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Sk∏adam równie˝ podzi´kowania instytucjom, którym zawdzi´czam
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Przedmowa
Na poczàtku mamy przestrzennoÊç cia∏a i Êrodowiska, nieroz∏àcznie
zwiàzanà z ewokowaniem wspomnienia. (…) Szczególnie wymowne i cenne
sà wspomnienia o tym, ˝e si´ mieszka∏o w takim to a takim domu, w takim
to a takim mieÊcie albo ˝e podró˝owa∏o si´ do takiej, a nie innej cz´Êci
Êwiata: splatajà si´ zarówno we wspomnienia intymne, jak i wspólnà pami´ç ∏àczàcà bliskich — w tego rodzaju wspomnieniach przestrzeƒ cia∏a jest
bezpoÊrednio po∏àczona z przestrzenià Êrodowiska, obszarem mo˝liwej do
zamieszkania ziemi, mniej lub bardziej przejezdnymi drogami, rozmaitymi,
mo˝liwymi do pokonania przeszkodami.
Paul Ricoeur, Pami´ç, historia, zapomnienie
Znalezienie si´ „daleko” onieÊmiela; wybraç si´ na „dalekà” wypraw´
to przekroczyç granice w∏asnego poznania, znaleêç si´ nie na miejscu, poza
swoim ˝ywio∏em (…).
Zygmunt Bauman, Globalizacja (I co z tego dla ludzi wynika?)

Ta ksià˝ka jest swego rodzaju podró˝à po polskiej sztuce krytycznej
podejmujàcej temat nieodleg∏ej przesz∏oÊci. Nie chodzi tu jednak
o sztuk´, która jest ilustrowaniem historii, ale o twórczoÊç, która zadaje pytanie o rol´ historii oraz pami´ci. Omówi´ wybrane prace El˝biety Janickiej, Rafa∏a Jakubowicza, Artura ˚mijewskiego, film Wspomnienia z miasta L. (Monika Kowalska, Grzegorz Kowalski, Zbigniew
Sejwa), a tak˝e ksià˝k´ Co robi ∏àczniczka Darka Foksa oraz Zbigniewa Libery. Chc´ wraz z czytelnikami zastanowiç si´, dlaczego sztuka
wspó∏czesna przywo∏uje histori´ — przypominajàc, ostrzegajàc, przywo∏ujàc duchy, przepracowujàc traumy, zmuszajàc do przemyÊlenia zapomnianych, jak mog∏oby si´ wydawaç, problemów.
Pomys∏ zbadania tematu sztuki mówiàcej o przesz∏oÊci wzià∏ si´
z mojej niepewnoÊci co do rozumienia historii. W t´ niepewnoÊç wpro11

wadzi∏y mnie mi´dzy innymi wystawy, które mia∏am okazj´ zobaczyç
podczas podró˝y odbytych w latach 2004–20091. Dostarcza∏y mi one
bodêca do podj´cia tematu, a zarazem dawa∏y ciekawy kontekst do badania wybranych przeze mnie prac polskich artystów.
Wspó∏czesna sztuka wydobywa napi´cia, które ukrywajà miejsca
przekl´te, naznaczone pi´tnem „z∏ej historii”, Zag∏ady i totalitaryzmu.
Ukazuje, ˝e ˝yjemy w cieniu tragicznych wydarzeƒ. W sensie metaforycznym sztuka ta „wywo∏uje duchy” przesz∏oÊci. Ta twórczoÊç pyta mi´dzy
innymi o histori´ danego miejsca, a tak˝e wykorzystuje t´ histori´ do
wspó∏tworzenia znaczeƒ poszczególnych prac czy te˝ ca∏ych wystaw.
Niekiedy konstrukcja wystawy zmusza widzów do odbycia swego rodzaju wycieczki. Sztuka zabiera widzów w podró˝ — podró˝ gotyckà,
mrocznà, do zakamarków naszej przesz∏oÊci. Zmusza do b∏àdzenia po zapomnianych miejscach, b∏àkania si´ po opustosza∏ych budynkach, do odwiedzania miejsc tragicznych, noszàcych z∏owrogie pi´tno historii. TwórczoÊç prezentowana na wystawach odnoszàcych si´ do historii interpretowana i odczytywana jest w okreÊlony sposób ze wzgl´du na ram´, w jakiej zostaje pokazana. Tà ramà jest m.in. miejsce ekspozycji oraz historia tego miejsca, która zostaje przez danà wystaw´ „naÊwietlona”.
Na przyk∏ad wystawa NowHere Europe. Trans:it. Moving Culture
Through Europe w Bukareszcie odbywa∏a si´ w otwartym w 2004 roku
Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej mieszczàcym si´ w gigantycznym Pa∏acu
Ludu — Casa Poporului, którego budow´ rozpocz´to w 1984 roku z polecenia Nicolae Ceau˜escu. Poznaƒski Stan wewn´trzny mia∏ miejsce
w zamku wybudowanym w latach 1905–1910 dla cesarza Wilhelma II,
wed∏ug projektu Franza Schwechtena w stylu neoromaƒskim uwa˝anym
wówczas za najbardziej germaƒski. To miejsce wybra∏ póêniej Adolf Hitler
na swojà wschodnià rezydencj´ w Reichsgau Wartheland („Kraju Warty”).
Ju˝ w 1939 roku zleci∏ Albertowi Speerowi przebudow´ Zamku Cesarskiego w duchu architektury III Rzeszy. Na wystawie Stan wewn´trzny,
widzowie otrzymywali mapki i zmuszeni zostali do odbycia podró˝y po
mrocznych wn´trzach zamku, a wita∏ ich Êmiech pomocnika wampira
— Garbusa z filmu Nosferatu Wampir Wernera Herzoga (1979), mówiàcego
„Maister is hier” (w instalacji dêwi´kowej Rafa∏a Jakubowicza).
Berliƒskie Biennale Von Mäusen und Menschen w 2006 roku odbywa∏o si´ wzd∏u˝ ulicy Auguststrasse, ukrywajàcej w swych zakamarkach
dziwnà i pokr´tnà histori´2. Na prze∏omie XIX i XX wieku ulica ta by∏a
prawdziwym tyglem kulturowym — przedziwnà mieszankà spo∏ecznoÊci
12

˚ydów i chrzeÊcijan, bourgeoisie, slumsów, inteligencji, rejonu czerwonych latarni oraz artystycznej bohemy. Po dojÊciu Hitlera do w∏adzy
wszystko zmierza∏o do tragicznego koƒca, mia∏y miejsce pogromy, niszczone by∏o mienie, mieszkajàcych na Auguststrasse, ˚ydów. 16.06.1943 roku
Berlin zosta∏ oficjalnie og∏oszony miastem „judenrein” — oczyszczonym
z ˚ydów. Historia tysi´cy ˚ydów zosta∏a w zasadzie wymazana… Biennale berliƒskie zabiera∏o widzów w mrocznà podró˝ ulicà Auguststrasse.
Wycieczka rozpoczyna∏a si´ w koÊciele ewangelickim pod wezwaniem Êw.
Jana, dalej widzowie b∏àkali si´ po mieszkaniach, dawnej pocztowej stajni, po opustosza∏ej szkole dla ˝ydowskich dziewczynek; zrujnowanej, lecz
wcià˝ imponujàcej sali balowej w jednym z domów, by w koƒcu dotrzeç
do cmentarza. Podczas zwiedzania Biennale widzowie nie tylko stykali
si´ ze sztukà, ale tak˝e odkrywali histori´ tej niezwyk∏ej ulicy.
Przesz∏oÊç odciska swoje Êlady w przestrzeni, tworzàc „miejsca pami´ci”3, ale równie˝ „obdarza” pami´cià konkretne budynki czy obszary miast. Pami´ç zbiorowa utrzymuje bliski zwiàzek z przestrzenià,
ma swojà w∏asnà topografi´, która zmienia si´ w czasie4. Znaczenia
przesz∏oÊci odczytywane powinny byç w kontekÊcie przestrzeni, wpisania historii w konkretne miejsca, zabytki i relikty przesz∏oÊci, krajobrazy, a tak˝e w nas samych, o czym pisa∏ ju˝ w 1985 roku brytyjski
geograf i historyk, David Lowenthal w ksià˝ce The Past is a Foreign
Country5. Ten autor akcentowa∏ znaczenie podró˝y do miejsc, w których przesz∏oÊç jest wcià˝ obecna, podkreÊla∏ znaczenie geografii dla
postrzegania przesz∏oÊci oraz zmieniajàce si´ jej rozumienie w zale˝noÊci od kulturowych uwarunkowaƒ6.
Sztuka tropi histori´ miejsc, ale te˝ ka˝e nam wchodziç do Êrodka,
poznawaç tajemnicze wn´trza i ich historie, a wi´c niejako „przyglàdaç
si´” historii od wewnàtrz. To wchodzenie do wn´trz mo˝na rozumieç
metaforycznie. Niektóre interpretacje filmów grozy (np. Mary Ann Doane, Patricii White) zwracajà uwag´ na znaczenie pojawiajàcych si´
w gotyckich filmach strasznych domów czy te˝ zamków, w których
g∏ówna protagonistka musi zamieszkaç i zarazem zmuszona jest do odkrywania ich tajemnic, do poznawania ich mrocznej historii. Kobieta,
poruszajàc si´ po tych przestrzeniach, odkrywa freudowskie unheimlichkeit (ang. uncanny) — to, co obce, niesamowite, tajemnicze, dziwne
— w domu, ale tak˝e w niej samej. Domy i ich wn´trza stajà si´ bowiem projekcjà podÊwiadomoÊci protagonistki. Podró˝ do zamkni´tych
komnat, skrytek, piwnic staje si´ podró˝à do samej siebie, swych l´13

ków, skrytych pragnieƒ, do korzeni w∏asnej pami´ci. Pojawia si´ tu za∏o˝enie, ˝e podró˝ po wn´trzach jest docieraniem do podÊwiadomoÊci. To
tu mo˝na spotkaç to, co wyparte i zapomniane, a wed∏ug teorii psychoanalitycznych wyparcie kszta∏tuje naszà osobowoÊç, wp∏ywa na aktualne
problemy. Jak pisze Ewa Domaƒska, powrót potworów jest jak freudowski „powrót wypartych treÊci”7. Bo niewyleczone traumy k∏adà si´
cieniem na ca∏ym naszym ˝yciu. Tu chodzi oczywiÊcie o traumy przesz∏oÊci wcià˝ nieodleg∏ej. W tytule ksià˝ki zosta∏o u˝yte okreÊlenie „historia najnowsza” w odniesieniu do wydarzeƒ, które mia∏y miejsce ponad pó∏ wieku temu, do zdarzeƒ zwiàzanych z historià II wojny Êwiatowej, Zag∏ady oraz ich konsekwencji, przesiedleƒ, a tak˝e trudnych stosunków polsko-˝ydowskich oraz polsko-niemieckich. Nie b´d´ wnikaç
tutaj w spory historyków na temat tego poj´cia, które odnoszone jest
do epoki zaczynajàcej si´ od rewolucji francuskiej lub dopiero od I wojny Êwiatowej. Nie zdecydowa∏am si´ te˝ na u˝ycie poj´cia „historia
wspó∏czesna”, które dotyczy najcz´Êciej okresu po II wojnie Êwiatowej8.
Poj´cie historii najnowszej mo˝e byç mylàce, gdy˝ nie chodzi przecie˝
o wydarzenia, które mia∏y miejsce zaledwie wczoraj9, z drugiej strony
jednak oddaje ono emocjonalnà bliskoÊç z tym okresem, mówi o wydarzeniach, które wcià˝ ∏àczà lub dzielà ludzi, wzbudzajà spory, a dla niektórych wcià˝ jeszcze sà êród∏em bolesnych wspomnieƒ.
Mo˝na mówiç wi´c o podró˝y w przesz∏oÊç, która umo˝liwia „powrót tego, co wyparte”, o czym pisze, w nawiàzaniu do Lacana, Slavoj
ÎiÏek10. To, co wyparte, powraca jednak nie z przesz∏oÊci, ale z przysz∏oÊci, powraca w postaci symptomów, których znaczenie musi zostaç
retroaktywnie zrekonstruowane11. Gdy wkraczamy w porzàdek symboliczny, przesz∏oÊç jest ju˝ obecna w postaci historycznej tradycji
i znaczenie jej Êladów nie jest dane, nieustannie si´ zmienia wraz
z transformacjà sieci znaczàcych. Dlatego te˝ ciàg∏ym zmianom ulegajà
narracje przesz∏oÊci, przesz∏oÊç jest wcià˝ tworzona. „Podró˝ do przesz∏oÊci” mo˝na wi´c rozumieç jako retroaktywne prze-pracowywanie,
wypracowywanie samego znaczàcego, rodzaj halucynacyjnej inscenizacji (mise-en-sc¯ne) faktu, „˝e w polu znaczàcego i tylko w tym polu,
mo˝emy zmieniç, wykreowaç przesz∏oÊç”12.
PodkreÊlam aspekt podró˝y z wielu wzgl´dów. Podró˝ mo˝e byç rozumiana dos∏ownie — jako podró˝ do miejsca, w którym odbywa si´
wystawa, ale i metaforycznie — jako podró˝ w g∏àb siebie czy podró˝
do przesz∏oÊci oraz jako podró˝ po znaczeniach sztuki wspó∏czesnej.
14

Sami artyÊci tak˝e odbywajà podró˝e artystyczne, jak równie˝ podró˝e
do miejsc „przekl´tych”, czego wynikiem jest chocia˝by praca El˝biety
Janickiej Miejsce nieparzyste, która zostanie omówiona w tej ksià˝ce.
Za Normanem Brysonem mo˝na powiedzieç, ˝e znaczenia dzie∏ powstajà tak˝e w „podró˝y” przez czasoprzestrzeƒ kultury, gdy˝ stajà
si´ mobilnym elementem „Êrodowiska tekstualnego”, a wi´c obszaru
tekstów rozpoÊcierajàcego si´ pomi´dzy dzie∏em, innymi „tekstami”,
do których si´ ono odnosi, a interpretatorem13. Metafory odnoszàce si´
do przemierzania przestrzeni pojawiajà si´ cz´sto w diagnozach
wspó∏czesnej kultury, doÊç wspomnieç flâneura Badelaire’a i zwiàzanego z nim miejskiego przechodnia Benjamina, turystów i w∏ócz´gów
Baumana, koczowników, podró˝ników, przesiedleƒców i wygnaƒców14.
Podró˝ ∏àczy si´ jednak z fenomenologià „umiejscowienia” oraz
„miejsca”15. „Powrót do miejsca (na swoje miejsce)” sugeruje nostalgi´
za „przywróceniem rzeczy ich miejscu”, ta nostalgia, jak powiada Paul
Ricoeur, wià˝e si´ „z przygodà cielesnej istoty, która niczym Odyseusz
jest tyle˝ u siebie, co w miejscach odwiedzanych w trakcie powrotu na
Itak´. B∏àdzenie ˝eglarza posiada nie mniej uzasadnieƒ ni˝ osiad∏y
tryb ˝ycia domatora. OczywiÊcie, moje miejsce jest tam, gdzie moje
cia∏o. Lecz umiejscawianie si´ i przemieszczanie to najwa˝niejsze dzia∏ania, które sprawiajà, ˝e miejsce jest czymÊ, czego si´ poszukuje”16.
Wykorzenienie, brak w∏asnego miejsca, niepokojàca obcoÊç, bycie nie
na swoim miejscu czy nawet nie u siebie — to freudowskie unheimlichkeit17.
Najbardziej popularne podró˝e, jakie odbywamy, to podró˝e turystyczne. Te najcz´Êciej sà podró˝ami po mitach miejsc, które odwiedzamy. Bana∏em jest stwierdzenie, ˝e podró˝e kszta∏cà, ˝e dzi´ki nim mo˝emy poznaç histori´ danych miejsc, mówi´ jednak o tym, gdy˝ równie˝ podró˝e artystyczne pozwalajà na poznanie danego miejsca, odkrycie jego tajemnic, poznanie jego przesz∏oÊci i zwiàzanych z nim mitów. Sztuka, z którà spotykamy si´ podczas tych podró˝y, ukazuje, ˝e
to, co najciekawsze, skrywa si´ w∏aÊnie pod tymi mitami, ukryte jest
pod powierzchnià rzeczy oczywistych i konwencjonalnej historii.
Ka˝dy badacz czy badaczka sztuki i kultury wizualnej musi byç podró˝nikiem. Nie da si´ badaç sztuki, nie obcujàc z nià bezpoÊrednio, nie
je˝d˝àc do miejsc, w których jest ona eksponowana, nie odwiedzajàc
muzeów, galerii, koÊcio∏ów lub choçby tylko je˝d˝àc do archiwów. Wynika to z materialnej obecnoÊci dzie∏ sztuki, ich substancjonalnoÊci i sen15

sualnoÊci18. Badacz jest jak podró˝nik, zaÊ podró˝nik nie mo˝e byç oboj´tny wobec tego, z czym si´ spotyka19. Nie jest jedynie kimÊ, kto obserwuje z zewnàtrz badany przez siebie problem, wycinek rzeczywistoÊci czy histori´ b´dàcà przedmiotem jego/jej badaƒ. Badacz sam w tej
historii bierze udzia∏, nawet jeÊli pojawia si´ w niej przelotnie.
U˝ywam te˝ poj´cia „podró˝”, by okreÊliç miejsce, z którego mówi´.
Pozornie tylko jest to paradoks, gdy˝ podró˝ odbywa si´ przecie˝
z miejsca do miejsca. D∏ugo jednak zastanawia∏am si´, jak okreÊliç w∏asne miejsce i swoje uwarunkowania, a wi´c to, czego brakuje mi cz´sto
w opracowaniach innych badaczy. Mo˝na przywo∏aç tu proponowanà
przez Sandr´ G. Harding „teori´ lokalizacji badacza/ki” (in. „teori´
usytuowania”), której za∏o˝eniem jest zwrócenie uwagi na problem lokalizacji zarówno autora/ki tekstu, jak i opisywanych przez niego/nià
podmiotów badawczych20. Harding akcentuje znaczenie p∏ci, klasy, rasy, kultury, przekonaƒ badaczki/badacza, które tworzà ram´ dla opisywanego problemu. Badaczka/badacz nie mo˝e wi´c ju˝ d∏u˝ej byç kimÊ
niewidzialnym, nie mo˝e wypowiadaç si´ jako anonimowy g∏os autorytetu, gdy˝ sam/sama pozostaje konkretnà historycznà realnoÊcià, wyra˝ajàcà i wpisujàcà si´ w konkretnà teori´ dyskursu21. A wi´c wa˝ne
jest, kim jest autor i podmiot badawczy (jakiej jest narodowoÊci, p∏ci,
orientacji, pochodzenia spo∏ecznego itp.), jaka zachodzi mi´dzy nimi relacja, jakie sà jego/jej intencje oraz zaanga˝owanie w badany problem.
Na gruncie badaƒ nad kulturà wizualnà na problem usytuowania wskazuje m.in. Mieke Bal, podkreÊlajàc dobitnie, ˝e to autor/autorka interpretacji, badacz/badaczka konstytuuje sens danego „tekstu” (tekstem
w jej rozumieniu jest równie˝ dzie∏o sztuki), zaÊ na nadawanie znaczeƒ
majà wp∏yw indywidualne predyspozycje interpretatora/interpretatorki, które okreÊlone sà przez jego/jej usytuowanie w historii, kulturze,
relacjach p∏ciowych, spo∏ecznych i ideologicznych22.
Poj´cie miejsca oznacza sta∏oÊç, tymczasem w Êwiecie ponowoczesnym miejsce, tak jak to˝samoÊç, jest raczej procesem. Ponadto kondycja
ponowoczesna zwiàzana jest z brakiem sta∏ych miejsc — z bezdomnoÊcià,
a mo˝e raczej w∏aÊnie z byciem wcià˝ w podró˝y, byciem wspó∏czesnym
nomadem. Bo, jak powiada Zygmunt Bauman, „Kiedy «odleg∏oÊci nic ju˝
nie znaczà», tak˝e miejsca, które te odleg∏oÊci oddziela∏y, tracà znaczenie”23. Nasz Êwiatopoglàd, nasze postrzeganie i rozumienie Êwiata wcià˝
ewoluuje ze wzgl´du na to, z czym obcujemy i co poznajemy. Wp∏ywajà
na nas równie˝, akcentowane przeze mnie, podró˝e w znaczeniu dos∏ow16

nym, pozwalajàc na zetkni´cia si´ z tym, co obce, inne, niekiedy trudne
do zrozumienia. W ten sposób zmienia si´ nasza pozycja poznawcza, która
jest procesem i nie istnieje jako punkt sta∏y. Tu wi´c równie˝ bardziej
adekwatna wydaje si´ metafora podró˝y ani˝eli miejsca.
Znaczenie miejsca przywo∏ywane jest przez badaczy wskazujàcych
na problemy zwiàzane z identyfikacjà. Brak w∏asnego miejsca odczytywany bywa jako niemo˝noÊç zidentyfikowania siebie. Hayden White
podczas wyk∏adu pt. „Exile as Abjection: a Theme of Modernity”24 rozró˝ni∏ „miejsce” od „przestrzeni”. Miejsce jest czymÊ bardziej konkretnym, zwiàzanym z samà potrzebà umiejscowienia, znalezienia sobie
miejsca. Wszystko, co robimy, musi mieç swoje miejsce, dlatego White
podkreÊli∏ te˝ znaczenie „odpowiednioÊci”. Nasze dzia∏ania, nasza aktywnoÊç musi mieç wi´c „odpowiednie miejsce”. Z takim rozumieniem
„miejsca” powiàza∏ on te˝ znaczenie to˝samoÊci (czy raczej identyfikacji25), podkreÊlajàc, ˝e zawsze zwiàzana jest ona z miejscem, które ktoÊ
zajmuje i z którego si´ wywodzi. Nie mo˝na wi´c mówiç o to˝samoÊci
(identyfikacji) bez okreÊlenia miejsca. ZaÊ brak znajomoÊci miejsca,
z którego si´ wywodzimy (jak w przypadku cz´Êci wygnaƒców), powoduje niemo˝noÊç identyfikacji i zrozumienia w∏asnego ulokowania.
A wi´c mimo ˝e naszà kondycj´ mo˝emy okreÊliç jako „bycie w podró˝y”, konieczne jednak wydaje si´ poznanie w∏asnego miejsca. Rozpoznanie w∏asnego miejsca traktuj´ tutaj przede wszystkim jako rozpoznanie w∏asnej historii. Wobec toczonych w sferze publicznej sporów o histori´ i pytaƒ, którà jej wersj´ wybraç, wobec wcià˝ do koƒca „nieprzyswojonej” pami´ci Zag∏ady, wobec zapomnienia o wielokulturowoÊci naszych miast, wobec historycznych mitów ukutych jeszcze w czasach
PRL-u, choçby takich jak mit „ziem odzyskanych”, potrzeba rozpoznania
w∏asnego miejsca wydaje si´ szczególnie palàca. I byç mo˝e dlatego sztuka w ostatnim czasie zwraca si´ w∏aÊnie w stron´ historii.
Bycie w podró˝y nie skazuje nas na niemo˝noÊç identyfikacji oraz
zrozumienia w∏asnego miejsca w Êwiecie. Mo˝e byç wr´cz odwrotnie
— poznajàc obce miejsca, porównujemy je ze swoim w∏asnym, które
w ten sposób poznajemy nie tylko od wewnàtrz, ale tak˝e z zewnàtrz
(tu pomocne mogà byç równie˝ artystyczne podró˝e po miejscach historycznych, zapomnianych, po przestrzeniach miast, w których dochodzi
do g∏osu konfliktowa przesz∏oÊç). Ponadto spotykajàc si´ z zewn´trznà
innoÊcià i obcoÊcià, mamy wi´kszà szans´ otworzyç si´ i zrozumieç
wewn´trznà innoÊç. Chc´ zabraç czytelników w podró˝ po wycinku
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sztuki wspó∏czesnej odnoszàcym si´ do przesz∏oÊci i mam nadziej´, ˝e
ta podró˝ pozwoli na spotkanie z innoÊcià.
Mówi´ w tej ksià˝ce o tym, w jaki sposób artyÊci „rozprawiajà si´”
z historià, ale w gruncie rzeczy to raczej ja sama, w odniesieniu do ich
prac, dokonuj´ tego „rozprawienia si´”. Jako osoba mieszkajàca w Polsce, spotykajàca si´ z ró˝nymi wersjami historii, niemal na co dzieƒ, jako obserwatorka i nieraz uczestniczka goràcych sporów o histori´, osoba zaanga˝owana w akcje spo∏eczne na rzecz równoÊci i spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego26, jako Êwiadek agresywnych zachowaƒ skrajnie prawicowych ugrupowaƒ27, nie mog´ pozostaç oboj´tna na przedmiot swoich
badaƒ. Bliskie jest mi ostrze˝enie Zygmunta Baumana, ˝e „ka˝de ograniczenie lokalnej samorzàdnoÊci i swobody g∏oszenia poglàdów przez obywateli, ka˝dy atak na spo∏eczny i kulturowy pluralizm oraz na mo˝liwoÊç jego politycznej ekspresji, ka˝da próba zamkni´cia nieskr´powanej wolnoÊci paƒstwa za murem politycznej tajemnicy, ka˝dy krok
w stron´ os∏abienia spo∏ecznych fundamentów demokracji urealnia
mo˝liwoÊç powtórzenia si´ katastrofy spo∏ecznej na skal´ Zag∏ady”28.
Wierz´, ˝e sztuka, przyczyniajàc si´ do zró˝nicowanego oglàdu rzeczywistoÊci oraz historii, zadajàc na ich temat pytania i zmuszajàc do krytycznego myÊlenia, mo˝e w istotny sposób wzmacniaç demokracj´29.
Jest ona bowiem wa˝nà uczestniczkà dyskusji o historii, proponujàc
w∏asne interpretacje i sposoby przedstawiania przesz∏oÊci. Mo˝e wp∏ywaç na krytyczne rozumienie historii, a tak˝e wspó∏czesnoÊci, a tym
samym mo˝e nam pomóc lepiej kszta∏towaç przysz∏oÊç. Krzysztof Pomian w artykule o konfliktach wokó∏ miejsc pami´ci, udowadnia, ˝e artyÊci i historycy spe∏niajà wa˝nà rol´, aby te konflikty za˝egnaç, nie
mogà jednak dzia∏aç sami, w spo∏eczno-politycznej pró˝ni30.
Chc´ te˝ zaznaczyç, ˝e moje rozwa˝ania nie sà opowieÊcià z zewnàtrz, sà przede wszystkim próbà zrozumienia wspó∏czesnoÊci. Zak∏adam, ˝e ka˝da nauka przyczynia si´ do tego, byÊmy lepiej poznali
i zrozumieli samych siebie i taki jest te˝ cel moich badaƒ, zrozumieç t´
sztuk´ i jej znaczenie dla wspó∏czesnoÊci. Z koniecznoÊci musz´ dokonaç wyboru i b´dzie to wybór subiektywny, ogranicz´ si´ do wàskiego
odcinka czasu — skupi´ si´ na latach 2002–2009, kiedy najmocniej
ujawni∏ si´ w naszej sztuce problem historii. A wi´c to z „podró˝y,
z której mówi´”, wynika dokonany przeze mnie w tym opracowaniu
wybór prac, którego dokona∏am na u˝ytek moich analiz.

ROZDZIA¸ 1

Wprowadzenie.
Zwrot ku przesz∏oÊci
Ca∏oÊç jest nieprawdà.
Theodor W. Adorno, Minima moralia. Notatki z poharatanego ˝ycia
„Zdumienie — pisa∏ Benjamin — nie mo˝e byç punktem wyjÊcia do prawdziwego zrozumienia historii, chyba ˝e b´dzie to zrozumienie tego, ˝e obraz
historii, która zrodzi∏a owo zdumienie, jest ju˝ nie do obrony”. Nie do obrony jest obraz naszej — europejskiej — historii jako zwyci´stwa w naturze
cz∏owieka pierwiastka ludzkiego nad zwierz´cym i jako triumfu racjonalnej
organizacji nad okrucieƒstwem nagiego, brutalnego i krótkiego ˝ycia.
Zygmunt Bauman, NowoczesnoÊç i Zag∏ada

Sztuka coraz cz´Êciej zwraca si´ w stron´ tego, co by∏o „wczoraj”, eksploatujàc problemy zwiàzane z historià i pami´cià. Zauwa˝yç mo˝na
wyraêne zainteresowanie historià najnowszà, a szczególnie kwestiami
zwiàzanymi z II wojnà Êwiatowà, Zag∏adà, zaÊ w samej sztuce polskiej
tak˝e ze stosunkami polsko-˝ydowskimi i polsko-niemieckimi, przesiedleniami oraz czasami PRL-u i wolnoÊciowymi zrywami. Z pewnoÊcià
sztuka odpowiada na szersze zainteresowanie pami´cià zbiorowà, które
— wed∏ug badaczy — pojawia si´ w niemal ca∏ej Europie (i na Êwiecie)
od ponad dwudziestu lat, i które wià˝e si´ z zainteresowaniem pami´ciami narodowymi, regionalnymi czy wspólnotowymi1. ¸àczà si´ z tym
m.in. znaczenia przypisywane problemom dziedzictwa kulturowego,
zwielokrotnienie liczby muzeów, w tym muzeów to˝samoÊci lokalnej, historycznych, ˝ycia codziennego itp. Tak˝e w Polsce powsta∏y lub powstajà nowe muzea historyczne (w 2004 roku w Warszawie otwarto
Muzeum Powstania Warszawskiego, w Warszawie trwa budowa Muzeum Historii ˚ydów Polskich2 oraz rozpoczyna si´ budowa Muzeum
Historii Polski3, zaÊ w Gdaƒsku powstaç ma Muzeum II Wojny Âwiato19

wej4). Dyskusje i spory historyków znajdujàce swoje odzwierciedlenie
w mediach dotyczà najbardziej bolesnych epizodów z niedalekiej przesz∏oÊci. Wynika to po cz´Êci z czasowego oddalenia si´ od II wojny
Êwiatowej i Zag∏ady oraz zwiàzanego z tym faktu, ˝e starzejà si´ i powoli odchodzà ju˝ uczestnicy i Êwiadkowie tamtych wydarzeƒ5.
To zwrócenie si´ ku przesz∏oÊci zwiàzane jest te˝ z przemianami spo∏eczno-politycznymi, które nastàpi∏y pod koniec XX wieku, chodzi przede
wszystkim o upadek ustrojów komunistycznych w naszej cz´Êci Europy.
Zmiany te pociàgn´∏y za sobà mi´dzy innymi potrzeb´ przedefiniowania
w∏asnej historii paƒstw Europy Ârodkowo-Wschodniej w zwiàzku
z wczeÊniejszymi ideologicznymi manipulacjami oraz z istniejàcym powszechnie zjawiskiem „bia∏ych plam”. W krajach, które pozostawa∏y
w orbicie wp∏ywów politycznych Zwiàzku Radzieckiego, cenzurowano
ca∏e obszary pami´ci narodowych, które nie odpowiada∏y oficjalnej ideologii. Jak powiada Krzysztof Pomian, oficjalna pami´ç by∏a sk∏ócona
z pami´cià przekazywanà ustnie, prywatnie, zaÊ obalenie cenzury i mo˝liwoÊç mówienia o tym, co by∏o przez d∏ugi czas przemilczane, spowodowa∏o wynurzenie si´ st∏umionych pami´ci i ponownie rozpali∏o pozornie
wygas∏e konflikty pami´ci6. W Polsce sà to mi´dzy innymi spory dotyczàce stosunków polsko-˝ydowskich, a zw∏aszcza wcià˝ tabuizowana
kwestia polskich przewin, pogromów i antysemityzmu. Wcià˝ sporne pozostajà te˝ kwestie przesiedleƒ, a konflikt zaogni∏ pomys∏ Eriki Steinbach budowy Centrum Przeciwko Wyp´dzeniom w Berlinie. Ponadto reakcjà na proces zjednoczenia Europy7, otwarcie granic i zwiàzane z tym
zmiany obyczajowe sà narastajàce tendencje nacjonalistyczne, a nawet
ksenofobiczne8.
W zwiàzku z przemianami w Europie pojawi∏a si´ potrzeba zdefiniowania na nowo w∏asnej to˝samoÊci — ale ju˝ nie tyle w sensie narodowym, ile lokalnym, a zarazem ponad-paƒstwowym (kiedy mowa jest
o Europie Ma∏ych Ojczyzn). „Teraz chodzi o to, aby stworzyç wspólnot´
ogólnoludzkà” — powiada Zygmunt Bauman w ksià˝ce pt. Europa. Niedokoƒczona przygoda9. Pytania: „Kim teraz jesteÊmy?” i „Z czym jesteÊmy najbardziej zwiàzani?” b´dà nam zapewne jeszcze towarzyszyç,
gdy˝ wcià˝ jesteÊmy rozdarci pomi´dzy to˝samoÊcià europejskà, narodowà oraz lokalnà i jednostkowà. Warto jednak pami´taç, ˝e sama „europejska to˝samoÊç” by∏a i jest utopià, jest zawsze to˝samoÊcià „jeszcze-nie-gotowà”, dra˝niàco nieuchwytnà i notorycznie sprzecznà z aktualnà rzeczywistoÊcià10.
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Konflikty i spory o pami´ç, dyskusje na temat tego, jak pami´taç,
w jaki sposób mówiç o tragicznych wydarzeniach z przesz∏oÊci, a tak˝e kwestie zwiàzane z manipulacjami pami´cià znalaz∏y swoje odzwierciedlenie równie˝ w praktyce artystycznej. Historia cz´sto stawa∏a si´ tematem polskiej sztuki, po II wojnie Êwiatowej artyÊci próbowali oddaç poprzez swà twórczoÊç pami´ç traumatycznych doÊwiadczeƒ.
Ale w latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku pojawi∏o si´ zainteresowanie tym, czym w ogóle jest historia oraz sposobami jej u˝ycia w kulturze popularnej, przemyÊle rozrywkowym, polityce i innych sferach ˝ycia spo∏ecznego i kulturalnego. Na szerszà skal´ to zjawisko rozwin´∏o
si´ po roku 2000. To, co jest najistotniejsze dla tego nurtu, to pytania
o rol´ historycznych narracji, znaczenie pami´ci, funkcjonowanie historycznego imaginarium oraz o popkulturowe wykorzystanie historii.
TwórczoÊç t´ mo˝na uznaç za interdyscyplinarnà praktyk´ artystycznà,
w której dominuje narracyjnoÊç, wielog∏osowoÊç, metaforycznoÊç i niejednoznacznoÊç11.

