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Od kilku dekad obserwujemy w humanistyce wzmożone zainteresowanie przeszłością,
zwłaszcza tą będącą udziałem pokoleń poprzedzających nasze narodzenie. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, przecież historia jest jedną z najstarszych nauk, a zainteresowanie jednostek tym, co wydarzyło się przed ich pojawieniem się na świecie, wydaje się
odwieczne i naturalne. Jednak te zagadnienia, w potocznym odbiorze zarezerwowane
właśnie dla historyków, poruszane są ostatnio przez badaczy reprezentujących różne
dyscypliny: kulturoznawców, filozofów, literaturoznawców, socjologów, psychologów,
historyków, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów… Jest to nurt
na tyle znaczący i wyrazisty, że mówi się wprost o kolejnym – po lingwistycznym, kulturowym, ikonicznym, historiograficznym, topograficznym, performatywnym – zwrocie
we współczesnych naukach humanistycznych, zwrocie pamięciowym.
Można zastanawiać się, dlaczego pamięć i jej odmiany stanęły dziś w centrum zainteresowań badawczych humanistów. Czy może mamy do czynienia z jakąś szczególną
modą we współczesnej nauce? Wydaje się, że refleksja nad różnymi przejawami pamięci nie jest zjawiskiem oderwanym od rzeczywistości, lecz raczej konsekwencją tego, co
dzieje się w świadomości społecznej i znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w różnego
rodzaju formach aktywności obywatelskiej (takiej jak np. rekonstruowanie losów dawnych społeczności lokalnych) i w różnych dziedzinach sztuki.
Artykuły zgromadzone w numerze Politei, który oddajemy do rąk czytelników, zostały napisane przez autorów uprawiających różne dyscypliny naukowe, łączy je jednak
skupienie na szczególnym rodzaju pamięci, tzw. postpamięci. Termin ten został zapożyczony z prac Marianne Hirsch i jest stosowany, by wyodrębnić specyficzną pamięć
drugiego – bądź kolejnego – pokolenia, dziedziczącego traumę, która stała się udziałem
generacji poprzedniej. Przypomnijmy, że pochodząca z Rumunii badaczka stworzyła
je, by opisać swoistość doświadczenia potomków osób ocalałych z Zagłady. Ci, którzy przeżyli, przekazali swoim dzieciom, świadomie lub nie, pamięć o potwornościach,
które przeszli. Ten cień tragicznej przeszłości trwale wpisał się w biografię członków
kolejnego pokolenia, stając się niezbywalnym elementem ich tożsamości.
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W ostatnich latach powstało wiele prac opisujących doświadczenia generacji, która
odziedziczyła traumę po swoich przodkach. Niektórzy uczeni, w zależności od zastosowanych narzędzi badawczych, nierzadko odwołując się do własnych przeżyć i wspomnień, posługują się innymi terminami, by opisać to zjawisko. I tak np. Nadine Fresco
pisała o pamięci nieobecnej (mémoire absente), zgłębiając sytuację osób, których rodzice nie chcieli lub nie byli w stanie rozmawiać o traumach przeszłości, więc docierające
do nich informacje o niej były z konieczności wybiórcze i niepełne. Henri Raczymow
mówił o pamięci podziurawionej (mémoire trouée). James E. Young wolał określenie
„pamięć zastępcza” (vicarious past). Powstały także prace negujące zasadność wyodrębniania tego rodzaju pamięci.
Jakkolwiek jesteśmy świadomi wielości terminów opisujących doświadczenie traumy odziedziczonej, a także krytyki nurtu postpamięciowego, postanowiliśmy pozostać
przy terminologii zaproponowanej przez Marianne Hirsch. Z jednej strony, termin
„postpamięć” zadomowił się w humanistyce i jest łatwo rozpoznawalny. Z drugiej strony, jest użyteczny, ponieważ jednoznacznie zakreśla pole badawcze. Po pierwsze, w odróżnieniu od pamięci tout court, która odnosi się przede wszystkim do wspomnień dotyczących bezpośredniego doświadczenia, postpamięć opisuje wiedzę o wydarzeniach
i przeżyciach nabytą od innych – uczestników lub świadków dawnych wypadków. Po
drugie, zawsze dotyczy doświadczeń traumatycznych, podczas gdy „zwykła” pamięć
obejmuje wspomnienia zarówno negatywne, jak i pozytywne.
Sama Marianne Hirsch sugerowała, że zjawisko postpamięci nie jest udziałem wyłącznie potomków ofiar Zagłady, i uznała, iż termin ten może być stosowany również,
gdy chcemy opisać doświadczenia dzieci tych, dla których jakikolwiek system totalitarny stanowił przeżycie pokoleniowe. Idąc tropem myśli Hirsch, nie zawężamy pola
zainteresowań do problematyki związanej z Zagładą, ale przedstawiamy także teksty
poruszające obecność innych doświadczeń związanych z II wojną światową w narracjach kolejnych pokoleń oraz artykuły analizujące zjawisko postpamięci w kontekstach
pozaeuropejskich.
Mamy nadzieję, że prezentacja różnych podejść badawczych do zjawiska postpamięci i różnych sposobów opisu jej przejawów okaże się interesująca dla wszystkich zainteresowanych problematyką manifestacji przeszłości we współczesnej kulturze.
Małgorzata Gaszyńska‑Magiera
Wojciech Mazur
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Prospero and Kurz in the Mirror of Memory
In this article – based on selected examples and with no certainty that they have
been aptly chosen – I would like to point out and make a preliminary analysis of certain positions in Polish public discourse which currently display striking elements of transference in the sense of Dominick LaCapra’s meaning of the
term. They reverberate with reflections of Polish imagined community’s experiences from the Occupation period. In this description, I shall rely on the classic
categorisation introduced by Raul Hilberg, successively discussing the identification of subjects with the positions of perpetrator, victim and witness.
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Przepracowanie problemów wymaga uznania ich istnienia. Następnie oznacza
próbę przeciwdziałania tendencji do zaprzeczania, wyparcia lub też ślepego ich
powtarzania, co pozwala na uzyskanie krytycznej perspektywy i pewnej kontroli,
a w związku z tym bardziej odpowiedzialnego działania, […] związanego z powro‑
tem do życia w teraźniejszości.
Dominick LaCapra1
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D. LaCapra, Revisiting the Historians’ Debate. Mourning and Genocide, „History and Memory” 1997,
Vol. 9, nr 1/2: Passing into History. Nazism and the Holocaust beyond Memory – In Honor of Saul
Friedländer on His Sixty‑Fifth Birthday (dalej: Historikerstreit), s. 89.
G. Obeyesekere, Apoteoza kapitana Cooka. Europejskie mitotwórstwo w rejonie Pacyfiku, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2007, s. 30‑31, Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tamże.
Tacyt, Annales – ab excessu divi Augusti, I, 1, [online] http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.
ann1.shtml, 30 VII 2015: inde consilium mihi […] tradere […] sine ira et studio, quorum causas pro‑
cul habeo. Por. przekład polski: Tacyt, Roczniki – od śmierci boskiego Augusta, [w:] tenże, Wybór pism,
przeł. i oprac. S. Hammer, Wrocław 1956, Biblioteka Narodowa, seria 2, nr 82.
Rozważając podobny binaryzm w History & Criticism (Ithaca 1985, Cornell Paperbacks [dalej: HC],
s. 139), Dominick LaCapra pisze: Jest prawdą, że niektóre okresy historyczne mogą się początkowo wyda‑
wać równie obce jak egzotyczne społeczeństwa, badane przez antropologów, a owa obcość rzuca się w oczy
tym bardziej, im dalej zagłębiamy się w przeszłość. Niemniej jednak bezproblematycznemu stwierdzaniu
radykalnej odmienności w czasie często towarzyszy nadmiernie homologiczne wyobrażenie o teraźniejszo‑
ści (lub o „ja”), które powoduje brak samokrytycyzmu, a także zaprzeczenie lub wyparcie przeniesienio‑
wych relacji względem innego. Wszystkie przekłady cytatów z języka angielskiego, jeśli nie zaznaczono
inaczej – J. Tokarska‑Bakir.
Robi to zresztą on sam, gdy mówi o Kalibanie: Do tego mrocznego pomiotu / Ja się przyznaję – akt V,
sc. 1, w. 273‑274 Burzy, cyt. za: W. Szekspir, Burza, przeł. P. Kamiński, wstęp i komentarz A. Cetera,
Warszawa 2012, s. 15.

