechować pamięć nawet 
w czasach zbiorowego zapominania”.

32 Zarząd Gminy Kramsk wydał Muzeum Okręgowemu w Koninie zgodę na postawienie dwóch 
obelisków w lesie rudzickim, biorąc pod uwagę także stanowisko mieszkańców sołectwa Rudzica 
wyrażone przez nich na zebraniu wiejskim 28 IV 1998: „ofiarom mordu należy się pamięć wyrażo-
na poprzez posadowienie obelisków”. List został napisany 29 IV 1998 w Kramsku, gminie, do której 
należy wieś Rudzica.

33 A. Wo l f f - P o w ę s k a, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej prze-
szłości (1945–2010). Poznań 2011, s. 30.



236 MAREK KAŹMIERCZAK

tania, a więc pamięta się to, co przedstawia symbol połączony z konkretnym 
przekazem słownym. Krzyż ma konotować implicite następujący ciąg logiczny: 
skoro w tym miejscu upamiętnia się ofiary takim właśnie symbolem, to świadczy, 
że były to polskie ofiary „okupantów hitlerowskich”. Ważne jest jednak, że wpro-
wadzony został znak neutralizujący osobową tożsamość. Określenie „obywatele 
polscy powiatu konińskiego” staje się znakiem „pomiędzy”, gdyż nie wskazuje 
wprost ani Polaków, ani Żydów. Znak „pomiędzy” jest użytecznym narzędziem 
w każdej ideologii, w której ramach coś ma być wyrażone i zarazem nieoznaczone. 
W ten sposób zapominanie stanowi konsekwencję rozszerzeń semantycznych, 
w których polu funkcjonuje znak, ale jednocześnie znak „pomiędzy” pozwala trwać 
zasłoniętej prawdzie na przekór dominujących ideologii, często deformujących 
przeszłość.

Jeśli zsumuje się prawdy częściowe, to nie uzyska się prawdy faktycznej, lecz 
prawdę sumaryczną. Prawda faktyczna mówi o tym, że w lesie między Rudzicą 
a Niesłuszem zostali pomordowani Żydzi. Znakowy charakter opisywanego miej-
sca zbudowany jest jednak na przemilczeniu – nigdzie nie ma mowy o narodowo-
ści ofiar. Prawda sumaryczna brzmi: w tym miejscu pomordowano obywateli po-
wiatu konińskiego, należy im się cześć i pamięć, czego symbolem ma być brzozo-
wy krzyż. Ów krzyż oraz słowo „obywatel” są zatem znakami implikującymi, na 
najbardziej podstawowym, stereotypowym niemal poziomie, wniosek: zamordo-
wani zostali Polacy. 

Interesujące jest to, że w omawianym przypadku, by stworzyć obraz faktu 
będący narzędziem mechanizmu zapomnienia, posłużono się znakami, które w ofi-
cjalnej ideologii były wypierane z przestrzeni świadomości zbiorowej. Na skutek 
tego oddziaływania znak zmienia swoją funkcję z sygnalizowania pamięci na 
„sankcjonowanie” zapominania (utrwalanie wybranych fragmentów obrazów 
przeszłości jako tożsamych z faktami), a więc przestaje podtrzymywać wiedzę na 
temat prawdy faktycznej i staje się elementem konstytuującym prawdę częściową. 
Przykładowo umieszczenie krzyża na grobie pomordowanych Żydów powoduje 
zapewne, że ludzie czczą pamięć o nich w sposób typowy dla chrześcijańskich 
zwyczajów – przez modlitwy, kwiaty, zapalone znicze – rzadko natomiast można 
znaleźć ułożone na grobie kamienie (żydowski znak pamięci). Nie zmienia to 
jednak faktu, że osoby oddające cześć pomordowanym starają się to czynić w for-
mie odzwierciedlającej własny światopogląd oraz wiedzę.

Ideologiczne ramy modelujące działanie znaku uwidoczni analiza inskrypcji 
znajdującej się na jednym z najdłużej funkcjonujących konińskich cmentarzy przy 
ul. Kolskiej w Starym Koninie: 

B.P. / BESTIALSKO / ZAMORDOWANYM / ŻYDOM / PRZEZ KATÓW / HITLEROWSKICH / 
W OBOZIE W CZARKOWIE / W LATACH 1941–1943 / RODACY / KONIN XI.1945 R.

Jest to najstarszy w przestrzeni publicznej Konina i okolic napis upamiętnia-
jący eksterminację Żydów. Pomnik, na którym jest on umieszczony, przypomina 
kształtem macewę. Na jej szczycie wyryta jest gwiazda Dawida, a pod nią widnie-
je przytoczony napis. Jego treść częściowo koresponduje z poetyką inskrypcji na 
nagrobkach żydowskich 34. Akronim „B.P.” oznacza „błogosławionej pamięci”, 

34 L. H o ń d o  (Inskrypcje żydowskiego cmentarza w Muszynie. „Górska Gazeta Internetowa”. 
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stanowi więc zachowaną formułę pogrzebową 35; epitety odnoszące się do pomor-
dowanych i zmarłych Żydów mówią o tych, których pochowano w tym grobie; 
wskazana jest umowna data śmierci, przypadająca na lata 1941–1943 36; zostało 
również wprowadzone zakończenie – „Rodacy / Konin XI.1945”. W utrwalonym 
tekście narzuca się użycie w funkcji wartościującej przysłówka: „bestialsko”, 
który jednoznacznie wskazuje, że autorzy tego napisu mieli świadomość zbrodni, 
jaka wydarzyła się w obozie pracy przymusowej w Czarkowie 37. 

Dlaczego ten nagrobek został postawiony na cmentarzu chrześcijańskim? 
Przede wszystkim dlatego, że właśnie tam pochowano w czasie okupacji kilka-
dziesiąt osób zamordowanych oraz zmarłych na terenie obozu w Czarkowie. An-
toni Studziński, regionalista, przywołuje ze wspomnień taki oto obraz: 

Wykonując pomiary na ulicy Kolskiej, przy której znajduje się cmentarz katolicki, widzia-
łem kilkakrotnie następujące sceny. Pod eskortą wachmana (strażnika obozowego), jechał 
ulicą chłopski wóz zaprzężony w jednego konia, z polskim woźnicą. Na wozie jakieś nieroz-
poznawalne ładunki przypominające kształt ludzkich ciał, okryte papierowymi workami od 
cementu. Obok szło dwóch–trzech wynędzniałych Żydów. Wóz zatrzymywał się przed bramą 
cmentarną, a Żydzi wynosili ciała na cmentarz. Jeden z nich podchodził do sygnaturki umiesz-
czonej na bramie i dzwonił, jak przy chrześcijańskich pogrzebach. Zwłoki grzebano na samej 
górce cmentarza, w miejscu upamiętnionym dzisiaj odpowiednim nagrobkiem 38.

Świadomość okrucieństwa zbrodni mieści się w polu znaczeń słowa „bestial-
sko”. Użycie sformułowania „kat hitlerowski” niesie w sobie ślad świeżej pamię-
ci o tych, którzy mordowali (było metonimią żywych i aktualnych wrażeń i odczuć 
okresu tuż po wojnie), wszak Konin został wyzwolony 20 I 1945, a tablicę z na-
grobkiem postawiono w listopadzie tego roku, więc w stosunkowo krótkim czasie 
utrwalono pamięć o ofiarach obozu w Czarkowie.

Określenie „rodacy” mówi wiele o odczuciach przynajmniej tych osób, które 
upamiętniły śmierć pomordowanych w obozie pracy przymusowej, choć na pew-

Na stronie: www.gory.info/artyk.php?id=117 ádostęp: 10 IX 2012ñ) wskazuje następujące elementy 
żydowskich inskrypcji nagrobnych: 1) formuła pogrzebowa; 2) epitety i zwroty pochwalne obrazu-
jące cnoty zmarłego; 3) imię; 4) data śmierci (czasami data pogrzebu); 5) zakończenie.

35 W korespondencji elektronicznej z redaktorem naczelnym wortalu Cmentarze żydowskie 
w Polsce, K r z y s z t o f e m  B i e l a w s k i m, otrzymałem potwierdzenie, że formuła „błogosła-
wionej pamięci” jest zwyczajowo używana przez Żydów. Zob. www.kirkuty.xip.pl (dostęp: 20 IX 
2012). Dziękuję Panu Redaktorowi za to wyjaśnienie.

36 A. Z i ó ł k o w s k a  (Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupa-
cji hitlerowskiej á1941–1943ñ. Poznań 2005, s. 253) podaje, że obóz w Czarkowie funkcjonował 
w okresie od 2 III 1942 do 28 VIII 1943. Źródło na stronie: http://miasteria.pl/miejsce/Muzeum-
-bylego-Obozu-Zaglady-w-Chelmnie-nad-Nerem.html (dostęp: 22 III 2012).

37 Obóz pracy w Czarkowie (Konin) został zlikwidowany w listopadzie 1944. Przebywało w nim 
1100 osób spoza powiatu konińskiego, które pracowały głównie przy rozbudowie sieci kolejowej 
i kanalizacyjnej. Niektórzy badacze uznają, że obóz ten wykazywał cechy miejsca zagłady ze wzglę-
du na panujące tam okrucieństwo, represje oraz systematyczne zabijanie więźniów. Kilkudziesięciu 
z nich – zmarłych i zamordowanych – pochowano na cmentarzu katolickim w Koninie przy ul. Kol-
skiej. W końcowej fazie istnienia obozu doszło do buntu więźniów. Podczas likwidacji obozu grupę 
kilkuset osób zamordowano przypuszczalnie w lasach koło Kazimierza Biskupiego. Pozostałych 
wywieziono prawdopodobnie w kierunku Ślesina. Zob. Z i ó ł k o w s k a, op. cit. Zob. też strona: 
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/konin/13,miejsca-martyrologii/6302,oboz-pracy-w-koninie-
czarkowie-przy-ul-kolejowej/ (dostęp: 22 III 2012).

38 A. S t u d z i ń s k i, Moje życie w okupowanym Koninie. „Rocznik Koniński” t. 8 (1980), 
s. 194.
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no nie miały one świadomości, jaka była skala wyniszczenia narodu żydowskiego 
w całej Europie. Implikuje ono tożsamość oraz solidarność przy jednoczesnym 
uwzględnieniu faktu, że w mogile spoczywają prochy „zamordowanych Żydów”; 
jakby słowo „rodacy” było metonimią tego, że w pożodze wojny wszyscy, którzy 
byli ofiarami „hitlerowskiego kata”, dzielili ten sam los 39. Określenie to, skądinąd 
ambiwalentne ze względu na dwuznaczność swego funkcjonowania w okresie 
międzywojennym w Polsce, oznacza „my”, „część nas” 40. W polu znaczeniowym 
tego słowa nie ma żadnej procedury zacierania śladów, wykluczenia, wyparcia; 
znak ów konotuje utożsamienie się autorów napisu z pomordowanymi (być może, 
twórcami inskrypcji były osoby pochodzenia żydowskiego lub przynajmniej ma-
jące dużą wiedzę na temat pochówku żydowskiego, o czym świadczy kształt na-
grobka, symbol gwiazdy Dawida oraz formuła inskrypcji) 41. Omawiany zwrot mógł 
się pojawić, zanim władza ludowa rozpoczęła oficjalną naukę „nowej historii”, 
nowej tożsamości, której rezultatem była m.in. inskrypcja na grobie pomordowa-
nych w lesie w Rudzicy. Napis mówiący o Żydach, których upamiętniają rodacy, 
raczej nie mógłby powstać w Polsce w 1968 roku.

Zestawienie treści napisu utrwalonego na tablicy informacyjnej umieszczonej 
na terenie grobu w lesie w Rudzicy z treścią tekstu wyrytego na macewie jest 
konfrontacją wymiarów pamięci, z których pierwszy opiera się na prawdach czę-
ściowych, a drugi na prawdzie faktycznej. Gdyby pamięć zbiorowa w Polsce 
rozwijała się według modelu omówionego w drugim przypadku, to pamięć o po-
mordowanych Żydach, a także wiedza na temat kulturowej oraz etnicznej różno-
rodności Polski sprzed drugiej wojny światowej byłyby zapewne większe. Na 
przykładzie tych dwóch tablic można zaobserwować mechanizm zależnego od 
momentu historycznego, arbitralnego konstruowania przekazu, który przekształca 
się w obraz przeszłości. W mechanizmie tym znak modelowany jest przez ideolo-
gię, buduje określoną formę, np. pamięci zbiorowej, poprzez zapomnienie – za-
wieszenie elementów składających się na prawdę faktyczną (wyrwanie z kontekstu). 
W różnicy między owymi napisami widoczne jest to, co staje się istotne w mówie-
niu o znaku w odniesieniu do konstytuującej jego sensu ideologii – nie oznacza on 
całkowitego fałszu, konotując prawdy częściowe, implikuje możliwe dziedziny 
i wymiary zapomnienia właśnie. Zapomnienie nie jest zaprzeczeniem pamiętania, 
lecz albo jego przekierowaniem na alternatywne niwy pamięci zbiorowej, albo 
przemilczeniem, albo przewartościowaniem. Złożoność opisywanego mechanizmu 
uwidacznia staje się w warstwie symbolicznej, zwłaszcza gdy porównamy wygląd 
obydwu grobów: centralny element mogiły w lesie w Rudzicy to krzyż z białej 

39 Nie udało się ustalić tożsamości twórców napisu. Księgi cmentarne nie obejmują okresu tuż 
po wojnie, w Archiwum Państwowym w Koninie również brakuje dokumentów, które wskazywały-
by autorów całego projektu.

40 Ta interpretacja wydaje się najbardziej słuszna. Współcześnie słowo „rodak” jest synonimem 
„ziomka”, „indigeny”, „krewniaka”, „krajana”. Podstawą słowotwórczą dla tego słowa był rzeczow-
nik „ród”. Zob. Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego. Red. K. Długosz-Kur-
czabowa. Warszawa 2008, s. 549. Według Słownika 100 tysięcy potrzebnych słów (Red. J. Bralczyk. 
Warszawa 2008, s. 708) „rodak” to ‛człowiek tej samej narodowości co i ktoś drugi; człowiek po-
chodzący z tego samego regionu co i ktoś drugi’. 

41 Prawdopodobnie inicjatorami postawienia tego nagrobka byli np. przedstawiciele Komitetu 
Żydowskiego działającego na terenie powiatu konińskiego tuż po wojnie. Autor niniejszego artyku-
łu jest w trakcie dalszych ustaleń dotyczących tej kwestii.
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brzozy 42 („symulakrum” drzewa, gdyż, jak już wcześniej wspomniano, krzyż wy-
konany został ze stali), główną część grobu na chrześcijańskim cmentarzu przy 
ul. Kolskiej stanowi natomiast nagrobek w kształcie macewy ozdobionej gwiazdą 
Dawida. Wymiar symboliczny obydwu grobów można potraktować jako rodzaj 
kompromisu między obowiązkiem pamiętania a kontekstem historycznym, w któ-
rym ów obowiązek był realizowany.

Cmentarz żydowski w Koninie został zniszczony w pierwszych dniach oku-
pacji hitlerowskiej, rozbite macewy wykorzystano m.in. jako tłuczeń do ubijania 
dróg 43. W takiej perspektywie nagrobek w kształcie macewy na cmentarzu przy 
ul. Kolskiej nabiera dodatkowego znaczenia – staje się symbolem przywracanej 
zmarłym i pomordowanym, należnej im czci; zwłaszcza że dotychczas nie odre-
staurowano kirkutu w Koninie 44. Rok, w którym został postawiony ów nagrobek 
– świadczy o bezpośredniej, niezatartej pamięci o ofiarach obozu w Czarkowie. 
Może autorzy tego monumentu znali twarze niektórych więźniów. Ważne jest, iż 
został on pobudowany niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych, co 
oznacza, że jego autorom bardzo zależało, aby o zmarłych i pomordowanych 
więźniach obozu w Czarkowie nie zapomniano. To, że pomnik ma kształt macewy, 
że napis sformułowano w języku polskim, a mogiła znajduje się na chrześcijańskim 
cmentarzu, stanowi swoistą metaforę złożonych relacji polsko-żydowskich. Ma-
cewa, otoczona krzyżami, wyróżnia się, ale jest przy tym częścią tego cmentarza, 
a widniejąca na niej inskrypcja w języku polskim pozwala przechodzącym tamtę-
dy osobom zrozumieć, że gwiazda Dawida i cały nagrobek służą upamiętnianiu 
Żydów. Sam pomnik jest też znakiem indeksalnym, wskazującym, iż to właśnie 
w tym miejscu chowano Żydów zamęczonych i mordowanych w obozie pracy 
przymusowej w Czarkowie. 

Mogiła na cmentarzu przy ul. Kolskiej jest w swej formie grobem żydowskim 
– nagrobek, umieszczony na nim napis oraz symbol stanowią elementy macewy. 
Natomiast grób w lesie między Niesłuszem a Rudzicą kojarzy się raczej z anoni-
mową mogiłą, gdyż takie konotacje wywołuje krzyż złożony z drzewa brzozowe-
go (a właściwie jego metalowej reprezentacji) i umieszczona na nim tablica infor-
macyjna, która w swej poetyce nie przypomina inskrypcji znajdującej się na na-
grobku żydowskim na cmentarzu przy ul. Kolskiej. Obydwa miejsca są jednak 
przede wszystkim zbiorowymi grobami żydowskich ofiar niemieckiej polityki 
eksterminacyjnej.