Dekonstrukcje historii
Stawiam w tej ksià˝ce tez´, ˝e sztuka krytyczna dokonuje dekonstruowania historii, pozwalajàc na wyjÊcie z jej ram12. Zrywa ona z zastanymi konwencjami przedstawiania historii, wychodzi poza ramy dotychczasowych sposobów reprezentacji, wytràca nas z utartych schematów
myÊlenia o przesz∏oÊci, wprowadzajàc elementy nieoczywiste, zaskakujàce, wzi´te z innych porzàdków reprezentacji. Tym samym proponuje
zupe∏nie inne, od konwencjonalnego, spojrzenie na histori´.
Nie jest to sztuka gloryfikujàca przesz∏oÊç czy alegoryzujàca dzieje,
to raczej zwrot w drugà stron´: reinterpretacja historii, szukanie Êladów tego, co niewypowiedziane, przeoczone, wyparte. Ta sztuka nie
tyle tworzy nowe obrazy przesz∏oÊci, ale odnosi si´ do obrazów ju˝ istniejàcych, do ca∏ej wspó∏czesnej ikonosfery historii. TwórczoÊç, o której mowa, zadaje pytania: jak przesz∏oÊç objawia si´ obecnie, jakie Êlady
pozostawia w naszej kulturowej ÊwiadomoÊci, jak wp∏ywa na kszta∏towanie si´ naszej rzeczywistoÊci? Chodzi wi´c o spojrzenie na przesz∏oÊç, ale gdzie punktem wyjÊcia jest teraêniejszoÊç, a tym, co stanowi
najwa˝niejszy punkt odniesienia — przysz∏oÊç13.
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W tym sposobie myÊlenia o historii odwracajàcym jakby naturalnà
kolejnoÊç rzeczy, akcentujàcym sta∏y ruch mi´dzy przesz∏oÊcià a przysz∏oÊcià oraz w pytaniach o to, co przeoczone i zmarginalizowane mo˝na odnaleêç podobieƒstwa z dekonstrukcjà. PodkreÊli∏abym tu jednak
rozumienie przedrostka de- w odwo∏aniu do genezy, a nie do zniszczenia14. W dekonstrukcji znaczenia nie sà dane z góry, ale sà tworzone
przez ró˝ne dyskursywne praktyki, poprzez instytucjonalizacj´, systemy wartoÊci oraz semiotyczne mechanizmy. Wszystkie one tworzà ram´, która choç nie istnieje realnie i nie jest czymÊ sta∏ym, konstytuuje
dyskurs na temat sztuki oraz jej sensu. W obszarze ramy to, co wewn´trzne (obraz, dzie∏o sztuki), spotyka si´ z tym, co zewn´trzne (dyskurs na jego temat), to na ich styku mamy do czynienia z procesem
semiozy, a wi´c produkcji znaczeƒ15. Dekonstrukcja dokonuje te˝
odwrócenia relacji przyczynowo-skutkowej16, znaczenie jest wi´c
wtórne, jest efektem, na który oddzia∏ujà mi´dzy innymi konstrukcje
wizualnoÊci, modalnoÊç widzenia oraz ró˝ne systemy identyfikacji.
Mo˝na postawiç tez´, ˝e takiej dekonstrukcji dokonuje sztuka, ukazujàc histori´ jako proces w ciàg∏ym ruchu, pytajàc o samo konstruowanie historii. Jak powiada Hél¯ne Cixous: „Dekonstrukcja to ruch
czytania zamro˝onej rzeczywistoÊci: zamkni´tej politycznej, etycznej
i filozoficznej rzeczywistoÊci, jak mówi Derrida, opartej na opozycjach
i fiksacjach. Gest Derridy jest gestem wprawiania jej w ruch, otwarcia;
jedynym gestem, który pozwala iÊç w stron´ prawdy, która nie istnieje.
Prawda jest w ruchu, w ró˝nicach”17. To samo mo˝na powiedzieç o historii, która równie˝ jest w ciàg∏ym ruchu, jest procesem, w którym
przesz∏ym wydarzeniom nadaje si´ wcià˝ nowe znaczenia. Historia
jest w ruchu ze swej definicji jako proces czasowy, ponadto — jako
nauka o tym procesie, ale tak˝e jako interpretacje historii dokonywane
mi´dzy innymi przez media, kultur´ popularnà, sztuk´ itd. Tylko pozornie historia, którà znamy, wydaje si´ czymÊ sta∏ym lub niezmiennym. Jest to raczej historia „zamro˝ona” czy bardziej precyzyjnie: „zamro˝one” wyobra˝enie o przesz∏oÊci.
Dekonstrukcja dokonuje odwrócenia hierarchicznej opozycji zawartej w schemacie przyczynowo-skutkowym. Metoda ta opiera si´, jak pisze Jonathan Culler, „na poj´ciu przyczyny; twierdzi si´, ˝e doznanie
bólu powoduje, i˝ odkrywamy szpilk´, i tym samym powoduje powstanie przyczyny”, skutkiem takiego myÊlenia jest, „˝e cz∏ony opozycji zamieniajà si´ w∏aÊciwoÊciami. JeÊli skutkiem jest to, co powoduje, ˝e
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przyczyna staje si´ przyczynà, to skutek, a nie przyczyn´, nale˝a∏oby
traktowaç jako êród∏o”18. Przyczynà jest tutaj sztuka, zaÊ skutkiem
— historia; skutkiem sztuki jest mówienie o historii i ciàg∏e jej okreÊlanie. Powiada Culler: „Wykazujàc, ˝e rozumowaniem, które do wy˝szej
rangi podnosi przyczyn´, mo˝na pos∏u˝yç si´ po to, by daç pierwszeƒstwo skutkowi, ods∏ania si´ i niweczy zabieg retoryczny kryjàcy si´
u pod∏o˝a hierarchizacji i dokonuje si´ donios∏ego przemieszczenia.
JeÊli pozycj´ êród∏a mo˝e zajmowaç tak przyczyna, jak i skutek, to
êród∏o nie le˝y ju˝ u poczàtku, traci swoje metafizyczne uprzywilejowanie. èród∏o nieb´dàce poczàtkiem jest «poj´ciem», które nie mieÊci si´
w pierwotnym systemie, i tym samym go obala”19. W tym przypadku
spojrzenie na histori´, jako na to, co ma êród∏o obecnie, co dzieje si´
teraz, rozwija si´ wi´c jakby w odwrotnej kolejnoÊci20. Tylko pozornie
jest to paradoks. JeÊli historia jako nauka ma natur´ tekstualnà21, to
ciàgle obrasta w nowe znaczenia, podlega nowym sporom, przesz∏oÊç
jako materia jest wcià˝ przetwarzana i negocjowana22. Odwrócenie
zwiàzku przyczynowo-skutkowego akcentuje równie˝ Mieke Bal, która
zaproponowa∏a do myÊlenia o obrazach poj´cie preposteryjnej historii23. W odniesieniu do koncepcji materializmu historycznego Waltera
Benjamina24, autorka wskaza∏a, ˝e wszystkie rekonstrukcje historii sà
w gruncie rzeczy retrospekcjami o charakterze „preposteryjnym”: „geneza danego tworu historycznego, zespó∏ czynników, które w porzàdku
chronologicznym stanowià jego przyczyn´ czy êród∏o, ukazuje si´
w Êwietle tego tworu, swojego nast´pstwa, i to z punktu widzenia dzisiejszej nad nim refleksji. W efekcie dochodzi do odwrócenia chronologicznej perspektywy: obraz tego, co by∏o przedtem, jest nast´pstwem
tego, co powsta∏o potem”25. Mówiàc w uproszczeniu, chodzi o histori´
widzianà z perspektywy wspó∏czesnej; histori´, w której zdarzenia
póêniejsze, a tak˝e nasza teraêniejszoÊç warunkujà nasze postrzeganie
zdarzeƒ wczeÊniejszych. „Przesz∏oÊç istnieje o tyle, o ile jest w∏àczona,
o ile wkracza w synchronicznà sieç znaczàcych, to znaczy, o ile zosta∏a
poddana symbolizacji w strukturze pami´ci historycznej” — powiada
Slavoj ÎiÏek, zastanawiajàc si´ nad mo˝liwoÊcià „powrotu wypartego”26. W „powrocie wypartego” symptom poprzedza znaczenie, jego
w∏àczenie, przepracowanie dawno zapomnianych traumatycznych zdarzeƒ jest symbolicznym „tworzeniem przesz∏oÊci”27. Krytyczna sztuka
o historii tropi w∏aÊnie owe symptomy, Êlady, które stajà si´ punktem
wyjÊcia dla przywo∏ania utraconej (wypartej) przesz∏oÊci.
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W tej sztuce zainteresowanie konkretnymi faktami historycznymi
wydaje si´ mniej istotne wobec samego pytania o histori´, o to, jak
jest ona tworzona i przetwarzana, do czego jest wykorzystywana, jak
jest u˝ywana; a tak˝e — jak historia miesza si´ z fikcjà i jak funkcjonuje w naszej wyobraêni28. Sztuka, o której mowa, przedstawia histori´ jako proces tworzenia znaczeƒ i stara si´ w niego wniknàç, ukazujàc, z czego zbudowane sà nasze wyobra˝enia na temat przesz∏oÊci.
Sztuka wchodzi w obszary pomi´dzy — historià a pami´cià; historià
naukowà a popularnà; kulturà a ideologià; pomi´dzy prawdà a fikcjà,
historià a mitem. Tym samym rozbiciu ulegajà tu tradycyjne opozycje:
nauka/sztuka, przesz∏oÊç/teraêniejszoÊç, prawda/fikcja, ale równie˝
w odniesieniu do sztuki: przedstawienie/rzeczywistoÊç, zas∏anianie/ods∏anianie, widzialne/niewidzialne. JeÊli przyjrzymy si´ tym opozycjom dok∏adniej, okazuje si´, ˝e nie sà one czymÊ oczywistym, ma
miejsce ciàg∏a wymiana znaczeƒ pomi´dzy ich cz∏onami. Dlatego te˝
nale˝y, jak wskazuje Dominick LaCapra, postawiç pytanie „o mo˝liwoÊç wypracowania odmiennych, niedychotomicznych podzia∏ów, którym mo˝na by przyznaç okreÊlonà moc bàdê s∏aboÊç i pewien zakres
obowiàzywania”29. Nie chodzi wi´c o zniwelowanie wszelkich rozgraniczeƒ, ale raczej o wskazanie na ich problematycznoÊç.
Krytyczna sztuka o historii stara si´ w∏àczyç w spory o pami´ç,
próbujàc upami´tniç to, co niechciane, zapomniane, niepasujàce do modelu to˝samoÊci homogenicznej. Jednak˝e jest ona dyskursem krytycznym zarówno wobec historii, jak i pami´ci zbiorowej. ArtyÊci zmuszajà
nas do zastanowienia si´ nad tym, jak przesz∏oÊç jest okreÊlana, u˝ywana i wypierana i jaki wp∏yw ma to na naszà rzeczywistoÊç. Tym samym sztuka oferuje inne spojrzenie na histori´ nie tylko w sensie ukazywania jej marginesów, ale równie˝ wskazania na sposoby tworzenia
historycznych interpretacji. Proponuje ona kontrinterpretacje, demitologizuje wizje przesz∏oÊci, a tak˝e dekonstruuje historyczne mity (choç
zarazem tworzy nowe mitologizacje). TwórczoÊç ta nie tylko dekonstruuje histori´, ale równie˝ jà konstruuje. Mo˝na jà uznaç za jednà z narracji historycznych, jeden ze sposobów przedstawiania przesz∏oÊci oraz
budowania wiedzy o niej. Sztuka mo˝e byç wi´c traktowana jako nowa
forma historii, jako rodzaj historii niekonwencjonalnej30.
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Sztuka o historii
a sztuka po Zag∏adzie
Zainteresowanie sztukà jako „rozmowà o przesz∏oÊci” pojawi∏o si´ u nas
stosunkowo niedawno31. Mo˝na je powiàzaç ze sporami na temat pami´ci, jakie toczone sà w dyskursie spo∏eczno-politycznym mi´dzy innymi
na temat polityki historycznej, lustracji, dezubekizacji, ale równie˝ Zag∏ady oraz polskich win wobec ˚ydów. W polskiej rzeczywistoÊci spo∏eczno-politycznej majà miejsce próby zaw∏aszczania i przeinaczania historii. Przyk∏adem mo˝e byç tu problem upami´tniania okreÊlonych postaci i wydarzeƒ, spory o to, kto mo˝e i powinien byç upami´tniany32.
Prawicowi politycy k∏adà nacisk na histori´ narodowà, idealizujà wydarzenia z przesz∏oÊci naszego narodu (jak chocia˝by powstanie warszawskie), a spychajà w cieƒ kwestie niewygodne, takie jak antysemityzm
czy pogromy ˚ydów. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e pewne fakty wcià˝ pozostajà wyparte. Jak powiada Aleksander Smolar, polscy politycy oraz
specjaliÊci od polityki historycznej walczà przeciwko wszelkim posàdzeniom o polski wspó∏udzia∏ w jakichkolwiek zbrodniach czy nawet w oboj´tnoÊci gapiów. Stàd mi´dzy innymi odmowa uznania naszej, choçby
czàstkowej, roli w niedoli wyp´dzanych po wojnie Niemców, a tak˝e
odpieranie wszelkich posàdzeƒ o masowy charakter antysemityzmu
w czasie wojny i po wojnie33. Nie jest to zresztà tylko problem polityki
historycznej, ale tak˝e historii naukowej. Jak pisze we wst´pie do swojej
ksià˝ki Tomasz Szarota, Zag∏ada kojarzy nam si´ przede wszystkim z ludobójstwem, zaÊ jej skala powoduje, ˝e przes∏oni´te zostajà wydarzenia
wczeÊniejsze, które mia∏y miejsce w ró˝nych krajach Europy, w tym
w Polsce: anty˝ydowskie zajÊcia, przeÊladowania, pogromy, upokorzenia,
jakich doznawali ˚ydzi, zanim ich unicestwiono. Przez historyków te
wydarzenia pomijane sà z regu∏y milczeniem, bowiem podj´cie tego tematu „oznacza przypominanie o niechlubnych, haniebnych czy wr´cz
zbrodniczych czynach nie tylko Niemców, ale i w∏asnych rodaków”34.
ArtyÊci wydajà si´ koncentrowaç w∏aÊnie na wydarzeniach, o których
w dyskursach oficjalnych mówi si´ ma∏o i niech´tnie, a tak˝e zwracajà
uwag´ na kwestie manipulacji obrazami przesz∏oÊci.
Temat historii wywo∏uje wrzenie, gdy˝ historia jest stawkà w grze
o hegemoni´. To wrzenie ma swój odpowiednik w zainteresowaniu
przesz∏oÊcià w szerszych kr´gach oraz tworzeniu wypowiedzi alterna25

tywnych na jej temat. W dyskursach nieoficjalnych, kulturowych, artystycznych toczy si´, zupe∏nie inna od oficjalnej, debata na temat historii. W debacie artystycznej bardziej zwraca si´ uwag´ na kwesti´ historycznych traum oraz tego, co nie zosta∏o przepracowane i co wcià˝
usuwane jest z dyskursu publicznego, chodzi o kwestie niechlubne,
wstydliwe, zwiàzane z winami wobec w∏asnych Innych. Piotr Kosiewski w dyskusji na temat sztuki jako rozmowy o przesz∏oÊci postawi∏ tez´, ˝e byç mo˝e twórczoÊç, tworzàc alternatyw´ wobec oficjalnej wizji
przesz∏oÊci propagowanej przez zwolenników polityki historycznej, staje si´ dzisiaj zast´pczym sposobem wyra˝ania treÊci, które powinny
byç, a nie sà, obecne w debacie publicznej35.
Krytyczna sztuka o historii, uderzajàc w tradycyjne sposoby reprezentacji historii oraz w oficjalne narracje, prowokuje do zastanowienia
si´ nad najwa˝niejszymi problemami, jakie niesie nieodleg∏a przesz∏oÊç. Jednym z kluczowych wydarzeƒ, do którego odwo∏ujà si´ artyÊci,
jest Zag∏ada i dlatego, choç temat historii w polskiej sztuce krytycznej
nie jest to˝samy ze zjawiskiem okreÊlanym jako „sztuka po HolokauÊcie”36, warto poÊwi´ciç wi´cej miejsca rozwa˝aniom teoretycznym na
jej temat.
Problem pami´ci Zag∏ady jest od d∏u˝szego czasu zjawiskiem szeroko i wieloaspektowo rozwa˝anym przez naukowców w ró˝nych krajach, stawiane sà pytania o wnioski, jakie wyciàgn´liÊmy z Zag∏ady37.
Równie˝ w Polsce temat ten pojawia si´ coraz cz´Êciej w debatach historycznych38, filozoficznych, psychologicznych, a tak˝e historyczno-literackich39 i historyczno-artystycznych40. Chc´ jednak od razu zaznaczyç, ˝e w polskiej historii sztuki istnieje ogromna luka, jeÊli chodzi
o opracowanie tego tematu, zw∏aszcza w odniesieniu do sztuki z lat
1945–1989, w publikacjach sprzed 1989 roku nie mówi∏o si´ o Zag∏adzie, niektóre dzie∏a pomijano ca∏kowitym milczeniem. Dominujàcy
w badaniach paradygmat awangardowy i towarzyszàcy mu niekiedy
paradygmat romantyczny41 wykluczy∏y z obszaru badaƒ prace, które
do tych paradygmatów nie pasowa∏y (mi´dzy innymi tzw. twórczoÊç
obozowà). Dopiero stosunkowo od niedawna (od oko∏o po∏owy lat 90.)
zacz´to poÊwi´caç tej twórczoÊci wi´cej uwagi, na co wp∏ynàç mog∏o
— po pierwsze — przyswajanie pami´ci Zag∏ady42, po drugie — wprowadzenie nowych perspektyw badawczych i zerwanie z oglàdem sztuki
tego czasu zdominowanym przez optyk´ awangardowà, po trzecie
— zainteresowanie artystów krytycznych nieodleg∏à przesz∏oÊcià spo26

wodowa∏o potrzeb´ przyjrzenia si´ wczeÊniejszej twórczoÊci podejmujàcej podobne tematy, po czwarte zaÊ — impulsem do badaƒ nad sztukà
stajà si´ badania odnoszàce si´ do innych dziedzin, takich jak np. literatura. Warto jednak podkreÊliç, ˝e w porównaniu z liczbà opracowaƒ
dotyczàcych Zag∏ady w literaturze, zaskakuje bardzo skromne rozwini´cie tej problematyki na gruncie badaƒ dotyczàcych sztuki czy szerzej — kultury wizualnej, brakuje ksià˝ek omawiajàcych ten problem
zarówno w odniesieniu do sztuki powojennej, jak i wspó∏czesnej43.
Szeroko omawiane sà natomiast kwestie dokumentów, które pozosta∏y z tego czasu: wspomnieƒ ocala∏ych oraz naocznych Êwiadków44.
W ostatnim czasie pojawi∏ si´ te˝ problem dokumentów wizualnych45.
Zag∏ada pojawia si´ jako temat konferencji46, licznych publikacji, a tak˝e wystaw bezpoÊrednio dotyczàcych tego problemu47. Dominuje tu podejÊcie interdyscyplinarne czy transdyscyplinarne48, bowiem, jak pisze
Anna Zeidler-Janiszewska: „problematyka sygnalizowana skrótem «po
Shoah» splata si´ tu najcz´Êciej integralnie z ustaleniami przedmiotowymi («o») i raczej si´ nie zdarza, by podejmujàcy jà autorzy rygorystycznie respektowali granice swoich pól badawczych i pozostawali na
jednym tylko poziomie dyskursu. Zag∏ada wymyka si´ tego rodzaju
ograniczeniom, rozbija schematy akademickiego podzia∏u pracy, ∏àczy
kompetencje przedmiotowe z refleksjà metateoretycznà i metafilozoficznà, przesz∏oÊç z przysz∏oÊcià, wymiar etyczny z estetycznym i edukacyjnym”49.
W zachodnich opracowaniach dotyczàcych reprezentacji Zag∏ady
punktem wyjÊcia sà najcz´Êciej dyskusje dotyczàce jej nieprzedstawialnoÊci (tj. niemo˝noÊci zaistnienia przedstawiania) oraz przedstawialnoÊci, stawiane sà pytania o mo˝liwoÊç reprezentacji po Auschwitz, o jej granice50 oraz jej sposoby51. W badaniach nad historià
i reprezentacjami nazistowskiego ludobójstwa podejÊcie realistyczne
(wskazujàce na koniecznoÊç poddania Zag∏ady naukowym procedurom
i w∏àczenia jej w ciàg historycznych narracji) przeciwstawiane jest podejÊciu antyrealistycznemu (wskazujàcemu na niemo˝noÊç poznania
doÊwiadczenia Auschwitz). Pisze o tym Michael Rothberg, zauwa˝ajàc
zarazem koniecznoÊç wprowadzenia problematyki Zag∏ady do studiów
kulturowych oraz rewizji, w kontekÊcie Zag∏ady, takich poj´ç jak modernizm, realizm oraz postmodernizm52. Niemo˝noÊç pisania wierszy
po OÊwi´cimiu, o której pisa∏ Theodor W. Adorno, przeciwstawiana
jest równie˝ jego rozwa˝aniom na temat potrzeby us∏yszenia krzyku
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maltretowanego53. Nakazowi milczenia przeciwstawia si´ „nakaz obrazów” Siegfrieda Kracauera54, „obrazy mimo wszystko” Georgesa Didi-Hubermana55. Chyba najbardziej radykalnie nadawaniu Zag∏adzie rangi mistycznej, dyktatowi niewypowiadalnoÊci i nieprzedstawialnoÊci
sprzeciwia si´ Giorgio Agamben, piszàc, ˝e ci, którzy stawiajà dziÊ tezy o niewypowiadalnoÊci Auschwitz, winni zachowaç wi´kszà powÊciàgliwoÊç. Majà racj´, wed∏ug filozofa, jeÊli wskazujà, ˝e by∏o to wydarzenie wyjàtkowe, gdzie wcià˝ konfrontujemy si´ z niemo˝noÊcià mówienia. „JeÊli jednak, uto˝samiajàc wyjàtkowoÊç z niewypowiadalnoÊcià, czynià z Auschwitz rzeczywistoÊç ca∏kowicie odr´bnà od j´zyka,
jeÊli przecinajà relacj´ ∏àczàcà w osobie muzu∏mana niemo˝liwoÊç
z mo˝liwoÊcià mówienia, która konstytuuje Êwiadectwo, to powtarzajà
bezwiednie gest samych nazistów, majà swój potajemny udzia∏ w arcanum imperii. Ich milczenie niesie ze sobà ryzyko powtórzenia szyderczej przestrogi, jakiej esesmani udzielili mieszkaƒcom obozów, a którà
Levi przywo∏uje na samym poczàtku Pogrà˝onych i ocalonych: »(…) Histori´ obozów podyktujemy Êwiatu my«”56. Agambenowi wtóruje DidiHuberman mówiàc: „Aby wiedzieç, trzeba sobie wyobraziç. (…) Nie odwo∏ujmy si´ do niewyobra˝alnego. Nie broƒmy si´, mówiàc — co zresztà jest prawdà — ˝e nie jesteÊmy i nigdy nie b´dziemy w stanie pojàç
tego wszystkiego. Ale musimy, musimy wyobraziç sobie t´ trudnà niewyobra˝alnoÊç”57.
Patosowi wczeÊniejszych przedstawieƒ, ciàg∏emu wymogowi „odpowiednioÊci”, nakazom milczenia oraz przestrogom przed trywializacjà
Zag∏ady58 przeciwstawia si´ twórczoÊç antyodkupieniowà, zrywajàcà
z dotychczasowymi konwencjami, wprowadzajàcà ironi´, eksperymenty, w jakimÊ sensie szokujàcà, a nawet nihilistycznà59. Coraz bardziej
krytycznie podchodzi si´ do swoistej sakralizacji Zag∏ady i jej patetycznych reprezentacji60. Tym samym sztuce dokonujàcej sakralizacji
Zag∏ady przeciwstawiona zostaje twórczoÊç drugiego czy trzeciego pokolenia artystów po Zag∏adzie, okreÊlana jako sztuka „postpami´ci”
czy „postprzedstawieƒ”61. Z drugiej strony mówi si´ te˝ o banalizacji
Zag∏ady, jej neutralizowaniu czy skomercjalizowaniu.
Nie interesuje mnie jednak w tym opracowaniu powtarzanie tych
dyskusji, choç na pewno b´d´ do nich wracaç w cz´Êci rozdzia∏ów.
Uwa˝am te˝, ˝e mówienie dzisiaj o nieprzedstawialnoÊci sta∏o si´ ju˝
doÊç ja∏owe. Przekonujà mnie rozwa˝ania Jacquesa Ranciere’a, który
mówi o tym, ˝e nieprzedstawialnoÊç podtrzymywana jest za pomocà
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hiperboli, która jà ostatecznie niszczy, gdy˝, aby przedstawiç nieprzedstawialne sztuki, nale˝y najpierw to, co niemo˝liwe do pomyÊlenia
w wydarzeniu, uczyniç dla myÊlenia mo˝liwym, a nawet koniecznym62.
Jak powiada Ranciere, „nie ma takiej w∏aÊciwoÊci wydarzenia, która
nie pozwala∏aby na jego przedstawienie przez sztuk´, w samym sensie
technicznej zr´cznoÊci. Nie istnieje nieprzedstawialnoÊç jako cecha
wydarzenia. Istniejà tylko wybory. Wybór teraêniejszoÊci przeciw historyzacji; wybór przedstawienia wymiernoÊci Êrodków, materialnoÊci
procesu przeciw przedstawieniu przyczyn”63.
W tej ksià˝ce zamierzam przedstawiç prace, które wybierajà teraêniejszoÊç, przeciw historyzacji, które nie wyjaÊniajà, nie dajà ostatecznych odpowiedzi, ale niepokojà, sà niejednoznaczne, rozbijajà zastane
podzia∏y, a interpretacja wielu z nich prowadzi do nierozstrzygalnoÊci.
Jak mówi Ranciere, jednym z wa˝niejszych zadaƒ jego filozofii jest zakwestionowanie podzia∏ów: „nauka i ideologia, kultura wysoka i kultura popularna, przedstawienie i nieprzedstawialne, nowoczesnoÊç i ponowoczesnoÊç itd. — [chodzi] o skonfrontowanie tak zwanej historycznej koniecznoÊci z topografià prezentujàcà uk∏ad mo˝liwoÊci, z postrzeganiem wielu odmian i przemieszczeƒ, które tworzà formy politycznego upodmiotowienia i artystycznej inwencji”64. Postulaty zakwestionowania tych podzia∏ów mo˝na odnieÊç równie˝ do sztuki b´dàcej tematem tego opracowania. W gruncie rzeczy wydaje si´ to istotniejsze od
mówienia o przedstawialnoÊci i nieprzedstawialnoÊci, gdy˝ dzisiaj staje si´ coraz bardziej jasne, ˝e sztuka, podobnie jak inne dziedziny kultury, dokonuje estetyzacji Zag∏ady65, „przerabia” ten temat na rozmaite sposoby. Jak powiada Barbie Zelizer, Zag∏ada pojawia si´ jako temat kultury wizualnej: filmów, telewizji, sztuki, komiksu, fotografii,
pomników. Te kulturowe produkty stajà si´ integralnà cz´Êcià naszego
rozumienia i pami´tania Zag∏ady, sposobów jej „widzenia”, wp∏ywajà
na publicznà ÊwiadomoÊç tych wydarzeƒ, ale równie˝ na krytyczne
spojrzenie na histori´66. Warto wi´c podkreÊliç, ˝e Zag∏ada zacz´∏a
funkcjonowaç jako element naszej kultury, jej symbole nale˝à, czy tego
chcemy czy nie, do kulturowego repertuaru i w zasadzie to wydaje si´
najwa˝niejszym wyzwaniem. Jak poradziç sobie z tym faktem? Jak radziç sobie z kulturà, której jednym z elementów jest Zag∏ada? Dlatego
te˝ nale˝y raczej wniknàç w samà polityk´ reprezentacji, które to zadanie wydajà si´ realizowaç przedstawieni przeze mnie artyÊci.
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Rodzaje artystycznych narracji
Krytyczna sztuka o historii nie jest nurtem jednolitym. W jego obr´bie
mo˝na znaleêç ró˝ne postawy twórcze. ArtyÊci zainteresowani historià
wykazujà zró˝nicowane podejÊcia do tego tematu, wskazujàc na odmienne kwestie zwiàzane z konstruowaniem historii. Zadajà oni w swej
sztuce pytania o przesz∏oÊç, ale równie˝ o przysz∏oÊç, odkrywajà to, co
by∏o z perspektywy tego, co jest. Tak dzieje si´ mi´dzy innymi w twórczoÊci odnoszàcej si´ do pami´ci miejsca, wykorzystujàcej miejsce i jego histori´ do wspó∏tworzenia znaczeƒ poszczególnych prac czy te˝ ca∏ych wystaw. Ten gatunek koresponduje z szerszym nurtem w sztukach
plastycznych okreÊlanym jako site-specific (sztuka, która dokonuje analizy miejsca, w którym si´ pojawia i do którego si´ odnosi).
Poj´cie „pami´ç miejsca” jest czymÊ innym ni˝ „miejsce pami´ci”
(lieux de mémoire), którego autorem jest Pierre Nora67. Miejsca pami´ci przechowujà spo∏ecznà pami´ç, w których jest ona zakotwiczona, sà
„fundamentalnymi resztkami, najwy˝szymi wcieleniami pami´tajàcej
ÊwiadomoÊci, która przywo∏uje pami´ç, gdy˝ jà porzuci∏a”68. Ró˝ne sà
rodzaje miejsc pami´ci, sà miejsca materialne, symboliczne i funkcjonalne. Nora wyró˝nia ponadto siedem kategorii europejskich miejsc pami´ci: miejsca „historiograficzne” (np. muzea); miejsca „fundacyjne”; miejsca „decydujàce” w wymiarze militarnym lub dyplomatycznym; miejsca
geograficzne; miejsca kulturowe i ekonomiczne (np. rynki, targi, szlaki
handlowe, centra uniwersyteckie, centra ekonomiczne); miejsca twórczoÊci naukowej lub artystycznej oraz miejsca symboliczne69. Warto wskazaç jednak tak˝e na miejsca, które, choç nie pe∏nià funkcji lieux de
mémoire, noszà Êlady dawnej historii, a niekiedy zwiàzanych z nià konfliktów, dlatego mo˝na mówiç równie˝ o „pami´ci miejsc”. W tym przypadku mowa jest o miejscach niepozornych, z pozoru niewa˝nych, trudnych do zakwalifikowania do którejÊ z podanych tu kategorii. „Tam,
gdzie zosta∏y zablokowane wszelkie mo˝liwoÊci przekazu, powstajà miejsca–widma, które stajà si´ arenà swobodnych gier wyobraêni lub powrotu wypartych znaczeƒ”70. Miejsca te stajà si´ wa˝ne ze wzgl´du na
zwiàzanà z nimi pami´ç, niekiedy zatartà, st∏umionà, domagajàcà si´ odkrycia. Mo˝na je traktowaç, jak pisze Paul Ricoeur w odniesieniu do
miejsc pami´ci, jako rodzaj inskrypcji71, które domagajà si´ od nas rozszyfrowania i odczytania. Przywo∏ywanie czy odkrywanie ich przesz∏oÊci mo˝na okreÊliç metaforycznie jako wywo∏ywanie duchów72.
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Niektórzy artyÊci (np. El˝bieta Janicka, Miros∏aw Ba∏ka) pytajà
o sposoby reprezentacji Zag∏ady i o naszà zmienionà przez Auschwitz
wyobraêni´. Odnoszà si´ oni do fundamentalnego pytania Theodora
W. Adorna: „Czy mo˝liwe jest pisanie wierszy po OÊwi´cimiu?”73, rozszerzajàc je na ca∏y obszar kultury wizualnej. Jednak˝e, jak wskaza∏a
Sidra DeKoven Ezrahi, Adorno, mówiàc, ˝e pisanie poezji po OÊwi´cimiu jest barbarzyƒstwem, wskazywa∏ przede wszystkim na d∏ug wyobraêni wobec historii i potrzeb´ poszukiwania takich form poetyckich
i metaforycznych, w których kontakt cz∏owieka z cierpieniem ofiar Zag∏ady i okrucieƒstwem zadanej im Êmierci nie zosta∏by zneutralizowany
przez estetyzacj´. Adorno by∏ przekonany, ˝e „tak wielkiego cierpienia
nie wolno zapomnieç” i nawet jeÊli sztuka zawiera w sobie ryzyko
zdradzenia ofiar, nie istnieje w zasadzie inne miejsce, gdzie to cierpienie mog∏oby zostaç wypowiedziane74. T´ sztuk´ mo˝na okreÊliç metaforycznie jako odprawianie pracy ˝a∏oby i op∏akiwanie ofiar. Mo˝na to
odnieÊç do zadania, jakie stawia przed historià wspó∏czesnoÊci Paul
Ricoeur, piszàc, ˝e operacj´ historiograficznà uznaç mo˝na „za pisemny ekwiwalent spo∏ecznego rytua∏u z∏o˝enia do grobu, pochówku”75.
TwórczoÊç ta u˝ywa raczej podnios∏ego tonu i w pewnym sensie dokonuje sakralizacji tego wydarzenia. Eleonora Jedliƒska porównuje jà, za
Adornem, do krzyku maltretowanego, wskazujàc, ˝e powsta∏a ona
„z bólu, cierpienia, z nieznoÊnego, nie-douniknienia ci´˝aru wspomnieƒ, stworzona ze strz´pów, resztek, fragmentów, z prochu, zwierz´cych koÊci, z odlewu ludzkiego cia∏a, z ocala∏ej fotografii, z piasku,
o∏owiu, kosmyka ludzkich w∏osów, z cienia, pustki, milczenia (…)”76.
Jednak takiej twórczoÊci oraz pisaniu o niej zarzuciç mo˝na swego rodzaju patetycznoÊç, ale i odwrócenie si´ od teraêniejszoÊci zwiàzane
z kultywowaniem rany przesz∏oÊci czy wr´cz uwznioÊlanie traumy,
przekszta∏canie jej w niesamowite [das Unheimlich], w êród∏o uniesienia, przed czym przestrzega m.in. Dominick LaCapra77.
W polskiej sztuce poetyka upami´tniania i op∏akiwania ofiar pojawia si´ równolegle z nurtem dekonstrukcji i innowacji, nurtem, który
Stephen Feinstein ∏àczy z nowym pokoleniem artystów urodzonych po
wojnie, które dosz∏o do g∏osu w latach dziewi´çdziesiàtych XX wieku,
zdecydowanie odrzucajàc podnios∏y ton78. W opozycji do sztuki op∏akujàcej, powstaje nurt ca∏kowicie przeciwny, uderzajàcy w tradycyjne
sposoby reprezentacji Zag∏ady. Jest to mi´dzy innymi toy art (in. „zabawa w Holocaust”), wed∏ug okreÊlenia Ernsta van Alphena79. Tutaj
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jednym z najwa˝niejszych artystów jest Zbigniew Libera z jego pracà
Lego. Obóz koncentracyjny (1996). Jest to sztuka, która korzysta
z kultury popularnej i jej produktów. Nie odnajdziemy tu rozwa˝aƒ
nad mo˝liwoÊcià przedstawienia, ale raczej odwo∏ania do form i wzorców, które oferuje ca∏a kultura wizualna, a przede wszystkim jej sfera
popularna. Sztuka dokonuje przejaskrawienia tych form, ich wyostrzenia, a ponadto celowo stosuje te˝ kicz. Pojawia si´ tutaj specyficzny rodzaj estetyzowania przemocy zwiàzanej z systemem nazistowskim,
która przedstawiana jest w, na pozór niewinnych, formach zabawek
czy te˝ innych produktów przeznaczonych dla dzieci.
Inny rodzaj odwo∏aƒ do historii, który znajdziemy w sztuce wspó∏czesnej, zwiàzany jest z wykorzystaniem historii mówionych, chodzi
wi´c o utrwalanie wspomnieƒ, opowieÊci, które istniejà jedynie w formie ustnej. Choç wiemy, ˝e te prywatne historie sà konstruowane, ˝e
do wspomnieƒ przenikajà literackie i medialne wzorce80, ich personalny rys, emocjonalnoÊç, prywatny charakter, czyni je tak niezwyk∏ymi,
wa˝nymi i znaczàcymi. Bo byç mo˝e pozwalajà nam one zrozumieç, jaki
wp∏yw ma historia na ˝ycie zwyk∏ych ludzi, jak jest przez nich odczuwana i rozumiana. Mo˝emy te˝ w ten sposób poznaç histori´, która
w podr´cznikach by∏a w zasadzie nieobecna. Prace, które odwo∏ujà si´
do historii mówionych, cz´sto nale˝à do tzw. gatunków hybrydowych.
Takim gatunkiem jest mi´dzy innymi „dokument fabularyzowany”
— gatunek, który „ani nie przyznaje si´ do retorycznego uj´cia historii, ani nie uwalnia wyobraêni artysty z ograniczeƒ referencyjnoÊci”81.
Gatunkiem hybrydowym, rodzajem „dokumentu artystycznego” pos∏u˝yli si´ twórcy filmu Wspomnienia z miasta L., który zostanie przedstawiony w dalszej cz´Êci ksià˝ki. Z gatunków hybrydowych korzysta
te˝ w swojej sztuce Artur ˚mijewski, ∏àczàc m.in. reporta˝, eksperyment psychologiczny, akcj´ spo∏ecznà, sam nazywajàc swoje prace „dokumentami filozoficznymi”82. Warto mieç na uwadze ten problem, który
ukazuje, jak wielki jest wp∏yw historii na sztuk´, skoro, aby zachowaç
adekwatnoÊç w stosunku do mówienia o nieodleg∏ej przesz∏oÊci, artyÊci
próbujà si´gaç do nowych gatunków czy wr´cz je tworzyç.
Wspó∏czesnych artystów krytycznych interesujà równie˝ medializacje pami´ci oraz zwiàzane z tym symulacje historii. Ka˝da pami´ç
wspólna potrzebuje jakiegoÊ noÊnika, jakiegoÊ medium, a wi´c jest
z gruntu pami´cià zmedializowanà83. Z tà medializacjà ∏àczy si´ fabularyzacja, narratywizacja i wkradajàca si´ za nimi fikcjonalnoÊç. Dla32