ad
e

1

ic
ka
.

pl

W Apoteozie kapitana Cooka Gananath Obeyesekere pisze, że jednym z najwytrwalszych
kolonialnych motywów kultury Zachodu jest wyobrażenie o „groźnym przybyszu z Europy,
trafiającym do dzikiego kraju, [przybyszu,] który nie przyjmuje zwyczajów dzikich, lecz
dochowuje wierności sobie i własnej tożsamości2. Postawę tę Obeyesekere nazywa syndromem Prospera, bohatera szekspirowskiej Burzy.
Przeciwstawny model, w którym następowałoby zmieszanie wartości przybysza i tubylców, Obeyesekere określa, sięgając po imię bohatera Conradowskiego Jądra ciemno‑
ści – syndromem Kurza. Kurz to krzewiciel cywilizacji, który traci tożsamość, przyjmuje
tubylcze zwyczaje i sam staje się dzikim, którym pogardza3.
Powstaje pytanie, czy dwie podobne figury nie rządzą także naszym stosunkiem do
przeszłości, czyli do inności ulokowanej w czasie. Gdyby tak było, syndrom Prospera
moglibyśmy rozpoznać w marzeniu historyków o niezmąconej neutralności, określanej
od czasów Tacyta jako sine ira et studio4, natomiast syndromowi Kurza przypisalibyśmy
te wszystkie sytuacje, w których przeszłość jawnie wpływałaby na obserwatora.
Schemat Obeyesekerego ma oczywiście wszystkie wady binarności5. Można podważać
neutralność i Tacyta, i Prospera6, podobnie jak można wskazywać na niejednoznaczność
figury Kurza. Wydając swoją książkę w roku 1992, Obeyesekere nie uwzględnił tego, że
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