W każdym z tych przypadków kluczowe wydaje się załamanie relacji łączących 
znak i rzeczywistość, które prowadzi do przesunięć w funkcjonowaniu zależności: 
znak–ideologia. Znak w porządku ideologicznych odniesień to nie tylko kategoria 
komunikacyjna oraz poznawcza, ale także kategoria aktywna etycznie, gdyż w róż-
nicy między pamiętaniem a zapominaniem mieści się możliwość oceny działań 
oraz zmiana społecznego statusu funkcjonujących wartości. Wraz z pamiętaniem 

42 Bogata jest symbolika brzozy. W Słowniku symboli W. K o p a l i ń s k i e g o  (Warszawa 
2012, s. 29–30) czytamy m.in., że oznacza ona oś świata, życie i śmierć, płacz oraz smutek, a także 
całe życie ludzkie. 

43 Zob. S t u d z i ń s k i, op. cit., s. 213.
44 Zob. H e j m a n, op. cit., s. 14. Na terenie cmentarza znajduje się tylko głaz, na którym 

umieszczony jest napis: „Cmentarz żydowski. Teren prawnie chroniony. Uszanuj miejsce spoczynku 
zmarłych”.
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i zapominaniem przywołuje się w porządku semiotycznym określone sposoby 
wartościowania w sensie aksjologicznym. Wprawdzie Avishai Margalit pisze, iż 
pamięć zbiorowa ma uzdrawiającą moc poznania prawdy 45, ale w omawianym 
przypadku etykę pamięci naznacza pharmakon prawd częściowych. Dychotomia 
pamięci oraz zapominania zależna jest od tego, że istniejące miejsce pamięci 
modeluje sposób myślenia o tożsamości zamordowanych, a owo modelowanie 
wpisane było w oficjalną ideologię niszczącą wszelką różnorodność etniczną, 
kulturową czy światopoglądową (każdy z tych wymiarów został w dużej mierze 
zakuty w dyby polityki). Znaczenie oraz funkcjonowanie znaku są uwarunkowa-
ne przez odniesienie na poziomie mikroetycznym (etyka indywiduów), a także 
makroetycznym (etyka zbiorowości) 46. Ta zależność pozwala jednak na stałą 
konfrontację narzucanej ideologii i implikowanej przez nią formy zapomnienia 
z indywidualną wiedzą, której źródło tkwi w tym, co znajduje się poza obrazem 
pamięci zdeponowanym w konkretnym miejscu utrwalającym wiedzę o pomor-
dowanych. 

Zapominanie wynika z układania treści przedstawień przeszłości z prawd czę-
ściowych. Znaczenie owych przedstawień jest realne i aktywne w odniesieniu do 
prawd faktycznych. Jeśli prawdy częściowe mówią o śmierci pomordowanych 
obywateli powiatu konińskiego, oznacza to, iż są one tylko wycinkiem prawdy 
faktycznej, gdyż polscy obywatele powiatu konińskiego mieli m.in. tożsamość 
żydowską. Prawda faktyczna nie jest jednaka z rzeczywistością, ale stanowi zapo-
rę potrzebną dla pamięci przed jej upadaniem w zapominanie i wreszcie w niepamięć.

Przywracanie tożsamości

W tym / miejscu jesienią 1941 r. / hitlerowcy zamordowali ok. 1500 Żydów / mieszkańców 
powiatu Konińskiego, / z gett zbiorczych w Grodźcu i Rzgowie. / CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. / Mu-
zeum Okręgowe w Koninie.

Zacytowany napis pojawił się na tablicy informacyjnej, która została posta-
wiona na terenie omawianego grobu w roku 1998 47, a więc ponad 9 lat po upadku 
komunizmu w Polsce. W treści inskrypcji można zauważyć znaczące ideologiczne 
uzupełnienie, mające również implikacje aksjologiczne.

Interesujące jest, że słowami „Żydzi” oraz „gett zbiorczych” wprowadzonymi 
na tej drugiej tablicy uzupełniono brakujące elementy prawdy funkcjonującej 
w wersji wcześniejszej, której obrazem jest pierwsza, omówiona już wcześniej 
inskrypcja z 1977 roku. Nowy napis zawierający podane słowa, a także znak 
gwiazdy Dawida przywraca przynajmniej tożsamość ofiar.

Można zapytać, dlaczego tak ważne było określenie tożsamości pomordowa-
nych? Przede wszystkim dlatego, że w ciągu ponad 20 lat, które dzielą w czasie te 

45 A. M a r g a l i t, The Ethics of Memory. Cambridge 2002, s. 5.
46 Terminy „makroetyczny” oraz „mikroetyczny” zaczerpnięte zostały z książki M a r g a l i t a 

(ibidem, s. 5–6).
47 Tę datę podaje P a w l i c k a - N o w a k  (Upamiętnienie ofiar ádostęp: 14 VII 2012ñ). Au-

torem projektu obelisków, ustawionych w tym samym czasie w pobliżu grobu, był Jan R a s s u- 
m o w s k i.
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dwie tablice umieszczone na terenie grobu 48, zmienił się nie tylko system politycz-
ny w Polsce, ale także wiedza na temat Zagłady. Rejestrują to znaki słowne – „Ży-
dzi”, „z gett zbiorczych”, jak i znak ikoniczny w formie gwiazdy Dawida. Przy-
wołując tożsamość ofiar (na najbardziej ogólnym poziomie) – przywrócono 
przeszłości jej pełniejszy, bo faktyczny wymiar. Autor niniejszego artykułu ma na 
uwadze niezwykle subtelny problem, który dotyczy znaku przemieszczającego się 
między pamięcią a zapominaniem – problem wynikający ze zmiennego kontekstu 
ideologicznego. 

Dychotomia pamiętania i zapominania polega na tym, że znaczenia miejsc 
pamięci, m.in. tych, o których jest mowa w niniejszej rozprawie, wynikają z inte-
rakcji jednostek, a także z ich kulturowych i politycznych odniesień; niemal za 
każdym razem od nowa negocjuje się treści pamięci i treści tego, co wyparte zo-
staje z jej wymiaru kulturowego oraz komunikacyjnego 49. Opozycja między treścią 
obu napisów w lesie w Rudzicy – ich podwojenie – jest niemal utrwalonym w cza-
sie obrazem otwartej interakcji między jednostkami oddalonymi historycznie 
i aksjologicznie.

Należy wspomnieć, że swoista podwójność wpisana jest w losy mieszkańców 
powiatu konińskiego, którzy byli mordowani przez „hitlerowców” (jak głosi napis 
pierwszy) czy „okupantów hitlerowskich” – według drugiego napisu. Za symbo-
liczne wręcz można uznać rozstrzelanie w Koninie w pierwszych dniach okupacji 
niemieckiej Polaka oraz Żyda – wydarzenie, którego świadkiem była m.in. babcia 
autora artykułu, Kazimiera Czajkowska. Wiele elementów jej prostej, lecz suge-
stywnej, wielokrotnie powtarzanej opowieści zostało przez niego zapamiętanych 
i zapisanych jako elementy wyobraźni odnoszącej się do przeszłości – do tego 
stopnia, że, ujrzawszy po raz pierwszy fotografię z tej egzekucji (powieloną w książ-
ce Richmonda), autor odniósł wrażenie, jakby znał to zdjęcie, a nawet jakby widział 
na własne oczy utrwalone na nim wydarzenie. 

22 września 1939 w Koninie zostały rozstrzelane dwie osoby – Aleksander 
Kurowski (około 47 lat) oraz Mordechaj Słodki (około 70 lat). Richmond tak re-
lacjonuje to wydarzenie: 

W piątek wczesnym rankiem na rynek przybyli chłopi z okolicznych wsi. Wisiały tam już 
obwieszczenia, że na głównym rynku o godzinie dziesiątej zostaną straceni wrogowie Trzeciej 
Rzeszy: na egzekucję mieli stawić się wszyscy mieszkańcy. Władze niemieckie, lubujące się 
w czystości i precyzji, rozkazały na tę okazję zamieść plac. Według dwóch relacji „barbarzyń-
skie widowisko” poprzedził warkot werbli. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że przecięte druty 
telefoniczne były jedynie pretekstem. Egzekucja miała zaszczepić ludności lęk i usunąć myśl 
o oporze 50. 

Józef Lewandowski tak natomiast pisze o samej fotografii: 
Zdjęcie zrobione przez anonimowego dla historii fotografa, chyba niemieckiego, przed-

stawiające egzekucję Słodkiego i Kurowskiego, zrobiło międzynarodową karierę. Co kilka lat 
w programach telewizyjnych oglądają je dzieci i starcy, Amerykanie, Niemcy, Japończycy, ze 

48 Według najstarszych relacji obszar grobu w latach pięćdziesiątych XX w. był odgrodzony 
drutem kolczastym, a na drzewie przy mogile miała znajdować się jakaś informacja, której treści 
jednakże nikt spośród autorów tej relacji nie pamięta.

49 Zob. A s s m a n n, op. cit., s. 112.
50 R i c h m o n d, op. cit., s. 92–93.
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zdjęcia korzystają niemal wszyscy autorzy filmów o Zagładzie. Doskonałe ujęcie, tragedia 
sprowadzona do czytelnego symbolu, do znaku. Dwie małe, skulone w śmiertelnym strachu 
albo już w śmiertelnym skurczu, żałosne figurki. Ze zdjęcia nie sposób pojąć, kto jest kim, 
obiektyw wyrównał dużych rozmiarów Kurowskiego z drobnym Słodkim. Pokazują je w filmach 
i książkach o martyrologii żydowskiej [...]. 

Zdjęcie jest wstrząsające. Fotograf wybrał naturalną w tym przypadku perspektywę, stra-
ceńcy są maleńcy, zredukowani do chrząszczy czy łupinek orzecha, żołnierze w mundurach 
Feldgrau, z karabinami na wysokości oczu – wielcy, nadludzcy 51.

Nie ma jasności co do przyczyn, dla których do egzekucji zostały wybrane te 
dwie konkretne osoby. Niektóre relacje świadków mówią o ciągnięciu losów przez 
aresztowanych, pewne wskazują cel ukarania mieszkańców miasta za zabicie 
niemieckiego żołnierza, a jeszcze inne (nie wspomina o nich Richmond) – jako 
przyczynę rozstrzelania Kurowskiego podają fakt, iż współpracował ze Słodkim, 
śmierć zaś Słodkiego wiążą z tym, że był on Żydem 52. Nie wiemy jednak, w jakim 
stopniu ta trzecia interpretacja jest wynikiem przyrostu wiedzy wiele lat po wojnie. 
Według relacji z egzekucji ani Słodki, ani Kurowski nie padli od pierwszych kul, 
co zebrana ludność uznała za oznakę cudu, gdyż słyszano, że obaj modlili się aż 
do momentu, kiedy ustało w nich życie.

W opowieściach o tym wydarzeniu, jak i w wielu innych, pojawiających się 
w różnych kontekstach, znaleźć można potrzebę mówienia prawdy, dania świa-
dectwa czy – jak to określa Charles Taylor – orientowania się na dobro, które na-
daje naszemu życiu kierunek; dlatego nasze istnienie należy pojmować jako zbiór 
form narracyjnych, jako „poszukiwanie” 53. „Dać świadectwo” oznacza w tym 
przypadku – powiedzieć prawdę, nawet jeśli tylko „swoją”, to nie pozwalającą 
zapomnieć. Pamięć komunikacyjna oraz pamięć kulturowa mogą być na różnych 
poziomach swoistą formą zachowania godności, stawienia oporu, przejawem 
sprzeciwu i przekroczeniem własnej bezsilności, a także zapewne odpowiedzią na 
często zadawane sobie nie wprost pytanie o to, jak odnosiłbym się do wydarzeń, 
o których mowa, gdybym był ich naocznym świadkiem? Charles S. Maier pisząc, 
że pamięć o zbrodniach nazizmu jest tzw. pamięcią gorącą, wciąż powracającą, 
formułuje ten problem w następujący sposób: 

Pytanie, jakie się nasuwa, kiedy zwiedzamy muzea Holocaustu czy obozy koncentracyjne, 
nie brzmi: [...] Czy miałbym odwagę powiedzieć tym, którzy przychodzą aresztować lub prze-
wodzą tłumowi zmierzającemu do linczu: „Zaprzestańcie, to, co czynicie, jest złe?” Większość 
z nas, jak sądzę, obawia się, że odpowiedź byłaby negatywna. Pamięć nazizmu zmusza do 
postawienia tego uniwersalnego pytania, a z tego wynika, że nasza pamięć historyczna ulega 
nieustannemu odnawianiu. Każde pokolenie może posłużyć się nazistowskim doświadczeniem, 
aby postawić sobie to pytanie. Gorąca pamięć jest tak ważna dla większości spośród nas nie 
dlatego, że jesteśmy źli, ale dlatego, że nasza odwaga i świętość mają granice 54. 

To dzięki poszukiwaniu prawdy ludzie z okolicznych miejscowości wiedzieli 

51 L e w a n d o w s k i, op. cit., s. 79.
52 Lewandowski przywołuje w swych wspomnieniach obrazy Słodkiego oraz Kurowskiego. 

Pamięć o nich została utrwalona m.in. w nazwach dwóch ulic w Koninie. 
53 Ch. Ta y l o r, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. G r u s z-

c z y ń s k i  [i in.]. Oprac. naukowe T. G a d a c z. Wstęp A. B i e l i k - R o b s o n. Warszawa 2001, 
s. 104.

54 Ch. S. M a i e r, Gorąca pamięć... zimna pamięć. O połowicznym okresie rozpadu pamięci 
faszyzmu i komunizmu. Przeł. M. K. „Res Publica Nowa” 2001, nr 7, s. 34.
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– pomimo narzucanej m.in. im przez wiele lat po wojnie ideologii – że w grobie 
w lesie w Rudzicy leżą prochy pomordowanych Żydów. Takie świadectwa są lub 
stają się „przedłużeniem wielowymiarowości ludzkiego losu, ludzkiego doświad-
czenia” 55.

Egzekucja Słodkiego oraz Kurowskiego niewątpliwie podzieliła mieszkańców 
Konina, tworząc między nimi bariery nieprzekraczalne i nieodwracalne, choć 
w dużej mierze niezależne od jednostkowej woli. Każda z grup starała się przetrwać 
w odmienny sposób. Podczas wojny i okupacji nikt nie mógł wiedzieć, co Niemcy 
i ich sprzymierzeńcy będą czynić z Żydami w Koninie i jego okolicach ani tym 
bardziej w Polsce czy całej Europie. Pamięć Polaków o śmierci Polaków w okresie 
Trzeciej Rzeszy jest ważnym elementem tożsamościowotwórczym, a wiedza na 
temat śmierci Żydów w tym samym czasie pomaga w zrozumieniu: po pierwsze, 
złożonych kwestii dotyczących polityki nazistów wobec podbijanych oraz wyklu-
czanych narodów, a po drugie – także trudnych polsko-żydowskich relacji i polskiej 
przeszłości w tym kontekście. Pamięć o śmierci wielokrotnie przywoływanej po-
przez miejsca pamięci, treści wyobraźni i pamięci indywidualnej, komunikacyjnej, 
a nawet kulturowej nie daje niezasłużonego pocieszenia, lecz może się przyczynić 
do zrozumienia własnego miejsca w historii.

Przywrócenie tożsamości ofiar wpisuje się w konteksty społeczne, edukacyjne 
oraz polityczne. Obecnie dużo więcej wiadomo niż przed 1989 rokiem na temat 
zamiarów Trzeciej Rzeszy wobec Żydów. Umieszczenie nowego napisu przy tym 
samym grobie w rudzickim lesie było ważnym faktem, ukazującym, że niemieckie 
ludobójstwo na narodzie żydowskim odbywało się w najróżniejszych miejscach, 
często w pobliżu naszych domów. Niemcom zależało na zatarciu śladów; niepamięć 
o pomordowanych staje się w owej perspektywie społecznym oraz kulturowym 
rezultatem tej nazistowskiej polityki. Mogłoby się wydawać, że ostatnia konstata-
cja jest tautologią, lecz nie wtedy, gdy uwzględni się schematyczny w wielu przy-
padkach sposób myślenia, odbijający się w potocznym doświadczeniu historii. 
Wiedząc, czym był Holokaust, ludzie automatycznie kojarzą ów fakt z miejscami 
takimi jak Auschwitz, a zdecydowanie mniej orientują się w tym, co miało miejsce 
w ich najbliższej okolicy. Znak słowny wskazujący na tożsamość pomordowanych 
przemienia się w tym kontekście ideologicznym w obraz rzeczywistości społecznej, 
w której przeszłość domaga się uzupełnienia. Przykładem tego jest umieszczenie 
na tablicy z 1998 roku obok drugiego napisu – jako swoistego uzupełnienia tożsa-
mości – gwiazdy Dawida mającej konotacje całkowicie pozytywne. Na starszej 
tablicy zawierającej napis pierwszy ozdobnym elementem ikonicznym są nama-
lowane gałązki palmy symbolizujące męczeństwo. Nowa tablica przywraca zbio-
rową tożsamość osób pomordowanych w lesie między Niesłuszem a Rudzicą, nie 
przywołuje ich imion.