tego te˝ tego rodzaju twórczoÊç mówi przede wszystkim o roztapianiu
granic mi´dzy rzeczywistoÊcià (historià) a fikcjà (kulturà), o tym, jak
fikcja wspó∏kszta∏tuje obraz przesz∏oÊci. Dysputy o narratywizacji historii, medializacji pami´ci itd. toczà historycy, kulturoznawcy, filozofowie, ale tak˝e artyÊci. Sztuka krytyczna mo˝e byç innym rodzajem
badania i analizowania historii oraz jej demitologizowania. Wizualne
narz´dzia, wizualna wra˝liwoÊç pozwalajà spojrzeç na te kwestie z innej strony, zwróciç bardziej uwag´ na rol´ wyobraêni, a tak˝e na swoiste uwiedzenie przez historyczne reprezentacje.
Chodzi tu o prace tworzàce symulacje historycznych reprezentacji,
przetwarzajàce je w taki sposób, aby widoczne by∏o przesuni´cie akcentu — z samej historii na media historii, sposoby mówienia o niej
i jej pokazywania. Procesowi medializacji poddana jest sama rzeczywistoÊç, przekazy i obrazy medialne nie tyle jà przedstawiajà, ile konstruujà84, ale dotyczy to równie˝ przesz∏oÊci. To, co dzieje si´ w rzeczywistoÊci i uznane jest za warte pokazania, staje si´ pierwowzorem
dla rozmaitych dokumentalnych i fabularnych reprezentacji, ale poj´cie
„pierwowzoru” zostaje podwa˝one przez fakt, ˝e niekiedy medialne reprezentacje stajà si´ wzorem dla rzeczywistych wydarzeƒ albo choçby
dostarczajà pewnych matryc zachowaƒ, a nawet wspomnieƒ85.

Struktura ksià˝ki
Ksià˝ka ta nie roÊci pretensji do bycia opracowaniem ca∏oÊciowym,
monografià tematu reinterpretacji historii przez sztuk´ krytycznà. Takie przedsi´wzi´cia sà z góry skazane na niepowodzenie i w ka˝dym
ogólnym opracowaniu znajdziemy luki i pomini´cia. Chc´ raczej zwróciç uwag´ na problem, jakim jest historia w sztuce krytycznej i przybli˝yç go, przywo∏ujàc wybrane prace artystyczne, które z jednej strony wyda∏y mi si´ najciekawsze, a z drugiej — najbardziej niepokojàce
i prowokujàce do zastanowienia si´ nad problematykà przesz∏oÊci.
W rozdziale zatytu∏owanym „Historia, pami´ç i sztuka” staram si´
naÊwietliç zwiàzki i ró˝nice mi´dzy tymi dziedzinami oraz to, w jaki
sposób zaz´biajà si´ one ze sobà na obszarze, który nazywam „historià
artystów”. Jednym z najbardziej problematycznych poj´ç, które si´ tu
pojawia, jest poj´cie „prawdy”, bo o jakà prawd´ mo˝e chodziç (prawd´
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faktu historycznego, prawd´ sztuki czy prawd´ widza?) i czy mo˝liwe
jest mówienie o prawdzie uniwersalnej? Ze wzgl´du na to, ˝e mamy do
czynienia ze sztukà, a wi´c z rodzajem fikcji, pojawiaç si´ b´dà kwestie
wyobraêni, interwencji artystycznej, narracji, interpretacji historycznej
itp. Jednak˝e w ˝adnym z tych przypadków nie b´dzie chodzi∏o o kwestionowanie historycznych prawd, ale o pytanie o ich status, sposoby reprezentacji oraz interpretacji. Przywo∏am tu przede wszystkim rozwa˝ania z zakresu teorii historii analizujàce relacje mi´dzy prawdà a historià oraz sposobami ich przedstawiania. W rozdziale „Spo∏eczne ramy
sztuki” wskazuj´ na zmieniajàce si´ w ostatnim czasie wyobra˝enia na
temat nieodleg∏ej przesz∏oÊci, Êledz´ zmiany, które zasz∏y w pami´ci
zbiorowej, próbujàc zastanowiç si´, jaki mog∏o to mieç wp∏yw na zainteresowania artystów. Odwo∏uj´ si´ tu g∏ównie do rozwa˝aƒ socjologów,
a tak˝e tekstów zwracajàcych uwag´ na „nieprzyswojonà” pami´ç Zag∏ady. W odniesieniu do polskiej sztuki wprowadzam tu poj´cie postÊwiadectwa. Ta problematyka jest istotna w kontekÊcie nast´pnego rozdzia∏u pt. „Nie-nowe zainteresowanie historià”, gdzie omawiam sztuk´
powojennà oraz wybrane prace z lat 90. podejmujàce problem historycznych traum (g∏ównie II wojny Êwiatowej i Zag∏ady). Konfrontuj´ zauwa˝one przeze mnie braki i przemilczenia w opracowaniach z zakresu
historii sztuki z konkretnym materia∏em artystycznym. Wskazuj´ tu na
paradygmaty: awangardowy oraz romantyczny, które wraz z „nieprzyswojonà” pami´cià Zag∏ady wp∏yn´∏y wed∏ug mnie na „bia∏e plamy”
polskiej historii sztuki, a tak˝e na nieumiej´tnoÊç odczytania prac podejmujàcych traumatycznà problematyk´.
Kolejna, zasadnicza cz´Êç ksià˝ki to interpretacje wybranych przeze mnie prac artystycznych. Prace te uwa˝am za najbardziej reprezentatywne dla sztuki krytycznej odwo∏ujàcej si´ do problemów zwiàzanych z nieodleg∏à przesz∏oÊcià, wskazujàcej na pami´ç miejsc, na
wspomnienia, a tak˝e pytajàcej o medializacje pami´ci. Rozdzia∏ poÊwi´cony pracy El˝biety Janickiej pt. Miejsce nieparzyste podnosi
przede wszystkim problem pami´ci Zag∏ady oraz naszej wyobraêni.
TwórczoÊç Janickiej najmocniej wyra˝a kryzys przedstawienia, ale zarazem jest swoistym projektem na przysz∏oÊç. Odwo∏uj´ si´ w tym
rozdziale równie˝ do prac Miros∏awa Ba∏ki i Aleksandry Polisiewicz.
Proponuj´ te˝ odczytanie prac Janickiej w kontekÊcie kompromitacji
fotografii. W rozdziale pt. „Przesz∏oÊç, której nieobecnoÊç si´ manifestuje”, omawiajàc sztuk´ Rafa∏a Jakubowicza, wskazuj´ na pami´ç
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miejsca i na odkrywane przez artyst´ Êlady przesz∏oÊci. Pojawia si´
przy okazji prac tego autora pytanie o polski antysemityzm86. Jako ˝e
artysta ujawnia to, co ukryte, przemilczane i nieobecne, b´d´ t´ sztuk´ opisywaç w kontekÊcie przeciw-historii. Nast´pnie omówione zostanà wybrane prace Artura ˚mijewskiego, które ukazujà przesz∏oÊç, która powraca, nie dajàc nam spokoju, ukazujàc, ˝e tkwimy w swoistym
„b∏´dnym kole historii”. Pojawi si´ przy tej okazji równie˝ kwestia
etyki zwiàzanej zarówno z praktykà artystycznà, jak i historycznà,
które bazujà na pami´ci bolesnych doÊwiadczeƒ poszczególnych jednostek. Kolejnà pracà, która zostanie poddana analizie, jest film artystyczno-dokumentalny Wspomnienia z miasta L. (autorzy: Monika Kowalska, Grzegorz Kowalski, Zbigniew Sejwa). W tym przypadku najwa˝niejsza i najbardziej problematyczna jest kwestia utrwalania
wspomnieƒ i tworzenia historii mówionej. Wska˝´ równie˝ na ujawnione przez ten film konflikty pami´ci, na co wskazuje tytu∏ rozdzia∏u:
„Polifonia pami´ci czy pami´ç nie do pogodzenia?”. Pojawia si´ te˝
pytanie, czy przywo∏ywaniu wspomnieƒ powinna towarzyszyç perspektywa etyczna. Na zakoƒczenie omówiona zostanie praca Zbigniewa
Libery stworzona wspólnie z Darkiem Foksem pt. Co robi ∏àczniczka,
w zwiàzku z którà pojawia si´ temat powstania warszawskiego. B´d´
si´ zastanawiaç, jakà rol´ pe∏ni stworzona przez Liber´ i Foksa narracja w odniesieniu do dwóch innych zasadniczych narracji, pierwszej,
skonstruowanej przez Andrzeja Wajd´ w filmie Kana∏ i drugiej, narracji muzealnej, skonstruowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapytam, czy jest w tych narracjach miejsce na pami´ç horroru
i czy te narracje sà sobie przeciwstawne czy raczej odbijajà si´ w sobie
niczym w krzywym zwierciadle.

Jak badaç sztuk´ o historii?
Nie mo˝na zrozumieç epoki, w której ˝yjemy, bez zrozumienia jej nieodleg∏ej przesz∏oÊci. Ale równie˝, jak powiada James E. Young, nie
mo˝na zrozumieç wydarzeƒ minionego czasu bez zrozumienia, jak artyÊci i pisarze tego czasu oraz nast´pnych pokoleƒ odpowiedzieli
w swej twórczoÊci na te wydarzenia. Bowiem wiedza o tym, jak minione wydarzenia zosta∏y zapami´tane i utrwalone, jak najbli˝sza
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przesz∏oÊç zosta∏a przetworzona i zmedializowana przez kultur´ nast´pnych pokoleƒ, jest niezb´dna dla zrozumienia przesz∏oÊci87. Przesz∏oÊç nie jest wi´c tylko domenà historyków, ale równie˝ badaczy
i teoretyków kultury, którzy stawiajà pytania o znaczenie historii
w kulturze wspó∏czesnej. Pami´ç przesz∏oÊci coraz cz´Êciej poddawana
jest namys∏owi przez kulturoznawców88, gdy˝ nale˝y ona do teraêniejszoÊci danej kultury, a nie do jej przesz∏oÊci, zaÊ wszelkie reprezentacje przesz∏oÊci majà charakter kulturowy. Stosunek do przesz∏oÊci,
kultywowanie okreÊlonych wydarzeƒ, spory o ich znaczenie nie mogà
byç wi´c zrozumiane bez odwo∏ania do kontekstu spo∏eczno-kulturowego89. Ten kontekst b´dzie stale obecny w mojej ksià˝ce, gdy˝ wychodzàc od analiz poszczególnych prac artystycznych, staram si´ rozpoznaç kultur´, w której ta twórczoÊç funkcjonuje i do której si´ odwo∏uje. Dyscyplinà bazowà, punktem wyjÊcia jest dla mnie historia sztuki,
ale obrany przeze mnie temat przekracza granice tej dyscypliny i wymaga podejÊcia interdyscyplinarnego czy transdyscyplinarnego, dlatego te˝ lokuj´ swoje poszukiwania w∏aÊnie na obszarze studiów kulturowych czy, mówiàc bardziej tradycyjnie, kulturoznawstwa jako dziedziny „z natury” wr´cz transdyscyplinarnej oraz koncentrujàcej si´ na
problematyce wspó∏czesnoÊci. Interesujàcà mnie sztuk´ traktuj´ jako
rodzaj dyskursu90, który wchodzi w relacje z innymi „tekstami” kultury — z dyskursem historycznym, muzealnym, kultury popularnej oraz
innymi „tekstami” artystycznymi. Sztuka nie jest bowiem wydzielona
z szerszego obszaru kultury, nie mo˝e byç te˝ odczytywana w oddzieleniu od innych „tekstów”/artefaktów dotyczàcych tej samej problematyki. Nie chc´ jednak˝e deklarowaç tylko jednej opcji metodologicznej,
bliski jest mi eklektyzm metodologiczny okreÊlany te˝ jako metoda bricolage czy, jak nazywa to Mieke Bal, metodologia interdyscyplinarna,
która pozwala na korzystanie z narz´dzi analizy i metod badawczych
wypracowanych przez ró˝ne dyscypliny91. To podejÊcie wydaje si´ konieczne ze wzgl´du na przeci´cie si´ w odniesieniu do omawianego
przeze mnie materia∏u dyskursów sztuki, historii, kultury, filozofii, socjologii i polityki. Zdaj´ sobie spraw´ z niebezpieczeƒstw zwiàzanych
z takim podejÊciem, które zmusza niekiedy do zbyt pobie˝nego korzystania z okreÊlonych teorii zapo˝yczonych z ró˝nych dyscyplin. Mam
nadziej´ jednak uniknàç tego poprzez skupienie si´ na podstawowym
materiale badawczym, jakim sà wybrane przeze mnie prace artystyczne. Mo˝na powiedzieç, ˝e wszystkie najwa˝niejsze kwestie tkwià ju˝
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potencjalnie w samych dzie∏ach. Trudno nie zgodziç si´ z Walterem
Benjaminem, który powiada∏, ˝e „prawd´ uchwyciç mo˝na jedynie
przez zanurzenie si´ w najdrobniejszych szczegó∏ach badanego tematu”92. Jednak o˝ywienie czy te˝ zobaczenie tych problemów mo˝liwe
jest dopiero w momencie konfrontacji tego, o czym mówi dzie∏o sztuki
z jego kontekstami (czy raczej — z ramami): kulturowymi, spo∏ecznymi,
politycznymi, literackimi, popularnymi itd. A wi´c dzie∏o oraz jego kontekst czy te˝ rama, w której zostaje ono osadzone (rama miejsca, wystawy, dyskursu krytycznego), ale równie˝ to, na co mo˝e naprowadziç
dyskurs ramy (historia, reprezentacja historii, historia miejsca itp.),
wspó∏tworzà znaczenia poszczególnych prac.
Najwa˝niejsze metody badawcze czerpi´ z semiotyki i intertekstualnoÊci. W podejÊciu do interesujàcej mnie twórczoÊci warto uwzgl´dniç
perspektyw´ proponowanà przez studia kulturowe akcentujàcà dialogicznà teori´ znaczenia. Nowy nurt tych studiów pojawi∏ si´ w Wielkiej
Brytanii na prze∏omie lat pi´çdziesiàtych oraz szeÊçdziesiàtych XX wieku wraz ze studium Richarda Hoggarta na temat kultury robotniczej
w Anglii93. Nieco póêniej, w roku akademickim 1963/64 z inicjatywy
Hoggarta oraz Stuarta Halla zosta∏o za∏o˝one Centrum Badaƒ nad Kulturà Wspó∏czesnà (Centre for Contemporary Cultural Studies). Hall sta∏
si´ czo∏owym teoretykiem nowego podejÊcia do kultury okreÊlanego jako
brytyjska szko∏a studiów kulturowych94. Na najwa˝niejsze za∏o˝enia
nowych badaƒ kulturowych wskazuje John Storey, zwracajàc uwag´,
˝e kultura definiowana jest tu raczej w kategoriach politycznych ni˝ estetycznych, znosi si´ granice pomi´dzy tzw. kulturà wysokà a niskà
(czyli m.in. na równi bada si´ sztuk´, jak i kultur´ popularnà95). Kultura
(pojmowana szeroko, równie˝ jako zespó∏ praktyk ˝ycia codziennego)
traktowana jest jako pole sporów i kontrowersji. Tekstów kultury nie
mo˝na interpretowaç w oderwaniu od zjawisk spo∏ecznych, które je warunkujà. Kultura i historia wzajemnie si´ warunkujà, „teksty kultury
nie odzwierciedlajà jedynie historii, lecz jà tworzà i sà cz´Êcià jej procesów i praktyk”96. A wi´c historia w tekstach kulturowych nie jest
jedynie opowiadana czy opisywana. Jak pisze Storey: „historia i tekst/
/praktyka nawzajem si´ przek∏adajà i uzasadniajà jako sk∏adowe tego
samego procesu”97. Tym samym kultura wp∏ywa na kszta∏towanie historii i samo to kszta∏towanie jest procesem ideologicznym.
Zaakcentowa∏abym tutaj kwesti´ konfliktowoÊci kultury czy wr´cz
kulturotwórczej roli konfliktu („kultura jest dziedzinà, w obr´bie któ37

rej toczy si´ nieustanny spór o znaczenie”98). Obszar kultury nigdy nie
jest jednolity, mo˝na wr´cz powiedzieç, ˝e konflikty sà jego si∏à nap´dowà99. Sztuka odnoszàca si´ do historii jest uczestniczkà sporu o histori´, a raczej o zwiàzane z nià znaczenia oraz o jej ró˝ne reprezentacje. Mo˝na powiedzieç, ˝e proponuje ona swojà wersj´ historii, którà
mo˝na okreÊliç jako histori´ alternatywnà wobec wersji oficjalnej. To
historia tego, co zmarginalizowane, zapomniane, niekiedy nieuÊwiadomione. To równie˝ historia uwzgl´dniajàca emocje i uczucia. Ale
przede wszystkim to jeden z dyskursów kultury, akcentujàcy konfliktowoÊç, niejasnoÊç, niepewnoÊç znaczeƒ wytwarzanych przez tradycyjne dyskursy historii. Samo poj´cie dyskursu mo˝na wyt∏umaczyç za
Robertem Hodgem i Guntherem Kressem, autorami opracowania na
temat krytycznej semiotyki: „Dyskurs [okreÊlany równie˝ jako akt
semiozy] jest obszarem, w którym formy organizacji wchodzà w relacje z systemami znaczenia, wytwarzajàc teksty, a zatem reprodukujàc
bàdê zmieniajàc repertuary znaczeƒ i wartoÊci stanowiàcych budulec
kultury”100. W tym znaczeniu krytyczna sztuka o historii pe∏ni rol´
subwersywnà, zmieniajàc obraz samej historii.
Krytyczna semiotyka ∏àczona jest z intertekstualnoÊcià. To poj´cie wywiedzione zosta∏o przez Juli´ Kristev´ z bachtinowskich dociekaƒ nad
dialogicznoÊcià wypowiedzi, wprowadzaniem do powieÊci ró˝noj´zycznej
mowy, odwo∏aƒ do mowy cudzej101. Jak powiada Kristeva, „ka˝dy tekst
jest zbudowany z mozaiki cytatów, jest wch∏oni´ciem i przekszta∏ceniem
innego tekstu”102. Pojawia si´ tu poj´cie pre-tekstu jako ca∏oÊci korpusu
tekstów literackich, przy czym nale˝y pami´taç, ˝e tekstem u Kristevej
mo˝e byç ka˝dy system kulturowy i ka˝da struktura kulturowa. Tym samym tekst w∏àcza si´ w histori´, odczytuje jà na nowo i przepisuje jà.
Dla moich rozwa˝aƒ warte podkreÊlenia jest, ˝e tym, co jest czytane,
traktowane jako tekst, sà równie˝ historia i spo∏eczeƒstwo103. PodejÊcie
intertekstualne bierze nie tylko pod uwag´ teksty j´zykowe, ale tak˝e
ogó∏ kodów i systemów sensu, z których dane teksty wyrastajà104.
IntertekstualnoÊç mo˝e pozwoliç lepiej zrozumieç, jak funkcjonuje
historia w sztuce, jak tworzone sà jej znaczenia, na przeci´ciu ró˝nych, cz´sto sprzecznych, dyskursów. ArtyÊci w swych pracach sami
odnoszà si´ do innych „tekstów” o historii (z zakresu kultury popularnej, filozofii, ale te˝ do obiegowego rozumienia historii). Nie bez znaczenia jest tu fakt wybrania przeze mnie prac, które pos∏ugujà si´ nowymi mediami, przekraczajà tradycyjne granice sztuki (np. w stron´
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filmu dokumentalnego czy literatury), stajàc si´ w ten sposób gatunkami hybrydowymi. Dokonujà one bowiem mediacji pomi´dzy poszczególnymi gatunkami, podwa˝ajàc zarazem naszà pewnoÊç w stosunku do
definicji, gatunków i to˝samoÊci105.
O intertekstualnoÊci w odniesieniu do badania kultury wizualnej pisali
m.in. Mieke Bal i Norman Bryson106, a na gruncie polskim — Stanis∏aw Czekalski107. W perspektywie intertekstualnej odczytanie znaczeƒ danego zjawiska jest mo˝liwe tylko poprzez dialog mi´dzy tekstami,
a same wystawy oraz prace artystyczne tak˝e traktowane sà jako
praktyka dyskursywna.
Mieke Bal w ksià˝ce Reading „Rembrandt”: Beyond the World
— Image Opposition108 analizuje, w jaki sposób od czasów Rembrandta
po wspó∏czesne odczytania wytwarzane sà znaczenia „Rembrandta”
— traktowanego tu bardziej jako tekst kulturowy ni˝ historyczna realnoÊç. Wskazuje ona, ˝e dzie∏o sztuki jest tekstem kulturowym wchodzàcym w interakcj´ z innymi: historycznymi, wizualnymi i werbalnymi
przekazami epoki oraz wspó∏czesnymi nam interpretacjami. Znaczenie
tekstu nie istnieje tu w samym tekÊcie, lecz jest tworzone w dialogu
z innymi tekstami, a przede wszystkim nadawane jest przez samego
badacza (czytelnika), a w zasadzie badaczk´ (czytelniczk´). Dzie∏o sztuki traktowane jest jako tekst, który jest konstytuowany w trakcie lektury, ale „tekstem kulturowym” jest równie˝ sam artysta (tu: „Rembrandt”) i jest on splotem przypisywanych mu dzie∏, tradycji ich odczytywania i naszej wspó∏czesnej, zawsze subiektywnej, perspektywy
interpretacyjnej109. Bal konfrontuje teksty wizualne (obrazy, grafiki)
z tekstami dyskursywnymi podejmujàcymi ten sam temat. W ten sposób tworzona jest tekstualnoÊç obrazu, poprzez napi´cie pomi´dzy
tym, co obraz pokazuje, a tym, co zawiera jego werbalny pre-tekst,
które to napi´cie aktywizowane jest przez widza110.
Te rozwa˝ania mo˝na odnieÊç, przynajmniej cz´Êciowo, do badania
sztuki krytycznej podejmujàcej problem historii. Warto je oczywiÊcie
w pewien sposób zmodyfikowaç. Bal analizuje Rembrandta jako „tekst
kulturowy”. W odniesieniu do wspó∏czesnych artystów trudno mówiç
o nich jako o tekstach kulturowych, raczej sà oni uczestnikami dyskusji
(tu: o znaczeniach historii). Niemniej jednak warto za Bal podkreÊliç,
aby nie traktowaç artystów jako w∏aÊcicieli sensu dzie∏. Powiada ona,
˝e nie jest wa˝ne, czy artysta chcia∏ odwo∏aç si´ do jakiegoÊ tekstu
czy obrazu, jakà konkretnà myÊl chcia∏ przekazaç widzom, wa˝ne jest
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natomiast, ˝e jego obraz móg∏ (mo˝e) odbiorcom przypominaç jakiÊ inny obraz i budziç zwiàzane z nim skojarzenia. Sens dzie∏a nadawany
jest przez odbiorców/czytelników, równie˝ w konfrontacji z aktualnà
wiedzà i przekazami na dany temat, tym samym mo˝e byç zupe∏nie
niezgodny z intencjami twórcy.
Moje interpretacje mogà byç równie˝ niezgodne z zamierzeniami artystów. Nie znaczy to, ˝e ich samych bagatelizuj´ czy uniewa˝niam ich
g∏osy. Mówi´ przecie˝ o historii artystów — historii, której obrazy i interpretacje przedstawiajà w swojej sztuce. Sà wi´c oni wa˝nymi
uczestnikami dyskusji o znaczeniach przesz∏oÊci. Dlatego te˝ niekiedy
przywo∏uj´ wypowiedzi artystów oraz fragmenty udzielonych przez
nich wywiadów, jako jedne z tekstów, które znaczeniami obudowujà
dyskurs artystyczny. Co ciekawe, wielu z omawianych przeze mnie artystów to równie˝ teoretycy, którzy mi´dzy innymi tworzà w∏asne manifesty oraz komentujà wspó∏czesnà filozofi´ sztuki (Artur ˚mijewski),
a tak˝e wyst´pujà jako badacze czy krytycy twórczoÊci innych artystów (El˝bieta Janicka i Rafa∏ Jakubowicz). Wizualne wypowiedzi tych
artystów, a wi´c ich prace, konfrontuj´ z dyskursem teoretycznym,
mi´dzy innymi z fenomenologià pami´ci Paula Ricoeura111. Korzystam
z myÊli filozofa dotyczàcych mi´dzy innymi pisarstwa historycznego,
bowiem krytycznà sztuk´ o historii traktuj´ jako specyficzny rodzaj tego pisarstwa. Natomiast ze wzgl´du na to, ˝e stawiam w tej ksià˝ce
równie˝ pytanie o „powrót wypartych treÊci”, odwo∏ywaç si´ b´d´ tak˝e do dyskursu psychoanalitycznego. Bliskie sà mi te˝ rozwa˝ania Zygmunta Baumana, Dominicka LaCapry, Giorgio Agambena, Georges’a
Didi-Hubermana mówiàce o potrzebie rozpoznania traumatycznej przesz∏oÊci, zrozumienia tego, co najbardziej z∏owrogie. RównoczeÊnie teorie te wskazujà na wag´ Êwiadectwa, choç w mojej ksià˝ce mówiç b´d´ przede wszystkim o postÊwiadectwach112.
W odniesieniu do teorii intertekstualnoÊci, wa˝na dla moich rozwa˝aƒ jest równie˝ kwestia pre-tekstu, którym jest wczeÊniejsze przedstawienie tematu w innym tekÊcie. Mieke Bal w swojej propozycji interpretacji intertekstualnych skupia si´ przede wszystkim na êród∏ach
literackich b´dàcych pre-tekstem dla obrazów. Relacja mi´dzy obrazowym tekstem a jego pre-tekstem nie musi wi´c wynikaç z zale˝noÊci
genetycznej, jednak˝e Bal interpretuje tekst obrazowy jako rodzaj
odczytania i przepisania/przerobienia êród∏a literackiego na wersj´
alternatywnà, oferujàcà coÊ innego ni˝ jego dyskursywny pre-tekst113.
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W przypadku krytycznej sztuki o historii, tych pre-tekstów pojawia
si´ wi´cej i nie b´dà to wy∏àcznie teksty literackie (mo˝na powiedzieç,
˝e sà one mniejszoÊcià, jeÊli chodzi o sztuk´ wspó∏czesnà). W wi´kszoÊci te prace odwo∏ujà si´ do ró˝nego rodzaju historycznych narracji
i to w∏aÊnie one stajà si´ pre-tekstami. Co wi´cej, te historyczne narracje tworzone przez kultur´ popularnà, jak np. filmy, równie˝ majà
swoje w∏asne pre-teksty, którymi mogà byç narracje naukowe, a tak˝e
pami´tniki, wspomnienia, podania czy nawet historyczne mity. Wreszcie pre-tekstami dla sztuki o przesz∏oÊci mogà byç teksty filozoficzne
czy teksty z zakresu filozofii historii. Dlatego w interpretacji poszczególnych prac b´d´ przywo∏ywa∏a fakty historyczne (jako naÊwietlonà
czy ujawnionà przez dzie∏a histori´ — ram´), ale równie˝ b´d´ odwo∏ywaç si´ do innych dzie∏ sztuki, filmów, fotografii, reporta˝y, a tak˝e
tekstów z zakresu kultury popularnej, które dotyczà podobnej problematyki i mogà byç uznane za interpretacyjne pre-teksty. Poj´cie pretekstu mo˝e byç ponadto rozumiane bardziej dos∏ownie, mówi si´ bowiem o tym, ˝e sztuka staje si´ pretekstem do rozmów o przesz∏oÊci.
Innym, przydatnym dla moich badaƒ poj´ciem, u˝ywanym przez Bal
za teoriami literackimi Jonathana Cullera114, jest „ramowanie” odnoszàce si´ do dynamicznego wytwarzania znaczeƒ w procesie odczytywania. Culler, a za nim Bal dystansujà si´ od tradycyjnego pojmowania kontekstu, który jest wobec dzie∏a zewn´trzny i dany z góry. W zamian pojawia si´ w∏aÊnie propozycja „ramowania” (framing of signs),
miejsca, gdzie w dynamicznym procesie wytwarzane sà znaczenia. Wed∏ug teorii dekonstrukcji, rama jest tym, co si´ zmienia, na jej obszarze nadawane sà wcià˝ nowe znaczenia, zmieniane sensy.
IntertekstualnoÊç „uniemo˝liwia podtrzymywanie tradycyjnych dychotomii w ich dotychczasowych postaciach: tekstu i kontekstu, porzàdków: wewn´trznoliterackiego i zewn´trznoliterackiego, literatury i rzeczywistoÊci”115. W miejsce tego binarnego myÊlenia wchodzi myÊlenie
o utworze (tu: pracy artystycznej) w kategoriach interferencji i splotu
wzajemnych powiàzaƒ. Rama bowiem wy∏amuje si´ kategoriom „wewn´trzne” i „zewn´trzne”, stajàc si´ w ten sposób poj´ciowà aberracjà,
hybrydà, obszarem mediacji pomi´dzy tymi opozycyjnymi kategoriami116.
„Rama” jest wi´c obszarem dynamicznym, który uniemo˝liwia
uchwycenie jednego sensu i znaczenia (wr´cz ten sens i znaczenie jako dane z góry wyklucza). Jak pisze Czekalski: „Gra znaczeƒ, jaka wy41

wiàzuje si´ pomi´dzy s∏owami, tekstami czy obrazami, gra uruchamiana swoistoÊcià formy ich zapisu i w niej ufundowanym podobieƒstwem
jednych znaków-Êladów do drugich, toczy si´, umykajàc kontroli nadrz´dnego, centralnego sensu, który mo˝na by uto˝samiç ze znaczeniowà intencjà (signifié) podmiotu wypowiedzi albo twórcy dzie∏a i w koƒcu doprowadza do nierozstrzygalnoÊci. Znaczenie znaku, o ile jest czytelne, o tyle nie podlega ograniczeniu ze strony êród∏owego znaczonego, mo˝e si´ pleniç w nieskoƒczonoÊç, «dyseminowaç»”117. Nie ma
wi´c znaczenia jako czegoÊ sta∏ego, znaczenie pojawia si´ jedynie
w procesie interpretacji, w akcie poszukiwania znaczeƒ.
Moje przedstawienie wybranych prac artystycznych ma byç nie tyle
rozstrzygni´ciem, czym jest i na czym polega zjawisko sztuki odnoszàcej si´ krytycznie do historii, ile próbà podj´cia z nià dialogu. Chodzi
wi´c o w∏àczenie si´ w cyrkulacj´ znaczeƒ, które sà wytwarzane pomi´dzy pracami, towarzyszàcymi im dyskursami a samà przesz∏oÊcià,
do której si´ odwo∏ujà. Podejmuj´ tu równie˝ prób´ ujawnienia samego procesu wytwarzania i nadawania znaczeƒ historii.