Sensy znaków słownych funkcjonujących w napisie drugim rozpatrywane 
w kontekście ideologii, zmieniającej sposób myślenia o przeszłości, nabierają 

55 Użyte pojęcia pochodzą z uwag P. F i l i p k o w s k i e g o  (Historia mówiona i wojna. W zb.: 
Wojna – doświadczenie i zapis ánowe źródła, problemy, metody badawczeñ. Red. S. Buryła, P. Rodak. 
Kraków 2006, s. 16) odnoszących się do oral history: „Nieco górnolotnie powiedzieć można, że ta 
wielowymiarowość, wielopiętrowość relacji gromadzonych w ramach oral history jest konsekwencją, 
pochodną, swoistym przedłużeniem wielowymiarowości ludzkiego losu, ludzkiego doświadczenia”.
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nowych odniesień, które mogą w dużej mierze powstrzymać proces zapominania. 
Może się okazać, że kogoś, kto odwiedzi grób, zainteresują dwie zasadnicze kwe-
stie: dlaczego zamordowano Żydów i dlaczego istnieją aż dwie tablice, obie od-
noszące się do tego samego miejsca, do tych samych osób, choć w inny sposób. 
Tablice z napisami są medium ideologii, które spowodowały ich ustanowienie. 
Każda z tych tablic jest metonimią określonej rzeczywistości, polityki, ale także 
etyki pamięci i wartości ją konstytuujących.

Między określeniami „obywatele powiatu konińskiego” a „Żydzi mieszkańcy 
powiatu konińskiego” istnieje w sferze języka stałe napięcie semiotyczne, impli-
kujące konfrontację na poziomie ideologii „nieobecnej obecności” oraz „obecnej 
nieobecności”, wszak dokonuje się w ten sposób próba sił między prawdą suma-
ryczną a prawdą faktyczną, między zapomnieniem a pamięcią (choć zapomnienie 
jest również formą pamięci opierającą się na kompromisie z ideologią, z tym, co 
użyteczne czy znane). Napięcie to można zaobserwować już w omawianym przy-
padku miejsca pamięci, przy którym znajdują się dwie różne tablice. Nowsza uzu-
pełnia starszą, która wskazuje zaś na historyczny wymiar konstruowanej pamięci 
zbiorowej. Żadna nie znaczyłaby tego, co znaczy, gdyby nie istnienie drugiej. To 
podwojenie przesuwa grób jako znak z dziedziny zapomnienia w dziedzinę przy-
pomnienia. Interesujące jest jednak, że przy całej hipokryzji systemu komunistycz-
nego i w narzucaniu określonych form pamiętania jako zapominania – istniała 
w ogóle potrzeba upamiętnienia mordu. Może pierwotnie wynikało to z chęci 
utrwalenia wiedzy na temat zbrodniczej działalności Niemców na ziemach polskich 
– czyniono to wszakże w sposób, który „zawieszał” prawdy faktyczne (niewygod-
ne dla dominującej ideologii), zamiast nich wprowadzając prawdy częściowe. Za-
wieszenie polegało na przechowaniu w miejscu pamięci prawdy faktycznej czeka-
jącej na odpowiedni kontekst uwiarygodnienia zdarzenia, które jest upamiętniane.

Napis na starszej tablicy przytwierdzony do „brzozowego” krzyża adresowany 
jest do obywateli tego samego kraju, co napis na tablicy ustawionej w 1998 ro- 
ku, z tą jednak różnicą, że w drugim przypadku zmienia się podmiot pamięci, 
który przekształca sam sposób odnoszenia się do wiedzy o przeszłości. Prochy 
Żydów mieszkających niegdyś w powiecie konińskim nie mogły być potraktowa-
ne jako prochy „nieswoich”, innych. Gdyby tak się stało, to i w drugim przypadku 
wykorzystanie znaku słownego, określającego tożsamość pomordowanych, dopro-
wadziłoby do sytuacji, w której zadziałałby mechanizm zapomnienia, bo przecież 
wspomniany wcześniej zaimek wskazujący w sformułowaniu „grób tych Żydów” 
może być ambiwalentnym znakiem konotującym dystans i obojętność. W tym 
kontekście „grób tych Żydów” oznaczałby „grób, który nie jest »naszym« grobem”. 
Takie podejście do przeszłości uruchamia w wyobrażeniach społecznych oraz 
w myśleniu potocznym ewentualność zapomnienia wydarzenia, którego medium 
jest „ten” właśnie grób. Pamięć staje się wówczas instrumentem ideologii konsty-
tuującym w codzienności dystans wobec tego, co nie jest znane i z tego powodu 
może zostać wykluczone, a wreszcie zagnieżdżone w niepamięci. Napis pierwszy 
otworzył to miejsce na upamiętnienie (zbudowane z substancji prawd częściowych), 
napis drugi wskazał tożsamość pomordowanych, utrwalając również wiedzę na 
temat katów, trzeci natomiast napis, o którym będzie jeszcze mowa, otwiera owo 
miejsce na tego, który odwiedza grób – czego potwierdzeniem jest sporządzenie 
napisu w dwóch wersjach językowych. 
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Współistnienie dwóch inskrypcji odnoszących się do faktów w różnym mo-
mencie historycznym i ideologicznym powoduje, że przeszłość staje się elementem 
innej przeszłości, szkatułą faktu, do którego trudno dotrzeć bez uświadomienia 
sobie kolejnych poziomów odniesienia. Przeszłość powstaje nieustannie, zmienia-
jąc się w przedmiot odniesienia 56 – Polacy zaczynają ją sobie uświadamiać, ozna-
cza to, że ona nie zaniknęła, że nie została wymazana. Każda z omawianych tablic 
jest odmiennym świadectwem pamiętania oraz zapominania, ich współistnienie, 
z jednej strony, wskazuje na fundamentalną różnicę między nimi, wyrażającą inne 
formy odnoszenia się do ludzi, którzy byli ofiarami polityki eksterminacji. Z dru-
giej strony jednak każe skoncentrować się na tym, co między nimi – na fakcie, 
który nie jest umownością, tak jak umowne są formy pamiętania i zapominania.

Zacieranie śladów
Napis: 

W TYM MIEJSCU / WIOSNĄ 1944 ROKU / W RAMACH ZACIERANIA / ŚLADÓW POMOR-
DOWANIA / OKOŁO 1500 ŻYDÓW / Z GETT ZBIORCZYCH / W RZGOWIE I GRODŹCU / SPALO-
NO WYDOBYTE / Z GROBÓW CIAŁA OFIAR. 

HERE, IN THE SPRING OF 1944, / IN AN ATTEMPT TO ERASE / THE TRACES OF THEIR 
CRIME / GERMAN EXECUTIONERS / CREMTED THE CORPSES / OF 1500 JEWS / FROM THE 
GHETTOS / OF GRODZIEC AND RZGÓW, / MURDERED IN THE AUTUMN / OF 1941 AND BURIED 
/ IN THREE GRAVES NEAR BY.

Trzy lata po morderstwie dokonanym na Żydach przetransportowanych z gett 
zbiorczych w Rzgowie i Grodźcu spalono wydobyte z grobów ciała ofiar. Zacie-
rano ślady. Takich wydarzeń w Polsce i całej Europie było bardzo wiele. Zacho-
wanie to zwiastowało na pewno zbliżającą się klęskę Trzeciej Rzeszy, a tym samym 
nadchodzące rozliczenie za popełnione czyny. Paradoksalnie, choć hipoteza ta nie 
powinna być ekstrapolowana na wszystkie tego typu działania, zacieranie śladów 
mogło świadczyć o sączącej się do świadomości katów wiedzy o wymiarze doko-
nanej zbrodni. Było to działanie cyniczne, gdyż paląc zwłoki chciano całkowicie 
wymazać z historii miliony pomordowanych ludzi. Te zjawiska znalazły swoje 
odzwierciedlenie również w lesie w Rudzicy. Hitlerowcy starali się usunąć wszel-
kie przejawy zbrodni dokonanej na 1500 osobach. 

Zabicie martwego ciała odsłania na poziomie symbolicznym specyficzną być 
może tradycję. Niemcy bali się „zemsty” zmarłych: kary oraz odpowiedzialności. 
Jean Delumeau pisał o tym, że już w średniowieczu na całym Zachodzie stawiano 
pod sądem i skazywano na śmierć zmarłych, a skoro ich „sądzono [...] i wykony-
wano na nich wyroki śmierci, jakże nie wierzyć w ich groźną władzę” 57. Ludzie 
zgładzeni w lesie w Rudzicy byli ofiarami tych, którzy bezwzględnie realizowali 

56 Niniejsza refleksja została zainspirowana uwagami J. A s s m a n n a  (Kultura pamięci. Przeł. 
A. K r y c z y ń s k a - P h a m. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa nie-
miecka), w tym tezą głoszącą: „Przeszłość natomiast [...] powstaje dopiero dzięki temu, że jest przed-
miotem odniesienia” (s. 61, zob. też s. 62).

57 J. D e l u m e a u, Strach w kulturze Zachodu. XIV–XVIII w. Przeł. A. S z y m a n o w s k i. 
Warszawa 1986, s. 76. Np. w 897 r. w Rzymie wykopano zwłoki papieża Formozusa, wytoczono 
im proces, a następnie rzucono je do Tybru (takie wydarzenia miały również miejsce i później, np. 
w 1559 r.).
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stworzoną przez siebie politykę zniszczenia. Zaproponowana tu intuicja nie jest 
prostą analogią, nie może być tak potraktowana z wielu powodów, choćby dlatego, 
że w średniowieczu nie znano pojęcia przemysłu śmierci. Znaczące wydaje się 
jednak, iż ponownie dokonano wyroku na pomordowanych ludziach. Zacierając 
ślady swoich czynów – jakby kolejny raz uśmiercano swoje ofiary. Martwe ciało 
to dowód zbrodni. Dlatego pośród żywych jest ono medium przeszłości, w której 
oprawca dokonał mordu.

Zacytowany tu napis pochodzi z obelisku, który znajduje się w bliskiej okoli-
cy grobu upamiętniającego miejsce, gdzie zakopano ciała pomordowanych ludzi, 
aby po 3 latach wydobyć je i spalić. Tekst ów łączy się bezpośrednio z inskrypcja-
mi na tablicach znajdujących się na terenie grobu, bez nich jego treść jest wybra-
kowana, niepełna. Elementami wspólnymi dla wszystkich trzech napisów są daty, 
wspomnienie o pomordowanych, usytuowanie.

W przypadku inskrypcji na obelisku ważną rolę odgrywa znak słowny odno-
szący się do cielesności pomordowanych, czyli do niemal ostatniego przestrzen-
nego określenia człowieka, który jest w ten sposób zakorzeniony w historii. Po 
zniszczeniu ciała zostaje już tylko opowieść o kimś – często jedyny substytut 
imienia w wymiarach jednostkowym oraz zbiorowym. Dla hitlerowców szczątki 
ofiar stanowiły dowód zbrodni, przedmiot, którego należało się pozbyć, znak 
działań, jakie należało fizycznie wymazać z pamięci; były „adresem tożsamości”. 
W grudniu 1941, kilka tygodni po tym, jak w innym miejscu w lesie w Rudzicy 
odbyła się kolejna masakra, nieznany autor, pisząc w liście o wydarzeniach będą-
cych przejawem eksterminacji w Chełmnie, sformułował zdanie odnoszące się do 
mordowanych: „Zniknęli i powinieneś wiedzieć, że nie będą już mieli adresu” 58, 
które wyraża świadomość lub przeczucie tego, iż Żydzi mają być wyniszczeni, 
zabici, a więc także dosłownie pozbawieni adresu.

Wspomniany obelisk pojawił się w tym samym czasie, gdy odsłonięta została 
tablica z napisem drugim. Istotne okazuje się, że treść na tym obelisku dostępna 
jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Tablica uzupełniająca 
informację o tożsamości pomordowanych uwrażliwia na przeszłość, jednakże fakt 
pojawienia się zapisu w języku angielskim pokazuje, że zmieniły się okoliczności 
społeczne, kulturowe oraz polityczne, w których perspektywie ktoś, kto będzie 
przechadzał się po lesie w Rudzicy, dostrzeże, iż miejsce to jest ważne nie tylko 
dla mieszkańców okolicy, ale także dla osób przybywających z innych obszarów 
kulturowych i językowych. Angielska część napisu uniwersalizuje treści pamięci 
o tym, co zdarzyło się w konkretnej, w dużej mierze zapomnianej przestrzeni. 
Oznacza to bowiem, że ustawione tam pomniki odzwierciedlają rosnącą świado-
mość lokalnej historii sprzed 60 ponad lat i przekazują treści adresowane do różnych 

58 W zachowanym liście nieznanego autora, wysłanym do Poddębic około 31 XII 1941, a na-
stępnie przekazanym do Łodzi, można przeczytać: „Drogi kuzynie Mote Altszul, jak wiesz, Żydzi 
z Koła, Dąbia i innych miejscowości są przewożeni do Chełmna na zamek. Minęły już dwa tygodnie 
i nie wiadomo, ilu ludzi zginęło. Zniknęli i powinieneś wiedzieć, że nie będą już mieli adresu. Wy-
słano ich do lasu i tam pogrzebano. [...] Nie myśl, że jest to drobna sprawa – postanowili nas usunąć, 
zabić, zniszczyć. Daj ten list do przeczytania uczonym ludziom” (W. L a q u e u r, The Terrible Secret. 
An Investigation into the Suppression of Information about Hitler’s „Final Solution”. London 1980, 
s. 130. Cyt. za: S. F r i e d l ä n d e r, Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939–1945. 
Przeł. S. K u r p i s z, A. M. N o w a k, K. M a s ł o w s k i. Warszawa 2010, s. 387).
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odbiorców, którzy mogą odwiedzić to miejsce. Grób oraz obeliski obrazują zmie-
niającą się wiedzę na temat zbrodni hitlerowskiej, a jednocześnie są to obiekty 
zależne od stałej oscylacji między pamiętaniem a zapominaniem. Dychotomię tę 
wyrażają zarówno znaki wskazujące na osobliwość miejsca, jak i te, które są efek-
tem rozpraszania jego specyfiki w sferze codzienności; z jednej strony, działania 
upamiętniające zbrodnię, takie jak modlitwy, palone znicze, wycieczki różnych 
grup szkolnych czy studentów zagranicznych, a z drugiej strony, działania prowa-
dzące – poprzez obojętność i niepełną wiedzę ludzi – do zapominania mordu, 
który wydarzył się w lesie w Rudzicy.

Dla wielu spacerujących tam osób obszar ów, w tym sfera wyróżniona przez 
obeliski i grób, staje się miejscem rekreacji lub terenem, na którym wyprowadza 
się psy. Przekształcanie rzeczywistej przestrzeni kaźni w przestrzeń rekreacji jest 
dowodem na to, że znaki – nawet jeśli coś dookreślają, uzupełniają i wyjaśniają 
czy rekonstruują prawdę faktyczną (jak to się dzieje w przypadku grobu) – są 
jednak nieme, gdy nie towarzyszy im kontekst wprawiający w ruch myśli ludzi 
przebywających w horyzoncie oddziaływania owych znaków. Pamiętanie jako 
proces zasadniczo rekonstruktywny, jak pisze Aleida Assmann, przyjmuje za punkt 
wyjścia teraźniejszość, a „tym samym prowadzi niechybnie do przesunięcia, de-
formacji, zniekształcenia, przewartościowania, odnowienia pamiętanych treści 
w chwili ich odtworzenia” 59. Spacerując po obszarze, na którym rozsypywano 
prochy pomordowanych ludzi – spaceruje się po grobie. Gdyby w języku potocz-
nym ludzi mieszkających w okolicy słowo „grób” istniało na określenie tego 
miejsca zamiast słowa „park”, to zapewne teren, na którym doszło do zbrodni, 
byłby pamiętany właśnie bez zniekształceń, deformacji, przesunięć. W codzien-
ności samo miejsce pamięci zaciera się w przestrzeni, bo jego okolice odgrywają 
inne role; nie daje się „odtworzyć”, jeśli nie wypełnia go zgodność między myślą 
a działaniem. Rosnąca niewiedza o utrwalanych tam wydarzeniach stanowi rezul-
tat stopniowego zacierania śladów, zapominania. Zasada tworzenia współrzędnych 
pamięci wygląda następująco: brak miejsca pamięci prowadzi do niepamięci, co 
jednak nie oznacza, że samo istnienie miejsca pamięci uruchamia proces pamięta-
nia, nie – ono go jedynie umożliwia. Ważna w tym kontekście jest bowiem zgod-
ność między myślą a działaniem. 

Znaki rozpraszające wiedzę na temat omawianego grobu i obelisków, a przede 
wszystkim wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat powodują, że miejsce pamięci 
staje się miejscem zapomnienia, które nie jest narzucane (jak w przypadku tabli-
cy z 1977 roku), lecz stopniowo, codziennie, niemal nieodwracalnie prawdopo-
dobne.