ROZDZIA¸ 2

Historia, pami´ç i sztuka
Reprezentacja, jakà operuje historyk, to w rzeczy samej obecny obraz
rzeczy nieobecnej; lecz sama rzecz nieobecna rozdwaja si´ na znikanie
i istnienie w przesz∏oÊci.
Paul Ricoeur, Pami´ç, historia, zapomnienie
Historia to nazwisko rodowe, rodzice i dzieci, literatura, malarstwo, filozofia… Historia, powiedzmy, jest tym wszystkim naraz. JeÊli dzie∏o sztuki
zosta∏o dobrze wykonane, zawiera w sobie Histori´ (…). Wydawa∏o mi si´,
˝e Historia mo˝e byç dzie∏em sztuki, czego generalnie nikt nie akceptuje,
prócz mo˝e Micheleta.
Jean-Luc Godard, Archéologie du cinéma et mémoire du si¯cle

Podj´cie problemu sztuki i historii prowokuje do postawienia rudymentarnych pytaƒ, czym w ogóle jest historia oraz czym jest sztuka
opowiadajàca o przesz∏oÊci. Pytania te zmuszajà te˝ do namys∏u nad
tym, jaki jest zwiàzek sztuki z historià, co je ze sobà ∏àczy. Sztuka
w zasadzie zawsze powstaje w zwiàzku z przemianami historycznymi,
jednym z jej celów jest „uobecnianie przesz∏oÊci”. Maria Poprz´cka
w eseju „«Wielcy artyÊci», «arcydzie∏a» i inne s∏owa” pisze: „(…) t´sknota — za innym, za obecnoÊcià, za transcendencjà, za tym, co prze∏amuje ludzkà niemo˝noÊç i przekracza doczesnoÊç — rodzi potrzeb´ obcowania ze sztukà, gdy˝ ta pozwala doÊwiadczaç innego i znaleêç si´
gdzieÊ indziej. Nie dlatego, ˝e ofiaruje drogi ucieczki od rzeczywistoÊci, lecz dlatego, ˝e uobecnia, przybli˝a to, co nie jest nam dane, a czego pragniemy, (…) nieobecnych obecnymi czyni, a tak˝e po up∏ywie ca∏ych wieków ukazuje zmar∏ych oczom ˝yjàcych”1. A ze wzgl´du na
moc sztuki, „niemal boskà moc”, o jakiej pisa∏ Leon Battista Alberti2,
a do którego odwo∏uje si´ Poprz´cka w przytoczonych s∏owach, moc
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polegajàcà na uobecnianiu przesz∏oÊci i tych, którzy odeszli, sztuka
staje si´ bliska praktyce przywo∏ywania duchów. T´ metaforycznà relacj´ mi´dzy sztukà a historià mo˝na równie˝ odwróciç, nie tylko sztuka
uobecnia przesz∏oÊç, ale równie˝ przesz∏oÊç zjawia si´ w naszej pami´ci pod postacià obrazów. Na ten fenomen wskaza∏ Paul Ricoeur
w swym monumentalnym dziele na temat fenomenologii pami´ci:
„obecnoÊç, na której zdaje si´ zasadzaç reprezentacja przesz∏oÊci, objawia si´ jako obecnoÊç obrazu”3. Czy wi´c sztuka faktycznie o˝ywia
przesz∏oÊç? Czy jà przechowuje? Czy sztuka s∏u˝y historii czy si´ jej
przeciwstawia? Czy jest jej ilustracjà czy raczej interpretacjà? Do tych
pytaƒ postaram si´ odnieÊç w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u. Mówiàc
o sztuce i historii, uruchamiamy te˝ ca∏y ∏aƒcuch problemów zwiàzanych z poj´ciem „prawdy”, stwarzania iluzji oraz stosunkiem, jaki zachodzi mi´dzy sztukà a prawdà historycznà.
W tym rozdziale chc´ zastanowiç si´ nad podstawowymi poj´ciami
historii i pami´ci oraz wskazaç na obszar, który roboczo okreÊlam jako
histori´ artystów. Jak pisa∏am w poprzednim rozdziale, krytyczna
sztuka o historii wchodzi w relacje z innymi „tekstami” kultury
— z dyskursem historycznym, muzealnym, kultury popularnej oraz innymi „tekstami” artystycznymi. Wybrane przeze mnie prace artystyczne odsy∏ajà do historii, filozofii czy kultury popularnej. Dlatego, aby
móc odczytaç znaczenia historii w sztuce, konieczne jest podejÊcie interdyscyplinarne uwzgl´dniajàce histori´ sztuki, badania nad kulturà
wizualnà, teori´ historii, filozofi´ oraz badania socjologiczne.

dania i przedstawiania przesz∏oÊci4. Jak pisze autorka — „jest to historia, która ho∏duje subiektywizmowi, w narracji ∏amie porzàdek przyczynowo-skutkowy i podejrzliwie traktuje kryterium prawdy, eksperymentuje ze sposobami przedstawiania i stosuje ró˝ne media przekazu,
wÊród których teksty pisane stanowià jedynie pewnà mo˝liwoÊç”5. Dlatego te˝ coraz wa˝niejsza dla tego typu historii staje si´ kultura wizualna. Ta historia si´ga do emocji, empatii i szczeroÊci, sygnalizuje równie˝ lokalizacj´ autora narracji, zaÊ pisarstwo historyczne jest tu cz´sto
traktowane jako pole ideologicznej walki z ró˝nymi formami ucisku.
Tym samym stanowi ona rodzaj krytyki kultury. W odwo∏aniu do
Sigmunda Freuda, Domaƒska wskazuje, ˝e historia niekonwencjonalna
przechowuje to, co z historii akademickiej zosta∏o wyparte, bo uznane
zosta∏o za nienaukowe i nieodpowiadajàce akademickim standardom
uprawiania nauki. I dlatego: „historia niekonwencjonalna jest rebelianckim nurtem w ∏onie historii konwencjonalnej”6. Z drugiej strony, autorka podkreÊla, ˝e tych nurtów nie mo˝na sobie w sposób prosty przeciwstawiaç. Historia jako dyscyplina wch∏ania bowiem niestandardowe podejÊcie do przesz∏oÊci, tym samym regenerujàc si´, odrzuca natomiast
to, co najbardziej ekstremalne, co mog∏oby podwa˝yç jej istnienie7.
Ksià˝ka tej autorki jest próbà przedstawienia niestandardowego podejÊcia do historii i wykazania, ˝e mo˝na jà badaç, odwo∏ujàc si´ m.in. do
przyk∏adów z zakresu sztuki czy architektury.

Pami´ç zbiorowa
Historia niekonwencjonalna
Teoretycy historii wskazujà, ˝e tradycyjna, konwencjonalna historia
wydaje si´ bezradna wobec wyzwaƒ, jakie stawia przed nià wspó∏czesnoÊç. Chodzi mi´dzy innymi o nieumiej´tnoÊç radzenia sobie z nieodleg∏à przesz∏oÊcià, o brak takiego przepracowania przesz∏oÊci, które
nie stroni∏oby od rzeczy bolesnych, a zarazem pozwoli∏o w przysz∏oÊci
ustrzec przed tym, co by∏o z∏e (przed zemstà, nienawiÊcià, konfliktami,
przed odradzaniem si´ mechanizmów, które doprowadzi∏y do Zag∏ady).
Ewa Domaƒska zaproponowa∏a poj´cie „historii niekonwencjonalnej”
na okreÊlenie typu historii odchodzàcej od standardowych sposobów ba44

Niekonwencjonalna historia podkreÊla znaczenie pami´ci. Jacques Le
Goff powiada wr´cz o „rewolucji pami´ci” w nowej historii, która tworzy swe badania w odwo∏aniu do pami´ci zbiorowej8. Historycy zacz´li pos∏ugiwaç si´ poj´ciem wielkich mitologii zbiorowych i w zasadzie
zaproponowali przejÊcie od historii do pami´ci. Ponadto „ca∏y Êwiat
wspó∏czesny pod naciskiem historii bezpoÊredniej, w du˝ej mierze wytwarzanej na bie˝àco przez media, produkuje coraz wi´cej pami´ci
zbiorowych, a historia jest pisana w znacznie wi´kszym stopniu ni˝
kiedyÊ, pod wp∏ywem w∏aÊnie tych pami´ci zbiorowych”9. Badacze
próbujà jednak przeciwstawiç dyskurs historii dyskursowi pami´ci.
Historia w nowo˝ytnym rozumieniu nie by∏a zapisem pami´ci, by∏a
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w stanie wyjÊç poza przywo∏ywanie wspomnieƒ, poznajàc przesz∏oÊç
w sposób ca∏kowicie niezale˝ny od pami´ci, za pomocà êróde∏, które
przetrwa∏y do naszych czasów10.
Pami´ç zbiorowa definiowana jest najcz´Êciej, zgodnie z koncepcjà
„pami´ci kolektywnej” Maurice’a Halbwachsa (1877–1945), jako nieustannie przeobra˝ajàca si´ wiedza stanowiàca organicznà cz´Êç ˝ycia
spo∏ecznego, kszta∏towana wed∏ug zmieniajàcych si´ wcià˝ potrzeb
spo∏ecznych11. Halbwachs dokona∏ prze∏omu w myÊleniu o pami´ci
zbiorowej, zrywajàc z poglàdem Henri’ego Bergsona na temat indywidualnego charakteru pami´ci. Bergson uwa˝a∏, ˝e przesz∏oÊç przechowywana jest w pami´ciach indywidualnych i ta pami´ç poszczególnych
jednostek (jak i podobieƒstwo mi´dzy tym, co pami´tajà ró˝ni ludzie)
jest êród∏em naszej wiedzy o powtarzajàcych si´ zjawiskach wyst´pujàcych w rzeczywistoÊci. Halbwachs dowodzi∏ natomiast, ˝e natura pami´ci jest zbiorowa, ˝e nasze wspomnienia opierajà si´ na wspomnieniach innych ludzi, „na wielkich ramach pami´ci spo∏eczeƒstwa”12. Bowiem, aby mieç dost´p do naszych wspomnieƒ, musimy umieç wyraziç
je s∏owami, a j´zyk i znaczenie s∏ów sà zdeterminowane spo∏ecznie, to
samo dotyczy pami´ci. Halbwachs powiada, ˝e nie ma pami´ci, która
znajdowa∏aby si´ na zewnàtrz ram s∏u˝àcych nam do ustalania i odnajdywania wspomnieƒ13. Ramy te sà oczywiÊcie zmienne, zale˝ne od j´zyka, struktur spo∏ecznych, w których ˝yjemy, spo∏ecznych wartoÊci
obowiàzujàcych w naszej kulturze, a tak˝e konwencji, którymi si´ pos∏ugujemy, dlatego ich zmiany pociàgajà za sobà przemian´ naszych
wspomnieƒ14. RzeczywistoÊç spo∏eczna wp∏ywa wi´c niejako na formatowanie naszej pami´ci, zmusza nas do zapominania niektórych wydarzeƒ oraz do modyfikowania innych. I chocia˝ jesteÊmy przekonani, ˝e
nasze wspomnienia sà dok∏adne, „przypisujemy im znaczenie, jakiego
wtedy w naszych oczach nie mia∏a rzeczywistoÊç”15. Z rozwa˝aƒ Halbwachsa wynika wniosek, ˝e nasza pami´ç, która pozostaje wcià˝ pod
wp∏ywem spo∏ecznych ram, jest nie tyle magazynem, w którym przechowujemy dawne wydarzenia, ale procesem, który konstruuje przesz∏oÊç (Halbwachs mówi o komponowaniu16), dokonuje interpretacji
przesz∏ych wydarzeƒ, nadajàc im okreÊlone znaczenie i wartoÊciujàc
je. Ramy pami´ci sà bowiem zarazem „∏aƒcuchem idei i sàdów”17. Nie
istnieje wi´c czysta, jednostkowa pami´ç — pami´ç tylko i wy∏àcznie
prywatna, bo wszelka pami´ç jest mniej lub bardziej pami´cià zbiorowà, nie ma te˝ nieprzekraczalnych barier mi´dzy naszà przesz∏oÊcià
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osobistà a zbiorowà18. O tej ostatniej Halbwachs pisze, ˝e „nie przechowuje [ona] przesz∏oÊci, lecz odtwarza jà przy pomocy Êladów materialnych, obrz´dów, tekstów, tradycji, które pozostawi∏a, a tak˝e przy
pomocy najÊwie˝szych danych psychicznych i spo∏ecznych — czyli
teraêniejszoÊci”19. Punktem wyjÊcia dla pami´ci zbiorowej jest bowiem
zawsze teraêniejszoÊç. Dlatego te˝ pami´ç zbiorowa zaz´bia si´ z ideami,
wierzeniami spo∏ecznymi, z czego wynika wniosek, ˝e „myÊl spo∏eczna
jest zasadniczo pami´cià, i ˝e ca∏a jej zawartoÊç sk∏ada si´ ze wspomnieƒ zbiorowych — ale ˝e przetrwajà tylko te spoÊród nich wszystkich i tylko tyle z ka˝dego spoÊród nich wszystkich, ile dzi´ki swym
aktualnym ramom spo∏eczeƒstwo mo˝e odtworzyç”20.
W myÊl tych rozwa˝aƒ, pami´ç zbiorowa jest zmienna i dynamiczna, jest te˝ „polem nieustannych spotkaƒ, starç, a tak˝e mieszania si´
obrazów przesz∏oÊci konstruowanych z ró˝nych perspektyw i budowanych z ró˝nych elementów”21. Pami´ç zbiorowa ˝ywi si´ wiedzà historycznà, ale przekszta∏ca jà wed∏ug w∏asnych regu∏22. Ze swej natury
upraszcza, odrzuca to, co nie przystaje do aktualnych potrzeb, nie wnika w przyczyny zjawisk i nie uznaje dwuznacznoÊci23. JeÊli historia
jest nabywaniem i przechowywaniem wiedzy, to pami´ç zbiorowa jest
jej wydobywaniem i wykorzystywaniem24. Równie˝ od Halbwachsa
wzi´te zosta∏o powiedzenie, ˝e historia jest jedna (dà˝y do jednoÊci),
natomiast zbiorowych pami´ci przesz∏oÊci jest tyle, ile grup, które si´
do nich odwo∏ujà i zaw∏aszczajà je na swój u˝ytek25. Zwiàzane sà
z tym konflikty pami´ci, które wydajà si´ niemal niemo˝liwe do rozwiàzania, gdy˝ „ka˝da pami´ç przypisuje sobie wy∏àcznoÊç wiedzy
o tym, co si´ rzeczywiÊcie wydarzy∏o”26.

Pami´ç i historia
Od Maurice’a Halbwachsa pochodzi rozró˝nienie historii i pami´ci.
Jednak˝e ju˝ Fryderyk Nietzsche przeciwstawia∏ u˝ytecznà ˝yciowo
pami´ç, która mówi nam, czym powinniÊmy si´ kierowaç — obcej ˝yciu
historii27. Jako fundamentalnie przeciwstawne sobie poj´cia opisuje
pami´ç i histori´ Pierre Nora, autor poj´cia lieux de mémoire (miejsce
pami´ci). „Pami´ç jest fenomenem wiecznie aktualnym, wi´zami ∏àczàcymi nas z wiecznà teraêniejszoÊcià — pisze Nora — historia stanowi
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natomiast reprezentacj´ przesz∏oÊci”28. Ponadto pami´ç jest afektywna
i magiczna, historia — jest wytworem intelektualnym i Êwieckim. Historia jest krytyczna oraz podejrzliwa wobec pami´ci. Wed∏ug tego
przeciwstawnego myÊlenia, historia dokonuje oddzielenia przesz∏oÊci
od teraêniejszoÊci, posiada przedmiot, lecz nie posiada podmiotu,
wszystkie fakty sà dla niej równowa˝ne i ponadto przekazuje ona
prawd´. Natomiast, jeÊli chodzi o pami´ç, przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç
i przysz∏oÊç tworzà kontinuum, w pami´ci wa˝niejszy jest podmiot ni˝
przedmiot, jest selektywna i wartoÊciuje fakty, przekazuje przede
wszystkim wartoÊci i normy, kategoria prawdy jest tu wtórna. Nale˝y
jednak podkreÊliç, ˝e opozycja ta ma charakter jedynie analityczny29.
W praktyce pami´ç, podobnie jak zapominanie, nierozerwalnie zwiàzana jest z historià, co udowadnia w swoim monumentalnym dziele
Paul Ricoeur30. Broni on pami´ci jako matrycy historii, ale te˝ przeciwstawia si´ kierowanym przeciwko historii roszczeniom pami´ci z jednej
strony, a z drugiej — roszczeniom do redukowania pami´ci do zwyk∏ego przedmiotu historii31. W zamian proponuje on histori´ krytycznà,
w której pami´ç znajduje sens sprawiedliwoÊci. Bo „czym by∏aby fortunna historia, gdyby zarazem nie by∏a pami´cià sprawiedliwà?”32.
Nie ma bowiem oczywistych granic mi´dzy historià a pami´cià spo∏ecznà. Andrzej Szpociƒski33 wskazuje, ˝e wyró˝nia si´ trzy kryteria
odró˝niania pami´ci spo∏ecznej (potocznej) od historii (nauki): kryterium
funkcjonalne (historia jest bezinteresowna, pami´ç s∏u˝y spo∏ecznym celom), kryterium strukturalne (historia operuje czasem linearnym, pami´ç spo∏eczna zak∏ada cyklicznoÊç lub mitycznoÊç czasu), kryterium
poznawcze (historia nastawiona jest na dostarczanie prawdziwej wiedzy o przesz∏oÊci, pami´ç spo∏eczna to wiedza u∏omna, sfa∏szowana,
zmistyfikowana). JeÊli przyjrzeç si´ tym rozró˝nieniom bli˝ej i wziàç
pod uwag´ nowe koncepcje w teorii historii, okazuje si´, ˝e granice
mi´dzy historià a pami´cià spo∏ecznà sà bardziej p∏ynne, ni˝ mo˝na
przypuszczaç. Ponadto, kiedy traktujemy pami´ç spo∏ecznà i histori´ jako przeciwstawne sobie, eliminujemy z obszaru zainteresowaƒ badawczych pytania o relacje mi´dzy historià jako naukà a pami´cià spo∏ecznà, nie zauwa˝amy istniejàcych mi´dzy nimi wspó∏zale˝noÊci. Historii
przypisuje si´ szczególnà rol´ w kulturze, mi´dzy innymi dlatego, ˝e legitymizuje ona wszelkie zapoÊredniczone w niej formy odniesieƒ do
przesz∏oÊci. Te odniesienia majà tym wi´kszà si∏´, im bardziej sà legitymizowane przez nauk´. „Tak jak ˝ycie spo∏eczne historii zale˝ne jest od
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tego, w jakim stopniu i w jakiej mierze staje si´ ona pami´cià spo∏ecznà
(historià ˝ywà), tak i pami´ç spo∏eczna we wszystkich swych przejawach i funkcjach mo˝liwa jest tylko o tyle, o ile zapoÊredniczona jest
w historii i jej prawdziwych relacjach o przesz∏ych zdarzeniach”34.
Pierre Nora, piszàc w latach 1984–1992 o miejscach pami´ci, zauwa˝y∏ poczàtkowo proces przyspieszenia historii, „coraz szybsze zeÊlizgiwanie si´ teraêniejszoÊci w przesz∏oÊç historycznà i ogólne wra˝enie,
˝e wszystko mo˝e zniknàç (…)”35, z czym wià˝e si´ fakt, ˝e pami´ci
w naszych czasach zosta∏o niewiele, ˝e zosta∏a ona rozbita. Twierdzi∏,
˝e miejsce pami´ci coraz bardziej zacz´∏a zajmowaç historia. W eseju
z 1992 roku Nora musia∏ przynajmniej cz´Êciowo zrewidowaç swoje
twierdzenia, zauwa˝ajàc, ˝e czas, w którym ˝yjemy, okreÊliç mo˝na
„czasem pami´ci”. Powiada on, ˝e w ostatnim çwierçwieczu wiele grup
spo∏ecznych i krajów prze˝y∏o g∏´bokà przemian´ stosunku do przesz∏oÊci: „krytyka oficjalnych wersji historii, odkrywanie zepchni´tych
w niepami´ç fragmentów dziejów, rewindykowanie Êladów przesz∏oÊci
wymazanej lub skonfiskowanej, kult korzeni (roots) i rozwój badaƒ genealogicznych, goràczka wszelkiego rodzaju obchodów rocznicowych,
sàdowe rozrachunki z przesz∏oÊcià, mno˝enie si´ najrozmaitszych muzeów (…)”36. To równie˝ waga przypisywana archiwom oraz zainteresowanie dziedzictwem kulturowym. Nora wskazuje na pozytywne oraz
negatywne aspekty tego rozlania si´ po Êwiecie fali pami´ci. Do pierwszych nale˝y „demokratyzacja” historii, jej znaczenie dla emancypacyjnych ruchów mniejszoÊciowych, dla których odzyskiwanie w∏asnej
przesz∏oÊci stanowi cz´Êç afirmacji ich to˝samoÊci. Aspekty negatywne
to przede wszystkim polityczne, turystyczne i handlowe wykorzystywanie pami´ci o przesz∏oÊci, jej instrumentalizacja i banalizacja, a tak˝e
stopniowe zast´powanie badania historycznego przez upami´tnianie,
a historyków — przez Êwiadków i s´dziów. Wskazuje on równie˝, ˝e
nale˝y przeciwstawiç si´ tej nadmiernej „sakralizacji pami´ci”.
JeÊli Nora najpierw wskaza∏ na znikanie pami´ci, a póêniej na to,
˝e ˝yjemy w czasie pami´ci, to nie tyle zaprzeczy∏ on sobie, ile wychwyci∏ w ten sposób jeden z paradoksów naszych czasów, którym jest
„nadmiar pami´ci” i towarzyszàcy mu „nadmiar zapomnienia”37. Mo˝na odnieÊç to stwierdzenie do publicznych sposobów upami´tniania
dawnych wydarzeƒ, uroczystoÊci, muzeów historycznych, gdzie jedne
fakty historyczne ulegajà upami´tnianiu ze wzmo˝onà si∏à, inne pozostajà przemilczane, jeÊli nie wr´cz wyparte. Pami´ç zbiorowa jest pa49

mi´cià instrumentalizowanà politycznie, s∏u˝y legitymizacji w∏adzy
i dlatego wià˝e si´ z zapomnieniem. „Pami´ç i zbiorowoÊç wspierajà
si´ nawzajem: zbiorowoÊç jest noÊnikiem pami´ci, a pami´ç stabilizuje
zbiorowoÊç”38. Pojawia si´ wi´c problem pami´ci wypartej z tego oficjalnego dyskursu, niewygodnej, niechcianej i problematycznej.
Dyskurs pami´ci jest wa˝ny dla historii z jeszcze innego wzgl´du, sà
bowiem wydarzenia, wobec których konwencjonalna historia wydaje
si´ bezradna. Chodzi oczywiÊcie o Zag∏ad´. Dominick LaCapra wskazuje
na granic´ tradycyjnej historii, którà wyznacza Auschwitz, oraz wynikajàcà z tego potrzeb´ wprz´gni´cia w obszar rozwa˝aƒ dyskursu pami´ci. Historia bowiem nie jest w stanie ujàç takich elementów pami´ci
jak uczucie, intensywnoÊç doznawanej radoÊci lub cierpienia czy emocjonalna ocena wydarzenia, nie wie te˝, jak radziç sobie z traumà, która
jest niczym obce cia∏o w pami´ci39. Pojawia si´ tu problem traum, które
istnieç mogà równie˝ w pami´ci zbiorowej, dlatego te˝ tak wa˝ne stajà
si´ pytania o to, co wyparte, zapomniane, nieprzyswojone. W odwo∏aniu
do tekstu Saula Friedländera o granicach reprezentacji dotyczàcych
z jednej strony samego doÊwiadczenia granicznego, jakim by∏a Zag∏ada,
a z drugiej — granic przedsi´wzi´cia pisania historii, która powinna
daç reprezentacj´ tego wydarzenia40, Paul Ricoeur powiada, ˝e „zewn´trzna lub wewn´trzna granica w∏aÊciwa zdarzeniu zwanemu «granicznym» przed∏u˝a swoje skutki w samej reprezentacji i ukazuje jej
granice, to znaczy niemo˝liwà adekwatnoÊç dost´pnych form przedstawiania wobec ˝àdania prawdy bijàcego w sercu ˝ywej historii”41. Wobec wyczerpania si´ form odziedziczonych po realistycznej i narracyjnej
tradycji powieÊciowej i historycznej XIX wieku, nale˝y raczej szukaç
„alternatywnych sposobów ekspresji, ostatecznie powiàzanych z innymi
formami przekazu ni˝ ksià˝ka przeznaczona do czytania: inscenizacja
teatralna, film, sztuka plastyczna”42. Jest to doÊç zaskakujàce stwierdzenie w tej obszernej ksià˝ce, w której filozof zaznacza kilka razy, ˝e
„historia jest od poczàtku do koƒca pisaniem”43 i swojà uwag´ poÊwi´ca w∏aÊnie reprezentacjom tekstualnym44.
Rozwa˝ania Ricoeura nale˝y wi´c uzupe∏niç stwierdzajàc, ˝e historia
jest te˝ obrazem45. Mo˝na te˝ powiedzieç, ˝e sztuka jest cz´Êcià pami´ci zbiorowej, ka˝de wi´c przedstawienie przesz∏oÊci odnosi si´ do aktualnie obowiàzujàcych spo∏ecznych ram pami´ci. Tym samym ka˝de
przedstawienie przesz∏ych wydarzeƒ, nawet to najbardziej konwencjonalne, jest ju˝ zarazem interpretacjà historii oraz jej ocenà (bo na spo50

sób jej widzenia przez artyst´ wp∏ywajà ramy spo∏eczne oraz bliski mu
system przekonaƒ). Z kolei sztuka krytyczna, która odnosi si´ do przesz∏oÊci, wydobywa na jaw konflikty pami´ci, unaocznia je, konfrontujàc
ze sobà ró˝ne punkty widzenia, wskazujàc na rzeczy trudne i nieoczywiste. Sztuka ta poszukuje tego, co wyparte, st∏umione i zapomniane,
problematyzuje same ramy spo∏eczne, jest te˝ krytycznie nastawiona
wobec tradycji, mo˝e wi´c w istotny sposób wp∏ywaç na zmian´ kszta∏tu pami´ci zbiorowej. „Dzisiaj to przede wszystkim sztuka odkrywa
kryzys pami´ci jako temat i znajduje nowe formy, w których dynamika
kulturowego pami´tania i zapominania nabiera wyrazu”46.

Historia historyków, historia popularna
i historia artystów
Stosunek mi´dzy historià a pami´cià rozwa˝any jest mi´dzy innymi
przez Jacques’a Le Goffa (Historia i pami´ç 47) oraz Krzysztofa Pomiana
(Historia. Nauka wobec pami´ci 48). Autorzy piszà o zagro˝eniach dla historii jako dyscypliny zwiàzanych ze wskazanym ju˝ nadmiarem pami´ci i, choç zastrzegajà oni, ˝e przesz∏oÊç jest nieustannie konstruowana
i reinterpretowana49, domagajà si´ zarazem, aby historia pozosta∏a naukà obiektywnà. Le Goff postuluje obiektywnoÊç, bezstronnoÊç pracy
historyka oraz dà˝enie do odkrywania historycznej prawdy (nawet jeÊli
wiemy, ˝e osiàgni´cie tego celu jest niemo˝liwe). Wed∏ug Pomiana zaÊ,
historia musi w pierwszym rz´dzie „odró˝niaç fakty od fikcji”, staç na
zewnàtrz dyskursów to˝samoÊciowych, zachowywaç znamiona historycznoÊci, stosowaç swoistoÊç narracji historycznej, która pozwoli czytelnikowi na sprawdzenie zawartych w niej stwierdzeƒ, a wi´c dotarcie
do dowodów. Obydwu autorom chodzi o obron´ historii naukowej — historii historyków, która zdefiniowana jest przez Pomiana jako „poznanie, interpretacja, pisarstwo, a tak˝e jako instytucja lub ogó∏ wszystkich, którzy si´ nià zajmujà i którzy sà uznawani za historyków”50.
Opracowania te, mimo ˝e zajmujà si´ przede wszystkim historià historyków, sà u˝yteczne dla moich rozwa˝aƒ, wskazujàc na ten obszar,
od którego historia naukowa powinna, wed∏ug nich, si´ odciàç, a jest
to obszar, który wydaje si´ interesujàcy dla artystów. Historycy próbujà wi´c okreÊliç odr´bnoÊç swojej dyscypliny od jej kulturowych czy
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politycznych zastosowaƒ. Le Goff podkreÊla, ˝e istniejà co najmniej
dwie historie: historia pami´ci zbiorowej i historia historyków. „Pierwsza jawi si´ jako z zasady mityczna, zdeformowana, anachroniczna, ale
to ona w∏aÊnie jest prze˝yciem niemajàcego koƒca zwiàzku pomi´dzy
teraêniejszoÊcià a przesz∏oÊcià”51. Chodzi tu o zbiór zjawisk tworzàcych coÊ, co okreÊlane jest ogólnikowo jako kultura historyczna albo
mentalnoÊç historyczna danej epoki52. Mam wra˝enie, ˝e te podzia∏y
sà jednak doÊç iluzoryczne, zaÊ same poj´cia niedostatecznie sprecyzowane. Autorzy piszà bowiem o pami´ci zbiorowej, ÊwiadomoÊci historycznej, mentalnoÊci, o kulturze historycznej, historii nieprofesjonalnej
lub bezpoÊredniej. Wskazujà równie˝ na konsumentów historii, którymi sà czytelnicy prac naukowych, powieÊci historycznych i czasopism,
widzowie filmów i sztuk teatralnych odnoszàcych si´ do przesz∏oÊci,
bywalcy muzeów, zabytków historycznych czy wykopalisk, sà to równie˝ sami historycy. Wszyscy oni oczekujà od historii, „by nie tylko
z rozsàdnà pewnoÊcià ukaza∏a im przesz∏oÊç, lecz nadto, by wyjaÊni∏a
jej cechy swoiste, by odnios∏a je do przyczyn, racji czy czynników, które wówczas dzia∏a∏y, a dziÊ ju˝ nie dzia∏ajà lub które wówczas dzia∏a∏y
w pewien sposób, a dziÊ dzia∏ajà inaczej (…)”53.
Wydaje si´, ˝e te poj´cia powinny byç uporzàdkowane, chocia˝by po
to, aby wyró˝niç mentalnoÊç (ÊwiadomoÊç historycznà, pami´ç) od mediów, które jà utrwalajà, produkujà i przekazujà, oraz ludzi, którzy sà
odbiorcami historii (owi konsumenci historii). Wszystkie te zjawiska
tworzà to, co Bernard Guenée okreÊli∏ jako „kultura historyczna”54,
w sk∏ad której wchodzà takie zjawiska, jak: „zawodowy baga˝” historyków, dost´pne im publikacje, ale równie˝ — ich publicznoÊç, s∏uchacze, czytelnicy. To poj´cie jednak obejmuje w∏aÊciwie wszystko, co
wià˝e si´ z historià. I dlatego, na u˝ytek tej ksià˝ki, proponuj´ dodatkowe podzia∏y, wyró˝niajàc: 1) histori´ profesjonalnà (in. histori´ historyków), 2) histori´ oficjalnà (in. urz´dowà55), 3) histori´ popularnà,
4) histori´ artystycznà (in. histori´ artystów). Wszystkie one wspó∏tworzà ÊwiadomoÊç historycznà oraz zbiorowà pami´ç. WyjaÊnienia
domagajà si´ dwa ostatnie wprowadzone przeze mnie poj´cia.
Mówi´ o historii popularnej w analogii do poj´cia kultura popularna, aby okreÊliç takie interpretacje historii, które pojawiajà si´ w∏aÊnie
w kulturze popularnej, sà to przede wszystkim filmy historyczne, reporta˝e, wspomnienia, fikcje, coraz bardziej popularne rekonstrukcje
historyczne56, gry wojenne57, ale cz´Êciowo równie˝ muzea historycz52

ne58, a tak˝e ró˝nego rodzaju „gad˝ety”, które mo˝na nabyç w tych muzeach.
Wspó∏czeÊnie recepcja historii najnowszej czy szerzej ÊwiadomoÊç
historyczna kszta∏towane sà nie tyle (nie tylko) przez histori´ naukowà, ile w∏aÊnie przez histori´ popularnà (przede wszystkim przez literatur´ oraz filmy fabularne)59. To dzi´ki rozwojowi mediów (fotografii,
fonografii, kina, radia, telewizji, wideo) oraz Êrodkom masowego przekazu w sposób istotny odrodzi∏a si´ wi´ê ludzi z historià60. „Ta rewolucja mediów zdaje si´ umo˝liwiaç ponowne prze˝ycie przesz∏oÊci, ujrzenie ówczesnych scen i us∏yszenie dêwi´ków, jeÊli tylko zosta∏y zarejestrowane, gdy˝ nadajàc przesz∏oÊci wymiar zmys∏owy, którego
przedtem by∏a ona pozbawiona, czyni z niej przedmiot niby-postrzegania (…)”61, stwarzajàc tym samym iluzj´ obcowania z przesz∏oÊcià. Historia popularna staje si´ zarazem noÊnikiem i êród∏em historii. W samej historii coraz wi´ksze znaczenie zyskujà êród∏a audiowizualne, co
przybli˝a do siebie takie dyscypliny, jak historia, historia sztuki, studia kulturowe, filmoznawstwo62, jeÊli chodzi o ich materia∏ badawczy,
a niekiedy te˝ narz´dzia analityczne.
Krzysztof Pomian wskazuje na obecny w naszych czasach obszar tworzenia si´ znaczeƒ historii, odmienny od historii naukowej, który okreÊla
jako „histori´ nieprofesjonalnà”, a który, wed∏ug mnie, lepiej okreÊlaç
mianem historii popularnej. Jest ona tworzona przez pisarzy, dziennikarzy i amatorów, którzy podajà si´ za historyków wspó∏czesnoÊci. Autor
∏àczy „histori´ nieprofesjonalnà” z obszarem pami´ci zbiorowej oraz z zainteresowaniem wspó∏czesnoÊcià63. W innym miejscu zauwa˝a jednak, ˝e
mi´dzy historià profesjonalnà (inaczej: „uczonà”) a nieprofesjonalnà nie
mo˝na wytyczyç Êcis∏ej granicy. „Pisanie przez historyków podr´czników
szkolnych i ksià˝ek dla szerokiej publicznoÊci, ich udzia∏ w programowaniu uroczystoÊci rocznicowych oraz w audycjach radiowych i telewizyjnych — wszystkie te dzia∏ania mieszczà si´ na styku historii uczonej i pami´ci zbiorowej lub lepiej: w przestrzeni nale˝àcej niekiedy do jednej,
niekiedy do drugiej z nich, a niekiedy do obu jednoczeÊnie”64. Tak˝e Le
Goff zauwa˝a, ˝e obecne przejÊcie od historii do pami´ci zbiorowej zwiàzane jest z dominacjà historii bezpoÊredniej wytwarzanej g∏ównie przez
media. Przyczynia si´ do tego równie˝ moda retro, eksploatowana bezwstydnie, jak pisze Le Goff, przez handlarzy pami´ci. Chodzi o to, ˝e pami´ç sta∏a si´ jednym z dobrze sprzedajàcych si´ towarów w kulturze
konsumpcyjnej65. Warto podkreÊliç znaczenie rynku, jeÊli chodzi o relacje
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mi´dzy historià popularnà a profesjonalnà, gdy˝ to, co jest w danej chwili popularne, popyt na okreÊlone tematy, równie˝ wp∏ywa na historyków.
„Wydawcy, tak˝e redakcje czasopism, zamawiajà przede wszystkim takie
materia∏y, które wydajà si´ im interesujàce dla jak najwi´kszej liczby potencjalnych nabywców”66. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e historia popularna
w du˝ej mierze oddzia∏uje na histori´ historyków, a tak˝e na artystyczne
wypowiedzi na temat przesz∏oÊci.
W zaproponowanym przeze mnie podziale wyró˝ni∏am te˝ histori´
artystycznà (in. histori´ artystów), która interesuje mnie najbardziej.
Jak sàdz´, w tej kategorii obok prac artystycznych powinny znaleêç si´
równie˝ literatura (np. literatura Êwiadectwa) czy dramat fabularyzowany. Historia artystyczna dokonuje mediacji znaczeƒ przesz∏oÊci, które
wytwarzane sà przez ró˝ne dyskursy, przede wszystkim dyskurs kulturowy (histori´ popularnà) i polityczny (histori´ oficjalnà). Jest ona czymÊ
pomi´dzy historià historyków a historià popularnà. Histori´ historyków
Paul Veyne definiowa∏ jako opozycyjnà do spo∏ecznej funkcji wspomnieƒ
historycznych, dà˝àcà do prawdy i kierujàcà si´ czystà ciekawoÊcià67.
Historia artystów równie˝ nie jest to˝sama ze spo∏ecznà funkcjà wspomnieƒ historycznych, choç cz´sto odnosi si´ bezpoÊrednio do tego obszaru na zasadzie korespondencji i analizy, dà˝y do idea∏u prawdy (prawdy
dzie∏a, prawdy wypowiedzi), ale u˝ywa przy tym j´zyka fikcji; zaÊ
oprócz ciekawoÊci, kieruje si´ te˝ zaanga˝owaniem w przedmiot swojej
analizy. Ponadto, jeÊli w tradycyjnej historii historyków mamy do czynienia z prymatem wydarzenia68, w historii artystów jest to prymat interpretacji. Sztuka, podobnie jak ca∏a historia nieprofesjonalna, zwraca
si´ przede wszystkim w stron´ oceny faktów z punktu widzenia politycznego, ideologicznego, estetycznego czy etycznego. Nie jest natomiast
a˝ tak bardzo zainteresowana samà pracà badawczà, choç pojawia si´
w sztuce tropienie historii, próba jej odkrywania, przybierajàca niekiedy form´ swego rodzaju badaƒ: archiwalnych, wykorzystujàcych historie
mówione i drobne narracje, poszukujàcych tego, co le˝y pod powierzchnià wspomnieƒ69. Krzysztof Pomian powiada, ˝e „historia odró˝nia fakty od fikcji i utrzymuje, ˝e stwierdza te pierwsze, pozostawiajàc drugie
fantazji artystów”70, ale przecie˝ artyÊci równie˝ zainteresowani sà faktami. Nale˝y wi´c raczej powiedzieç, ˝e sztuka testuje granice mi´dzy
faktami i fikcjà, ukazuje to, co dzieje si´ na ich styku. Próbuje ona wyjÊç
poza dialektyk´ prawdy i fikcji, przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci, pami´ci
i zapomnienia.
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Sztuka daje nam innego rodzaju dost´p do doÊwiadczenia, sfery pami´ci oraz indywidualnych prze˝yç, dlatego pozwala spojrzeç na histori´
jako na obszar konfliktowy, w który wpisywane sà sprzeczne znaczenia.
Prace artystyczne, tak jak teksty literackie w interpretacji Astrid Erll,
mogà przyjmowaç rol´ mediów negocjacji w odniesieniu do konkurencji
pami´ci, tworzàc tym samym rodzaj „przeciw-pami´ci” — „na przyk∏ad
wówczas, gdy przedstawiajà pami´ç grup marginalizowanych lub inscenizujà hierarchie wartoÊci i samooceny inne ni˝ te, które dominujà
w kulturze pami´ci”71. Tym samym przyczyniajà si´ do refleksji nad pami´cià i jej modelami oraz do namys∏u nad samà historià.
W kontekÊcie pora˝ek, a przede wszystkim braku debat na temat
trudnych i bolesnych wydarzeƒ historycznych, sztuka ma szans´ zwróciç uwag´ na te problemy, sk∏oniç nas do zastanowienia si´ i dyskusji
nad przesz∏oÊcià, a tym samym mo˝e przyczyniç si´ do krytycznego jej
przepracowania oraz do „nowego ukierunkowania pozatekstualnych porzàdków wiedzy i hierarchii wartoÊci”72, a w ten sposób mo˝e wp∏ynàç na zmiany kulturowe.

Sztuka jako interpretacja historii
Historia artystyczna zainteresowana jest najbardziej wspó∏czesnoÊcià
oraz niedalekà przesz∏oÊcià. Nie stawia ona pytaƒ o to „jak to by∏o?”,
ale raczej „w jaki sposób jest to przedstawiane?”, „dlaczego jest tak
przedstawiane?”, „dlaczego zosta∏o zapomniane lub przemilczane?”, „jaki wp∏yw majà przedstawienia przesz∏oÊci na nasze myÊlenie o historii?”. Najcz´Êciej zresztà artyÊci nie znajdujà na te pytania odpowiedzi.
Historia artystów spe∏nia∏aby wi´c, przynajmniej cz´Êciowo, postulat
postawiony przez Le Goffa wobec historii historii, która powinna badaç
nie tylko dokonania zawodowych historyków, ale ca∏y zbiór zjawisk
tworzàcych mentalnoÊç historycznà danej epoki73. Chodzi wi´c mi´dzy
innymi o upodobanie do przesz∏oÊci w danej kulturze. Mówiàc zaÊ
o kulturze, warto pami´taç, ˝e nie jest ona jedynie przedstawieniem
czy interpretacjà rzeczywistoÊci. Le Goff w odwo∏aniu do rozwa˝aƒ Edgara Morina74 okreÊla kultur´ „wielkà dostarczycielkà mitów”, która
nie porusza si´ tylko od rzeczywistoÊci do wyobraêni, ale tak˝e w kierunku odwrotnym, dostarczajàc ˝yciu realnemu wyobra˝eniowych
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punktów oparcia, wspó∏tworzàc tym samym obszar identyfikacji75. Autor Historii i pami´ci powiada te˝: „Przedmiotem historii jest w∏aÊnie
ten rozproszony sens przesz∏oÊci, który w wytworach wyobraêni,
a zw∏aszcza w sposobie reagowania na przesz∏oÊç znajduje jeden
z g∏ównych sposobów wyra˝ania rzeczywistoÊci historycznej. Ta historia niebezpoÊrednia nie jest wszak˝e historià historyków, która jako jedyna ma rang´ nauki”76. Mo˝e byç wi´c ona mi´dzy innymi historià artystów, którzy proponujàc swoisty „metadyskurs krytyczno-kulturowy”,
wspó∏kszta∏tujà tworzenie zbiorowych obrazów przesz∏oÊci77.
Mo˝na te˝ zauwa˝yç pewnà zbie˝noÊç pomi´dzy poczàtkiem procesu
ponownego ∏àczenia historii z pami´cià (by∏y one to˝same w czasach
przedpiÊmiennych) a tym, co dzia∏o si´ w samej sztuce oraz tworzeniem
si´ popularnego dyskursu historii. Chodzi oczywiÊcie o wiek XIX, w którym „królowà nauk” by∏a historia, zaÊ w sztuce nastàpi∏ rozkwit malarstwa historycznego. To malarstwo mo˝na traktowaç jako êród∏o historyczne pozwalajàce na poznanie ÊwiadomoÊci historycznej w tamtej epoce, jednak˝e jest ono przede wszystkim równie˝ interpretacjà historii.
W XIX wieku pojawi∏y si´ nowe formy upami´tniania, co mia∏o
oczywiÊcie zwiàzek z tworzeniem si´ nowoczesnego dyskursu narodowego. Dla nowych ruchów narodowych w∏asna historia i w∏asna tradycja sta∏y si´ obowiàzkowym przedmiotem pami´ci, to w∏aÊnie wtedy
zrodzi∏a si´ nowa polityka pami´ci78. Nast´puje laicyzacja Êwiàt i kalendarza, która przyczynia si´ do zwi´kszenia liczby okazji do upami´tniania, a przede wszystkim do spopularyzowania „Êwiàt narodowych”. Upami´tnianie, jak powiada Jacques Le Goff, ma do swej dyspozycji nowe Êrodki: mno˝à si´ monety, medale, znaczki. „Poczàwszy
od oko∏o po∏owy XIX wieku, narody europejskie zalewa nowa fala
posàgów i nowa kultura inskrypcji (pomniki, tabliczki z nazwami ulic,
tablice pamiàtkowe na domach wielkich zmar∏ych)”79. Z kolei rozwój
turystyki owocuje rozwojem handlu „pamiàtkami”. W tym obszarze
spotykajà si´ ze sobà historia, polityka, sztuka, kultura popularna.
Interpretacja historii, która mia∏a miejsce w sztuce historycznej,
równie˝ wiàza∏a si´ z popularyzacjà historii, a tak˝e u˝ywaniem jej do
przekazania okreÊlonych idei, prawd moralnych, pocieszania i pouczania. Sztuka w XIX wieku mia∏a charakter intelektualny, a idea∏em malarza by∏ „uczony”, doctor pictor, który powinien byç erudytà obeznanym w historii, a tak˝e w literaturze. Sztuka odwo∏ywa∏a si´ do tego,
co podnios∏e i wielkie w dziejach, dokonywa∏a „alegoryzowania” histo56

rii. „Wypadki historyczne mia∏y byç (…) traktowane w sposób idealizowany. Powodem dla przedstawienia wydarzeƒ historycznych by∏o prawie zawsze ich znaczenie jako przyk∏adu: konfliktu moralnego, bitewnego zwyci´stwa, rozwiàzania politycznego itp. Spe∏nienie tego warunku by∏o najistotniejsze, a faktyczny obraz wypadków mia∏ znaczenie
drugorz´dne”80. Tote˝ malarstwo historyczne rzàdzi∏o si´ tymi samymi
prawami co ka˝da sztuka popularna: „Obraz musia∏ silnie dzia∏aç na
emocje i byç ∏atwo zrozumia∏y (…). Musia∏ byç jak interesujàcy spektakl: a wi´c groza, skandal, mi∏oÊç, ∏zy”81. Tym emocjom publicznoÊç
mia∏a si´ poddaç, aby przybli˝yç si´ do protagonistów tych historycznych obrazów, zidentyfikowaç si´ z nimi, jakby zobaczyç ich z bliska,
zobaczyç ich w centrum historycznych wydarzeƒ.
To, co liczy∏o si´ najbardziej w malarstwie historycznym, to wypadek historyczny, jedyny, niepowtarzalny, dlatego przedstawiano to, co
szczególne, w∏aÊciwe danej epoce, krajowi, obyczajowi. Wiàza∏o si´ to
z konstruowaniem historii w odniesieniu do konstytuujàcych si´ w tym
czasie nowoczesnych dyskursów narodowych. Malarstwo historyczne
bazowa∏o na przedstawianiu wybitnych jednostek. Wynika∏o to mi´dzy
innymi z g∏´bokiego przekonania o ich roli w ˝yciu spo∏eczeƒstw. „Ukazywanie historii poprzez dzia∏ania wielkich ludzi by∏o w XIX wieku najbardziej powszechnym sposobem prezentowania dziejów. Kult wielkich
ludzi znalaz∏ te˝ wyraz w typowo dziewi´tnastowiecznej formie — w pomnikach. (…) Wówczas ka˝de francuskie miasteczko chcia∏o mieç swojà
Joann´ d’Arc, szwajcarskie — Wilhelma Tella, niemieckie — swego
Bismarcka, a póêniej tak˝e polskie — swego KoÊciuszk´”82. Wed∏ug tej,
pokrótce przywo∏anej za Marià Poprz´ckà, charakterystyki, mo˝na powiedzieç, ˝e sztuka historyczna XIX wieku wchodzi∏a w zakres historii
popularnej, wspó∏tworzàc jej znaczenia. Bardzo wa˝na wydaje mi si´ ta
dwoistoÊç sztuki, a mianowicie to, ˝e aspirowa∏a ona do swego rodzaju
„naukowoÊci”, ale zarazem opowiada∏a o historii w sposób bliski regu∏om rodzàcej si´ wtedy kultury popularnej.
Autorzy opracowaƒ historycznych, mówiàc o historii przedstawieƒ,
chcà traktowaç êród∏a artystyczne jako êród∏a historyczne sensu stricte 83. Jednak traktowanie ich jedynie jako êróde∏ usuwa w cieƒ najbardziej interesujàcà kwesti´, ˝e wyobra˝enia artystyczne (i to nie tylko
wspó∏czesne) same w sobie sà równie˝ interpretacjà historii. Sztuka
bioràca za temat przesz∏oÊç nie pe∏ni roli s∏u˝ebnej wobec historii i pami´ci, jest raczej samodzielnà wypowiedzià na temat przesz∏oÊci, swo57

istà wersjà historii. Sztuka, tak jak historia, konstruuje obrazy przesz∏oÊci, a zarazem poddaje je krytycznej refleksji. W odniesieniu do
rozwa˝aƒ Astrid Erll na temat literatury jako medium pami´ci zbiorowej, mo˝na powiedzieç, ˝e sztuka pe∏ni podwójnà funkcj´: kszta∏towania pami´ci oraz refleksji nad nià, zarazem jà odzwierciedla, jak i projektuje84. Prace artystyczne, tak jak teksty literackie „mogà wytwarzaç
nowe Êwiaty wyobra˝eniowe, które jednak nawiàzujà do symbolicznego
Êwiata znaczeniowego danej kultury pami´ci. Mogà tak˝e podawaç
w wàtpliwoÊç istniejàce narracje pami´ci, dekonstruowaç je lub wyraênie przeformu∏owywaç, kontrolujàc w ten sposób obrazy historii, struktury wartoÊci oraz wyobra˝enia o Sobie i Innych”85.

Historia i pami´ç a w∏adza
Autorzy piszàcy o pami´ci wskazujà na wojny o pami´ç, mechanizmy
manipulowania nià, jej ideologizacj´, wprz´gni´cie pami´ci zbiorowej
do legitymizacji w∏adzy. Zauwa˝ajà, ˝e pami´ç jest nie tylko zdobyczà
pozwalajàcà na okreÊlanie to˝samoÊci, ale te˝ narz´dziem i celem w∏adzy86. „Pami´ç podda∏a si´ procesom ideologizacji i okaza∏a si´ tak samo dyspozycyjna (a mo˝e i bardziej), jak krytykowana przez nià historia. Polityka pami´ci sta∏a si´ uprawianà przez nowà w∏adz´ politykà
Historii”87. Historia, jak ka˝da wiedza, podlega kontroli w∏adzy, umacnia jà i wspó∏kszta∏tuje, co dobitnie wyrazi∏ ju˝ Michel Foucault, piszàc, ˝e w spo∏eczeƒstwach demokratycznych „ekonomia polityczna”
prawdy jest zeÊrodkowana na formie naukowego dyskursu oraz na instytucjach, które go produkujà; jest zarazem przedmiotem sta∏ego zainteresowania gospodarki i polityki88. Pami´ç jest u˝ywana i manipulowana przez histori´ oficjalnà wspó∏tworzonà przez rzàdzàcych oraz
media89. Paul Ricoeur pisze o umyÊlnych nadu˝yciach pami´ci, które
majà miejsce, gdy „pami´ç zostaje uzbrojona przez histori´ «autoryzowanà», histori´ oficjalnà i publicznie celebrowanà”90. Tej pami´ci
w historii oficjalnej nieod∏àcznie towarzyszy zapomnienie.
Pewnym problemem w przywo∏ywanych przeze mnie rozwa˝aniach,
który wydaje si´ ma∏o sprecyzowany, jest ukryte za∏o˝enie o dualizmie
odgórnie i oddolnie tworzonej pami´ci zbiorowej. Ten drugi rodzaj pami´ci okreÊla si´ niekiedy w odwo∏aniu do rozwa˝aƒ Foucaulta o prze58

ciw-historii jako przeciw-pami´ç91 lub kontr-pami´ç92. „Motywem
przeciw-pami´ci, której nosicielami sà zwyci´˝eni i uciÊnieni, jest delegitymizacja stosunków w∏adzy, odczuwanych jako opresyjne”93.
W ramach pami´ci zbiorowej spotykajà si´ wyobra˝enia narzucane
przez histori´ oficjalnà (m.in. edukacj´ historycznà, instytucje, Êwi´ta
narodowe czy te˝ coÊ, co okreÊla si´ jako polityk´ historycznà) oraz
opowieÊci przekazywane ustnie, nieoficjalne czy tworzone przez kultur´ popularnà. Warto pami´taç o tym, ˝e „wewnàtrz ka˝dej zbiorowoÊci
mamy, a w ka˝dym razie mo˝emy mieç do czynienia z dwoma rodzajami pami´ci zbiorowej. Z oficjalnie uznawanà i przekazywanà przez oficjalne Êrodki przekazu, zwanà niekiedy instytucjonalnà [tu pisz´ o niej
jako o historii oficjalnej — IK], oraz takà, która istnieje poza tym oficjalnym obiegiem i zawiera treÊci niekiedy drastycznie ró˝niàce si´ od
treÊci tej pierwszej”94.
Jednak przeciwstawianie sobie oficjalnej pami´ci — przeciw-pami´ci, a tak˝e traktowanie pierwszej jako zwiàzanej z w∏adzà, a drugiej
jako pozbawionej w∏adzy jest du˝ym uproszczeniem. Nale˝y bowiem
pami´taç o teorii w∏adzy rozproszonej Michela Foucaulta95, który
wskaza∏, ˝e stosunki w∏adzy pojawiajà si´ we wszystkich dyskursach.
Te dwa rodzaje pami´ci wzajemnie na siebie oddzia∏ywajà; zapomnienie, które istnieje w pami´ci oficjalnej, mo˝e wzmacniaç pami´tanie
w pami´ci nieoficjalnej. Nie musi byç te˝ tak, ˝e historia oficjalna ma
wi´kszà si∏´ ni˝ pami´ç oddolna. O sile pami´ci oddolnej i ograniczonej
w∏adzy polityki historycznej pisze Krzysztof Pomian w odniesieniu do
miejsc pami´ci. Powiada on, ˝e utrzymanie tych miejsc w pami´ci nast´puje cz´Êciej dzi´ki spontanicznym zabiegom ani˝eli rozmyÊlnym
dzia∏aniom w∏adz. Nie zdarzy∏o si´ bowiem, „by odgórna decyzja powo∏a∏a miejsce pami´ci, które by pozosta∏o ˝ywotne d∏ugo po odsuni´ciu
jej autorów od w∏adzy. Znane sà natomiast liczne miejsca pami´ci, które powsta∏y i utrzyma∏y si´ bez poparcia w∏adz, a cz´sto nawet wbrew
ich woli”96. Dlatego te˝ polityki historyczne, jak zauwa˝a Pomian, pr´dzej czy póêniej koƒczà si´ zupe∏nym fiaskiem. Pami´ç oddolna, przeciw-pami´ç dysponuje wi´c równie˝ silnà w∏adzà.
Tak˝e dyskurs naukowy (historia historyków) nie jest wolny od
wp∏ywów w∏adzy, w tym — w∏adzy politycznej. Bywa bowiem tak, ˝e
historia historyków powstaje pod wp∏ywem aktualnych zapotrzebowaƒ
w∏adzy, która domaga si´ zbadania okreÊlonych tematów (np. zbrodnie
sowieckie badane w Polsce po 1989 roku), która kszta∏tujàc swà polity59

k´ historycznà, zg∏asza konkretne potrzeby i oczekiwania, wspierajàc
finansowo instytucje prowadzàce badania historyczne, a niekiedy takie
instytucje powo∏ujàc do ˝ycia (np. Instytut Pami´ci Narodowej), a tak˝e
budujàc muzea historyczne, pomniki upami´tniajàce okreÊlone wydarzenia, organizujàc obchody rocznicowe konkretnych wydarzeƒ. Historycy nie dzia∏ajà wi´c w pró˝ni, nie sà odci´ci od obszaru szerokich
oczekiwaƒ zg∏aszanych przez w∏adz´ paƒstwowà, a paƒstwo, finansujàc
ich badania, steruje konkretnymi procesami, nie pozwalajàc im w gruncie rzeczy na zachowanie pe∏nej niezale˝noÊci97. To samo zresztà dotyczy te˝ artystów, na których nie cià˝à mo˝e tak bardzo oczekiwania
w∏adzy98, ale którzy te˝ zale˝ni sà od paƒstwa poprzez system finansowania sztuki99. Oczekiwania w∏adzy paƒstwowej w bardzo du˝ym stopniu oddzia∏ywajà równie˝ na histori´ popularnà (tu wspomnieç mo˝na
chocia˝by o filmach historycznych finansowanych przez paƒstwo). Z kolei muzea, pomniki, Êwi´ta i uroczystoÊci rocznicowe, a tak˝e historia
popularna sà tym, co oddzia∏uje na pami´ç zbiorowà.
Jest to wi´c skomplikowana siatka w∏adzy, z której nie ma mo˝liwoÊci ucieczki. Warto jednak t´ sytuacj´ analizowaç i poddawaç krytyce. Mo˝e byç to jeden z postulatów stawianych przed artystami, którzy, choç równie˝ tkwià w tej siatce w∏adzy, majà jednak du˝o wi´kszà swobod´ w wyra˝aniu swoich poglàdów i opinii. Ponadto, ukazujàc
pami´ç zbiorowà jako obszar konfliktów, zmuszajà do namys∏u nad
kwestià oddzia∏ujàcych na nià struktur w∏adzy.
Nie jest wi´c tak, ˝e dyskurs oficjalnej historii jest dyskursem w∏adzy, a dyskurs sztuki jest w∏adzy pozbawiony. Trzeba raczej uznaç, ˝e
sztuka tak˝e jest dyskursem, w którym ujawniajà si´ zarówno stosunki
w∏adzy, jak i treÊci zwiàzane z oporem oraz strategiami subwersywnymi. Równie˝ sztuka ma swoje „bia∏e plamy” i obszary przemilczeƒ. Kierujàc swoje ostrze krytyczne w stron´ historii oficjalnej (urz´dowej),
artyÊci krytyczni w Polsce mówià albo o tym, co jest przez histori´ oficjalnà traktowane marginalnie (np. kwestie Zag∏ady oraz polskich przewin wobec ˚ydów), albo te˝ krytykujà oficjalne sposoby upami´tniania
(np. Muzeum Powstania Warszawskiego). ArtyÊci pomijajà wi´c te obszary historii, które cieszà si´ szczególnym zainteresowaniem paƒstwa.
Prezentujà oni krytyk´ historii oficjalnej czy wr´cz „polityki historycznej”, krytyk´ wyra˝anà raczej z pozycji lewicowych100.
Aleksander Smolar w tekÊcie „W∏adza i geografia pami´ci” definiuje polityk´ historycznà jako wol´ Êwiadomego oddzia∏ywania przez
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czynniki polityczne na pami´ç i to˝samoÊç zbiorowà, zaÊ model polityki
historycznej uprawiany w Polsce po 2005 roku okreÊla jako „polityk´
zimnej wojny domowej”101. Samo poj´cie „polityka historyczna” zosta∏o zapo˝yczone przez polskich polityków prawicy od Niemców, gdzie ta
polityka oznacza∏a jednak coÊ diametralnie innego, by∏a bowiem narz´dziem walki z mentalnymi pozosta∏oÊciami nazizmu i s∏u˝y∏a propagowaniu takich wartoÊci, jak: indywidualizm, tolerancja, otwartoÊç na
innych, krytyczny stosunek do narodowego dziedzictwa, by∏a wi´c narz´dziem kszta∏towania demokratycznych postaw102. W Polsce natomiast s∏u˝y ona przede wszystkim umacnianiu wspólnoty narodowej
i poczucia dumy z przesz∏oÊci. Polityka historyczna w Polsce, w za∏o˝eniach swych autorów, wzmacniaç ma narodowà to˝samoÊç i tworzyç
nowoczesny j´zyk dumy narodowej, jak okreÊli∏ to Dariusz Gawin103.
Jednak narodowa duma bardzo cz´sto jest tym w∏aÊnie, co hamuje
dyskusj´ o sprawach niewygodnych i wstydliwych. W tym dyskursie
pluralizm pami´ci widziany jest jako zagro˝enie dla narodu polskiego104. Smolar uwa˝a, ˝e w Polsce polityka historyczna sta∏a si´ odpowiedzià na pragmatyzm i indywidualizm, ale równie˝ na szok odkrycia
zbrodni w Jedwabnem, czyli tym samym zakwestionowanie mitu Polski wiecznie sprawiedliwej, heroicznej i cierpiàcej105. Konstruowanà
przez t´ polityk´ pami´ç Robert Traba okreÊla jako „hegemonialnà”,
która jakoby jest pami´cià „wszystkich Polaków”, definiowanych jako
monolityczny naród106.
Sztuka odzwierciedla te polityczne napi´cia, analizuje je i dekonstruuje, ale zarazem równie˝ je tworzy. Wielokrotnie spotka∏am si´
z zarzutami stawianymi przez osoby o poglàdach raczej prawicowych,
˝e sztuka krytyczna odwo∏ujàca si´ do przesz∏oÊci mówi prawie wy∏àcznie o Zag∏adzie (co zresztà jest nieprawdà), milczy natomiast o radzieckich gu∏agach i innych zbrodniach sowieckich (czemu zaprzeczyç
nie mo˝na, gdy˝ faktycznie artyÊci bardzo rzadko odnoszà si´ do „archipelagu gu∏ag”107). Nie mo˝na bagatelizowaç tych zarzutów, gdy˝, jak
sàdz´, ta sztuka nieÊwiadomie przyczynia si´ równie˝ do antagonizowania ró˝nych wizji historii, obecnych w polskiej rzeczywistoÊci spo∏eczno-politycznej.
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Historia a prawda
Jak ju˝ zosta∏o powiedziane, ani historycy, ani artyÊci nie sà w pe∏ni
niezale˝ni, do niezale˝noÊci powinni jednak dà˝yç. W pewnym sensie
mo˝e wydaç si´ to paradoksalne, podobnie jak wskazanie Jacques’a Le
Goffa, ˝e jedynà normà dla historyka powinna byç prawda, gdy˝
„nadu˝ycia w historii majà miejsce wy∏àcznie wtedy, kiedy historyk
sam staje si´ czyimÊ stronnikiem, politykiem albo s∏ugusem w∏adzy
politycznej”108. Z drugiej strony, dziÊ ju˝ truizmem jest stwierdzenie,
˝e nie mo˝emy powiedzieç, „jak to w∏aÊciwie by∏o”, ukazaç zdarzeƒ,
„tak jak rzeczywiÊcie mia∏y miejsce”, u˝ywajàc okreÊleƒ Leopolda
Rankego, który postawi∏ takie zadanie przed pozytywistycznà historià109. Historia stawia nas przed paradoksalnà sytuacjà: bo jak mo˝emy przedstawiç przesz∏oÊç, której ju˝ nie ma?110 Jak pisa∏ Walter
Benjamin: „prawdziwy obraz przesz∏oÊci umyka obok. Przesz∏oÊç mo˝na uchwyciç tylko jako obraz, który w chwili swej rozpoznawalnoÊci
w∏aÊnie rozb∏yska na wieczne po˝egnanie”111.
A jednak sztuka odnosi si´ do obrazów przesz∏oÊci, na swój sposób
stara si´ je rekonstruowaç i dekonstruowaç. Jest j´zykiem fikcji, ale
u˝ywanym do mówienia o (historycznej) prawdzie. Dlatego istotne sà
tu kwestie wyobraêni, interwencji artystycznej, narracji, interpretacji
historycznej itp. Jednak˝e w ˝adnym z tych przypadków nie chodzi
o kwestionowanie faktów historycznych, ale o pytanie, jak mo˝na je
opisaç za pomocà fikcyjnych narracji lub takich narracji, które rozbijajà opozycj´ mi´dzy fikcjà a prawdà, czynià jà problematycznà. Historycy nieraz zastanawiali si´ ju˝ nad u˝ytecznoÊcià korzystania z fikcji,
w tym np. z literatury112. Jednak˝e ich zainteresowanie twórczoÊcià literackà czy te˝ filmem113 bierze si´ raczej z próby odpowiedzi na pytanie, czy dzie∏o (literackie lub filmowe) mo˝na traktowaç jako êród∏o
historyczne; mnie natomiast interesuje przede wszystkim odpowiedê
na pytanie, na ile dzie∏o (tu: plastyczne) samo w sobie jest interpretacjà historii, jest szczególnym przedstawianiem przesz∏oÊci?
JeÊli przyjm´ tez´, ˝e tak jest, nie mog´ uciec od pytania o prawd´
historycznà. Historia stanowi wyzwanie dla postmodernizmu z jego
upadkiem „wielkich narracji” oraz przyjmowanà przez teoretyków relatywizacjà prawd nauki. To wyzwanie to rozwiàzanie paradoksu, zwiàzanego z tym, ˝e z jednej strony nie wierzymy ju˝ w „obiektywnà
prawd´”, ale z drugiej uwa˝amy, ˝e nie mo˝na zaprzeczaç faktom hi62