Specyfika przedstawianego miejsca polega na tym, że w każdym z wymienio-
nych przypadków określone znaki i symbole odnoszące sie do tego, co się wyda-
rzyło, zaświadczają o przeszłości w ramach, które modelują odbiór jej obrazów 
i prawd. Znaczenie omówionych napisów (podobnie, jak i pozostałych elementów 
konstytuujących to miejsce pamięci) zależy w dużej mierze albo od ich odniesień 
do przeszłości, albo od tego, w jaki sposób są one odbierane we współczesności. 
Tablice, symbole, znaki językowe i ikoniczne, wreszcie ich rozmieszczenie, poka-

59 A. A s s m a n n, Przestrzenie pamięci, s. 119.
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zują, że analizowane miejsce jest zarówno „depozytariuszem” 60 faktu, który się 
wydarzył, jak i „depozytariuszem” ideologii, która narzucała jego rozumienie. 
Użycie poszczególnych znaków, wspomnianych w tej części rozważań, pokazuje, 
że są one instytucjami utrwalonymi, lecz nie fizycznymi, w których zdeponowana 
została wiedza o przeszłości i ideologii oraz dychotomia pamięci i zapominania. 
Znak będący elementem prawd częściowych stanowi przecież narzędzie zapomi-
nania, co w kontekście konkretnej przestrzeni pokazuje, że miejsce pamięci jest 
niemal równolegle miejscem uzupełnienia albo – gdy to nie następuje – zapomi-
nania. Dopóki pozostaje grób, a także nawarstwiające się wokół różne odniesienia 
ideologiczne, kulturowe oraz semiotyczne, dopóty można mówić o utrwalaniu się 
w naszej pamięci samego aktu chowania zmarłych. Grób staje się w tym przypad-
ku aktywnym obrazem pamięci, choć składające się na niego znaki funkcjonują 
jako różne „gesty chowania” zawieszające faktyczność odniesień między przed-
stawieniem zdarzenia w warstwie symboliczno-semiotycznej a samym zdarzeniem; 
„gesty chowania” prowadzą do deformacji wiedzy o przeszłości. Zaprezentowane 
tu oraz zinterpretowane napisy podtrzymują wciąż pamięć o wydarzeniu – aczkol-
wiek w różnym odniesieniu znaku do ideologii i faktu, wreszcie do pomordowanych 
osób ze względu na różne formy upamiętnienia 61.

W artykule została ukazana dychotomia pamiętania i zapominania uwarunko-
wana oddziaływaniem znaków, jakie istnieją w zmiennych kontekstach historycz-
no-kulturowych i są utrwalane m.in. w ideologicznych reprezentacjach. Egzem-
plifikacją refleksji nad znakowymi wartościami tej zsemiotyzowanej dychotomii 
było konkretne miejsce pamięci, które nie doczekało się dotychczas osobnej pu-
blikacji. Grób pomordowanych Żydów w lesie w Rudzicy – jego funkcjonowanie 
w wymiarze społecznym oraz historycznym – odzwierciedla wiele dobrze rozpo-
znanych mechanizmów kulturowych, dlatego metodologicznie udaje się je wpisać 
w rozważania, jakie proponują tak różniący się między sobą badacze, jak Margalit, 
Aleida Assmann czy Ricoeur. Rozmaite formy zapominania tego miejsca umiesz-
czone w kontekście innych zdarzeń związanych z pomordowaniem Żydów, od-
zwierciedlają zjawiska ogólnokulturowe, jakie w szerszej skali i na podstawie 
innych prezentacji następują nie tylko w przestrzeni realnej, ale także w nowych 
mediach. Ich użytkownikami są coraz młodsze pokolenia o często „niezobowią-
zującym” zainteresowaniu przeszłością. Problem badawczy, domagający się dal-
szych dociekań, można sformułować w postaci pytania: czy zdarzenia, które 
w wymiarze potocznych doświadczeń wpływają na semiotycznie uchwytną dy-
chotomię między zapominaniem a pamiętaniem, znajdują swoje rozszerzenia lub 
przynajmniej analogie w sferze doświadczeń potocznych utrwalanych w nowych 
mediach komunikacji? Przygotowywana druga część artykułu będzie odpowiedzią 
na to pytanie.

60 Zob. omówienie koncepcji miejsc pamięci według Nory w artykule A. S z p o c i ń s k i e g o 
Miejsca pamięci (lieux de mémoire) („Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 14. Cyt. na stronie: http://www.
staff.amu.edu.pl/~ewa/Szpocinski,%20Miejsca%20pamieci.pdf ádostęp: 12 VIII 2012ñ).

61 Zob. uwagi R i c o e u r a  (op. cit., s. 486).
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SIGN, IDEOLOGY, FORGETTING. 
REMARKS ON PLACE OF MEMORY  

OF JEWISH EXTERMINATION IN NIESŁUSZ-RUDZICA FOREST

The article refers to the different dimensions and forms of commemorating of Jewish extermi-
nation in the Niesłusz-Rudzica Forest. 

In 1941 around 1500 Jews were put to death there. In 1944 the excavated corpses were burnt. 
In 20th century, in the 70s, a grave was erected there, on which an inscription was put, and in the 90s 
in the same place a second inscription was placed. Not far away from the grave the information about 
the 1944 incident was located the on the pedestal. Another monument was erected in the depth of the 
forest. 

The article discusses the inscriptions, two found on the grave and the one fixed on the pedestal 
nearby. Another inscription is also referred to, namely the one which commemorates the Jews mur-
dered in forced labour concentration camp in Czarków, preserved on a cemetery grave in the town 
of Konin. 

The author of the article discusses the places of memory, allowing for the cultural-political 
changes which influenced the memory of the murdered. 
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POeTOLOgIe PAMIĘCI. Pod redakcją d a r i u s z a  Ś n i e ż k i. (recenzent: jani-
na Abramowska). Szczecin 2011. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego), 
ss. 348. „rozprawy i Studia”. T. 806.

Musimy ostatnio godzić się z faktem, że monotematyczne tomy zbiorowe – będące 
wynikiem konferencji, prac ośrodków naukowych czy działań grup badawczych zawiązy-
wanych specjalnie na te okazje – tylko pozorują monograficzność, a wypełnia je częstokroć 
seria tekstów do tematu głównego niejako jedynie „przyfastrygowana” stosownymi zabie-
gami „retorycznymi”. O tym, że nie jest tak w wypadku Poetologii pamięci, przesądzają 
dwie rzeczy: ujawniona – także w tej książce – szczególna właściwość tytułowego pojęcia 
pamięci (o niej za chwilę) i dość zachowawcza, wydawałoby się, decyzja zespołu autorów 
o stosowaniu problematyki pamięci do zagadnień badawczych, którymi się zajmują. erazm 
Kuźma zgodnie ze swoimi zainteresowaniami listy Przybyszewskiego traktuje systemem 
Luhmanna, Anna Legeżyńska i Piotr Michałowski piszą o poezji nowoczesnej, współczes- 
nej i najnowszej, Paweł Wolski i Piotr Krupiński o holocaustowych świadectwach, dariusz 
Śnieżko przenosi nowoczesne koncepcje pamięci w świat kultury i piśmiennictwa dawne-
go, jerzy Madejski pisze o biografii, Arleta galant o prozie kobiecej, zbigniew jarzębow-
ski o słuchowisku, a Piotr Kowalski o Chronografii Andrzeja Komonieckiego. Czynią to 
jednak inaczej niż zwykle, bo w odniesieniu do pamięci. Pamięć potraktowana została 
w omawianej książce jako sui generis aktywator, katalizator poznawczy, pozwalający 
autorom z dobrze już rozpoznanej i przetrawionej dziedziny zainteresowań indywidualnych 
wydobyć nowe sensy i smaki, których bez zastosowania kategorii pamięci raczej by się nie 
doszukali.

genologicznie mieszczą się owe teksty w określeniu „studia”. Nie mają ambicji zu-
pełnego opracowania tematu pamięci w literaturze czy nawet konstruowania zarysu takie-
go opracowania ani nie są próbą stworzenia literaturoznawczej ekspozytury jakiegoś no-
wego i nowomodnego paradygmatu. Stosowny dystans do tego typu praktyk wykazuje 
explicite sam redaktor przedsięwzięcia (s. 8). gdyby nie było deprecjonujące używanie 
określeń z zamkniętych już epok literaturoznawczych, najchętniej nazwałbym tę pracę 
terminem „Stoffgeschichte”, ale w tym wyrafinowanym znaczeniu, jakie uczniowie Wil-
helma diltheya wypracowali 100 lat temu pod postacią tzw. historii problemów.

zanim więc o samych tekstach, trzeba – wobec tak dobroczynnych efektów działania 
pamięci – przyjrzeć się jej samej. jest to pojęcie wędrujące, transdyscyplinowe, sięgające 
także doświadczeń zupełnie potocznych i personalnych. jego heurystyczna i eksplanacyj-
na wydolność opiera się nie na tym, że – jak często bywa – na mocy analogii przenosi się 
je z dziedziny na dziedzinę, ani nie na tym, że wszystko, co możliwe, redukuje się do za-
gadnień pamięci, ale na tym, iż w wielu dyscyplinach kategoria pamięci już funkcjonuje 
i jest specyficznie konceptualizowana. Pamięć okazuje się więc zagadnieniem filozoficznym 
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i zagadnieniem historii filozofii, jest fenomenem zajmującym psychologów (zarówno 
eksperymentalnych, jak i humanistycznych), bada ją psychiatria i neurologia, informatyka, 
historiografia i filologia różnych kształtów oraz retoryka, także antropologia kulturowa, 
a pewnie i na tym nie koniec. Imię metafor pamięci jest Legion: tabliczka woskowa i pie-
częć, gołębnik, labirynt – to tylko początek bardzo długiego wyliczenia 1. Pamięć i tę ma 
właściwość (zaletę), że zazwyczaj wyjaśniana jest w opozycji do innego pojęcia lub w jego 
kontekście czy wręcz w kontekście całej sieci pojęć. Pamięć vs. historia. Pamięć vs. pismo. 
Pamięć vs. teraźniejszość. Pamięć osobista (biograficzna, neurologiczna) i pamięć zbioro-
wa (kultura jako pamięć, tradycja), itd. To znowu jedynie próbka możliwych relacji. Od-
nosi się wrażenie, że nad nimi wszystkimi góruje dystynkcja ujęcia pamięci statycznego 
(pamięć jako zasób) i dynamicznego (pamięć jako proces, praca pamięci). Siła pamięci 
i jej atrakcyjność leżą w tej mnogiej różnorodności, w obfitym rezerwuarze znaczeń, użyć, 
wyobrażeń i metafor (a wydaje się, że możliwość ich stosowania zawarowana zostaje 
dzięki naszemu osobistemu doświadczeniu pamięci). Tak ujmowana pamięć, choć przecież 
ogólna, okazuje się niepodobna teorii (wyzbyta jest skłonności do ramiarstwa, dogmatyzmu 
i ortodoksji), to raczej narzędzie hermeneutyczne.

Osiem tekstów – spośród dziesięciu stanowiących całość książki – daje się w sposób 
całkiem naturalny połączyć w pary. I nie jest to chyba tylko kwestia oświetlenia interpre-
tacyjnego, ale raczej odzwierciedlenie kompozycyjnych decyzji redaktora, skoro teksty 
wymienione sąsiadują ze sobą. Mamy więc parę poświęconą piśmiennictwu dawnemu 
(d. Śnieżko – P. Kowalski), parę liryczną (A. Legeżyńska – P. Michałowski), parę holo-
caustową (P. Wolski – P. Krupiński) i parę autobiografistyczną (A. galant – j. Madejski). 
zacznijmy od najsilniej ze sobą związanych.

Wolski i Krupiński eksplorują temat już tradycyjnie kojarzony z zagadnieniem głów-
nym. Nb. nawykowe, zawężające perspektywę łączenie pamięci ze sprawami martyrolo-
gicznymi ocenił w swoim tekście krytycznie (i zdaje się – słusznie) Michałowski (s. 95). 
Obaj autorzy starają się uniknąć owej pułapki, skupiając się na ważnych, bo ukazujących 
sprawy kardynalne, konkretach. Praca Wolskiego to finezyjnie pomyślane filologiczne 
badanie kwestii autokorekty w pisarstwie lagrowym Borowskiego, co ma służyć sprecy-
zowaniu niejednokrotnie nieprecyzyjnego pojęcia świadectwa. Specjalistyczny w gruncie 
rzeczy artykuł wymaga od czytelnika bardzo dobrego obeznania z twórczością i biografią 
Borowskiego, kierowany jest przede wszystkim do fachowców w tej materii. Trzeba jednak 
zauważyć, że dążenie do precyzji, konieczne w wyjaśnianiu tekstowych i biograficznych 
niuansów wtłacza autora czasami w redundancję, a kiedy indziej czyni wywód niejasnym. 
Nie pomaga w lekturze swoboda stylistyczna (zaczynanie zdania od wyrażenia „Nawet 
jednak jeśli...” ás. 218ñ czy używanie – być może, kanonizowanego już w literaturze ho-
locaustowej – neofrazeologizmu „literatura świadcząca zagładzie”, który wydaje się 
uchybiać normie językowej itp.). Nie ma wszakże wątpliwości, że korzyści natury filolo-
gicznej (ustalenie i zebranie w jednym miejscu znaczących faktów) przeważają nad wy-
mienionymi usterkami.

Szkic Holocaust i tabu. Gry z pamięcią w twórczości Mariana Pankowskiego i Zbi-
gniewa Libery. Próba paraleli autorstwa Krupińskiego jest świetnie napisany. Inwencyjny 
chwyt, napędzający tok rozumowania, polega na zderzeniu sytuacji świata literackiego 
z najzupełniej realną. Krupiński zestawia groteskowy i fikcyjny – bo podjęty przez posta-
ci dramatu Pankowskiego – projekt budowy „miniaturowego obozu [koncentracyjnego] 
dla dzieci” ze współczesnymi, całkowicie rzeczywistymi działaniami artystycznymi „po-
dobnego” typu, jak Lego zbigniewa Libery, czyli obóz koncentracyjny z klocków (i wiele 
koncepcji podobnych, np. Maus Arta Spiegelmana czy Syn Boży – model do sklejania 

1 Metafor tych jest tak wiele, że d. d r a a i s m a  (Machina metafor. Historia pamięci. Przeł. 
r. P u c e k. Warszawa 2009) z ich dziejów wydobył historię pamięci.
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davida Černego). Szkoda, że nie ma tu miejsca na relacjonowanie pomysłów Krupińskie-
go, na rozwikłanie arcyciekawych relacji łączących Szoa z tabu i z decorum z jednej 
strony, a z komizmem („Ausch-wic” z tytułu) i regułami ekspresji awangardowej – z dru-
giej. Należy odesłać wprost do tekstu i cieszyć się, że ów artykuł awizuje osobną książkę 
tego autora. zaznaczmy tylko, że Krupiński raczej do nadużyć estetyk awangardowych niż 
do samej awangardy ma zdystansowany czy nawet krytyczny stosunek. Podobnie zdystan-
sowane uwagi pod adresem ultraawangardowych performansów wiedeńskiego akcjonisty, 
Hermanna Nitscha, czynionych w pewnym momencie już tylko ku uciesze gawiedzi, 
kierowała 20 lat temu w apendyksie Wiedeńskiej apokalipsy ewa Kuryluk, a kontekst 
twórczości akcjonistów styka się w jakimś sensie z kontekstem sztuki holocaustowej. 
zamiast relacjonować wolę indagować. Czytając bowiem, ma się wrażenie, że Krupiński 
mógłby powiedzieć jeszcze wiele więcej – o innych pokrewnych zjawiskach, jak np. 
autoparodystyczna energia patosu, która uwalnia się nawet w relacjach bezpośrednich 
świadków zagłady, czy poznawcza i ekspresyjna moc groteski, którą można należycie 
dysponować i w tematach ryzykownych (ciekaw jestem, jak Krupiński ocenia Bękarty 
wojny Q. Tarantino – twór już wprost popkulturowy). groteskowość pozostaje ważnym 
wymiarem rzeczywistości lagrowej. Czy bez jego uwzględnienia daje się np. adekwatnie 
mówić o takich faktach, jak istnienie ogrodu zoologiczny na terenie KL Buchenwald 2, 
albo o kartach pocztowych (przedstawiających wazonik z bratkami) sporządzanych przez 
obozowego fotografa-więźnia Auschwitz Wilhelma Brassego, które hitlerowcy wysyłali 
do swoich rodzin.

Poboczny, ogólniejszy wniosek, jaki można z rozważań Krupińskiego wyciągnąć, jest 
natury paradoksalnej. ekspresja awangardowa, fundowana na przełamywaniu decorum, 
w gruncie rzeczy buduje własne reguły stosowności (umiaru, oszczędnej i precyzyjnie 
kierowanej dystrybucji właściwej sztuce elitarnej); kiedy z nich rezygnuje – a jest to szcze-
gólnie dotkliwie odczuwalne w różnego rodzaju przedsięwzięciach muzealniczych, z grun-
tu masowych, jak opisywany przez Krupińskiego autentyczny bydlęcy wagon, przez który 
przechodzi się w nowojorskim muzeum zagłady – działania awangardowe sprowadzone 
zostają do płytkich, nachalnie ekspresywnych efektów, podobnie jarmarcznych jak te 
z gabinetów strachu.

W otwierającym „dwugłos liryczny” artykule Michałowski wprowadza jasną dystynk-
cję odróżniającą dynamiczną pamięć w poezji nowoczesnej od jej tradycyjnej – choć prze-
cież nie tak znowu dawnej – instrumentalizującej (s. 95) i statycznej funkcji „arki przymie-
rza / Między dawnymi i młodszymi laty” (cyt. na s. 94). Poezja w nowoczesnej odsłonie 
jest modusem pracy pamięci, działanie poetyckie staje się aktem formującym labilną, 
tymczasową tożsamość. Wśród poetyckich aktów rekonstrukcji minionego okresu wybiera 
Michałowski „sytuacje skrajne, a więc: dramaty diachronii, konfliktu i dysonansu oraz pa-
mięciowego niedoboru lub nadmiaru [...]” (s. 102). Tak nazwane i rozwinięte na empirycz-
nym materiale twórczości (Leśmiana, Przybosia, Kornhausera, Tuwima, Brakonieckiego, 
Latawiec, Pawlaka, Maja), budują model nowoczesnej lirycznej poetyki pamięci.

Legeżyńska o liryce XX-wiecznej pisze przy użyciu dwóch terminów składanych: 
„mnemopoetyka” i „somatoestetyka” (za drugi odpowiada richard Shusterman) – podkreś- 
lam to, bo wydaje mi się, że nie zaszkodziłoby tekstowi zastąpienie ich czasem parafrazą. 
Tytułem (Pamięć erotyczna) wskazuje autorka główny cel swoich dociekań, jakim jest 
zakreślenie „genologicznej panoramy” (s. 137) poezji miłosnej (erotyków), ale słusznie 
zaznacza, że panoramę tę można by poszerzyć o inne jeszcze zakresy – funeralny (s. 138) 

2 Pisze o tym M. S a c h a  w pracy Ogród koncentracyjny. O historii ogrodu zoologicznego 
w obozie koncentracyjnym Buchenwald (w zb.: Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy 
zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym. red. P. Kowalski, K. Łeńska-Bąk, M. Sztanda-
ra. Opole 2007).
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i elegijny (s. 191). Wprowadzenie i korelacja kluczowych pojęć (mnemopoetyki i soma-
toestetyki) aktywuje zwłaszcza właśnie te, niejako międzygatunkowe cechy, które zazwy-
czaj omawiane są na marginesie analiz poszczególnych gatunków. elegijność jako wyraz 
poczucia straty, tęsknoty i przemijania, właściwa przecież ukazywaniu doświadczeń za-
równo erotycznych (strata kochanka), jak i tanatycznych (strata ostateczna), uobecniana 
jest bardzo często dzięki obrazowaniom somatycznym. To nowe oświetlenie starych pro-
blemów najlepsze efekty daje chyba w sytuacjach krańcowych, kiedy obok reifikujących, 
ale i przejmujących ze względu na brutalizm opisów Wojaczka postawiona zostaje epifa-
nijna liryka erotyczna Miłosza. Ta ostatnia – co zresztą, jak się wydaje, dostrzega Lege-
żyńska – wykracza poza zakres mnemopoetyki. Kiedy bowiem „kołysany marzeniami 
porno” Miłosz przypuszcza poboczną uwagę: „Stary lubieżny dziadu, pora tobie do grobu, 
nie na gry i zabawy młodości”, to jego sprzeciw jest gromki – „Nieprawda”; bo też „Nie 
pożąda tych właśnie stworzeń, pożąda wszystkiego”, „zmieniony w samo patrzenie”, „a one 
są jak znak ekstatycznego obcowania” 3. Nie ma tu rozpamiętywania, jest zapowiedź.

dwie kolejne pary tematyczne wykazują już luźniejsze powiązanie. O wspólnocie 
tekstów Śnieżki i Kowalskiego przesądza czas. Oba dotyczą literatury i myśli dawnej. 
rozprawa Śnieżki pełni też dodatkowo funkcję wprowadzenia. Stąd wynika niełatwe za-
danie połączenia ogólnego zarysu problemu z „przypomnieniem [...] niektórych wątków 
dawniejszej refleksji o pamięci” (s. 32). Ów drugi, specjalistyczny cel zostaje osiągnięty 
w ten sposób, że zwięzłe przedstawienie głównych wyobrażeń Mnemosyne sprzed wieków 
(począwszy od mitologicznego przekazu o Teucie, co wynalazłszy pismo, dostarczył raczej 
sposobu na przypominanie niż na pamiętanie, poprzez Arystotelesa, a dalej św. Augustyna 
i Kwintyliana, aż do Wacława Potockiego, jakuba Kazimierza Haura i jana Ossolińskiego) 
problematyzowane i oświetlane jest całkowicie nowoczesnymi koncepcjami i teoriami 
pamięci (Paula ricoeura, douwe draaismy, Maurice’a Halbwachsa, Aleidy Assmann, 
Krzysztofa Pomiana).

Piotr Kowalski nie żyje, a Poetologie pamięci są właśnie jego pamięci poświęcone. 
rozprawa Kowalskiego to polemiczny szkic dotyczący sposobów czytania wczesnonowo-
żytnych dzieł kronikarskich. Na przykładzie interpretacji Chronografii, albo Dziejopisu 
żywieckiego Komonieckiego badacz stara się dowodzić, że piśmiennictwo takie – trafiając 
zazwyczaj na warsztat albo historiograficzny (jako rezerwuar faktograficzny), albo filolo-
giczny (jako tekst, jeśli nie w pełni literacki, to dający się ujmować za pomocą podobnych 
środków) – nie doczekuje się adekwatnego odczytania. Polemika autora zwrócona jest 
w stronę literaturoznawstwa (przykładem negatywnym dla Kowalskiego jest joanny Przy-
klenk Staropolska kronika jako gatunek mowy áKatowice 2009ñ). Kowalski upomina się 
o lektury holistycznie, szeroko ujmujące materiał kronikarski, a nadziei upatruje w antro-
pologii kulturowej. Autorowi idzie o uchwycenie możliwie szerokich determinacji histo-
rycznych i kulturowych komunikatu kronikarskiego (sylwicznej genologii, swoistego 
kontekstu komunikacyjnego, zanurzenia w martwym obecnie świecie alegorii, rozpoznania 
semiotyki lokalnej kultury, a nawet kwestii socjopolitycznych). To obszerne tło problemów 
zostaje w najistotniejszych kwestiach zarysowane w zamknięciu szkicu. Szczególniejszą 
uwagę poświęca Kowalski zagadnieniu funkcjonowania oralności w sylwicznym tekście 
kroniki. Taki wybór nie dziwi, bo przecież jest zgodny z narzuconym przez monograficzny 
charakter pytaniem o formy pamięci, które realizuje kronika. Anegdotyczność opowieści 
wplatanych w kronikę, dialogiczny charakter tych anegdot, cytowanie narracji spisywanych 
z pamięci innych (obieg społeczny owych opowieści), istnienie żywiołu oralnego w pisanym 
tekście Chronografii, ale i uświadomienie wpływu nowożytnej kultury pisma i druku 

3 Cz. M i ł o s z, Uczciwe opisanie samego siebie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na 
to w Minneapolis. W: Wiersze wszystkie. Kraków 2011, s. 1150.
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w generowaniu i utrwalaniu opowieści potocznych to główne zagadnienia, które pojęcie 
oralności wywołuje.

zgubną dla badań nad kroniką dystynkcję – albo staniesz się przedmiotem badań his- 
toriografa (Scylla), albo zajmie się tobą filolog (Charybda) – ma znieść opis antropologicz-
ny. dowody Kowalskiego na to są przekonywające, pytanie tylko, czy ów filolog (który 
chyba jest tak nazwany na podstawie klucza wyłącznie administracyjno-instytucjonalnego) 
został adekwatnie wybrany. Niby bowiem chodzi o literaturoznawcę, a przecież, jak moż-
na sądzić choćby z tytułu książki, badania Przylenk wywodzą się ze szczególnego nurtu 
nowej genologii o korzeniach lingwistycznych – na ograniczenia tejże nieraz już wskazy-
wano 4. Filologowi „właściwemu” do antropologii kulturowej raczej blisko.

Autobiografii par excellence i niektórym motywom kobiecej prozy autobiograficznej 
poświęcili swoje artykuły Madejski i galant. Praca Madejskiego to tekst z konceptem. 
Niepozbawiona rzeczowej teoretycznoliterackiej i kulturologicznej erudycji analiza au-
tobiografii dwojga profesorów-publicystów: jadwigi Staniszkis i Marcina Króla, pędzących 
życie medialne i trochę celebryckie, dowodzi bowiem, że są to utwory genologicznie 
różne. Madejski lokuje ich żywoty w dwu odrębnych nurtach. Staniszkis w nurcie geertzow- 
skim, performatywnym i nieklasycznym (a może właśnie klasycznym, skoro opatruje 
Madejski jej autobiografię augustiańskim kwalifikatorem: „wyznanie”). z kolei książkę 
Króla – w nurcie klasycznym, pamiętnikarskim i, na dobrą sprawę, plotkarskim. Wolno 
z tekstu Madejskiego wysnuć wniosek, że ośmielenie autobiograficzne i zachęta (u Sta-
niszkis chyba kontrolowane i hamowane – zwraca się uwagę na podkreślenie krótkiego 
czasu pisania, co może być sygnałem pewnej wstydliwości) płyną z działalności raczej 
medialnej niż akademickiej. Są to autobiografie e-prof(esor)ów; słynne także anegdotycz-
ne ekskursy o szmince i marynarzu (a szminka jak „uśmiech bez kota”) nie przydarzyłyby 
się, gdyby twarz Staniszkis nie funkcjonowała już wcześniej w ikonosferze popkultury.

Arleta galant eksploruje motyw doświadczeń rodzinnych w najnowszej prozie kobie-
cej (w jednym wypadku – Andy rottenberg – mamy do czynienia z autobiografią w sensie 
ścisłym). W tym zestawieniu intrygujące, ale też uderzające jest, że analizowane doświad-
czenia rodzinne są wyłącznie traumatyczne. Czyżby rodzina – jak kultura – była jedynie 
źródłem cierpień? A jeśli tak – to czy dotyczy to tylko doświadczeń kobiecych? Ciekaw 
byłbym w tym wypadku jakiejś paralelnej analizy (np. kobiecych doświadczeń samotności 
albo uczestnictwa w alternatywnych mikrowspólnotach, ewentualnie w tzw. wielorodzinach 
– to z jednej strony, czy np. męskich doświadczeń rodzinnych z drugiej). galant, chyba 
mimochodem, wpada w pułapki, jakie zastawia na nas cudzysłów. Sygnały cudzysłowowe, 
których nadużywa, sprawiają, że tekst staje się miejscami kłopotliwy w czytaniu. Przy-
puszczam, iż usunięcie większości cudzysłowów (oprócz tych, które sygnalizują cytaty, 
terminy czy propozycje określeń terminologicznych) pomogłoby tekstowi. jeżeli „Kata-
rzyna »nosi« w sobie minione wydarzenia” (s. 266), a kto inny „jest spadkobierczynią 
rodzinnego »piętna«” (s. 273), to podejrzewamy, że zrozumiałe i bez cudzysłowu katachre-
zy („nosić w sobie wydarzenia”, „rodzinne piętno”) mają tu jakieś szczególne znaczenie, 
którego – niestety – nie sposób się doszukać.

Obok grup tematycznych łączących omówione tu pary można w wielu tekstach Po-
etologii pamięci znaleźć wspólne rejestry bądź aspekty ujmowania rzeczy. jest ich trzy: 
krytyczny, genologiczny i polegający na partycypowaniu we wspólnym modelu pamięci.

Partie o nastawieniu krytycznym czy ściśle krytycznoliterackim najwyraźniej dają się 
wydzielić z całości. Kiedy np. Michałowski przedstawia retrospektywę liryki Brakoniec-
kiego, ton krytyczny słychać nawet we frazie zupełnie różnej od tej ze wstępu teoretycz-

4 zob. np. S. B a l b u s, „Zagłada gatunków”. W zb.: Genologia dzisiaj. red. W. Bolecki, 
I. Opacki. Warszawa 2000.
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nego do rozprawy. jeśli zaś o wydanym w 2002 roku tomiku Antoniego Pawlaka pisze jako 
o „nowym” (s. 128), mamy w tym także argument skłaniający do uznania rozprawy po 
części za krytycznoliteracką. galant wydaje się takiemu tonowi miejscami wtórować. 
Analizując fotografię Andy rottenberg ze skrzydełka okładki książki (s. 280), czyni dość 
osobiste wyznanie (przesycone wątpliwościami, hipotezami, ufne wobec intuicji). Oczy-
wiście, ciążenie krytycznoliterackie jest zadaniem, z jakim boryka się każdy badacz lite-
ratury najnowszej, lecz w omawianych wypadkach widać, że autorzy świadomie rezygnu-
ją z jakichś szczególnych restrykcji oddzielających dyskurs krytyczny od literaturoznaw-
czego. Wcale śmiałe tezy krytyczne stawiają także inni autorzy tomu. Krupiński otwarcie 
sprzeciwia się estetycznym (ale i etycznym) działaniom polegającym na nadużywaniu 
awangardowych środków wyrazu wobec holocaustowych tematów. Madejski, kiedy wy-
kazuje w autobiografii Marcina Króla odstępstwa od poetyki gatunku (s. 306–307), to 
traktuje je jako uchybienia, a nawet nieczyste zagrywki. Ściśle polemiczne ekskursy za-
wierają też teksty Wolskiego (dyskutującego z ewą Wiegandt ás. 205–207ñ) i Kowalskie-
go (o czym była mowa).

Powtórzmy raz jeszcze, żeby pewną cechę łączącą wszystkie teksty uwypuklić: Kuź-
ma traktuje o listach, Kowalski – o kronice (sui generis), Krupiński i Wolski – o „świadec-
twie”, Madejski – o autobiografii, galant – o kobiecej prozie rodzinnej, jarzębowski 
o słuchowisku, Legeżyńska o poezji erotyczno-elegijnej, a Michałowski o liryce w ogóle. 
Wszystkie – prócz rozprawy wstępnej Śnieżki – artykuły w książce uznać należy (w ścisłym 
bądź tylko nieco luźniejszym sensie) za genologiczne. A to znów prowadzi do spostrzeże-
nia, że formą pamięci jest gatunek. z jednej strony, byłoby to w zgodzie z tytułem książki, 
nie ma bowiem poetyki (i pewnie poetologii) bez gatunku (i genologii); z drugiej jednak 
– po wnikliwszej analizie wydestylowanego tu zestawu gatunków – powstaje przekonanie, 
że nie mamy do czynienia z „teorią poezji” w tym szczególnym sensie, kiedy odwołuje się 
ona do zjawisk twórczości ściśle artystycznej, definiowanej jeszcze nie tak dawno przez 
literackość. Większość wymienionych gatunków do literackich – w nowoczesnym, XX-
-wiecznym sensie – nie należy. Mamy tu gatunki intymistyczne i użytkowe, wyjątek sta-
nowi ściśle literacka poezja liryczna jako rodzaj-gatunek. Czy powinno się jednak pisarstwo 
tego zakresu adekwatnie analizować bez odniesienia do jakkolwiek wyobrażonej literac-
kości? jestem przekonany, że nie. Można podać historyczne już powody tego przekonania. 
To co nas – literaturoznawców – i innych (np. teoretyków historiografii) przywiodło 
w stronę problemów „nieliterackiej” (bo na świat, a nie na dzieło nastawionej) genologii, 
to właśnie szczególne literackie sposoby reprezentacji i wyrażania (np. doświadczenia 
zagłady). Nietrudno dociec, że tym samym nieliteracka literackość, ujawniająca pewne 
swoistości, może przeformułować zagadnienia literackości literackiej. Taki proces zdaje 
się przezierać przez karty Poetologii pamięci. Wyznanie, wrażenie i liryczny wyraz, trau-
ma i świadectwo, chybotliwe „ja” gruntowane narracją – oto zakresy literackości poetyckiej 
mocno aktywowane przez kategorię pamięci w Poetologiach, ale ciekawsze są te, których 
nie ma – np. wyłączone zostały gatunki fikcjonalne (a przecież fikcja definiuje literackość). 
Tak jakby pamięć oddzielona była od wyobraźni.

W roku 2004 eugeniusz get-Stankiewicz zaprezentował Przenośny pomnik Aloisa 
Alzheimera, 16 luźnych, miedzianych tabliczek przeznaczonych do noszenia w kieszeni 
z grawerowanymi literami imienia i nazwiska słynnego psychiatry, który we Wrocławiu 
spędził ostatnie lata krótkiego życia 5. Pomnik bez miejsca i bez całości jest nie tylko sym-
bolem schorzenia odkrytego przez niemieckiego psychiatrę, lecz ogólniejszym wyobraże-
niem pamięci umęczonej pracą. Pamięci, co nie jest jak odcisk w wosku, ale jak łyżka 

5 gorzka ironia historii sprawiła, że jeden z egzemplarzy pomnika spoczął jako eksponat 
w muzeum (zamiast w archiwum).
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mleka rozpuszczona w wodzie 6, niby obecna wszędzie i we wszystkim, ale gdzie dokład-
nie – trudno wskazać. Pamięć wymaga wysiłku. 

Ostatnim, trzecim aspektem łączącym omawiane teksty jest właśnie wpisywanie się 
w ów dynamiczny, nowoczesny model pamięci. W tradycyjnym ujęciu pamięci lokuje  
się chyba tylko artykuł Kuźmy przywołujący jej Luhmannowską koncepcję. jakkolwiek 
nęci ona główną demistyfikującą tezą, że pamięć polega przede wszystkim na zapominaniu, 
a jej troskę podstawową stanowi teraźniejszość (pamięć jako narzędzie teraźniejszości), to 
jednak przy bliższym oglądzie dotrze do czytelnika, iż takie wyobrażenie tylko wywraca 
na nice właśnie tradycyjną, bo statyczną ideę pamięci jako zasobu, kolekcji czy zbioru; 
wywraca, ale nie zmienia tej idei. różnica polega na tym, że u Luhmanna pamięć nie jest 
kustoszem, lecz brakarzem kolekcji. jeśli – jak za Niklasem Luhmannem i Heinzem von 
Foersterem pisze Kuźma (s. 54, 58) – pamięć, jak i mózg, działa na zasadzie „klik, klik” 
(w binarnym kodzie ewolucji: potrzebne–niepotrzebne), to nie ma mowy o pracy pamięci 
w sensie freudowsko-ricoeurowskim, który jest symptomatyczny dla dynamicznego wy-
obrażenia pamięci.