storycznym. Wed∏ug niektórych historyków jedynym kryterium historii
wcià˝ pozostaje prawda. Wià˝e si´ z tym postulat obiektywizmu historycznego, który „budowany jest stopniowo, poprzez nieustanne rewizje
prac historycznych, poprzez ˝mudne, stopniowe poprawianie i prostowanie, poprzez gromadzenie prawd cz´Êciowych”114. Odrzucone zostaje
jednak poj´cie prawdy w klasycznym rozumieniu, a wi´c, ˝e prawda
jako cel badania historycznego jest osiàgalna, raczej zwraca si´ uwag´
na znaczenie samego dà˝enia do jej osiàgni´cia. Chodzi te˝ raczej
o prawd´ pragmatycznà (w sensie pluralizmu prawd), a wi´c o to, aby
wyniki badaƒ historycznych by∏y przede wszystkim empirycznie adekwatne, dobre, akceptowalne dla ró˝nych celów i koherentne115.
O tym problemie piszà tak˝e Joyce Appleby, Lynn Hunt i Margaret
Jacob w ksià˝ce pod tytu∏em: Powiedzieç prawd´ o historii116. Autorki koncentrujà si´ na pytaniu o u˝ytecznoÊç historii dla wspó∏czesnoÊci, o to, „co takiego mo˝e cz∏owiek wiedzieç o przesz∏oÊci, co pomog∏oby mu lepiej zrozumieç teraêniejszoÊç”117. Wed∏ug autorek wa˝na jest
kwestia odpowiedzialnoÊci za dziejopisarstwo. Dowodzà one, ˝e osiàgni´cie prawdy o przesz∏oÊci, nawet jeÊli nie absolutnej, jest mo˝liwe
i warte trudu. Przesz∏oÊç jest bowiem czymÊ poznawalnym. PodejÊcie
to okreÊliç mo˝na jako racjonalne, jako prób´ znalezienia „z∏otego
Êrodka” dla wspó∏czesnych metod badania historii. Z jednej strony, autorki akceptujà potrzeb´ sceptycyzmu, zw∏aszcza aprobujà badania,
które po∏o˝y∏y fundamenty pod wielokulturowe podejÊcie do ludzkich
dziejów: „Sceptycyzm jest zarówno postawà filozoficznà, jak i stosunkiem do wiedzy. Od czasów greckich pewna doza sceptycyzmu wobec
twierdzeƒ pretendujàcych do prawdy stanowi∏a zach´t´ do jej poszukiwaƒ”118. A z drugiej strony odrzucajà one cynizm i nihilizm towarzyszàcy wspó∏czesnemu relatywizmowi. Odrzucajà relatywizm, gdy˝ jego
„owocem jest powszechny brak przekonania, i˝ osiàgni´cie prawdy jest
mo˝liwe, a nawet, ˝e coÊ takiego jak prawda istnieje”119.
Dobitnym przyk∏adem relatywizmu historycznego sà pojawiajàce si´
na marginesach nauk historycznych próby zaprzeczenia Zag∏adzie, które, jak warto podkreÊliç, pojawià si´ równie˝ w Polsce120. To zjawisko
okreÊlane jest jako negacjonizm historyczny. Jak pisze Natalia Shineaeva: „Negacjonizm jest promowany przez niewielkà, ale za to silnie
powiàzanà mi´dzynarodowo, grup´ historyków amatorów i dzia∏aczy
politycznych. G∏ównym celem tak zwanego »rewizjonizmu historycznego« (jak sami chcà si´ nazywaç jego autorzy) jest kwestionowanie
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i wyÊmiewanie historii oraz cierpieƒ ˚ydów podczas wojny”121. W Polsce u˝ywa si´ równie˝ poj´cia „k∏amstwa oÊwi´cimskiego”, zaÊ Piotr
Forecki wskazuje na wyst´powanie obok negacjonizmu, dyskursu rewizjonizmu: „O ile bowiem dyskurs negacjonistyczny opiera si´ w∏aÊnie na negacji samego faktu Zag∏ady, to formu∏a dowodzenia rewizjonistów jest znacznie bardziej z∏o˝ona i posiada wiele odcieni. Dyskurs
rewizjonistyczny sprowadza si´ do prób ró˝nego rodzaju relatywizacji,
umniejszeƒ i przekszta∏ceƒ czynionych w ramach historii i pami´ci
o Zag∏adzie”122. Ten dyskurs okreÊlany jest te˝ jako „zabójstwo pami´ci”123. Sà to dyskursy skrajne, ahistoryczne i radykalnie prawicowe
i nie chodzi mi o to, aby w∏àczaç je do rozwa˝aƒ na temat historycznych interpretacji, ale aby wskazaç na potrzeb´ podtrzymania poj´cia
„historycznej prawdy” oraz zwiàzane z tym kwestie etyczne.
O problemach z definiowaniem prawdy pisa∏a mi´dzy innymi Hannah Arendt124, wskazujàc m.in. na „prawd´ rzeczowà”, która ma zwiàzek z innymi ludêmi, dotyczy wydarzeƒ i okolicznoÊci, w których jest
zamieszanych wielu ludzi i zostaje ustalana przez Êwiadków. Ale
Arendt zada∏a te˝ pytanie — jak oddzieliç takà prawd´ od opinii i interpretacji? „Czy˝ pokolenia historyków i filozofów nie dowiod∏y niemo˝noÊci ustalenia faktów bez interpretacji, skoro najpierw trzeba je
wy∏owiç z chaosu zwyk∏ych zdarzeƒ (a zasadami wyboru z pewnoÊcià
nie sà dane rzeczowe) i uformowaç w relacj´, o której dopiero z pewnej perspektywy mo˝na b´dzie powiedzieç, ˝e nie ma nic wspólnego
z poczàtkowym zdarzeniem?”125. Ale, jak powiada filozofka, chocia˝ te
dylematy sà czymÊ realnym, nie przeczà one istnieniu materii rzeczywistoÊci ani nie mogà usprawiedliwiaç historyka dowolnie manipulujàcego faktami. „Nawet jeÊli zgodzimy si´, ˝e ka˝de pokolenie ma prawo
do napisania w∏asnej wersji historii, to tylko przyznajemy, ˝e ma prawo do przedstawienia faktów zgodnie z w∏asnym punktem widzenia,
ale nie do naruszania samej materii rzeczywistoÊci”126.
W odniesieniu do problemu prawdy i jej przekazywania u˝yteczne
mogà byç równie˝ rozwa˝ania George’a Kublera zawarte w napisanej
ju˝ w 1962 roku ksià˝ce Kszta∏t czasu. Uwagi o historii rzeczy127. Autor, stawiajàc przed historykiem zadanie sportretowania „kszta∏tu czasu”, zastanawia∏ si´ m.in., czym jest wiedza historyczna i jaka jest
mo˝liwoÊç jej przekazania. Ta wiedza sk∏ada si´, wed∏ug Kublera,
z przekazów, w których nadawca, sygna∏ i odbiorca stanowià elementy
zmienne, os∏abiajàce stabilnoÊç informacji. „Poniewa˝ w zwyk∏ym pro64

cesie historycznego przekazywania odbiorca znaku staje si´ z kolei
nadawcà (np. odkrywca dokumentów, a nast´pnie ich edytor), wolno
nam potraktowaç ich obu jako przekaêniki i objàç wspólnà kategorià.
Ka˝dy przekaênik stanowi potencjalnà mo˝liwoÊç deformacji pierwotnego sygna∏u — niektóre szczegó∏y mogà mu si´ wydaç nieistotne i zostajà pomini´te, inne zostajà przesadzone, gdy˝ ich waga wzrasta poprzez relacj´ do zdarzeƒ wspó∏czesnych momentowi przekazywania”128. Mo˝na wi´c mówiç o deformacji kszta∏tu czasu. Ka˝dy przekaênik Êwiadomie lub nieÊwiadomie deformuje sygna∏ w zale˝noÊci od
swej historycznej pozycji, zainteresowaƒ czy nawet charakteru (mo˝na
tu dopowiedzieç: jeden historyk b´dzie podkreÊla∏ znaczenie elementów tradycyjnych, inny znaczenie nowoÊci — jest to wa˝ne, gdy˝ pokazuje, ˝e sposób tworzenia wiedzy historycznej nigdy nie jest w pe∏ni
obiektywny). „Przekaênik transmituje z∏o˝ony sygna∏, na który oprócz
informacji w formie, w jakiej zosta∏a odebrana, sk∏ada si´ tak˝e cz´Êç
impulsów wynikajàcych z samego przekaênika. Tote˝ historyczne przywo∏anie faktu nigdy nie mo˝e byç kompletne ani nawet ca∏kowicie poprawne, gdy˝ informacja jest deformowana przez kolejne przekaêniki.
Warunki transmisji nie sà jednak a˝ tak wadliwe, by wiedza historyczna by∏a w ogóle niemo˝liwa”129. W odniesieniu do tych rozwa˝aƒ, mo˝na powiedzieç, ˝e artyÊci równie˝ przekazujà pochodzàce z przesz∏oÊci
sygna∏y, bardziej jednak wnikajà oni w sam proces ich transmisji, próbujàc uchwyciç zniekszta∏cenia, pomini´cia, deformacje. W zasadzie
mniej interesuje ich kszta∏t czasu (ten jest domenà historyków), ile
w∏aÊnie jego deformacje (dokonywane np. przez histori´ oficjalnà lub
popularnà). Dodatkowo artyÊci wprowadzajà do tego obrazu w∏asne deformacje, które niekiedy dzia∏ajà jako rodzaj wirusów. O metaforze wirusa w odniesieniu do sztuki krytycznej pisa∏ Jacek Zydorowicz, ˝e
mo˝na jà odnieÊç zarówno do taktyki sztuki, jak i jej celu, jakim jest
„wejÊcie w jakiÊ system na jego regu∏ach, aby odnaleêç i wykorzystaç
s∏abe punkty, nieciàg∏oÊci i antynomie, aby skompromitowaç go od
Êrodka”130. A wirus zawsze jest tym, co uÊwiadamia, jak funkcjonuje
system (tu: historia).
W odniesieniu do sztuki, której tematem jest przesz∏oÊç, Dominick
LaCapra proponuje poj´cie „roszczenia prawdziwoÊciowego”, które
zw∏aszcza dotyczyç powinno sztuki odnoszàcej si´ do wydarzeƒ ekstremalnych, takich jak Zag∏ada, które wcià˝ w szczególny sposób nas dotyczà. „Mo˝na argumentowaç, ˝e narracje fikcjonalne mogà równie˝
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wnosiç roszczenia do prawdziwoÊci na poziomie ogólnym czy strukturalnym, dzi´ki temu, ˝e dostarczajà nam wglàdu w zjawiska, takie jak
niewolnictwo czy Holocaust, przedstawiajà pewnà interpretacj´ danego procesu lub epoki, a w ka˝dym razie umo˝liwiajà wiarygodne »odczucie« cudzych doÊwiadczeƒ i emocji, jakie trudno by∏oby osiàgnàç za
pomocà restrykcyjnych metod dokumentacyjnych”131. Na podstawie tego roszczenia mo˝na krytykowaç dzie∏o, jeÊli na przyk∏ad odnosi si´
ono do Trzeciej Rzeszy, ale marginalizuje nazistowskie ludobójstwo
(a dok∏adnie z takim przypadkiem b´dziemy mieli do czynienia w odniesieniu do jednej z analizowanych przeze mnie prac), albo dostarcza
czytelnikowi lub widzowi nieusprawiedliwionego poczucia podniesienia
na duchu (co wed∏ug LaCapry odnieÊç mo˝na do zakoƒczenia filmu Lista Schindlera). Podobnie krytykowaç mo˝na na podstawie tego roszczenia dzie∏o sztuki, „które ujmuje relacj´ pomi´dzy sprawcà a ofiarà
w kategoriach erotycznego podniecenia, zwiàzanego z odrywaniem (acting-out) i przymusem powtórzenia (…)”132. Roszczenia dotyczàce dzie∏
sztuki odnoszà si´ przede wszystkim do wymiaru ich struktury czy
procedur fabulacji. „Roszczenia te mogà pojawiç si´ tak˝e w postaci
uprawnionych pytaƒ, stawianych sztuce na podstawie posiadanej przez
nas wiedzy historycznej i stanu badaƒ”133. Autor ukazuje tym samym,
jak bardzo skomplikowana jest relacja mi´dzy historiografià a sztukà
i ˝e ani nie mo˝na ich ze sobà uto˝samiaç, ani kraƒcowo przeciwstawiaç. LaCapra ∏àczy te roszczenia z wymogiem etycznym, co jest wa˝ne
w kontekÊcie prac, które b´d´ omawiaç w dalszej cz´Êci ksià˝ki.
Warto przywo∏aç tu jeszcze opini´ Tzvetana Todorova z jego tekstu
o nadu˝yciach pami´ci, w którym wskaza∏ na to, ˝e ju˝ sam wybór
narracji do opowiadania o przesz∏oÊci jest wyborem etycznym134. „Praca historyka, jak ka˝de zadanie dotyczàce przesz∏oÊci, nigdy nie polega wy∏àcznie na ustalaniu faktów, lecz tak˝e na dokonywaniu mi´dzy
nimi wyboru, skoro niektóre z nich sà bardziej uderzajàce i wa˝kie od
innych, a nast´pnie na wiàzaniu ich ze sobà; otó˝ owej pracy polegajàcej na selekcji i wiàzaniu z koniecznoÊci przyÊwieca poszukiwanie, nie
prawdy, lecz dobra”135. Nast´puje tu istotne przesuni´cie, nie tyle
i nie tylko prawda powinna byç celem badaƒ historycznych, ale przede
wszystkim dobro, zarówno wi´c historia, jak i sztuka o przesz∏oÊci
muszà braç pod uwag´ cel etyczny.
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Krytyczna historiografia i krytyczna sztuka
Problematyka etyczna jest istotna dla krytycznej historiografii. Dotyczàce jej postulaty ujmujà m.in. potrzeb´ poszukiwania tych Êladów
przesz∏oÊci, „które nie uzyska∏y dost´pu do tradycyjnego kanonu zbiorowej pami´ci”136. Paul Ricoeur, mówiàc o krytycznej filozofii historii,
wskazuje, ˝e powinna ona otwieraç si´ na etyk´ poznania historycznego, uwzgl´dniaç prac´ pami´ci i prac´ ˝a∏oby, co dotyczy przede
wszystkim historii wspó∏czesnoÊci, musi uwzgl´dniaç równie˝ wspó∏zale˝noÊç mi´dzy interpretacjà a prawdà w historii i wreszcie udzielaç
g∏osu nie tylko zmar∏ym, lecz wszystkim milczàcym protagonistom,
majàc na uwadze przyswajanie s∏owa innego137. Inaczej mówiàc, powinna byç to historia otwarta na innych. „Na drodze historii krytycznej pami´ç znajduje sens sprawiedliwoÊci”138.
Te postulaty powinny towarzyszyç równie˝ krytycznej sztuce. ArtyÊci, jak powiada Aleksander Smolar, obok historyków i filozofów cz´sto byli tymi, którzy reagowali, ostrzegali przed zbrodnià i przed
ucieczkà polityków od rzeczywistoÊci139. Smolar zwraca te˝ uwag´ na
to, ˝e bardzo cz´sto istnieje konflikt pomi´dzy politykami a filozofami,
myÊlicielami, artystami, którzy poszukujà prawdy, jakkolwiek by jà
definiowali. Potrzeby wspólnoty, jej spójnoÊci i pokoju wewn´trznego
pozostajà bowiem cz´sto w sprzecznoÊci z poszukiwaniami naukowymi
czy te˝ artystycznymi, bo ka˝da polityka oparta jest na zapomnieniu,
gdy˝ wymaga tego budowanie jednoÊci, solidarnoÊci, prowadzenie
negocjacji na temat wspólnoty. To jednak otwiera mo˝liwoÊç niebezpiecznego modyfikowania historii, fa∏szowania przesz∏oÊci, co z kolei
stwarza zagro˝enie dla teraêniejszoÊci. „G∏os artysty jest wa˝ny ze
wzgl´du na si∏´ przekazu, zdolnoÊç zdefiniowania na nowo rzeczywistoÊci, na przykucie uwagi i zmuszenie do ponownego przemyÊlenia
rzeczy na pozór dobrze znanych. G∏os artysty i historyka jest tak wa˝ny równie˝ dlatego, ˝e pami´ç stanowi rzecz kruchà i dalece nieoczywistà”140. Nie jestem jednak pewna, czy w sztuce krytycznej chodzi
rzeczywiÊcie o pami´ç (albo czy tylko o pami´ç), ale z pewnoÊcià tworzy ona kontrdyskurs wobec innych dyskursów (zarówno historii
oficjalnej, jak i historii popularnej), mo˝e wprowadzaç nowe treÊci,
a przede wszystkim nowe interpretacje do szeroko poj´tego dyskursu
historii.
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Bioràc pod uwag´ wskazanà ju˝ wczeÊniej siatk´ w∏adzy, wa˝ne
wydaje si´ zaakcentowanie, ˝e zarówno historycy, jak i artyÊci powinni analizowaç swoje w niej ulokowanie, a tak˝e pozostaç krytyczni zarówno wobec obecnych w spo∏eczno-kulturowej rzeczywistoÊci struktur w∏adzy, jak i wobec samych siebie. KrytycznoÊç sztuki nale˝y rozumieç przede wszystkim w sensie zmieniania pola widzialnoÊci (a zarazem pola myÊlenia o historii). Warto odwo∏aç si´ w tym miejscu do
myÊli Jacques’a Ranciere’a, który odrzuca wszelkie relacje przyczynowo-skutkowe mi´dzy „przedstawieniami” uznawanymi za artystyczne
i „interwencjami” uznawanymi za polityczne, wskazujàc, i˝ dzia∏anie
artystyczne mo˝e staç si´ polityczne (tu: krytyczne) jedynie przez przemian´ sfery widzialnoÊci, sposobów jej postrzegania i wyra˝ania. I dlatego „sztuka jest wyemancypowana i emancypujàca, gdy wyrzeka si´
w∏adzy narzuconego przekazu, okreÊlonej widowni i jednoznacznego
sposobu wyjaÊniania Êwiata, gdy, mówiàc inaczej, przestaje chcieç nas
wyemancypowaç”141. Odczytaç to mo˝na jako rodzaj ostrze˝enia przed
zaw∏aszczeniem znaczeƒ, przed pokusà narzucenia za pomocà sztuki
prostych, politycznych sensów, przed zapomnieniem o polityce obrazowoÊci. Ranciere zajmuje si´ politykà wewnàtrz obrazowoÊci, bo — jak
twierdzi — estetyka ma swojà w∏asnà polityk´. Ta polityka wewnàtrz
estetyki ustanawia widzialnoÊç lub niewidzialnoÊç, zak∏ada hierarchi´
tematów lub dokonuje demokratyzacji porzàdku estetycznego.
Jacques Ranciere wprowadza do swych rozwa˝aƒ poj´cie „heterologii” oznaczajàce wyjÊcie z ram i zburzenie ustalonych kategorii. T∏umaczy on znaczenie „heterologii”, odnoszàc je do „sposobu, w jaki obdarzony znaczeniem szkielet (fabric) zmys∏owoÊci zostaje zaburzony:
spektakl nie mieÊci si´ w ramach zmys∏owoÊci okreÊlanych przez sieç
znaczeƒ, dane wyra˝enie nie odnajduje swojego miejsca w ramach
systemu widzialnoÊci, w którym si´ pojawia”142. W myÊl tych rozwa˝aƒ, sztuka ma krytycznà si∏´ wtedy, gdy sieje ferment, burzy dany
porzàdek reprezentacji, dokonuje rozsadzenia konwencji obrazowych.
Ta polityczna wywrotowoÊç w przypadku sztuki jest wi´c „wyjÊciem
z ramy”, zerwaniem konwencji, utratà struktury, dotkni´ciem tego, co
niesamowite. W odniesieniu do interesujàcej mnie sztuki, b´dzie wi´c
chodzi∏o przede wszystkim o rozsadzenie konwencji reprezentacji historycznych, wychodzenie z ramy historii.
Ale, ˝eby jeszcze bardziej spraw´ skomplikowaç, trzeba pami´taç
równie˝ o fenomenologii obrazu, o której Ranciere pisa∏ w eseju Los
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obrazów, akcentujàc dwoistoÊç obrazu, jego podwójny porzàdek, który
te˝ musi zostaç wzi´ty pod uwag´, kiedy rozwa˝amy problem historii
w sztuce. Filozof wskaza∏, ˝e poj´cie obrazu oznacza dwie rzeczy: po
pierwsze, prostà relacj´, która wytwarza podobieƒstwo do orygina∏u,
a po drugie — gr´ operacji, które tworzà to, co nazywamy sztukà, czyli coÊ przeciwnego — zak∏ócenie podobieƒstwa. Z kolei to zak∏ócenie
mo˝e przybieraç nieskoƒczonà iloÊç form. I w tym sensie, jak pokazuje Ranciere, sztuka sk∏ada si´ z obrazów, które tworzà rozziew, niepodobieƒstwo (nale˝y wi´c pami´taç równie˝ o niepodobieƒstwie historii
pokazywanej przez sztuk´!). Konsekwencjà tego jest nast´pna ambiwalencja: „obrazy artystyczne sà jako takie niepodobiznami”, a tak˝e to,
˝e sam „obraz nie jest zwiàzany wy∏àcznie z widzialnoÊcià”143. Ambiwalencja obrazu, jego podwójna poetyka, polega te˝ na tym, ˝e jest on
z jednej strony noÊnikiem niemego dyskursu, który nale˝y prze∏o˝yç
na zdania, a z drugiej obraz przemawia do nas w momencie, w którym
milknie i nie przekazuje nam ju˝ ˝adnych wiadomoÊci, a wi´c z jednej
strony jest surowà obecnoÊcià zmys∏owà, a z drugiej dyskursem szyfrujàcym pewnà histori´144. Mo˝na powiedzieç, ˝e ta ambiwalencja obrazu, jego podwójna poetyka, jest faktem, o którym bardzo cz´sto teoretycy, krytycy sztuki, a nawet sami artyÊci zapominajà. Wik∏ajà si´
wi´c, wybierajàc tylko jednà z mo˝liwych opcji, zaÊ z takiego uproszczonego oglàdu bierze si´ wi´kszoÊç nieporozumieƒ wokó∏ sztuki, bo
gdy jedni starajà si´ odczytaç jedynie komunikaty p∏ynàce z obrazu,
drudzy traktujà obraz jako niemà obecnoÊç, odsuwajàc na bok histori´,
przekaz, znaczenia, podczas gdy, jak pokazuje Ranciere, jednego od
drugiego oddzieliç si´ nie da, bo sà ÊciÊle po∏àczone w samym obrazie,
„w zmys∏owej teksturze dzie∏a”145. W przypadku omawianej sztuki
mamy zresztà do czynienia nie tyle z obrazami, ile z filmami wideo, instalacjami, pracami, w których u˝ywane sà równie˝ fotografie. Ta zmys∏owa tekstura dzie∏a jest wi´c jeszcze bardziej skomplikowana, pojawia si´ w niej narracyjnoÊç i sekwencyjnoÊç, g∏os wypowiadajàcych
si´ osób, ich emocje rysujàce si´ na twarzach uchwycone za pomocà
kamery. „Obrazy filmowe sà przede wszystkim operacjami — powiada
Ranciere — relacjami mi´dzy tym, co widzialne, i tym, co s∏yszalne,
mi´dzy ró˝nymi sposobami grania z nast´pstwem wydarzeƒ, z przyczynà i skutkiem”146. Pojawiajà si´ równie˝ zdj´cia uk∏adane w okreÊlone sekwencje, uzupe∏niane ustnym komentarzem czy wspó∏istniejàce
ze s∏owem pisanym. W innych z kolei pracach przywo∏ana zostaje mate69

rialnoÊç miejsc i budynków, noszàcych na sobie realne odciski czasu.
Podà˝ajàc za myÊlà Ranciere’a, warto wskazaç, ˝e historia, która pojawia si´ w sztuce (in. historia artystów), jest historià niepodobnà, zmys∏owà, obrazowà czy wr´cz wyobra˝eniowà.

Przesz∏oÊç zwizualizowana
Przesz∏oÊç podlega medializacji, prze∏o˝eniu na j´zyk wizualny, artystyczny, ale równie˝ narratywizacji — jest bowiem historià opowiedzianà za pomocà zarówno obrazów, jak i s∏ów. Poddawana jest analizie,
która naprowadza nas na obrazowoÊç historii, a wi´c na to, jak historia
jest obrazowana i jakie obrazy przesz∏oÊci przechowuje nasza wyobraênia. Sztuka, interpretujàc histori´, tworzy zarazem interpretacje innych
interpretacji, przetwarza minione wydarzenia w obrazy i opowieÊci.
W samej historiografii artystycznej pojawi∏y si´ ju˝ stosunkowo
dawno rozwa˝ania dotyczàce problemu okreÊlania historii przez sztuk´. Warto przypomnieç tu za∏o˝enia wspomnianej ju˝ ksià˝ki George’a
Kublera Kszta∏t czasu, w której postawi∏ on tez´, ˝e sztuka, wraz z innymi wytworami materialnymi, nale˝y do historii rzeczy, zaÊ wszystkie wytwory ludzkie „rysujà swà ró˝norodnoÊcià kszta∏ty wype∏niajàce
czas i odzwierciedlajà jego up∏yw z daleko wi´kszà dok∏adnoÊcià, ni˝
mo˝na przypuszczaç”147. Ze Êwiata rzeczy, powiada Kubler, wy∏ania
si´ „kszta∏t czasu” — widzialny portret osobowoÊci plemienia, klasy
czy narodu. To, co pozosta∏o z dawnych kultur i obyczajów, to niemal
wy∏àcznie dzie∏a plastyczne, dlatego Êwiadectwa istnienia niemal
wszystkich dawnych ludów i plemion majà przede wszystkim charakter wizualny. Poznanie sfery wizualnej jest istotne w kontekÊcie ka˝dej kultury, ale wydaje si´ te˝ szczególnie wa˝ne w odniesieniu do
wspó∏czesnoÊci, gdy˝ to w∏aÊnie sfera wizualna zasadniczo wp∏ywa na
nasze rozumienie historii. Jak pisa∏a Susan Sontag: „Od d∏u˝szego
czasu — co najmniej od 60 lat — fotografie okreÊlajà sposób, w jaki
pami´tamy i osàdzamy wa˝ne konflikty. Muzeum pami´ci jest dziÊ
g∏ównie zbiorem doznaƒ wizualnych”148. W ostatnich czasach coraz
cz´Êciej mówi si´ o zwrocie wizualnym, ikonicznym bàdê piktorialnym
w samej historii, socjologii i ogólnie w naukach humanistycznych, zaÊ
przedmiotem zainteresowania staje si´ w∏aÊnie kultura wizualna149.
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Znaczenia historii tworzone sà coraz cz´Êciej przez obiekty wizualne. Chodzi m.in. o pomniki, fotografie dokumentalne, reklamy historyczne, a tak˝e dyskursy muzealne — muzea historyczne oraz historyczne
wystawy. O wystawach historycznych Krzysztof Pomian pisze, ˝e narracja polega w tym przypadku na wytyczeniu trasy, wzd∏u˝ której
umieszcza si´ przedmioty i teksty, komentarze, opisy i objaÊnienia. Taka
wystawa ma byç narracjà, która o czymÊ „opowiada”. „Muzeum odtwarza w ten sposób wszelkie formy narracji historycznej, gdy˝ stara si´
pokazaç pozosta∏oÊci ka˝dego rodzaju faktów, którym one odpowiadajà”150. Ten obszar pomi´dzy historià a sztukà jest tutaj ∏àcznikiem,
gdy˝ prowokuje do postawienia pytaƒ: jak historia jest konstruowana
poprzez pomniki, miejsca pami´ci, dyskurs muzealny i wystawienniczy.
Stàd ju˝ krok od pytania, jak historia jest konstruowana tak˝e poprzez
dzie∏a artystyczne.
Mo˝na wi´c postawiç tez´, ˝e historia coraz cz´Êciej przekazywana
jest przez obraz oraz narracj´, jest wi´c nie tylko pisana, ale równie˝
obrazowana. Samo to obrazowanie ma cz´sto w∏aÊnie narracyjny charakter (to np. sekwencje fotografii albo filmy wideo przedstawiajàce jakàÊ narracj´). Tym samym historia zbli˝a si´ do sztuki. Natomiast
w samej sztuce nast´puje przybli˝enie si´ do warsztatu pracy historyka, artysta staje si´ historykiem-narratywistà, który zadaje sobie pytania o konstruowanie historii, o przechowywanie i przekazywanie historycznych narracji.