A b s t r a c t
MACIej AdAMSKI  
(University of Wrocław)

A SPOON OF MILK

The review discusses the book Poetologie pamięci (Poetologies of Memory) which belongs to 
the category of memory studies. Ten articles, written mostly by Szczecin academic community 
scholars, cover a wide scope of memory issues, both in the historical and cultural field. The volume 
contains texts on old writing and the latest women prose, testimonies of the Shoah and modern po-
etry somatoaesthetics, radio plays and authobiographical studies.

6 Pożyczam tu już pożyczone – więc raczej kradnę – przez z. r o s i ń s k ą  sformułowanie 
(Spór o pamięć. „Przegląd Filozoficzny” 2004, nr 1, s. 13).

MAreK AdAMIeC 
(Uniwersytet gdański)

BIOgrAFIA POeTy dO rOKU 1945

r a f a ł  Ż e b r o w s k i, zBIgNIeW HerBerT. „KAMIeŃ NA KTÓryM MNIe 
UrOdzONO”. (Opracowanie indeksu: Hanna Wachnowska, Maria Wyszkowska). (War-
szawa 2011). Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 664.

Radość czytelnika

Książka rafała Żebrowskiego należy do szczególnego gatunku. jest to biografia arty-
sty, którą stworzył bliski członek rodziny. Konkretnie: jest to biografia zbigniewa Herber-
ta, opracowana przez jego siostrzeńca. Bohatera swojej opowieści autor określa mianami: 
„zbigniew Herbert”, „Poeta” i „Wuj”. Te trzy miana pisane są wielką literą, niekiedy 
w sprzeczności z zasadami poprawnej polszczyzny, ale zgodnie z wyznawanym przez 
autora systemem wartości.

Żebrowski nie tylko jest siostrzeńcem swojego zmarłego wuja, wybitnego twórcy, 
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jednego z największych poetów polskich XX wieku. jest także historykiem, od lat gorliwie 
zajmującym się swoją specjalnością. Na okładce książki znajdziemy skromną informację: 
„absolwent KUL; pracownik naukowy ŻIH; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych 
i publicystycznych oraz kilku książek”.

Kto ma rozum i taką potrzebę, dotrze bez trudu do badawczego dorobku Żebrowskie-
go. ze swojej strony pozwolę sobie w wielkim skrócie określić jego specjalność dość po-
jemnym mianem historyka kultury polskiej. I niechaj nie będzie mi to wzięte za złośliwość: 
historyka kultury nieco archaicznego, przedkładającego pietyzm wobec faktów nad fascy-
nację najbłyskotliwszą metodą.

Spory objętościowo tom przeczytałem jednym tchem. Nad ranem, gdym nieodwra-
calnie dotarł do indeksu nazwisk, bezlitośnie zapowiadającego finał lektury, pojawiło się 
dotkliwe uczucie smutku, że to już koniec. Niegodzien, albowiem nie do mnie adresowana 
jest ta fraza, powtórzyłem cicho słowa Poety: „dobranoc Marku lampę zgaś / i zamknij 
książkę [...]” 1.

Prawda jest taka, że dawno żadna książka nie sprawiła mi tyle czytelniczej satysfakcji, 
nie przysporzyła tyle radości. A także nie pozostawiła z nadzieją, iż ciąg dalszy biografii 
Herberta zostanie opracowany w podobnym stylu: bez niepotrzebnych egzaltacyj i egza-
geracyj, z dyskretnym wyjaśnieniem rozmaitych nieporozumień, z wyjaśnieniem przyczyn 
różnych legend biograficznych, kreowanych niekiedy przez samego pisarza.

Po tym wstępie pora przejść do rzeczy.

Lwów, Polacy i Herbertowie

Żebrowski postawił przed sobą szalenie trudne zadanie. zrezygnował z ponętnej po-
etyki wspomnień rodzinnych o Wielkim Wuju, któremu na skutek zbiegu okoliczności 
przypadła funkcja zastępczego ojca. Nie znajdziemy tutaj fascynujących wspomnień ro-
dzinnych, opowieści familijnych czy rodzinnych mitów. W książce poskromiony został 
temperament polemiczny autora; toć nie będę udawał, że nie znam go z wystąpień publicz-
nych, gdzie nader żywo prostował rozmaite nieścisłości herbertofilów i herbertofobów, 
a liczba i jednych, i drugich wcale nie tak dawno była bez mała Legion.

Żebrowski dyskretnie we Wprowadzeniu zaznacza własne miejsce w narracji, na 
stronicy 9 zamieszczając reprodukcję zdjęcia, opatrzonego podpisem: „Autor w dniu swe-
go chrztu wraz z rodzicami chrzestnymi, Ireną Orłożeńską z domu Żebrowską i zbigniewem 
Herbertem”. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, iż Żebrowski sięga tutaj intuicyjnie do dawnych 
wzorców dyskursu o literaturze i kulturze, realizowanego przed laty przez Kazimierza 
Wykę. Pamiątkowa fotografia, na której przyszły autor wygląda raczej na mocno zasko-
czonego, a nie na uduchowionego aktem chrztu, przypomina mi chyba nieprzypadkowo 
esej Wyki Wyznania uduszonego. O zdjęciu tym wspominam także z zupełnie innego po-
wodu. Materiał ilustracyjny, będący integralną częścią recenzowanej książki, pochodzący 
z archiwum rodzinnego, został dobrany nader starannie, w szczególny sposób dopełniając 
wywód werbalny.

Omawiany tom nie jest również tradycyjną biografią Herberta do 1945 roku. Żebrow-
ski nie narzuca czytelnikowi wymuszonej konwencji bezwzględnego obiektywizmu. Nie 
ma tutaj porażającego przesłania o jedynie słusznej wersji wydarzeń.

Książka Żebrowskiego ma w istocie trzech bohaterów: rodzinne Miasto Poety, gali-
cyjską inteligencję polską i wreszcie zbigniewa Herberta, którego dzieje nieprzypadkowo 
doprowadzone zostały do chwili debiutu literackiego. Narrator tej opowieści ujawni się 
bezpośrednio na samym końcu, na zdjęciu zamieszczonym na stronicy 586, opatrzonym 

1 z. H e r b e r t, Do Marka Aurelego. W: 89 wierszy. Wybór i układ Autora. Wyd. nowe, popr. 
Kraków 2008, s. 44.



259reCeNzje

podpisem: „Autor przy grobie generała Wacława Iwaszkiewicza na Cmentarzu Orląt we 
Lwowie”. Ujawni się także w komentarzu, towarzyszącym okolicznościom owej fotogra-
fii: „ja [...] wówczas błądziłem myślami wokół postaci mych dziadków, a głównie Babu-
ni, która, gdyby dożyła tych dni, to chyba by umarła... ze szczęścia i dumy” (s. 587).

Teorie badań literackich XX wieku, posługujące się kategoriami tekstu, struktury, 
podmiotu literackiego, systemów wersyfikacyjnych, ról kulturowych i strategii poetyckich 
wyeliminowały z debat o literaturze i kulturze pierwiastek ludzki. z drugiej strony, dys-
kursy dekonstrukcyjne, wypowiedzi silnie nacechowane, niekiedy pewnie i słusznymi, 
ideologiami, starały się wpisać rozmowę o literaturze i kulturze w porządek pełnego gwa-
ru języka mediów, podkreślającego, iż: „wokół huczy wspaniałe życie / rumiane jak rzeź-
nia o poranku” 2.

Może właśnie na przekór modom metodologicznym warto wsłuchać się w pełen dy-
stansu głos i tok narracji Żebrowskiego, niewolny od ironii. Skandali tu nie będzie, nie 
popłyną jad i żółć...

„on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania” 3

Pora, by rozszyfrować drugi człon tytułu omawianego tomu: „Kamień na którym mnie 
urodzono”. Oczywiście, że fortunne jest tutaj odwołanie się do paremiologii, w odniesieniu 
do Herberta jak najbardziej znajduje zastosowanie zarówno polskie przysłowie: „oby się 
tacy na kamieniu rodzili”, jak i przytoczenie fragmentu wiersza Herberta Moje miasto. 
Obydwoma tymi wyjaśnieniami posługuje się Żebrowski we Wprowadzeniu (s. 14–15). 
jest też dla mnie oczywiste, że bogata symbolika „kamienia”, doskonale znana autorowi 
wywodu, domaga się jednego dopowiedzenia, którego nie wiedzieć czemu tu zabrakło. 
Otóż w Ewangelii według św. Mateusza czytamy: „ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, 
a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (16, 18) 4. Podobnie 
jak Żebrowski mam pełną świadomość, iż symbolika „kamienia” godna jest niejednego, 
opasłego traktatu, lecz o tę właśnie ewangeliczną opokę, skałę czy kamień wreszcie upomi-
nam się z całą powagą. I to nie przez kaprys, ale gwoli pełniejszego naświetlenia drugiego 
członu tytułu książki. Wszak Żebrowski pokazuje, skąd wywodził się Herbertowski świa-
topogląd czy system wartości, jego światopogląd, dla wielu niezłomny i heroiczny, dla innych 
zaś szalony i dziwaczny, przynajmniej w ostatnich latach życia pisarza, który z całą powa-
gą traktował pojęcie wolnego słowa w wolnym państwie. Chyba w tym przypadku to do-
powiedzenie, odwołujące się do Ewangelii, nie zburzy klarowności wywodu, Żebrowski 
ostatecznie rekonstruuje opokę, na której budował swój system wartości autor Pana Cogito.

Książka Żebrowkiego stanowi zapis dziejów rodziny Herbertów do 1945 roku. jak na 
tradycyjną biografię przystało, otwiera ją rozdział pod godnym dawnych biografii tytułem 
Ród Herbertów. Po nim następuje nie mniej pieczołowicie udokumentowany rozdział 
„Generalska” linia rodu. jako czytelnik znalazłem się w świecie XIX-wiecznych wielkich 
polskich biografii, spośród współczesnych autorowi Raportu z oblężonego Miasta najbar-
dziej godnych biografii – Miłosza, ze starszych: Iwaszkiewicza, Wańkowicza, Mackiewi-
czów, Nałkowskiej, Witkacego. Chyba nieprzypadkowo biografia Herberta urywa się 
dramatycznie na roku 1945, tak jak dramatycznie ten rok oznacza kres pewnej formacji 
humanistycznej, reprezentowanej przez takie osobowości, jak jerzy Stempowski, zygmunt 
Hertz, Andrzej Bobkowski, Andrzej Chciuk,  Stanisław Vincenz, józef Czapski, a wreszcie 
jerzy giedroyc. Nie tylko biografia Herberta uległa dramatycznej komplikacji przez po-

2 z. H e r b e r t, Pan Cogito o cnocie. W: jw., s. 129.
3 z. H e r b e r t, Raport z oblężonego Miasta. W: jw., s. 11.
4 Cyt. z: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu. Przeł. j. W u j e k. Warszawa 

1960.
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wołanie państwa o nazwie Polska republika Ludowa, opierającego się na zupełnie odmien-
nym systemie wartości niźli dotychczas funkcjonujący.

Otóż książka Żebrowskiego stanowi nieoceniony przyczynek do dziejów polskiej 
inteligencji końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Na pewno rzecz nie w – tak lubej 
sercom niektórych – idealizacji przeszłości, w tym dziejów II rzeczpospolitej.

O przytoczony fragment Ewangelii według św. Mateusza upominam się także z inne-
go powodu. Nie tylko we Wprowadzeniu autor wskazuje na kolejne konotacje symbolicz-
nego „kamienia” czy „opoki”. Przede wszystkim jest to „Miasto”, pisane w tytule jednego 
z tomów poetyckich Herberta wielką literą, Miasto praktycznie nigdy nie wymienione 
w jego poezji z imienia – Lwów, rodzinne Miasto Poety. Przez dziesięciolecia robiono 
oficjalnie wszystko, by to Miasto wymazać z dziejów kultury polskiej. robiono wszystko 
– z fałszowaniem historii włącznie. Tego rodzaju postępowanie przyczyniało się do nara-
stania niepotrzebnych zadrażnień; jednocześnie Lwów zaczął żyć w przestrzeni mitolo-
gicznej, jako wyidealizowana, bezpowrotnie utracona Arkadia.

Książka Żebrowskiego stanowi także istotny, bardzo subtelny głos w dyskusji o zna-
czeniu Lwowa dla dziejów polskiej kultury. I jest to głos wolny od zacietrzewienia, ckliwej 
nostalgii i od emocji. głos, nad którym pieczę sprawuje ton wywodzący się z wnikliwej 
lektury eseju Vincenza Dialogi z Sowietami. Najważniejszą zaletą narracji Żebrowskiego 
jest jej prywatna tonacja, mająca swe źródło w wierszach Poety i chyba w przemyśleniach 
eseju Vincenza.

Pieczołowicie rekonstruowana genealogia stanowi w gruncie rzeczy kunsztowną 
lekcję zapomnianej sztuki biografistyki. To prawda, Żebrowski dysponując archiwum ro-
dzinnym miał tutaj zadanie ułatwione, miał dostęp do źródeł, o których inni badacze 
Herberta mogli tylko marzyć. dzięki temu niejedno uproszczenie interpretacyjne w sposób 
szalenie subtelny zostało w książce sprostowane. jednocześnie siostrzeniec Poety nie 
poddał się modnej współcześnie pokusie plotkowania. Kolejne rozdziały: Po kądzieli, Dzień 
narodzin, Ojciec, Matka, Babcia, Rodzeństwo, dokładnie sytuują czytelnika w rzeczywi-
stości historycznej. Myślę, że niewielu polskich pisarzy może poszczycić się tak precyzyj-
ną metryczką: „Przyszedł on na świat we środę 29 października 1924 roku. Nie tylko ze 
względów ekonomicznych był to czas poważnego przesilenia, które zresztą zakończyło się 
dramatem zamachu majowego. Październik tego roku zaczął się od dni nader ciepłych, bo 
do 6 października w południe panowały temperatury do 20oC, a nawet wyższe; później 
nastąpiło ochłodzenie, ale 13 października przekraczały one 10oC, a podobne parodniowe 
ocieplenia powróciły jeszcze trzykrotnie przed końcem tego miesiąca. Tak się też złożyło, 
iż jedno z nich wystąpiło na dwa dni przed dniem narodzin zbigniewa, ale 29 październi-
ka o godzinie siódmej termometry we Lwowie wskazywały 6oC, w południe – 9,2oC, 
wieczorem zaś – 8,6oC. Niebo przez cały dzień było całkowicie zachmurzone, lecz ciśnie-
nie powietrza trwało na niezmiennym poziomie i dopiero wieczorem pojawił się lekki 
wiaterek z kierunku południowego. Aura więc, jak na tę porę roku, okazywała się łaskawa 
i łagodna, tym bardziej że w tym miesiącu parokrotnie rankami bywało już dość chłodno, 
a 23 października wieczorem nawet padał deszcz ze śniegiem, lecz niezbyt obfity, nawet 
więc na krótko ulice i place nie zostały pobielone. Warto może jeszcze dodać, iż w ciągu 
trzydziestu jeden październikowych dni we Lwowie przyszło na świat 227 chłopców i 226 
dziewcząt, w tym 53,9% z nich w rodzinach rzymskokatolickich; 12,5% w grekokatolickich; 
33,3% w żydowskich, a pozostałe w protestanckich. Proporcje owe dość wiernie oddawa-
ły narodową strukturę ludności miasta” (s. 173).

Mógłby się ktoś żachnąć: przesada. Ale czy jeszcze pamiętamy, jaka pogoda panowa-
ła w Warszawie 28 lipca 1998 – w dniu śmierci Herberta, czy wtedy rzeczywiście w oko-
licy miała miejsce letnia burza, którą zapowiadał tom Epilog burzy?

zaprezentowana w cytowanym fragmencie drobiazgowość sprawiać może wrażenie 
ekstremalnej. Autor recenzowanej książki nie pominie tutaj, obok szczegółowego nakreś- 
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lenia sytuacji politycznej i ekonomicznej, także powołania się na autorytety astrologiczne. 
Przytoczony in extenso horoskop autorstwa jana Starży-dzierżbickiego, człowieka uro-
dzonego 29 października, dziwnie jest zgodny z późniejszą biografią Herberta (chociaż 
zarówno autor książki, jak i piszący te słowa są skłonni z dużym dystansem traktować 
i horoskopy, i wróżbiarzy). Ale może to i dobrze wiedzieć, pod jaką gwiazdą człowiek 
przychodzi na świat?

W pewnym miejscu swego wywodu Żebrowski stara się – przynajmniej częściowo 
– usprawiedliwić ów pozorny nadmiar drobiazgowych, czasami nieistotnych informacji: 
„Nie są one bynajmniej jakimś nieporozumieniem, wynikłym z faktu, że autor stara się 
napisać wszystko, co wie. To są sprawy istotne dla zrozumienia, kim był Poeta, którego 
rodowód  staram się zaprezentować. Wbrew wszelkim pozorom był on bardzo podobny do 
swego Ojca, przynajmniej pod pewnymi względami. [...] jego syn na początku swej edu-
kacji na poziomie ponadmaturalnym ukończył krakowską Szkołę Handlową, ale nie dla-
tego tak często i z wyraźnym przejęciem rozprawiał o sprawach politycznych, społecznych, 
gospodarczych, by olśniewać słuchaczy wiedzą, której się nie spodziewali po wybrańcu 
muz. Przejawiała się w tym szkoła obywatelskiego myślenia, opartego na konkretach, 
którą wyniósł z domu rodzinnego; to była część spadku po Ojcu” (s. 172).

Żebrowski jako historyk i biograf Herberta jest pilnym czytelnikiem wiersza Pan 
Cogito o potrzebie ścisłości. jednocześnie stara się, nazywając rzeczy i ludzi po imieniu, 
odtworzyć prywatny, ludzki wizerunek Herberta: człowieka mającego kochającą rodzinę, 
rodzeństwo, ukochaną Babcię, dorastającego w rodzinnym mieście – Lwowie. Prywatny 
wizerunek Poety jest chyba istotną próbą przywrócenia pisarzowi jego ludzkiego oblicza, 
nieustannie zacieranego w końcowym etapie twórczości, kiedy to w Herbercie widziano 
symbol, wieszcza narodowego, bez mała pomnik. Myślę, że tego typu patetyczna recepcja 
fatalnie odbijała się na znajomości utworów samego Herberta – kilka wierszy powtarzanych 
było monotonnie, i to jeszcze przy nader jednoznacznej, prostej, by nie rzec: prostackiej, 
zasadzie interpretacji.

Niezmiernie cenne fakty biograficzne, jakich nie szczędzi Żebrowski, umożliwiają 
sprostowanie wielu stereotypów i uproszczeń interpretacyjnych, jakie przez lata ukształ-
towała herbertologia, niejednokrotnie kierując się najsłuszniejszymi (przynajmniej w prze-
szłości) intencjami.

Bronisław Herbert – ojciec poety – przestaje być figurą abstrakcyjną, niekiedy w wy-
wodach interpretacyjnych podporządkowaną koncepcjom psychoanalitycznym. Kapitan 
edward Herbert, adresat dramatycznego wiersza pt. Guziki, pozbawiony swego miejsca 
w oficjalnym wykazie ofiar katyńskich, staje się przez to postacią bardziej tragiczną. 
W bardzo subtelny sposób Żebrowski podważa legendę o ukończeniu przez Herberta pod-
chorążówki, legendę niegdyś niezbędną do kreowania pewnego wizerunku Poety. rozdział 
Gimnazjum, czyli nie tylko lekcja łaciny przynosi nie mniej istotne spostrzeżenia. Czytamy 
tam bowiem: „Przede wszystkim [...] należy rozprawić się z kilkoma mitami. Otóż wielu 
autorów z uporem i wbrew oczywistym faktom twierdzi, iż zbigniew Herbert uczęszczał 
do gimnazjum typu klasycznego, w którym – na dodatek – nic się właściwie nie zmieniło 
od cesarsko-królewskich czasów. Toteż posiadł on jakoby znakomitą znajomość łaciny oraz 
greki. Pomijając już fakt, że byłoby to niemożliwe, ponieważ zbigniew do szkoły średniej 
chodził raptem dwa lata, a potem świat wywodzący się z tradycji grecko-rzymskiej gwał-
townie – przynajmniej dla struktur edukacyjnych – przestał istnieć, to z naciskiem trzeba 
podkreślić, że jego macierzyste gimnazjum należało do typu matematyczno-przyrodnicze-
go. zatem o nauce greki nie było w nim w ogóle mowy i można między bajki włożyć 
opowieści o tym, jakoby Poeta czytywał Homera w oryginale, gdyż jedynie ze względu na 
swe zainteresowania samodzielnie nieco się poduczył, i to raczej nowogreckiego, a nie 
starożytnej odmiany języka” (s. 305).

Legenda wykształcenia humanistycznego, gwarantującego znajomość greki i łaciny, 
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to jeden z fundamentalnych mitów inteligencji polskiej. Funkcjonujący w okresie PrL-u, 
był jednym z elementów bezwzględnej wyższości bezpowrotnie utraconych czasów. 

Poszczególni bohaterowie wierszy i wspomnień Herberta uzyskują w relacji Żebrow-
skiego swój realny kształt, łącznie z nauczycielem łaciny czy „panem od przyrody” – bo-
haterem wiersza pod takim właśnie tytułem. Także blizna na prawej nodze Pana Cogito: 
„W zasadzie niemal wszystko jest precyzyjnym odwzorowaniem rzeczywistości: podłużna 
szrama pooperacyjna i owalny ślad po założeniu wyciągu – i tylko ten niepokojący drobiazg, 
bo o jakiejże ucieczce mógł myśleć Poeta. A może właśnie pod nią kryje się wyznanie, że 
dzięki narciarskiej wycieczce pragnął w tym sowieckim świecie choć na kilka godzin 
ukoić swoją duszę, i zamiast tego zyskał trwałe, fizyczne okaleczenie, które – wraz z cier-
pieniem – stało się ważkim elementem jego własnego dojrzewania [...]” (s. 457).

Blizna to, przecież tak jak legenda wykształcenia humanistycznego, to integralny 
element pokolenia Herberta.

Warto prześledzić kolejne ogniwa precyzyjnego, historycznego i filologicznego śledz-
twa, jakie prowadzi Żebrowski na kartach swojej książki. Nie ma to nic wspólnego z pro-
cesem brązownictwa czy odbrązawiania; jest to po prostu próba opowiedzenia tego, jak 
sprawy się miały.

Żebrowski nader starannie pokazuje, jakie miejsce w kształtowaniu światopoglądu 
przyszłego Poety zajmowali jego bliscy i znajomi. A także jego rodzinne miasto – Lwów, 
którego nazwa nigdy nie pojawi się w wierszach.

„Nie ma tego miasta [...]” 5

Pora, by powrócić do tytułowej metafory kamienia – a może inaczej mówiąc: źródła 
systemu wartości etycznych i estetycznych. Na pewno nie z powodów cenzuralnych Her-
bert nie wypowiada nazwy tego miasta. jakby w sposób szczególny dystansował się od 
rozproszonych po całym świecie lwowiaków, rozpoznawalnych nie tylko na podstawie 
charakterystycznego akcentu, typowych zwrotów grzecznościowych, wspominanych nazw 
ulic, dzielnic czy miejsc.

Tutaj z pokorą mogę tylko powtórzyć postulat badawczy Żebrowskiego z Wprowa-
dzenia: „warto by dokonać gruntownej analizy twórczości – zwłaszcza poetyckiej – Her-
berta pod kątem pojawiania się w niej terminu »miasto«. Niejednokrotnie charakterystycz-
ne są także konteksty występowania tego pojęcia, zabarwione, rzekłbym niezbyt precyzyj-
nie – dramatycznie. Uważne prześledzenie tego fenomenu mogłoby wiele powiedzieć 
o źródle, z którego czerpał Poeta. Traumatyczne doświadczenia wygnania z rodzinnego 
grodu u twórcy Pana Cogito zapewne odgrywa kluczową rolę w cierpieniu, z którego 
narodziły się perły jego dzieł. Powojenny związek Herberta z Warszawą, »miastem nie-
ujarzmionym«, choć raczej niezbyt lubianym, poprzez świadome przyjęcie na siebie roli 
reprezentanta młodego pokolenia, tego samego, które tworzyło Armię Krajową, umocniło 
bodaj jeszcze konstytutywne dlań przeżycie »miasta« utraconego, cierpiącego, niknącego 
pod stosami popiołów niepamięci” (s. 18).

Pewną nadzieję niesie ze sobą fotografia mosiężnej osłony „dziurki od klucza”, ku-
pionej we Lwowie po 2000 roku, zamieszczona na stronicy 7. Może warto zajrzeć przez 
tę właśnie – chyba już nie istniejącą – dziurkę od klucza. Chociażby zastanawiając się nad 
bardzo szczególną historią miast w dziejach kultury i literatury polskiej, historią chyba już 
uwolnioną od balastu patetycznego. dzieje kultury polskiej, przez długi czas szlacheckiej 
i chłopskiej, nader lekceważąco traktują miasta; chyba dopiero Lalka Bolesława Prusa 
uczyni miasto nie tylko tłem akcji, ale i bohaterem opowieści. To już nie będzie jedynie 
„miasto niezłomne”, Warszawa, którą opuszcza „walecznych tysiąc”, lecz miejsce, gdzie 

5 z. H e r b e r t, Prolog. W: 89 wierszy, s. 29.
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żyją i umierają ludzie. Haniebny proces fałszowania przeszłości doprowadził do tego, że 
spora część studentów polonistyki nie była w stanie odpowiedzieć poprawnie na pytanie, 
gdzie rozgrywa się akcja dawnej lektury szkolnej: Moralności pani Dulskiej. Inne miasta 
wpisane zostały w dyskurs ideologiczny – np. o polskości gdańska czy Wrocławia.

Byłoby rzeczą szalenie ciekawą przyjrzenie się, w jaki sposób miejski folklor Lwowa 
jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego staje się elementem folkloru war-
szawskiego; niemała część tzw. piosenek warszawskiej ulicy, śpiewanych przez Stanisława 
grzesiuka czy późniejsze kapele miejskie, ma swój lwowski rodowód. Kreowanie mitu 
Warszawy jest integralną częścią chociażby powieści Leopolda Tyrmanda. Spełnienie 
postulatu badawczego przez Żebrowskiego bez wątpienia przybliży nas do tej perspektywy, 
z której doskonale zdawały sobie sprawę kultura i literatura staropolska, stamtąd przecie 
wywodzi się wiedza, powtarzana po Wergiliuszu: „Troja na to upadła, aby rzym zrodziła”.

Po roku 1945 rwie się rzeczowa narracja rafała Żebrowskiego. Herbert pojawi się 
w Sopocie, na krótko w gdyni, potem zaś zamieszka w Warszawie. Być może, wędrówki 
Herberta po Polsce i świecie w poszukiwaniu jego własnego miejsca dopominają się ko-
lejnego tomu, przydającego prywatnego wymiaru lekturze wiersza Pan Cogito – powrót. 
Ale to już zupełnie inna historia... Nie wiem, czy opowie ją Żebrowski – ja bardzo bym 
tego chciał.

Na razie zostaje – jako komentarz – tercyna z wiersza Fotografia: „chłopiec uśmiecha 
się ufnie jedyny cień jaki zna / to cień słomkowego kapelusza cień sosny cień domu / 
a jeśli łuna to łuna zachodu” 6.

Na spotkanie z inną łuną, tym razem tą, jaką wznieciła „historia spuszczona z łańcu-
cha”, przyszło niedługo czekać.

„Hic Rhodus, hic salta”! 7

Pora, by zamknąć spory, wyjątkowo nieporęczne ze względu na objętość tomu. Książ-
ka Żebrowskiego ukazała się w czasach, gdy ucichły kłótnie, na półkach pojawiają się 
kolejne edycje utworów poety, znakomicie opracowane przez ryszarda Krynickiego, ucichł 
jazgot polityczny, skazujący twórczość Herberta na instrumentalne, prostackie traktowanie.

rzetelna praca biografa-historyka pozwoliła uwolnić wyobraźnię od kilku stereotypów, 
fałszywych wizji, niekiedy kreowanych przez samego Poetę z premedytacją, z przekory 
czy może nawet ze zwyczajnej ludzkiej słabości.

„Kraj lat dziecinnych” Herberta przedstawiony został w sposób nader rzeczowy, z tą 
starannością i ciepłem, jaką charakteryzowała się, chyba niesłusznie lekceważona, XIX-
-wieczna biografistyka.

Wizerunek prywatny Herberta – prywatny,  tzn. nie uwolniony od obywatelskich 
obowiązków – osadzony jest w swoim kontekście. Chyba dobrze się stało, że niepełna 
biografia Herberta ukazała się nieomal równocześnie z biografią Miłosza, opracowaną przez 
Andrzeja Franaszka 8. rzecz nie w tym, by te prace porównywać ze sobą czy konfrontować. 
Obydwie wszak zdecydowanie wykraczają poza sferę zjawisk literackich. Wiążą się z na-
mysłem nad dziejami polskiej kultury najnowszej. jedno stało się dla mnie oczywiste: 
ogromnym szczęściem polskiego życia umysłowego wieku XX było to, że takie wielkie 
osobowości, całkowicie się różniące, mogły się ze sobą spotkać, także i w sporze, który 
– moim zdaniem – tyczył spraw z Norwidowska mówiąc: „z ważnych najważniejszych”.

Autor Pana Cogito, którego kaligrafii uczyła „pani Bombowa”, który Liwiusza tłu-
maczył na lekcjach łaciny pod okiem wymagającego „grzesia” (człowieka doskonale 

6 z. H e r b e r t, Fotografia. W: jw., s. 13.
7 „Pokaż, co potrafisz” (ezop, Samochwał).
8 A. F r a n a s z e k, Miłosz. Biografia. Kraków 2011.
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wiedzącego, jaki był sens słowa „obywatel” w czasach republiki rzymskiej), dzięki tej 
pracy uzyskuje ludzki wymiar. Staje się człowiekiem, który ma swoje wady, słabości, 
który ma własną rodzinę i bliskich, który konkretnym wartościom wyniesionym z domu 
rodzinnego będzie wierny do końca.

Może warto i z tej perspektywy zacząć czytać poezję Herberta. Nie tylko Różowe ucho, 
ale także Przesłanie Pana Cogito, Kołatkę czy Raport z oblężonego Miasta... Na pewno 
bez tomu przygotowanego przez rafała Żebrowskiego – Siostrzeńca Poety – wizerunek 
najnowszej kultury polskiej byłby uboższy.

A b s t r a c t
MAreK AdAMIeC 
(University of gdańsk)

THe POeT’S BIOgrAPHy TILL 1945

The review discusses zbigniew Herbert’s biography till the year 1945, written by rafał 
Żebrowski, the poet’s nephew. The possibility of taking advantage of the family archive and 
Żebrowski’s due research distance lead to the construction of an exceedingly important perspective, 
undermining the myths created by the author of Pan Cogito (Mr. Cogito). A full-scale family tradition 
becomes here a starting point to sketching even richer picture of one of the most significant Polish 
20th century poets.

SŁAWOMIr BUryŁA 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

NOWe SPOjrzeNIe NA POgrANICze POLSKO-ŻydOWSKIe

e u g e n i a  P r o k o p - j a n i e c, POgrANICze POLSKO-ŻydOWSKIe. TO- 
POgrAFIe I TeKSTy. (recenzent: Anna Łebkowska). (Kraków 2013). Wydawnictwo 
Uniwersytetu jagiellońskiego, ss. 338. „Studia Polsko-Żydowskie”. Pod redakcją eugenii 
Prokop-janiec.

Autorka omawianej tu publikacji jest obecnie najwybitniejszą w naszym kraju znaw-
czynią literatury polsko-żydowskiej. jej pierwszą książkę, pt. Międzywojenna literatura 
polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne (1992), należy uznać za tekst zało-
życielski, taki, który określił problemy i stworzył podstawowe definicje. recenzowany tom 
przynosi podsumowanie stanu badań i zarazem zarysowuje perspektywy na przyszłość. 
eugenia Prokop-janiec, ukazując „białe plamy” w refleksji nad zagadnieniami polsko-
-żydowskiej poezji i prozy, przyswaja najnowsze metodologie, dokonując ich krytycznej 
oceny pod kątem przydatności na rodzimym gruncie. To synteza napisana przez autorkę, 
która ma znakomite rozeznanie w zajmującej ją tematyce. 

Pogranicze polsko-żydowskie składa się z trzech części: Pogranicze, Topografie: 
miejsca, miasta, instytucje oraz Teksty i translacje. Całość zamyka aneks pt. Perspektywy 
badawcze. 

W krótkim wstępie zaprezentowano refleksję nad kwestiami generowanymi przez rela-
cje kultury żydowskiej z kulturami nieżydowskimi. Prokop-janiec podąża tropami tez, jakie 
w ostatnich dwóch dekadach pojawiły się w studiach nad historią europejskiej diaspory. 

Część pierwsza zawiera tylko jeden tekst: Kategoria pogranicza we współczes- 
nych studiach żydowskich. referując i rozwijając najnowsze stanowiska interpretacyjne 
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Prokop-janiec odcina się od obowiązującego przez długi czas przekonania, przyjmowane-
go niemal jako twierdzenie nie wymagające uzasadnień, iż społeczność żydowska istniała 
w półizolowanej lub całkowicie wyizolowanej sferze. Twierdzenie to jest o tyle niepraw-
dziwe, o ile zakłada hermetyzm i nieprzenikalność kultury żydowskiej – impregnowanej 
na wszelkie wpływy zewnętrzne. Prokop-janiec nie neguje – jak sądzę – samego faktu 
osobności żydowskiej tradycji, obrzędowości, obyczajowości czy odmienności religijnej. 
Czytamy wszak: „Ostatecznie nowe rozumienie międzykulturowych polsko-żydowskich 
granic idzie [...] w parze z akcentowaniem ich trwałości i znaczenia zarówno w perspek-
tywie obiektywnej, zbiorowej, jak i subiektywnej, indywidualnej, a zarazem – ze wskazy-
waniem istnienia głębokich struktur kulturowych więzi obu grup” (s. 43). Autorka stara się 
jedynie dowieść, że do wszystkich tych obszarów przenikały elementy kultury większości, 
że między diasporą a społecznościami nieżydowskimi znajdowało się rozległe terytorium, 
na którym dochodziło do kulturowych mediacji. One to wydają się nie mniej ciekawe niż 
strategia narodowego przetrwania, jaką musiała wypracować europejska diaspora. O ile 
bowiem język i religia wspierały tendencje separatystyczne, nastawiały nieufnie, o tyle 
przestrzeń estetyczna, polityczna oraz ekonomiczna sprzyjały kontaktom i przełamywaniu 
nieufności. granica pojmowana jako coś trwałego, trudnego do przebycia nieuchronnie 
wytwarzała żywy i inspirujący pas pogranicza terytorialnego, społecznego i symboliczne-
go. Prokop-janiec bliska jest koncepcja Sandera gilmana, przemodelowująca odniesienie 
pograniczy do centrum. gilman znosi myślenie w kategoriach centrum i peryferii. Badacz-
ka, referując jego poglądy, pisze: „Kultura żydowska rodzi się tu jako produkt różnorakich 
procesów – negatywnych i pozytywnych – kontaktu, negocjacji, konfliktu, przystosowania, 
oporu, asymilacji” (s. 32). Pogranicze nie tylko okazuje się inspirujące i twórcze, ale też 
nie musi być sytuowane na obrzeżach. dokonujące się w nim procesy filiacji mogą dotyczyć 
kategorii fundamentalnych dla funkcjonowania danej kultury. 