Koncepcje narratywistyczne
Narratywizm czy te˝ narratywistyczna filozofia historii to jedna z propozycji badania historii, o której warto wspomnieç ze wzgl´du na opisywane w tym podejÊciu zbie˝noÊci pomi´dzy pracà historyka a pracà
artysty, ale równie˝ ze wzgl´du na kwesti´ tworzenia ró˝nego rodzaju
narracji — o ˝yciu, rzeczywistoÊci, pami´ci. Bo jednà z takich narracji
z ca∏à pewnoÊcià jest sztuka.
PopularnoÊç poj´cia „narracja” ∏àczy si´ ze zmianà w rozumieniu
podstawowej kategorii badawczej w naukach humanistycznych i spo∏ecznych, która okreÊlana jest jako: jednostka ludzka, podmiot, to˝samoÊç151. Byt ludzki postrzegany jest jako rozwijajàcy si´ w czasie, co
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oznacza, ˝e nie mo˝na ujmowaç go substancjonalnie i opisaç, rozpoznajàc jego sta∏e w∏asnoÊci. Jest to zarazem byt skoƒczony, a wi´c taki,
którego egzystencja rozpoczyna si´ w momencie narodzin i koƒczy
wraz ze Êmiercià. Dlatego te˝ wspó∏czesne rozumienie jednostki ludzkiej eksponuje refleksyjnoÊç i myÊlenie, podkreÊla si´ równie˝ jej rozwój i zmieniajàcà si´ sytuacj´ ˝ycia. To˝samoÊç nie jest dana, lecz zadana, domaga si´ okreÊlania (samookreÊlania), które równie˝ rozwija
si´ w czasie. Przydatne okaza∏o si´ przy takim rozumieniu to˝samoÊci
w∏aÊnie poj´cie narracji, „poniewa˝ jest ona, podobnie jak formujàce
si´ nowe rozumienie cz∏owieka, strukturà czasowà, tj. rozwijajàcà si´
w czasie, a zarazem skoƒczonà, majàcà poczàtek i zakoƒczenie. Zarówno czasowoÊç, jak skoƒczonoÊç (zamkni´cie) — to cechy definicyjne
narracji”152. Praca nad to˝samoÊcià jest wi´c pracà narracyjnà. „Odpowiedzieç na pytanie »kto?« — jak powiada Paul Ricoeur — to (…)
opowiedzieç histori´ czyjegoÊ ˝ycia”153. Chodzi te˝ o to, ˝e narracje
— teksty kultury odpowiadajà swà strukturà procesom mentalnym,
w których przepracowujemy i interpretujemy nasze doÊwiadczenie.
„W istocie, aby ˝yç, tworzymy opowieÊci o sobie i innych, o zarówno
naszej osobistej, jak i spo∏ecznej przesz∏oÊci i przysz∏oÊci”154. Narracja
staje si´ wi´c przede wszystkim strukturà ludzkiego poznania czy rozumienia, a jej podstawowà funkcjà jest ujmowanie naszego ˝ycia oraz
zachodzàcych w nim zdarzeƒ w ca∏oÊciowe struktury sensu155.
Znaczenie narracji podkreÊlone zosta∏o równie˝ przez narratywistycznà teori´ historii. Historia pos∏uguje si´ narracjà „nie dlatego, ˝e
zapo˝ycza z literatury pi´knej swà form´ dyskursywnà, lecz dlatego,
˝e zarówno historiografia, jak fikcja literacka traktujà o Êwiecie ludzkiego doÊwiadczenia i o sposobie, w jaki przebiega proces rozumienia
przez cz∏owieka siebie i swojego Êwiata”156. Frank Ankersmit, jeden
z g∏ównych przedstawicieli narratywistycznej filozofii historii, wskazuje, ˝e u˝ywanie poj´cia narracja wià˝e si´ przede wszystkim z po∏o˝eniem akcentu na interpretowanie przesz∏oÊci157. ZaÊ sama interpretacja „nie jest translacjà. Przesz∏oÊç nie jest tekstem, który musi zostaç
prze∏o˝ony na historiografi´ narracyjnà; przesz∏oÊç musi zostaç zinterpretowana”158. Wskazujàc na znaczenie tego, w jaki sposób mówimy
o przesz∏oÊci, Ankersmit akcentuje, ˝e sama narracja historyczna nie
jest „niewinna” czy te˝ „przezroczysta”, wpisane sà w nià historyczne
interpretacje i dyskusje na temat rywalizujàcych ze sobà wizji przesz∏oÊci. „J´zyk narracyjny nie jest przezroczysty i nie jest podobny do
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cienkiej szyby, przez którà mo˝emy zobaczyç niezniekszta∏cony obraz
samej przesz∏oÊci”159. Narracja historyczna nie jest wi´c jedynie przekaênikiem wiedzy o przesz∏oÊci, ale równie˝ okreÊlonà strukturà retorycznà, w której ujawniajà si´ te˝ zainteresowania i przekonania historyka, dotyczy to równie˝ tych narracji, które chcà uchodziç za jak
najbardziej neutralne160. Hayden White, którego teorie znaczàco wp∏yn´∏y na poglàdy Ankersmita, wskaza∏, ˝e wybór stylu pisania historii,
podobnie jak wybór stylu w literaturze czy sztuce, jest zarazem wyborem pewnego sposobu widzenia swojego przedmiotu czy, ogólniej,
Êwiata. To prowadzi do uznania, „˝e nie ma czegoÊ takiego, jak jeden
s∏uszny punkt widzenia na jakikolwiek przedmiot badaƒ, a przeciwnie
istnieje wiele takich punktów, z których ka˝dy wymaga odpowiedniego stylu przedstawienia”161.
Krytycy podejÊcia narratywistycznego wskazujà na niebezpieczeƒstwo relatywizacji historii, podkreÊlajàc np. niemo˝noÊç dokonania wyboru pomi´dzy ró˝nymi stylami opisu, a dok∏adnie mi´dzy historià
a fikcjà. Wynikaç ma z tego, ˝e „ka˝da próba nadania procesowi historycznemu czy epoce charakteru spójnej ca∏oÊci ma wi´c ostateczne
êród∏o nie w wiedzy o faktach, lecz w okreÊlonej formie dyskursywnej, którà pos∏uguje si´ badacz”162. Katarzyna Rosner okreÊla stanowisko White’a „klasycznym przyk∏adem relatywizmu poznawczego”,
widzàc zagro˝enie w odrzuceniu tradycyjnego poj´cia prawdy zwiàzanego z twierdzeniem White’a, ˝e skoro nie mamy dost´pu do zdarzeƒ
z przesz∏oÊci, to sà one zapoÊredniczone przez ró˝ne teksty, które te
zdarzenia opisujà na ró˝ne sposoby. Rosner powiada: „White przyjmuje za punkt wyjÊcia fakt, ˝e produktem dociekaƒ historyka jest tekst
— i wyprowadza stàd wniosek (…), ˝e aktywnoÊç historyka to wytwarzanie pewnej odmiany dyskursu, tekstów kultury”. I dalej: „ró˝nica
mi´dzy statusem poznawczym literatury i historiografii zostaje zamazana. Zarówno pisarz, jak historyk tworzà opowieÊci, których funkcja
kulturowa polega na nadawaniu sensu. W obu zatem przypadkach
trudno mówiç o prawdziwoÊci wytworu; jego wartoÊç uto˝samiona jest
z efektywnoÊcià, skutecznoÊcià owej procedury »usensowniania«. Ta
zaÊ jest przede wszystkim funkcjà koherencji opowieÊci i jej retorycznej mocy perswazyjnej”163.
Wydaje si´, ˝e te zarzuty wynikajà jednak z powierzchownego zrozumienia koncepcji narratywistycznych. Poruszony przez Katarzyn´
Rosner problem zamazania ró˝nicy mi´dzy tekstem historycznym
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a fikcjà literackà ka˝e nam równie˝ zastanawiaç si´ nad sensem sztuki
(a wi´c fikcji), która dotyczy historii, oraz pyta o jej konstruowanie.
Jak ju˝ wskaza∏am, sama sztuka jest fikcjà, co nie znaczy jednak, ˝e
traktuje ona histori´ równie˝ jako fikcj´. Nie zaprzecza ona przecie˝
faktom historycznym, nie próbuje ich zmieniç, a raczej zastanawia si´
nad ich sensem i znaczeniem dla wspó∏czesnoÊci. Nie jest wi´c jej celem zafa∏szowanie historycznej prawdy, a jedynie pokazanie, jak ta
prawda jest wytwarzana (czy raczej: jak wytwarzane sà poszczególne
prawdy). Sztuka nie dokonuje wi´c zrelatywizowania historii, jeÊli ju˝,
to wskazuje na relatywizowanie, które odbywa si´ w naszej kulturze.
Ka˝da narracja pokazuje nam nieco innà prawd´ (pewne elementy wydobywajàc, inne zacierajàc, mówiàc na przyk∏ad albo w sposób emocjonalny, albo suchym, naukowym j´zykiem). Trzeba jednak podkreÊliç,
o czym ju˝ by∏a mowa, ˝e znaczenia przesz∏oÊci sà wytwarzane nie tylko przez dyskurs naukowy164, ale równie˝ polityczny, kultury popularnej czy samej sztuki. Dyskursy te zdecydowanie ró˝nià si´ od siebie
i nawet jeÊli b´dà traktowaç o tym samym wydarzeniu, to opisanie go
wed∏ug narracji w∏aÊciwej dla ka˝dego z nich stworzy nieco innà
prawd´ na temat danego wydarzenia, ponadto w ramach ka˝dego
z tych dyskursów równie˝ odnajdziemy zró˝nicowane narracje165. Nie
chodzi o to, ˝e b´dà one negowaç prawd´ faktu historycznego, do którego si´ odwo∏ajà, ale opiszà go na ró˝ne sposoby. Dodatkowo sztuka
porusza si´ cz´sto po obszarze samego tworzenia narracji, wytwarzania historycznych prawd, dokonuje wi´c tym samym spi´trzenia narracyjnoÊci, tworzàc metadyskurs na temat historii.
Nie chodzi wi´c o zatarcie granic pomi´dzy ró˝nymi narracjami (historycznymi, artystycznymi, popularnymi), ale o pokazanie, jak bardzo
same regu∏y narracji wp∏ywajà na przedstawienie historycznych
prawd. Chodzi te˝ o to, by nie uto˝samiaç tego, jak si´ mówi, z tym,
o czym si´ mówi, a wi´c wydobyç na jaw ró˝nic´ pomi´dzy tymi dwoma poziomami. Wskazuje na to Frank Ankersmit, odpowiadajàc na
wielokrotne zarzuty wobec narratywistycznej filozofii historii — w∏aÊnie zarzuty relatywizacji i porzucenia poj´cia prawdy166. Powiada on,
˝e zwrot lingwistyczny oznacza przede wszystkim to, ˝e nie zawsze
mo˝emy byç pewni, czy nasze przekonania biorà si´ z „presji doÊwiadczenia”, a wi´c z tego, co zachodzi w rzeczywistoÊci empirycznej, czy
z „presji j´zyka”, czyli tego, co sàdzimy na podstawie wywodu apriorycznego, analitycznego czy filozoficznego (a w zasadzie, jak pokaza∏
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ju˝ Maurice Halbwachs, ka˝de wspomnienie tego, czego doÊwiadczyliÊmy, wpisywane jest w spo∏eczne ramy tworzone przez j´zyk i kulturowe wartoÊci167). Dlatego musimy zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e j´zyk
mo˝e wytwarzaç okreÊlone interpretacje prawd168. Zwrotu lingwistycznego nie mo˝na traktowaç jako ataku na prawd´, a jedynie jako
zwrócenie uwagi na fakt, ˝e istniejà ró˝ne „j´zyki” do mówienia o rzeczywistoÊci historycznej. Nie chodzi tu o kwestionowanie prawdy, ale
o pytanie, „jakie prawdy sà bardziej przydatne ni˝ inne do zrozumienia istoty danej epoki”169.
Frank Ankersmit podkreÊla te˝ rozdzielenie dwóch poziomów pisarstwa historycznego — poziomu opisu oraz poziomu przedstawienia.
W opisie istnieje zawsze cz´Êç, która odnosi si´ do czegoÊ, oraz cz´Êç,
która przyznaje pewnà w∏asnoÊç przedmiotowi odniesienia. W przedstawieniu (na przyk∏ad w obrazie) — obie funkcje: odniesienie i orzekanie wyst´pujà jednoczeÊnie. Tak samo jest w pisarstwie historycznym, gdzie odniesienie zawsze idzie w parze z orzekaniem. Przedstawienie ma wi´c w sobie, jak powiada Ankersmit, „niepo˝àdanà niejasnoÊç” w porównaniu z opisem, ale zarazem przedstawienie jest bardziej z∏o˝onym podejÊciem do rzeczywistoÊci, w gruncie rzeczy pozwalajàc nam lepiej wniknàç w istot´ rzeczywistoÊci. Tu Ankersmit odwo∏uje si´ do historii sztuki, przywo∏ujàc malarstwo portretowe. Zauwa˝a doÊç oczywisty fakt, ˝e w przypadku wielu portretów tej samej osoby namalowanych przez ró˝nych malarzy, obrazy b´dà ró˝ni∏y si´ od
siebie, ale za dobry portret uznamy taki, który najlepiej oddaje osobowoÊç przedstawionej postaci. I nie chodzi o podobieƒstwa zewn´trzne,
w czym celuje fotografia (b´dàca w porównaniu Ankersmita odpowiednikiem opisu, co oczywiÊcie samo w sobie te˝ jest uproszczonym rozumieniem fotografii, gdy˝ ona równie˝ jest nie tylko przedstawieniem,
ale i interpretacjà rzeczywistoÊci), ale o poszukiwanie pewnej g∏´bi
psychologicznej. „Zarówno w wypadku portretu, jak i pisarstwa historycznego mamy wi´c do czynienia z przejÊciem od (intersubiektywnej)
powierzchni do coraz g∏´bszych warstw rzeczywistoÊci”170. I dlatego
nie wystarczy, aby tekst historyczny dostarcza∏ jedynie prawid∏owego
opisu przesz∏oÊci, powinien oddawaç tak˝e „osobowoÊç” epoki (lub jej
wybranego aspektu). Nale˝y wskazaç te˝ na ograniczenia przedstawienia. Podobnie jak malarstwo figuratywne pos∏uguje si´ pewnymi uogólnieniami (np. artysta malujàcy pejza˝ nie mo˝e oddaç najdrobniejszych
szczegó∏ów poszczególnych drzew itp., redukuje te˝ sztafa˝ do kilku
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sugestywnych smug), tak i przedstawienie historyczne ma ograniczone
mo˝liwoÊci. Wynika to z tego, ˝e ka˝de przedstawienie musi spe∏niaç
pewne regu∏y, kryteria czy normy dotyczàce skali, spójnoÊci i jednolitoÊci. Poj´cia takie jak spójnoÊç i jednolitoÊç dotyczà jedynie przedstawienia, nie zaÊ rzeczywistoÊci. Ale to dostosowanie si´ do regu∏ przedstawienia nie ma tu nic wspólnego z zaprzeczeniem prawdzie. Wa˝ne
jest, ˝e „w przedstawieniu zachodzi korespondencja mi´dzy tym, co
przedstawione, a jego przedstawieniem, która nie ma odpowiednika
ani równowa˝nika w opisie”171. Na marginesie warto przywo∏aç tu
George’a Kublera, który zadanie odkrywania ró˝norodnych kszta∏tów
czasu przez historyka sprowadzi∏ do sportretowania czasu, Êledzenia
i opisywania jego form. „Tote˝ historyk, podobnie jak malarz, który
stara si´ uchwyciç to˝samoÊç przedmiotu, przekszta∏ca i zmniejsza,
komponuje i barwi odbitk´, by odkryç niezmienny zestaw w∏asnoÊci,
który umo˝liwi rozpoznanie przedmiotu, a jednoczeÊnie uka˝e go
w nowej perspektywie. Ró˝ni si´ od antykwariusza lub zbieracza osobliwoÊci tak, jak kompozytor od wirtuoza. Historyk uk∏ada sens z tradycji, podczas gdy antykwariusz jedynie odtwarza cz´Êç przesz∏oÊci.
JeÊli nie ma byç tylko kronikarzem, historyk przekazuje wzór, który
by∏ niewidoczny dla ˝yjàcych wedle niego ludzi i nieznany jego wspó∏czesnym, dopóki go nie wykry∏”172. To rozró˝nienie mi´dzy antykwariuszem a historykiem, mi´dzy gromadzeniem i opisywaniem faktów
a odkrywaniem niewidocznego wzoru przesz∏oÊci, a wi´c wnikaniem
w g∏´bi´ procesów historycznych i naÊwietlaniem ich struktur przypomina, wskazanà przez Ankersmita, ró˝nic´ mi´dzy dok∏adnym odbiciem fotograficznym a portretem, który oddaje osobowoÊç postaci,
czyli mi´dzy opisem a interpretacjà historii.
Frank Ankersmit szuka równie˝ „z∏otego Êrodka” pomi´dzy empiryzmem (uznajàcym w zasadzie jedynie opis) a dekonstrukcjà (przesuwajàcà zdecydowanie akcent na przedstawienie). Powiada, ˝e „wszelka
dyskusja historyczna — sama mo˝liwoÊç racjonalnego wywodu o tym,
jak najlepiej po∏àczyç j´zyk historii z rzeczywistoÊcià historycznà
— opiera si´ na za∏o˝eniu i wymogu »przestrzeni logicznej«”173. Podsumowujàc — nie chodzi tu o zaprzeczanie prawdzie, ale o wskazanie,
w jaki sposób, za pomocà jakich regu∏ i jakiego stylu zosta∏a ona opowiedziana i jak wp∏yn´∏o to na jej rozumienie.
Kwestia tworzonych przez sztuk´ narracji jest jednak czymÊ du˝o
bardziej skomplikowanym174. Sztuka nowoczesna porzuci∏a zadanie
76

przedstawiania rzeczywistoÊci, a w zamian zacz´∏a t´ rzeczywistoÊç
coraz bardziej anektowaç. Jednak˝e w sztuce ponowoczesnej mo˝na
zauwa˝yç powrót do interpretacji rzeczywistoÊci w sensie tworzenia
na jej temat krytycznych komentarzy i analiz. Ernst Gombrich twierdzi∏, ˝e ca∏a sztuka nowoczesna to dzieje buntu przeciwko schematom
(schematom tworzenia iluzji, co by∏o podstawà ca∏ej wczeÊniejszej
sztuki od czasów greckiej rewolucji w V w. p.n.e.)175. Sztuka wspó∏czesna równie˝ jest buntem przeciwko schematom, w przypadku sztuki
o historii mamy do czynienia z buntem przeciwko schematycznym
przedstawieniom historii.
To poj´cie buntu mo˝na wyjaÊniç równie˝ wed∏ug s∏ów Paula Ricoeura, który, choç sam pozosta∏ sceptyczny wobec niektórych za∏o˝eƒ
narratywistów, wskaza∏, ˝e ideologizacja pami´ci odbywa si´ równie˝
poprzez jej narracyjne opracowanie. Chodzi mianowicie o to, ˝e „funkcja selekcyjna narracji stwarza manipulacji okazj´ i podsuwa Êrodki
chytrej strategii polegajàcej tyle˝ na zapominaniu, co odpominaniu
(remémoration)”176. W innym miejscu filozof pisze: „ideologizacj´ pami´ci umo˝liwia repertuar odmian, podsuwanych przez dzia∏anie konfiguracji narracyjnej. Strategie zapomnienia zaszczepiajà si´ bezpoÊrednio na funkcjonowaniu tej konfiguracji: zawsze mo˝na opowiadaç
inaczej — uwypuklajàc, przemieszczajàc znaczàce akcenty, odmiennie
przekomponowujàc protagonistów, a zarazem zarysy akcji”177. Na poziomie, na którym ideologia dzia∏a jako dyskurs sankcjonujàcy w∏adz´,
ma miejsce mobilizacja Êrodków manipulacji, jakie oferuje opowieÊç,
zaÊ g∏ówne niebezpieczeƒstwo tkwi w manipulowaniu narzuconà, celebrowanà, upami´tnianà historià — historià oficjalnà178. Mo˝na wi´c
powiedzieç, ˝e gra toczy si´ w∏aÊnie o sposoby narracji, o narracyjne
opracowanie przesz∏oÊci i dlatego tak wa˝ne sà te narracje, które ukazujà prawd´ w inny sposób ani˝eli narracje oficjalne oparte na zapomnieniach, przeoczeniach czy wyolbrzymieniach. I w tym sensie sztuka, dotykajàc problemów, które sà unikane, niewygodne, trudne, przeciwdzia∏a zapomnieniu. Ju˝ samo to dzia∏anie spe∏nia postulat etyczny,
bo, jak powiada Ricoeur, „odpowiedzialnoÊç za Êlepot´ spada na
wszystkich. Tutaj nale˝a∏oby przerobiç oÊwieceniowà dewiz´: sapere
aude! Wyrwij si´ spod kurateli! Zdobàdê si´ na samodzielnà opowieÊç”179. Ta samodzielna opowieÊç w sztuce staje si´ opowieÊcià krytycznà wobec historii oficjalnej.
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Spo∏eczne ramy sztuki
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e nie tylko „dziÊ” czy „jutro” domaga si´ krytycznej wypowiedzi artystycznej, ale te˝ przesz∏oÊç, a dok∏adniej nasz stosunek do przesz∏oÊci, to jak widzimy przesz∏oÊç, zw∏aszcza tu, w tym kraju, gdzie przesz∏oÊç by∏a i jest przedmiotem manipulacji.
Piotr Piotrowski, O „sztuce dziÊ”, a wi´c „tu i teraz”

Wydarzeniem, do którego najcz´Êciej odwo∏ujà si´ artyÊci, jest II wojna
Êwiatowa oraz to, co by∏o z nià bezpoÊrednio zwiàzane, a wi´c Zag∏ada
oraz przesiedlenia. Pojawiajà si´ pytania o wspólne polsko-niemieckie
i polsko-˝ydowskie miejsca oraz historie. Coraz cz´Êciej podejmowany
jest temat antysemityzmu. Pojawia si´ równie˝ problem przemocy systemów totalitarnych, znajdziemy te˝ w naszej sztuce odwo∏ania do
zrzucania jarzma komunizmu i wolnoÊciowych zrywów, choç ta tematyka pojawia si´ marginalnie. Zainteresowanie nieodleg∏à przesz∏oÊcià
mo˝na powiàzaç z opisanym przez socjologów „skróceniem horyzontu
czasowego” w pami´ci zbiorowej1. Wyra˝a si´ ono w ograniczeniu zainteresowaƒ respondentów (badania z 2003 roku) do przesz∏oÊci najbli˝szej, czego wyrazem jest wymienianie wydarzeƒ oraz postaci historycznych z czasów po 1918 roku. Andrzej Szpociƒski wskazuje na
wzrost zainteresowania II wojnà Êwiatowà i okresami póêniejszymi,
wià˝àcy si´ ze zmianami w systemach wartoÊci2.
Sam obraz II wojny Êwiatowej w ÊwiadomoÊci Polaków równie˝ ulega
ciàg∏ym zmianom. Barbara Szacka zauwa˝a, ˝e przez ca∏y okres PRL-u
istnia∏o p´kni´cie mi´dzy pami´cià oficjalnà i nieoficjalnà. T´ drugà
tworzy∏a pami´ç o okupacji sowieckiej we wschodniej cz´Êci przedwojennej Polski oraz o zbrodniach Zwiàzku Radzieckiego3. Kszta∏t pami´ci
oficjalnej („urz´dowej”) okreÊla∏y potrzeby legitymizacyjne socjalistycznej w∏adzy, które wymaga∏y eliminacji wszystkiego, co mog∏oby zaszko78

dziç wizerunkowi Zwiàzku Radzieckiego, które tak˝e pociàgn´∏y za sobà eliminacj´ napomknieƒ o zwiàzkach z przedwojennà Polskà, o której
najbardziej zaÊwiadcza∏ rzàd emigracyjny w Londynie. Konsekwencjà
tego by∏o po pierwsze ca∏kowite milczenie o zsy∏kach ludnoÊci z terenów wschodniej Polski w g∏àb Zwiàzku Radzieckiego oraz o ∏agrach
polskich jeƒców w Starobielsku i Ostaszkowie. Wszystkie zbrodnie na
ludnoÊci polskiej przypisywane by∏y Niemcom. Po drugie zaÊ pomijano
zas∏ugi polskich ˝o∏nierzy WrzeÊnia oraz ˝o∏nierzy walczàcych w armiach na Zachodzie, eksponowano natomiast jedynie zas∏ugi ˝o∏nierzy
ludowego Wojska Polskiego. Pomniejszano te˝ zas∏ugi i dyskredytowano Armi´ Krajowà. Jednak ta poczàtkowo bardzo negatywna ocena
dzia∏aƒ zbrojnych oraz ruchu oporu podporzàdkowanych polskiemu emigracyjnemu rzàdowi z czasem z∏agodnia∏a. Charakterystyczne dla ca∏ego
okresu PRL-u by∏o przekazywanie uproszczonego wizerunku II wojny
Êwiatowej. Jednym z podstawowych elementów tego wizerunku by∏o
przedstawianie jej jako zerwania z tym, co by∏o wczeÊniej. W myÊl tych
przekazów, to w wyniku wojny pojawi∏a si´ zupe∏nie nowa socjalistyczna Polska. Drugim najwa˝niejszym elementem by∏o przedstawianie
Niemców jako jedynego wroga i krzywdziciela Polaków. Istotnà zmian´
w obrazie II wojny Êwiatowej przynios∏y lata 80., kiedy zacz´∏y mno˝yç
si´ publikacje poza zasi´giem cenzury, upubliczniajàce m.in. wiedz´
o wschodniej martyrologii Polaków, której symbolem sta∏ si´ Katyƒ.
Sprzyja∏o to scalaniu p´kni´tej pami´ci o wojnie. Pojawi∏o si´ dà˝enie
do nadania nowego kszta∏tu pami´ci zbiorowej, likwidacji „bia∏ych
plam”, a tak˝e likwidacji przepaÊci mi´dzy treÊciami pami´ci zbiorowej
oficjalnie przekazywanej oraz potocznej4.
Barbara Szacka powiada, ˝e po prze∏omie ustrojowym zmianie uleg∏
kszta∏t oficjalnie przekazywanej pami´ci, jednak wczeÊniejsze p´kni´cie nie zosta∏o przezwyci´˝one. „Reakcjà na lata milczenia o wschodniej martyrologii by∏a koncentracja uwagi wy∏àcznie na niej, co prowadzi∏o do pomijania tych wàtków wojennych, które poprzednio by∏y natarczywie upowszechniane”5. Tym samym powstawa∏a nowa asymetrycznoÊç obrazu wojny i nowa rozbie˝noÊç mi´dzy pami´cià oficjalnà
a potocznà.
Pami´ç II wojny Êwiatowej, jak wynika z badaƒ socjologicznych
przeprowadzonych w 2003 roku, to nie tylko dzia∏ania si∏ zbrojnych
i samoloty zrzucajàce bomby, ale g∏ód, walka o ˝ycie i przetrwanie,
zniszczenia, grabie˝e; a tak˝e „zsy∏ki, obozy koncentracyjne, OÊwi´79

cim, Katyƒ, eksterminacja ludnoÊci polskiej, dramat Polaków, dramat
˚ydów”6. Zastanawia, ˝e wcià˝ Zag∏ad´ okreÊla si´ enigmatycznie jako
„dramat ˚ydów”. Tymczasem pozostaje ona ciàgle najwi´kszà traumà
naszej i nie tylko naszej historii. Jean-Fran˜ois Lyotard porówna∏ to
wydarzenie do trz´sienia ziemi o tak wielkiej sile, ˝e zniszczone zosta∏y wszystkie instrumenty u˝ywane do jego zmierzenia7.
Badacze kultury wskazujà, ˝e Zag∏ada okreÊla ca∏y dzisiejszy system kultury, pytania i dylematy nowoczesnoÊci8. Jednak˝e nie zawsze
tak by∏o, poczàtkowo wokó∏ Zag∏ady w∏aÊciwie wsz´dzie panowa∏o milczenie9. W Êwiecie zachodnim pierwszy prze∏om nastàpi∏ oko∏o 1955
roku w zwiàzku z wydaniem Dziennika Anny Frank oraz filmem Alaina
Resnaisa Noc i mg∏a. Zjawiskiem donios∏ym, zw∏aszcza w Niemczech,
Zag∏ada staje si´ jednak dopiero po jerozolimskim procesie Adolfa Eichmanna w 1961 roku oraz w zwiàzku z póêniejszymi procesami oÊwi´cimskimi we Frankurcie nad Menem w latach 1963–1965. Rozpocz´∏a
si´ te˝ goràca dyskusja publiczna w zwiàzku z postawieniem przez
Hannah Arendt tezy o „banalnoÊci z∏a”10. Filozofka zastanawia∏a si´
nad tym, jak to mo˝liwe, ˝e zwyczajni, wcale nie wyjàtkowo êli ludzie
brali udzia∏ w realizacji tej bezprecedensowej zbrodni. Proces Eichmanna by∏ te˝ punktem zwrotnym dla zmiany myÊlenia o Zag∏adzie w Izraelu, zaczyna si´ o niej mówiç jako o uzasadnieniu dla istnienia niepodleg∏ego paƒstwa Izrael. Z drugiej strony sam proces otworzy∏ mo˝liwoÊç
mówienia o w∏asnych doÊwiadczeniach z gett i obozów, o wszystkim, co
„sk∏ada∏o si´ na »dramat spo∏eczny« o bezprecedensowej skali”11. Wiedza o Zag∏adzie przebija si´ równie˝ do ÊwiadomoÊci Amerykanów, jednak˝e dopiero w latach 60. „mo˝na mówiç o wyodr´bnieniu si´ eksterminacji ˚ydów z kontinuum historycznego, jako unikatowej zbrodni,
która w percepcji spo∏ecznej zosta∏a oddzielona od innych wspomnieƒ
o II wojnie Êwiatowej”12. Z kolei w nast´pstwie serialu NBC Holocaust
(1978), Zag∏ada jeszcze mocniej wnika w amerykaƒskà pami´ç spo∏ecznà, ale przy tej okazji postawiony zostaje te˝ zarzut jej banalizacji i komercjalizacji13. Nast´pnym wa˝nym wydarzeniem w Stanach Zjednoczonych jest otwarcie w 1993 roku Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Z kolei w Europie Zachodniej, zw∏aszcza w Niemczech i we Francji,
pojawia si´ w latach 80. „obsesja upami´tniania”, dyskusje koncentrujà
si´ g∏ównie na kwestii zadoÊçuczynienia, na „oczyszczaniu” pami´ci
zbiorowej oraz ˝a∏obie po ofiarach. W tym czasie uwidaczniajà si´ tendencje do sakralizacji Zag∏ady, a z drugiej strony pojawiajà si´ wystà80

pienia oÊwi´cimskich negacjonistów14. „Lata dziewi´çdziesiàte i poczàtek obecnej dekady — to z kolei, jak pisze Tomasz Majewski — czas narastajàcej debaty na temat rytualizacji i instrumentalizacji Shoah”15.
W dyskusjach pojawiajà si´ te˝ problemy „sakralizacji pami´ci” oraz
reakcji na nie, trywializacji Zag∏ady ∏àczonej z jej amerykanizacjà oraz
kszta∏towaniem pami´ci przez media masowe. Jak wskazuje Geoffrey
H. Hartman w „CiemnoÊci widomej”16, odrodzeniu publicznej pami´ci
o Zag∏adzie towarzyszy te˝ kontrreakcja. „Obszar ludzkiej winy znów
staje si´ nieograniczony i uruchamiane sà nowe mechanizmy obronne
przeciw niedajàcej si´ znieÊç ÊwiadomoÊci”17. Mechanizmy obronne sà
przeró˝ne, to z jednej strony — negacjonizm, a z drugiej — mno˝enie
si´ pomników odcià˝ajàcych naszà pami´ç, to równie˝ swoista trywializacja Zag∏ady przez przemys∏ turystyczny. Tote˝, jak powiada Hartman,
potrzebne b´dà nauka i sztuka, aby przeciwstawiç si´ narastajàcej antypami´ci. Sztuka zaÊ „konstruuje w∏asnà kulturowà pami´ç, w której
walka jednostki z doÊwiadczeniem (a cz´sto w jego imieniu) — w tym
samej pami´ci zbiorowej — nigdy nie ustaje. W epoce, w której komunikacja odbywa si´ poprzez media, walka ta mo˝e koncentrowaç si´ na
zagadnieniu mo˝liwoÊci przekazu pami´ci”18. W sztuce faktycznie pok∏adane sà nadzieje, ˝e mo˝e ona przechowywaç i utrwalaç pami´ç, ale
równie˝, ˝e mo˝e pomóc w wyleczeniu z posttraumatycznego syndromu.
Dominick LaCapra w ksià˝ce Writing History, Writing Trauma19
wskazuje, ˝e ˝yjemy w kulturze posttraumatycznej i wcià˝ jesteÊmy
nawiedzani przez duchy przesz∏oÊci. OkreÊla je jako „nawiedzajàce
nas wàtki, które z powodu zak∏óceƒ w porzàdku symbolicznym, braku
rytua∏ów lub przypadków Êmierci tak skrajnie transgresywnych i niepoj´tych, ˝e trudnych lub wr´cz niemo˝liwych do przebolenia w ˝a∏obie, bezpaƒsko b∏àkajà si´ po naszym posttraumatycznym Êwiecie. Na
dobrà spraw´ nikt, ˝adna jednostka czy grupa, nie mo˝e roÊciç sobie
do nich wy∏àcznoÊci. JeÊli nawiedzajà one czyjÊ dom (naród, grup´),
niepokojà wszystkich jego mieszkaƒców, nawet tych, którzy bywajà
w nim tylko przelotnie”20.
Mo˝na powiedzieç, ˝e obecnoÊç tych zjaw zwiàzana jest z upodleniem Êmierci, które nastàpi∏o w obozach Zag∏ady, ze Êmiercià tych,
którym nie pozwolono umrzeç godnie, albo których uczyniono martwymi
za ˝ycia. Jak powiada Giorgio Agamben, w szczelinie mi´dzy ˝yciem
i Êmiercià kryje si´ prawdziwa tajemnica Auschwitz — muzu∏man, „jàdro obozu”, istota nieludzka, pozbawiona w∏asnej woli, w∏asnego j´zy81

ka i w∏asnego miejsca. „To on jest prawdziwym nieumar∏ym, którego
nasza pami´ç nie jest w stanie pogrzebaç, zjawà, której nie sposób
przegnaç, a z którà musimy uregulowaç swoje rachunki”21.
Nieprzepracowana historia nawiedza nas niczym ˝ywe trupy, o czym
pisali mi´dzy innymi Jacques Derrida22 oraz Slavoj ÎiÏek. Ten ostatni
wskazuje, ˝e typowymi przyk∏adami powrotu zmar∏ych w XX wieku sà
dwa wielkie wydarzenia traumatyczne (Zag∏ada i gu∏ag), zaÊ cienie ich
ofiar b´dà nas Êcigaç dopóty, dopóki nie doczekajà si´ od nas godziwego
pochówku23. Chodzi wi´c o takie wyrównanie rachunków z przesz∏oÊcià, aby sp∏aciç d∏ug wobec zmar∏ych, o ile w ogóle jest to mo˝liwe. Bowiem, jak pisze Gilles Deleuze: „Czy˝ nie jest tak, ˝e powracajà jedynie
ci zmarli, których nazbyt szybko i nazbyt g∏´boko zakopano, nie spe∏niwszy wobec nich koniecznych powinnoÊci, i ˝e wyrzuty sumienia
Êwiadczà nie tyle o nadmiarze pami´ci, ile o niemocy lub o pora˝ce
w opracowaniu wspomnienia?”24. Historia traktowana jest tu jako
wcià˝ niezabliêniona rana, jako niewyleczona trauma, która k∏adzie si´
cieniem na ca∏ej naszej rzeczywistoÊci. Paul Ricoeur powiada o „chorej
pami´ci historycznej” i zranieniach w archiwum pami´ci zbiorowej25,
Derrida mówi o „zwichni´tej historii”26. I dlatego sztuka, w myÊl tych
rozwa˝aƒ, traktowana jest jako rodzaj terapii. Krytycy i teoretycy sztuki w odwo∏aniu do tych dyskursów wskazujà, ˝e sztuka mo˝e pomóc
w opracowaniu wspomnieƒ oraz w odprawianiu symbolicznego pochówku. Mówi si´, ˝e sztuka u∏atwia nam wejÊcie (symboliczne, psychoanalityczne) w przesz∏oÊç, aby jà uleczyç dla przysz∏oÊci. Ale nale˝y byç tu
czujnym, bo mo˝liwe, ˝e jest to jedynie figura retoryczna, za którà stoi
tylko z∏udzenie uleczenia27. W dalszej cz´Êci ksià˝ki b´d´ zastanawiaç
si´, czy to „uleczenie” za pomocà sztuki jest jednak mo˝liwe, na ile
sztuka pomaga nam poradziç sobie z trudnà przesz∏oÊcià.
Chodzi wi´c o wyzwolenie si´ z posttraumatycznego marazmu.
Dominick LaCapra podkreÊla, ˝e trauma jest doÊwiadczeniem destrukcyjnym, „ma ona opóênione, z trudem kontrolowane skutki, które przypuszczalnie nie mogà byç nigdy w pe∏ni opanowane28. Dlatego historyk
formu∏uje zadanie dla historii, która powinna nie tylko rejestrowaç
przesz∏oÊç, ale te˝ wspomagaç krytycznà, dok∏adnà i w pe∏ni dost´pnà
pami´ç o znaczàcych wydarzeniach, a tak˝e przywracaç godnoÊç odebranà ofiarom przez sprawców z∏a. Chodzi o to, ˝e historiografia nie
tyle ma uzdrowiç zadane przez przesz∏oÊç rany, ale dà˝yç do pogodzenia si´ z tà bolesnà przesz∏oÊcà29.
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Warto te˝ pami´taç o krytyce dyskursu traumy, w której wskazuje
si´ m.in. na nadu˝ywanie poj´cia traumy; traktowanie bycia ofiarà jako
statusu po˝àdanego; dominacj´ retoryki grozy, a tak˝e nadu˝ywanie
traumy Zag∏ady w „polityce pami´ci”30. Sam LaCapra wskaza∏ na koniecznoÊç opisania traumy w historii ze wzgl´du na to, aby mo˝na by∏o
jà przezwyci´˝yç, przekroczyç stan rozmycia granic mi´dzy przesz∏oÊcià
a teraêniejszoÊcià, doprowadziç do stanu bycia „tu i teraz” otwartego
na przysz∏oÊç31. Ostrzega w swojej ksià˝ce równie˝ przed uwznioÊlaniem traumy. Nadmiar traumy przekszta∏ca jà w niesamowite, stanowiàce êród∏o uniesienia, co, jak sàdz´, zagra˝a zw∏aszcza sztuce, która
u˝ywa wcià˝ podnios∏ego tonu i którà mo˝na okreÊliç jako twórczoÊç
wpatrujàcà si´ w niezagojonà ran´ przesz∏oÊci. Podobnie LaCapra przestrzega przed „lojalnoÊcià wobec traumy” oraz pogrà˝eniem si´ w melancholii i oporem przed przepracowaniem ˝a∏oby32, co mo˝na odczytaç
jako krytyk´ postulatu Franka Ankersmita, aby pami´ç Zag∏ady pozosta∏a nieustannà melancholià33, postulatu, który zresztà bardzo cz´sto pojawia si´ tak˝e w teoretycznych rozwa˝aniach dotyczàcych sztuki34.