W części drugiej, Topografie: miejsca, miasta, instytucje, Prokop-janiec omawia 
płaszczyzny, na których dochodziło do spotkania kultury żydowskiej i polskiej. jedną 
z najważniejszych było szkolnictwo podstawowe i średnie. Przedstawia je szkic Klasa 
szkolna jako polsko-żydowska strefa kontaktu. jak pokazuje autorka, szkoła doby między-
wojennej ujawnia ścieranie się tendencji wyodrębniania i łączenia. Uwydatnianie różnicy 
(motywowane m.in. odmiennością religijną i obyczajową), będące stałym elementem re-
lacji między uczniami polskimi a żydowskimi, współistniało z podnoszoną przez państwo 
ideą integracjonistyczną, z charakteryzującym rządy Piłsudskiego dążeniem konsolidacyj-
nym w imię utrzymania jedności wielonarodowego państwa. W tym ujęciu szkoła staje się 
narzędziem w rękach większości sprawującej władzę, ale i odzwierciedleniem (odbiciem) 
konfliktów drążących struktury państwa. Omawiając „szkolne narracje”, Prokop-janiec 
słusznie zwraca uwagę na fakt ich zróżnicowania w zależności od czasu, w jakim opowia-
dają (inaczej wglądają wspomnienia uczniów z lat dwudziestych, a inaczej z drugiej poło-
wy lat trzydziestych) oraz pochodzenie rodzinne (innego rodzaju trudności napotykały 
dzieci wywodzące się ze środowisk religijnych i konserwatywnych, innego – dzieci ze 
środowisk o nastawieniu proasymilatorskim). 

Nader ważną rolę przekaźnika międzykulturowego w latach 1918–1939 odegrała 
prasa żydowska w języku polskim. Prokop-janiec – zgodnie z przyjętą wcześniej strategią 
– i tym razem sięga po tytuły mniej znane i zjawiska dotychczas słabo ujawniające się 
w refleksji naukowej. Bogactwo żydowskiej kultury popularnej wymaga – co wielokrotnie 
badaczka akcentuje – pogłębionych studiów. Prokop-janiec wybiera jako przedmiot ana-
lizy dziennik obliczony na rozrywkę. Tekst Warszawa: „5-ta Rano”. Sensacja i nowocze-
sność przybliża problemy, jakie rodziły się na styku żydowskości, polskości (europejskości) 
i ducha modernistycznej transformacji. Artykuły prasowe zamieszczane na łamach „5-tej 
rano” krążyły wokół kwestii przemian cywilizacyjnych (m.in. modelu współczesnej ro-
dziny, moralności, postępu). Tym samym kultura popularna stawała się trybuną nowoczes- 
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ności. jednak – jak wykazuje Prokop-janiec – pamiętać trzeba, że z chwilą nasilenia się 
propagandy hitlerowskiej w Niemczech „5-ta rano” coraz częściej udostępniała swoje 
karty dla relacji o terrorze i prześladowaniach Żydów, zmieniając tematykę: z łatwej i sen-
sacyjnej na poważniejszą. 

Londyn: „Wiadomości” Grydzewskiego-emigranta to tekst charakteryzujący tematy-
kę żydowską w słynnym tygodniku. W swej powojennej wersji stanowił on miejsce pre-
zentacji interesów i problemów polskiej diaspory tak wobec opinii międzynarodowej, 
diaspory żydowskiej w świecie, jak nowo powstałego państwa Izrael. W tekstach grydzew-
skiego pojawia się wątek współpracy ponad podziałami, solidarności i wspólnoty. Sprzy-
jając ideom asymilatorskim i piętnując postawy antysemickie, „Wiadomości” kontynuowa-
ły linię swego przedwojennego poprzednika. grydzewski udostępniał łamy pisma dla 
omówienia znaczących zagadnień z żydowskiej historii i tożsamości. W przeciwieństwie 
jednak do „Wiadomości Literackich” londyńskie „Wiadomości” dopuszczały do dyskusji 
środowiska prawicowe. Polaryzacja stanowisk dawała o sobie znać wyjątkowo mocno 
w sporach o postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów w czasie okupacji. równie 
wiele emocji wywoływały nastroje antysemickie nasilające się w latach trzydziestych: 
sprawy getta ławkowego, numerus clausus, antysemickiej publicystyki narodowej. Stały 
się one szczególnie drażliwe w aspekcie zagłady. Po Shoah dyskutowana przed wojną 
„kwestia żydowska” nabrała diametralnie innego charakteru. 

Najobszerniejsza objętościowo jest część zatytułowana Teksty i translacje. Prokop-
-janiec do przedstawienia kulturowych interakcji wykorzystuje zjawiska mniej znane. do 
nich należy polskojęzyczne pisarstwo żydowskich autorek. Biografie i publikacje żydow-
skich feministek w okresie międzywojennym wymagają osobnych studiów. Artykuł Ko-
biece narracje asymilatorskie w Galicji. Twórczość Anieli Kallas prezentuje osobę i dzie-
ło jednej z ważnych postaci ruchu emancypacyjnego. Aniela Korngutówna (Kallas to 
pseudonim artystyczny) wywodziła się z pokolenia żydowskich kobiet wykształconych 
w polskiej szkole. O wiele szybciej doszły one do głosu w zaborze rosyjskim (już w latach 
sześćdziesiątych XIX wieku w „Izraelicie” publikowały Maria Blumberg, Salomea Perl 
czy Lena Bandówna). Powieści Kallas stają się płaszczyzną dyskusji wokół szans i pułapek 
asymilacji oraz projektu emancypacji kobiet. W tym ostatnim przypadku Prokop-janiec 
odnotowuje wyraźnie zarysowany u Kallas konflikt między konserwatywnymi, religijnymi 
matkami a postępowymi, świadomymi swych praw córkami. jak słusznie jednak wskazu-
je badaczka, wyemancypowane młode Żydówki, pozbywając się więzów, jakie narzucał 
im własny, tradycyjny system wartości, „wchodzą [...] w inny porządek patriarchalny, nie 
zdobywając w istocie pełnej wolności” (s. 148). 

W szkicu pt. Pedagogika integracji po krakowsku. Przypadek Salomona Spitzera 
Prokop-janiec przywołuje zapomnianą postać zwolennika asymilacji, niestrudzonego 
działacza, czynnie zaangażowanego w proces modernizacji galicyjskiej społeczności ży-
dowskiej. To jedna z tych osób, które nie wybijały się na pierwszy plan i nie zajmowały 
czołowych miejsc, ale których wkład w szerzenie idei asymilacji trudno przecenić. Aktyw-
ność Spitzera objawiała się na wielu polach. Był społecznikiem i filantropem, autorem 
podręczników i przekładów. jego program „pedagogiki integracyjnej” (określenie Prokop-
-janiec) stanowił próbę połączenia „narracji uniwersalnego ogólnoludzkiego postępu cy-
wilizacji i – narracji żydowskiego religijnego wybrania” (s. 158). Spitzer czynił to spro-
wadzając judaizm do etyki rozumianej w duchu oświeceniowym. Przy czym, odwrotnie 
niż ludzie wieku XVIII, nie widział sprzeczności w połączeniu myślenia religijnego 
z duchem postępu. Wykształcenie religijne i świeckie postrzegał raczej jako kompatybilne 
niż naznaczone nieuleczalną aporią. gorący orędownik postępu jako narzędzia służącego  
równouprawnieniu, zbliżeniu i porozumieniu między ludźmi, był Spitzer polonofilem 
i wrogiem żywiołu germańskiego. 

Międzywojenna polsko-żydowska powieść w odcinkach przynosi omówienie popular-
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nych utworów drukowanych przez „5-tą rano”. Stanowią one interesujący przykład 
wsparcia koncepcji modernizacyjnych, propagowania haseł feministycznych (m.in. poprzez 
apele o uświadomienie seksualne młodych dziewczyn). Literatura popularna – tak jak ją 
czyta Prokop-janiec – okazuje się zatem medium dla najważniejszych wyzwań nowoczes- 
ności. 

Poruszane w artykule Literatura dla dzieci. Opowieści palestyńskie zagadnienie, po-
dobnie jak wiele innych sygnalizowanych w książce Prokop-janiec, nie doczekało się do 
tej pory poważniejszych analiz. A jest to tematyka nader ciekawa. Badaczka w tym synte-
tycznym szkicu nakreśla główne modele polsko-żydowskiej literatury dla dzieci. Najstar-
szym z nich, i przez pewien czas jedynym, był ten oparty na tradycji religijnej. W latach 
dwudziestych minionego wieku pojawiły się jednak teksty ideologicznie nacechowane, 
zaangażowane w problemy narodowe i sprawy życia współczesnego. Szczególne miejsce 
zajmują w nich idee i metafory adaptowane przez partie syjonistyczne. jak przekonuje 
Prokop-janiec, utwory przygotowywane z myślą o młodym odbiorcy przybierały stopnio-
wo postać wykładników, swoistych elementarzy, z których dziecięcy czytelnik miał poznać 
sens syjonistycznego przekazu. element agitacyjny był w nich dość wyraźnie zaznaczony. 
Wizja powrotu do erec przypominała powrót do raju utraconego. Stanowiła spełnienie 
dziecięcych (i nie tylko) pragnień. 

Topika biblijna jako „miejsce wspólne” i nie-wspólne w międzywojennej poezji polsko-
-żydowskiej podejmuje zagadnienia analizowane już częściowo przez autorkę we wspo-
mnianej tu rozprawie Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe 
i artystyczne. W kulturze żydowskiej i judeochrześcijańskiej Biblia stanowi „miejsce 
wspólne” a zarazem nie-wspólne, jednoczy, odsyłając do tych samych korzeni, i dzieli (tak 
jak figura Chrystusa). Analogicznie w polsko-żydowskiej poezji. jak twierdzi Prokop-janiec, 
topika biblijna w liryce polsko-żydowskiej uruchamiała o wiele częściej konotacje histo-
ryczne, narodowe i polityczne niż religijne. Biblia w tradycji polskiej stanowiła nie tylko 
w wieku XX rezerwuar motywów i symboli wykorzystywanych przez różne partie poli-
tyczne. Identycznie przedstawia się sytuacja w tekstach autorów polsko-żydowskich. 
Bywało, że po ten sam motyw (zestaw motywów) sięgały w odmiennych celach poszcze-
gólne środowiska światopoglądowe i polityczne. 

Fragment zatytułowany Europa, Europa. Publicystyka u schyłku dwudziestolecia 
omawia wypowiedzi prasowe jakuba Appenszlaka, Mieczysława grydzewskiego, Mojże-
sza Kanfera i Leo Belmonta – twórców wywodzących się z czterech odmiennych skrzydeł 
ideowych: asymilatorskiego, syjonistycznego, demokratyczno-liberalnego, narodowoży-
dowskiego (ale bez syjonistycznego radykalizmu). Prokop-janiec czyta ich artykuły z dru-
giej połowy lat trzydziestych, wydobywając pytania o powodzenie projektu emancypacyj-
nego. Lektura tekstów Appenszlaka i Belmonta w cieniu triumfującego nazizmu, jak 
i antysemickiej nagonki prasowej w pismach narodowych doby międzywojennej może 
zaskakiwać. Oto bowiem wyznają oni wiarę w polskość, deklarując związek z jej tradycją, 
jak też i z europejskim systemem wartości. Odnotowując przejawy kryzysu kultury euro-
pejskiej, bronią przy tym jej podstawowych prawd. Mając świadomość błędów oraz ogra-
niczeń asymilacji i emancypacji Żydów (z czego doskonale zdawali sobie sprawę Appen- 
szlak, grydzewski, Belmont, Kanfer), trudno dziś jednoznacznie wyrokować, jaki byłby 
ich efekt. zagłada okazała się definitywnym kresem żydowskiej diaspory w Polsce. 

Część Teksty i translacje zamyka artykuł Szolem Alejchem i publiczność polsko-ży-
dowska, sygnalizujący kwestię rozległą, która wymagałaby odrębnych analiz. Chodzi 
o przekłady tekstów pisanych w jidysz (jak też w hebrajskim) oraz o ich recepcję w śro-
dowisku polskojęzycznych Żydów. Formułując rzecz szerzej: osobnymi badaniami nale-
żałoby objąć również całą sferę kulturowych problemów skupionych wokół tłumaczeń 
dzieł z polszczyzny na dwa języki żydowskie. jak dowodzi Prokop-janiec, tłumaczenia 
z jidysz miały „zapewnić żydowskim czytelnikom poczucie ciągłości i funkcjonowania we 
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wspólnym polu kulturowych wartości przy przechodzeniu pomiędzy różnymi częściami 
wielojęzycznego polisystemu kultury” (s. 265). Translatoryka stawała się jeszcze jednym 
miejscem pogranicznym, w którym zagadnienia przekładu implikowały pytania przekra-
czające zwyczajne dylematy wyboru adekwatnego słowa przy przechodzeniu z jednego 
kodu językowego na inny. 

Aneks składa się z dwóch szkiców. Pierwszy, Paradygmat postkolonialny w badaniach 
kulturowych relacji polsko-żydowskich, przynosi namysł nad korzyściami i ograniczeniami 
teorii postkolonializmu. Prokop-janiec docenia zalety ujęcia postkolonialnego: „W bada-
niach nad polsko-żydowskim pograniczem perspektywa ta pozwala między innymi wska-
zać i na nowo opisać obszary, w których polsko-żydowskie relacje wyrażają się w konfron-
tacji postaw i punktów widzenia, a krytyczny, subwersywny »żydowski głos« dokonuje 
rewindykacji tego, co przemilczane, wyparte, wymazane w dyskursie polskim” (s. 286). 
zarazem słusznie zaleca ostrożność, przywołując stanowisko Floriana Krobba, odcinają-
cego się od traktowania relacji Żydzi–nie-Żydzi tak jak, upodrzędnionej i zhierarchizowa-
nej, między skolonizowanym a kolonizatorem. 

Niezwykle ważny jest, uzupełniający aneks, artykuł Literatura polsko-żydowska: nowe 
perspektywy badawcze, ostatni w tomie. Prokop-janiec zasadnie przekonuje, że nowe 
spojrzenie na literaturę polsko-żydowską musi wynikać z działań, które prowadzą do „po-
szerzenia źródłowego: rozbudowania znanego dziś korpusu literackich tekstów polsko-
-żydowskich”, „pogłębienia historycznego: to znaczy objęcia badaniami literatury przed 
1918 rokiem”, „poszerzenia gatunkowego: to znaczy wyjścia poza obszar wąsko pojmo-
wanej literatury pięknej i poza jej model elitarny” (s. 292). To program ambitny, ale realny. 
Uświadamiający również, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w dziedzinie studiów nad 
piśmiennictwem polsko-żydowskim od drugiej połowy wieku XIX do lat międzywojennych. 

Tak jak Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i arty-
styczne również Pogranicze polsko-żydowskie ma charakter dzieła fundamentalnego 
i podstawowego dla wszystkich, których zajmuje ta problematyka. Możemy to stwierdzić 
już teraz, nie czekając na weryfikację, jaką zwykle przynosi upływający czas.

A b s t r a c t
SŁAWOMIr BUryŁA 
(University of Varmia and Masuria, Olsztyn)

A NeW LOOK AT POLISH-jeWISH BOrderLANd

The reviewer discusses eugenia Prokop-janiec’s newest book entitled Pogranicze polsko- 
-żydowskie (Polish-Jewish Borderland). The scholar offers a new understanding of the category of 
borderland. At the same time she recalls the most recent Western publications about the Polish-
-jewish issues in the Interwar period and suggests a new inspiring look at the neighborhood of two 
cultures. 
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aNNa SoBIeSka 
(Instytut Badań Literackich PaN, Warszawa)

SProSToWaNIe

W zeszycie 3/2012 „Pamiętnik Literacki” opublikował mój tekst zatytułowany Ach, 
ten „tiomnyj morok cyganskich piesien...” (Aleksandr Błok) – o uwiedzionych przez rosyj-
ski romans cygański. Z mojej winy przeoczona została ważna informacja, która powinna 
mu towarzyszyć: „rozprawa ta powstała w czasie realizacji projektu Dzieci Hagar – lite-
rackie wizerunki Romów/Sinti/Cyganów. Studia imagologiczne (na materiale literatury 
polskiej i rosyjskiej), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt nr 2011/01/B/
HS2/02992)”.