PostÊwiadectwo
O cià˝eniu nieprzepracowanej przesz∏oÊci pisze równie˝ Marianne
Hirsch, w odniesieniu do rodzinnych fotografii oraz sztuki u˝ywajàcej
zdj´ç oraz wskazujàcej na rodzinne narracje35. Autorka ta zaproponowa∏a, dziÊ ju˝ bardzo popularne, poj´cie postpami´ci, która jest oddzielona od pami´ci przez dystans pokoleniowy, ale równie˝ od historii (autorka odnosi si´ tu do podzia∏u wprowadzonego przez Pierre’a
Nor´) przez g∏´bokie osobiste relacje. Jest silnà i bardzo szczególnà
formà pami´ci, gdy˝ nie opiera si´ na w∏asnych doÊwiadczeniach, ale
jest zapoÊredniczona przez wyobraêni´ oraz kreacj´ artystycznà. Jest
jakby uzupe∏niana przez wyobra˝eniowe czy artystyczne reprezentacje.
Jest doÊwiadczana przez potomków ludzi ocala∏ych z Zag∏ady i tym samym odnosi si´ do tych wydarzeƒ, które po∏o˝y∏y si´ tragicznym cieniem nie tylko na ˝yciu ocala∏ych, ale i nast´pnych pokoleƒ, a by∏y tak
silne, ˝e przyçmi∏y wszelkà innà pami´ç, ale zarazem nigdy nie zostanà
w pe∏ni przyswojone i zrozumiane. Postpami´ç ujawnia si´ na zasadzie
przemieszczenia — w innym miejscu oraz ze znacznym opóênieniem
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w stosunku do wydarzeƒ, do których si´ odnosi. Jest to te˝ pami´ç obsesyjna i wybuchowa, niedajàca spokoju i wytchnienia36. Termin ten
wydaje si´ odpowiedni do sztuki wspó∏czesnej, która odwo∏uje si´ do
historycznych traum, rozdrapuje, pozornie tylko zagojone, rany. Hirsch
u˝ywa tego poj´cia przede wszystkim w odniesieniu do doÊwiadczeƒ
drugiego pokolenia po Zag∏adzie, jednak sama zaznacza, ˝e poj´cie to
mo˝e byç u˝ywane równie˝ w odniesieniu do opisania pami´ci drugiej
generacji innych kulturowych czy grupowych traumatycznych wydarzeƒ lub doÊwiadczeƒ37.
W odniesieniu do sztuki polskiej wprowadzi∏abym jednak pewnà korekt´, aby zwróciç uwag´ na pewne szczególne doÊwiadczenie, które
nie zosta∏o tu przepracowane, a mianowicie bycie Êwiadkami Zag∏ady.
Sztuka krytyczna odnoszàca si´ do historii jest tutaj tworzona nie tyle
przez dzieci i wnuki ludzi ocala∏ych (choç oczywiÊcie i taka sytuacja
mo˝e mieç miejsce), ile bardziej przez dzieci i wnuki Êwiadków Zag∏ady. W Polsce dopiero od niedawna zacz´to mówiç o Zag∏adzie jako
o wyjàtkowym wydarzeniu, które dotkn´∏o ˚ydów. Jak twierdzi Michael C. Steinlauf, pami´ç Zag∏ady jest tutaj wcià˝ „pami´cià nieprzyswojonà”38. Autor wskazuje na z∏o˝one i traumatyczne doÊwiadczenie Polaków, którzy b´dàc ofiarami nazizmu, stali si´ jednoczeÊnie Êwiadkami
ludobójstwa dokonanego na ich ziemi.
Przez d∏ugi czas nienazwany by∏ problem polskiej wspó∏winy, tzn.
polskiego antysemityzmu, który bardzo silnie obecny by∏ przed wojnà,
w trakcie wojny u cz´Êci spo∏eczeƒstwa powodowa∏ oboj´tnoÊç na los
˚ydów, a nawet ciche przyzwolenie na dzia∏ania Hitlera. Ujawnia∏ si´
nawet w wezwaniach do pomocy ˚ydom, jak w s∏ynnej ulotce z 1942
roku Zofii Kossak-Szczuckiej, katolickiej nacjonalistki, która pot´piajàc
milczenie Êwiata na los ˚ydów, wskaza∏a, ˝e obowiàzkiem Polaków
i katolików jest dzia∏aç w ich obronie, choç jednoczeÊnie zaznacza∏a, ˝e
sà oni wcià˝ gospodarczymi i ideowymi wrogami Polaków39. Po wojnie
antysemityzm doprowadzi∏ do wielu morderstw, a tak˝e pogromów,
z których najwi´kszy to pogrom kielecki w 1946 roku. Póêniej zaÊ doszed∏ do g∏osu w polityce paƒstwa i ujawni∏ si´ najsilniej w antysemickiej nagonce w latach 1968–70, kiedy to zmuszono do wyjazdu z Polski ok. 20 tysi´cy ˚ydów40. Jak powiada Krzysztof Pomian, „pami´ç
˚ydów polskich nie by∏aby tak ostro sk∏ócona z pami´cià pewnych od∏amów polskiej opinii, gdyby nie Marzec 1968 r. i tolerowanie antysemityzmu w Trzeciej Rzeczypospolitej”41.
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Oprócz antysemityzmu, nierozliczony pozostaje problem bycia
Êwiadkiem Zag∏ady i uporania si´ z tym doÊwiadczeniem. Michael
C. Steinlauf stawia w swej ksià˝ce pytanie, czy i jak to mo˝liwe, ˝e
Zag∏ada nie zosta∏a prawdziwie dostrze˝ona przez Polaków, ˝e widzieli te wydarzenia, ale ich nie rozumieli42. Równie˝ kraje alianckie nie
dostrzega∏y Zag∏ady, traktowa∏y doniesienia na jej temat jako zupe∏nie
niewiarygodne, brakowa∏o dokumentów, które potwierdza∏yby to, co
robili naziÊci w obozach zag∏ady, mo˝liwe, ˝e zawini∏ w tym wzgl´dzie
równie˝ polski ruch oporu43. Steinlauf twierdzi, ˝e wszyscy ponosimy
konsekwencj´ tego ówczesnego niezauwa˝enia Zag∏ady, ˝e ˝yjemy z jej
pi´tnem44. Jednak˝e sytuacja Polaków by∏a szczególnie skomplikowana: „Nie lubiç sàsiada, pragnàç, aby go nie by∏o; potem obserwowaç jego niewiarygodnà, ca∏kowità zag∏ad´; wreszcie odziedziczyç to, co kiedyÊ do niego nale˝a∏o: taka kolej rzeczy mo˝e tylko niepomiernie
wzmóc poczucie winy zrodzone przez samo traumatyczne prze˝ycie. Si∏a samooskar˝enia jest tym bardziej destrukcyjna, ˝e nie wià˝e si´ ono
z ˝adnà rzeczywistà przewinà”45. Steinlauf wskazuje, ˝e paradoksalnie sytuacja w Niemczech by∏a po wojnie ∏atwiejsza, winnych mo˝na
by∏o ukaraç, a zbrodnia mog∏a zostaç symbolicznie odkupiona (jednak
ta teza wydaje si´ naiwna i postawiona na wyrost46). W Polsce nie
mog∏o byç mowy o odkupieniu, bo nie by∏o pope∏nionej zbrodni, a jednak bycie Êwiadkiem Zag∏ady, zwiàzane z tym poczucie winy pozostawi∏o niebagatelne konsekwencje, które w póêniejszych czasach objawia∏y si´ w ró˝nych, zniekszta∏conych formach. Zofia Wójcicka twierdzi, ˝e naszym najwi´kszym problemem jest nieprzepracowana ˝a∏oba
po ofiarach Zag∏ady, nieprzepracowana, bo st∏umiona przez dzia∏anie
komunistycznych w∏adz, które wykreÊli∏y z publicznego dyskursu pami´ç o tym, kim by∏y ofiary47. Wed∏ug Steinlaufa, bez nadziei na zagojenie ran Polacy przekszta∏cili si´ z biernych ofiar w aktywnych przeÊladowców, zachowujàc jednoczeÊnie poczucie krzywdy. Tak powsta∏y warunki dla przysz∏ej „rywalizacji w cierpieniu, wyra˝ajàcej si´ w twierdzeniach, ˝e Polacy wycierpieli w czasie wojny tyle samo, co ˚ydzi,
a tak˝e w „antysemityzmie bez ˚ydów”48. Rekonstruowanie pami´ci
i prze∏amywanie ciszy panujàcej wokó∏ Zag∏ady oraz stosunków polsko-˝ydowskich rozpocz´∏o si´ w latach 70. w Êrodowisku opozycji. Zacz´to coraz wi´cej mówiç o bolesnej nieobecnoÊci ˚ydów, a w latach
80. pojawi∏o si´ coÊ, co Steinlauf okreÊla „modà na ˚ydów” (chodzi
o fal´ publikacji, rozpraw naukowych, filmów, sztuk, koncertów i wy85

staw poÊwi´conych tematyce ˝ydowskiej). W tej dekadzie przetoczy∏y
si´ te˝ wa˝ne publiczne dyskusje, nieraz bardzo emocjonalne: pierwsza wokó∏ filmu Claude’a Lanzmanna Shoah z 1985 roku (a raczej wokó∏ prasowych doniesieƒ na jego temat). Drugà publicznà polemik´ wywo∏a∏ g∏oÊny esej Jana B∏oƒskiego „Biedni Polacy patrzà na getto”
opublikowany w „Tygodniku Powszechnym” w 1987 roku49. Ten tekst,
a tak˝e wczeÊniejsze artyku∏y publikowane w „Znaku” wzywajàce do
przeprowadzenia narodowego rachunku sumienia, zapoczàtkowa∏y
trudnà publicznà dyskusj´ na temat przepracowania polskiego antysemityzmu oraz stosunku do Zag∏ady. Szczególnie wa˝ny jest tekst B∏oƒskiego, który wskaza∏ na dziedzictwo niemo˝liwego do przyj´cia ani
przezwyci´˝enia poczucia winy, zrodzonego z faktu bycia Êwiadkiem
Zag∏ady. Jak wskazuje Steinlauf, „jest to pami´ç poczucia winy, która
nie wynika z pope∏nionej jakiejkolwiek zbrodni, ale z nieszcz´Êliwego
przeci´cia si´ dwóch uwarunkowaƒ: obecnoÊci podczas Zag∏ady w kontekÊcie wyjàtkowych dziejów stosunków polsko-˝ydowskich”50. B∏oƒski pisa∏ o ˚ydzie, który mieszka∏ w naszym domu, na naszych ziemiach, jego krew zosta∏a na Êcianach, wsiàk∏a w naszà ziemi´ i naszà
pami´ç. Dopiero po tym eseju zacz´to zwracaç uwag´, ˝e Zag∏ada dokona∏a si´ na polskiej ziemi, na oczach Polaków i stanowi ona wyzwanie dla sumienia. Zacz´∏y si´ pojawiaç pytania o „niezawinionà win´”
oraz „grzech obecnoÊci” przy zbrodni51.
Chodzi te˝ o to, na co zwróci∏ uwag´ Zygmunt Bauman, ˝e Êwiat
stworzony przez nazistów odcz∏owieczy∏ zarówno swoje ofiary, jak
i biernych Êwiadków ludobójstwa, zmuszajàc ich, „by si´gali po logik´
przetrwania dla rozgrzeszania si´ z bezczynnoÊci i braku wra˝liwoÊci
moralnej”52. Skoro, jak wskaza∏ w swym prze∏omowym eseju B∏oƒski,
nie by∏o biernych widzów Zag∏ady, ka˝dy, kto uczestniczy∏ przy tej
zbrodni, zosta∏ nià ska˝ony; to doÊwiadczenie domaga si´ krytycznego
przepracowania, a to rozpocz´∏o si´ bardzo póêno, w zasadzie dopiero
w latach 80. i 90. XX wieku.
W szerszym znaczeniu jest to wi´c równie˝ postpami´ç owego
Êwiadkowania Zag∏adzie, ale byç mo˝e nale˝a∏oby bardziej podkreÊliç
sam aspekt spóênionych czy te˝ zast´pczych Êwiadków, jakimi stajà
si´ artyÊci podejmujàcy t´ problematyk´; zaÊ w odniesieniu do reprezentacji, nale˝a∏oby mówiç nie tyle o sztuce postpami´ci, ile o sztuce
spóênionego Êwiadectwa czy o sztuce postÊwiadectwa. Co prawda zdaj´ sobie spraw´ z tej nieco niebezpiecznej maniery u˝ywania przed86

rostka „post”. James E. Young w ksià˝ce o wspó∏czesnej sztuce i architekturze odnoszàcej si´ do Zag∏ady mówi z kolei o po-przedstawieniach (co jednak równie˝ wygodniej t∏umaczyç jako postprzedstawienia). Young wskazuje, ˝e drugie i trzecie pokolenie artystów po Zag∏adzie przedstawia swoje w∏asne doÊwiadczenie pami´ci, pami´ç zapoÊredniczonà, zmedializowanà, a zarazem swojà niemo˝noÊç poznania
tego, czym by∏a Zag∏ada, a wi´c zrozumienia doÊwiadczenia ocala∏ych,
na co ju˝ wczeÊniej zwróci∏a uwag´ Marianne Hirsch. Dlatego Young
mówi w∏aÊnie o postprzedstawieniach Holokaustu53. Warto zauwa˝yç,
˝e przedrostek „post” (po) u˝ywany jest we wszystkich tych rozwa˝aniach w odniesieniu do przedstawicieli drugiego i trzeciego pokolenia
po Zag∏adzie, którzy wcià˝ pytajà o jej znaczenia, wypowiadajà si´ na
jej temat, tworzà w∏asne reprezentacje. W przypadku sztuki polskiej
te rozwa˝ania podejmujà przede wszystkim artyÊci urodzeni w latach
60. i 70. XX wieku (m.in. El˝bieta Janicka, Rafa∏ Jakubowicz, Artur
˚mijewski). Jest to ju˝ trzecie pokolenie po koszmarze II wojny Êwiatowej oraz Zag∏ady, ale zarazem pierwsze, które do tego tematu odnosi
si´ w sposób analityczny. O spóênionej ÊwiadomoÊci Zag∏ady mówi
m.in. Zbigniew Libera (reprezentujàcy drugie pokolenie „po”), który po
wojnie mieszka∏ z matkà i babkà na terenie dawnego getta w Pabianicach przy ul. Bo˝niczej. Znaczenie tego miejsca i pytanie o jego poprzednich mieszkaƒców dotar∏o do jego ÊwiadomoÊci bardzo póêno54.
Pokolenie, które prze˝y∏o wojn´, do koƒca ˝ycia chyba nie wyzwoli∏o
si´ ze zwiàzanej z nià traumy. Jeszcze pokolenie naszych rodziców55
uczy∏o si´ w szko∏ach o Auschwitz, ale bez wskazania, kim by∏y ofiary,
albo dorasta∏o w przeÊwiadczeniu, ˝e byli nimi g∏ównie Polacy. Temat
˚ydów w Polsce nale˝a∏ w zasadzie do tematów tabu.
Niemal przez ca∏y okres PRL-u Zag∏ada traktowana by∏a jako coÊ
przynale˝nego przede wszystkim do naszej historii (i okreÊlana by∏a
najcz´Êciej poj´ciem: ludobójstwo). W komunistycznej wersji historii,
która zmonopolizowa∏a symbolik´ Auschwitz do lat 80., to miejsce by∏o traktowane jako pomnik internacjonalizmu, a zarazem symbol m´czeƒstwa Polaków, upami´tniajàc „walk´ i m´czeƒstwo Polaków i innych narodowoÊci”. Nastàpi∏a wi´c „polonizacja” i „internacjonalizacja” tego miejsca56. Zw∏aszcza w publikacjach pojawiajàcych si´ od
koƒca lat 60. los ˝ydowski by∏ niemal nieodró˝niany od losu „narodu
polskiego”, znik∏y rozró˝nienia mi´dzy obozami koncentracyjnymi, b´dàcymi miejscami niewolniczej pracy a obozami zag∏ady. Wszystkie
87

one traktowane by∏y tak samo: jako obozy koncentracyjne, które s∏u˝yç
mia∏y eksterminacji ka˝dego, kto przekroczy∏ ich bramy, niezale˝nie
od tego, czy by∏ Polakiem czy ˚ydem. JeÊli w podr´cznikach z lat 60.
mówiono jeszcze o Zag∏adzie ˚ydów, to po roku 1969 zdarza si´ to bardzo rzadko, a termin „eksterminacyjna polityka okupanta” zaczyna
obejmowaç polityk´ niemieckà w stosunku do wszystkich obywateli
Polski57. Ponadto, jak pisze Feliks Tych w tekÊcie o potocznej ÊwiadomoÊci Zag∏ady: „Prawd´ o ˝ydowskiej obecnoÊci historycznej w Polsce
oraz okolicznoÊciach prawie ca∏kowitego znikni´cia ˚ydów z tych ziem
wycina∏a bowiem z szerokiego dyskursu publicznego nie tylko cenzura
paƒstwowa, lecz nade wszystko najgorsza z cenzur — cenzura oddolna [podkreÊlenie w oryginale], która dotyczy tematów niechcianych”58.
Dopiero w latach 90. XX wieku mo˝liwa sta∏a si´ dyskusja na temat
rozrachunku z przesz∏oÊcià. Szczególnie niewygodna sta∏a si´ wiedza
na temat przemocy wyrzàdzonej ˚ydom przez Polaków, m.in. dotyczàca
pogromów, na temat których wcià˝ jeszcze pojawiajà si´ goràce dyskusje, wywo∏ane mi´dzy innymi przez publikacje Jana Tomasza Grossa59.
Teresa Bogucka zwraca uwag´, ˝e w tej debacie nie chodzi tyle o histori´, ile o pytanie: kim dziÊ jesteÊmy, o fundament naszej to˝samoÊci
oparty na micie, w którym bohaterstwo zosta∏o splecione z niezawinionym cierpieniem, o nasz — jako Polaków — status ofiary XX-wiecznych
totalitaryzmów60. To wszystko bowiem musi zostaç podane w zwàtpienie, zweryfikowane wobec niechlubnych prawd, które ka˝à nam spojrzeç na siebie w inny sposób, odzierajàc nas z mitu niewinnoÊci.
Równie˝ w Polsce, zgodnie z przywo∏anym wczeÊniej za Geoffrey’em Hartmanem mechanizmem obronnym, wytwarza si´ nowa antypami´ç. Socjologowie zauwa˝ajà w ostatnim czasie wzmocnienie postrzegania wydarzeƒ z dziejów Polski jako powodów do dumy61. Ambiwalentnie oceniane sà wydarzenia przynoszàce Polakom wstyd. W badaniach z 2003 roku w odpowiedziach na pytanie, co przynosi∏o Polakom wstyd, wymieniano najcz´Êciej stosunek wobec ˚ydów (brak pomocy, udzia∏ w dzia∏aniach przeciwko ˚ydom), ale w innych badaniach
— z 2004 roku wskazywano jedynie „kolaboracj´ z Niemcami”. „Mo˝na by sàdziç, — pisze Barbara Szacka — ˝e upowszechnienie wiedzy
o Zag∏adzie, szerokie dyskusje wokó∏ polskiego stosunku do ˚ydów
w czasie okupacji i ujawnionego dramatu w Jedwabnem, gdzie okoliczni polscy ch∏opi z w∏asnej inicjatywy okrutnie pomordowali jego ˝ydowskich mieszkaƒców, wprowadzi∏y okupacyjny los ˚ydów do pol88

skiej pami´ci wojny. Jednak˝e nie jest to pewne (…)”62. Do tego problemu odniós∏ si´ równie˝ Feliks Tych, wskazujàc, ˝e przerwanie milczenia o Jedwabnem przynios∏o nie tylko pozytywne efekty, ale te˝ pog∏´bi∏o kompleksy, a nawet wzros∏a krzywa postaw antysemickich. Potwierdzenie tej tezy znajdziemy w badaniach socjologicznych. Ireneusz
Krzemiƒski, porównujàc dane z 1992 i 2002 roku, zauwa˝y∏, ˝e o 10%
wzros∏a liczba deklaracji antysemickich, a tak˝e, i˝ postawy uleg∏y
wi´kszej polaryzacji, zwi´kszy∏ si´ bowiem równie˝ odsetek anty-antysemitów (czy ewentualnych filosemitów)63. Mo˝na mówiç te˝ o wzroÊcie nastawienia narodowego w odniesieniu do obrazu okupacji i cierpienia ˚ydów, spad∏ odsetek przyznajàcych wi´ksze cierpienie ˚ydom
oraz wzrós∏ odsetek przekonanych o wi´kszym cierpieniu Polaków,
wzrós∏ równie˝ (o 15%) odsetek przekonanych, ˝e oba narody ucierpia∏y po równo. Ponadto wzros∏o przeÊwiadczenie, ˝e Polacy nie majà powodów do wyrzutów sumienia wobec ˚ydów64. „Okazuje si´, ˝e debata
— komentuje te wyniki Krzemiƒski — w której tak wa˝ne miejsce zajmowa∏o uÊwiadomienie sobie przez Polaków specyfiki ˝ydowskiej Zag∏ady, odnios∏a zgo∏a odmienny skutek: umocni∏ si´ obraz Polaków
cierpiàcych nie mniej od ˚ydów”65. Ponadto wzros∏a liczba odpowiedzi
twierdzàcych, ˝e Polacy doznawali od ˚ydów „wi´cej z∏ego ni˝ dobrego”,
˝e bardziej cierpieli w czasie wojny, ˝e OÊwi´cim to miejsce zag∏ady
ludzi ró˝nych narodowoÊci. Socjolog wskazuje, ˝e dane te potwierdzajà hipotez´ o konkurencji polsko-˝ydowskiej. „Si∏a ÊwiadomoÊci Shoah
na Êwiecie wywo∏uje w ÊwiadomoÊci Polaków reakcj´, by ich w∏asne
cierpienie zosta∏o tak˝e dostrze˝one i docenione. Jednak˝e kryje si´ za
tym stan uczuciowej konfuzji, jeÊli mo˝na tak powiedzieç, i bardzo
wyraênego wzrostu deklarowanego nielubienia ˚ydów przez Polaków
[podkreÊlenie w oryginale], jak okreÊliliÊmy postaw´, którà mo˝na odró˝niç od uniwersalnych postaw antysemickich, chocia˝ zawiera raczej
niekorzystne dla ˚ydów przekonania (stereotyp ˚yda) oraz emocjonalny dystans bàdê niech´ç. To »nielubienie« wià˝emy z tradycjà narodowà i zasadniczà treÊcià samoÊwiadomoÊci narodowej Polaków (…)”66.
Ta to˝samoÊç opiera si´ wi´c wcià˝ na za∏o˝eniu, ˝e to my byliÊmy niewinnymi ofiarami. Tym trudniej przyjmowana jest do ÊwiadomoÊci
prawda o krzywdach wyrzàdzonych ˚ydom przez Polaków. Mo˝na
wi´c zaryzykowaç tez´ o zamykaniu si´ na takie prawdy, jak historia
Jedwabnego. Cytowany ju˝ Tych podkreÊla, ˝e samo powiedzenie prawdy nie wystarcza, nie pociàga za sobà wyciàgni´cia z niej wniosków.
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„Szczególnie w sytuacji, gdy i wÊród historyków znajdujà si´ tacy,
którzy wystawiajà mordercom alibi, a pot´˝ne instytucje wspomagajà
swoim autorytetem milczenie o zbrodni”67. G∏osy krytyczne wobec
dyskursu narodowej dumy przyjmowane sà niech´tnie albo wr´cz
okreÊlane zostajà jako przyk∏ad „tendencyjnej, antypolskiej” historiografii, jak w przypadku publikacji Grossa68. Wszystko to wp∏ywa na
trudnoÊci w uznaniu przez Polaków pami´ci Zag∏ady, bowiem z jednej
strony pojawia si´ niech´ç do przyj´cia w∏asnej wspó∏odpowiedzialnoÊci, a z drugiej — niech´ç do rezygnacji ze statusu narodu szczególnie
pokrzywdzonego przez histori´69. Tym samym pami´ç Zag∏ady pozostaje nadal pami´cià, przynajmniej cz´Êciowo, nieprzyswojonà.
Na problem z przyswajaniem pami´ci oraz odrodzenie si´ konfliktów dotyczàcych pami´ci wp∏ynà∏ te˝ poÊrednio proces integracji europejskiej. Aleksander Smolar wskazuje, ˝e nowe kraje spotka∏y si´
z nieufnoÊcià, a tak˝e pewnym niezrozumieniem, zresztà z wzajemnoÊcià70. Punktem wyjÊcia budowania starej Unii Europejskiej by∏a apokalipsa wojny i has∏o „nigdy wi´cej”. „WeszliÊmy do Unii Europejskiej
z naszymi odmiennoÊciami, z w∏asnà wizjà historii, w istotnych elementach odbiegajàcà od tej, która dominuje na Zachodzie”71. Dla
wszystkich wa˝nà rol´ odgrywa pami´ç II wojny Êwiatowej, jednak˝e
wspomnienia koszmaru wojny sà silniej obecne w pami´ci Polaków
i innych narodów regionu. To, co ró˝ni nas najbardziej, to pami´ç komunizmu i dominacji ZSRR, gdy˝ Zachód nie mia∏ przecie˝ doÊwiadczeƒ „realnego socjalizmu”. Dlatego te˝ „Polacy i narody Europy Ârodkowo-Wschodniej czujà si´ zagro˝one interpretacjà historii, z której
znik∏y pakt Ribbentrop–Mo∏otow, Katyƒ, okupacja sowiecka, pó∏wiecze
powojennej dominacji”72. Ponadto w historii Zachodu, po wielu latach
milczenia o Zag∏adzie, zacz´to mówiç o niej coraz wi´cej, a˝ w koƒcu
sta∏a si´ ona wydarzeniem centralnym definiujàcym histori´ XX wieku. W zasadzie Europa Ârodkowa i Wschodnia, która zmierzy∏a si´
z dziedzictwem Zag∏ady dopiero po 1989 roku, „ma trudnoÊci z zaakceptowaniem takiej wizji przesz∏oÊci Europy, w której ˚ydzi zajmujà
w jakimÊ sensie centralne miejsce”73. Warto wskazaç za Smolarem na
skomplikowane przyczyny tego stanu rzeczy. Po pierwsze, pó∏ wieku
milczenia na temat Zag∏ady nie u∏atwia jej zrozumienia, po drugie
— poza milionami ofiar ˝ydowskich, by∏y te˝ miliony ofiar polskich, rosyjskich i innych narodów, po trzecie — poza ofiarami nazizmu by∏y tu
liczne ofiary komunizmu, po czwarte — dlatego, ˝e ˚ydzi byli tu po90

strzegani jako wspó∏odpowiedzialni za zbrodnie sowieckie (wykorzystywani przeciwko miejscowej wi´kszoÊci w wielu paƒstwach Europy
Ârodkowej i Wschodniej). To wszystko utrudnia∏o i utrudnia przezwyci´˝enie dziedzictwa antysemityzmu74. Z kolei Europa Zachodnia wydaje si´ niezdolna do zasymilowania naszych doÊwiadczeƒ i naszej historii i nie przypadkiem jako symbol przemian roku 1989 traktowany
jest w Europie upadek muru berliƒskiego75. Równie˝ my nie potrafimy
zasymilowaç mitu poczàtku Unii Europejskiej, porozumienia francusko-niemieckiego, które leg∏o u podstaw integrujàcej si´ stopniowo Europy. „Trudno im uto˝samiç si´ z naszà historià, ale i nam trudno
uto˝samiç si´ z historià, w której nie uczestniczyliÊmy, która zosta∏a
przez dwa pokolenia uwewn´trzniona i sta∏a si´ kanonicznà wersjà organizujàcà pami´ç zachodnich Europejczyków”76. Z tego wszystkiego
biorà si´ konflikty pami´ci, a tak˝e jeden z podstawowych konfliktów
pomi´dzy dà˝eniem do budowania wspólnej, otwartej Europy a wysi∏kiem umacniania i podkreÊlania swojej odr´bnoÊci i samodzielnoÊci. To
sk∏ania polityków w Polsce do podkreÊlania polskiej to˝samoÊci i pami´ci, co z kolei utrudnia myÊlenie o sobie jako o Europejczykach77.
Zjednoczenie Europy wywar∏o równie˝ znaczàcy wp∏yw na kultur´
integrujàcych si´ paƒstw, mi´dzy innymi ze wzgl´du na dop∏yw Êrodków finansowych z Unii Europejskiej na projekty kulturalne nastawione na integracj´. Bardzo wiele z tych projektów wiàza∏o si´ z potrzebà
rozpoznania i przepracowania wspomnianych konfliktów, du˝o bardziej
realnych, bo pojawiajàcych si´ na gruntach lokalnych. Powsta∏o wiele
projektów, w tym bilateralnych, które w∏aÊnie poprzez sztuk´ szukajà
mo˝liwoÊci integracji sàsiednich paƒstw, odwo∏ujàc si´ do tego, co zbli˝a i ∏àczy, do wspólnych miejsc i ich pami´ci. W kontekÊcie tej ksià˝ki
warto wspomnieç o polsko-niemieckich projektach realizowanych w latach 2004–2006 w ramach programu Büro Kopernikus78 (projekty finansowane przez Kulturstiftung des Bundes, przygotowane w zwiàzku
z Rokiem Polsko-Niemieckim 2005/2006) czy pojedynczych projektach
eksploatujàcych problemy obszarów przygranicznych, jak festiwal Dialog Loci w Kostrzynie nad Odrà w 2004 roku79. Wspomnieç mo˝na te˝
o Centrum Badaƒ Historycznych PAN w Berlinie, które realizuje program „Polsko-Niemieckie Miejsca Pami´ci/Deutsch-Polnische Erinnerungsorte” (2006–2010)80. Projekty te majà mi´dzy innymi na celu
zmian´ zbiorowej pami´ci. Zamiast patrzeç na swoich sàsiadów jako
na odwiecznych wrogów, najeêdêców; uczà widzieç w nich bliskich, sà91

siadów, borykajàcych si´ z podobnymi problemami i wspólnie przepracowaç trudnà przesz∏oÊç. Ponadto pojawi∏y si´ te˝ inicjatywy oddolne
(za najwa˝niejsze mo˝na uznaç szczeciƒskie „Pogranicza”, olsztyƒskà
„Borussi´” i sejneƒskie „Pogranicze”), których celem jest wskazanie
na wielokulturowoÊç oraz rozwijanie spluralizowanych pami´ci. Jak
powiada Robert Traba, te lokalne inicjatywy sà dowodem alternatywnej, spluralizowanej polityki wobec historii. Niestety, jednak nie sà
one uwzgl´dniane w g∏ównym nurcie debat medialnych na temat historii, które toczone sà w Polsce81.
Warto tutaj wspomnieç o jeszcze jednym paradoksie. Zainteresowanie historià w sztuce niekoniecznie idzie w parze z zainteresowaniami
spo∏ecznymi. Socjologowie (Barbara Szacka, Andrzej Szpociƒski) wskazujà na to, ˝e wspó∏czeÊnie zainteresowanie przesz∏oÊcià jest w gruncie
rzeczy coraz s∏absze, zauwa˝ajà zmniejszajàcà si´ rol´ pami´ci przesz∏oÊci jako czynnika konstytuujàcego zbiorowà identyfikacj´ Polaków82. Szpociƒski ∏àczy to z tendencjà do prywatyzacji tradycji oraz zanikiem zainteresowania wielkà (monumentalnà) pami´cià przesz∏oÊci.
Wskazuje, ˝e ten spadek zainteresowaƒ narodowà przesz∏oÊcià mo˝e
wiàzaç si´ z zaw∏aszczeniem tej formy odniesieƒ do przesz∏oÊci przez
polityków. Socjolog powiada: „W okresie rzàdów komunistów reakcjà
na próby zaw∏aszczenia przesz∏oÊci przez elity polityczne by∏o — pod
przywództwem elit kulturalnych — wypowiedzenie im wojny, a obecnie
oddaje si´ pole bez walki”83. A jednak spory o przesz∏oÊç wcià˝ obecne
sà w naszym ˝yciu politycznym i kulturalnym i wcià˝ sà one przede
wszystkim sporami politycznymi. Sztuka, która krytykuje oficjalne
(„urz´dowe”) wersje przesz∏oÊci, pokazuje, ˝e jednak walka o znaczenia
przesz∏oÊci wcià˝ si´ toczy, choç przybiera inne formy ni˝ w okresie
przed 1989 rokiem. ArtyÊci uderzajà najcz´Êciej w owà „nieprzyswojonà pami´ç” Zag∏ady, podwa˝ajà oficjalne narracje historyczne oraz popularne reprezentacje przesz∏oÊci, pytajà o zbiorowà pami´ç, proponujà
krytycznà prac´ nad problematykà pami´ci i historii, przyczyniajàc si´
do tego, co Paul Ricoeur nazywa, za Sigmundem Freudem, pracà odpominania (remémoration)84.

ROZDZIA¸ 4

Nie-nowe zainteresowanie historià
W pewnym momencie sta∏o si´ jednak dla mnie jasne, i˝ Êwiadectwo zawiera jako swój nieod∏àczny element pewnà luk´; i˝ ocalali dajà Êwiadectwo
czemuÊ, czemu niepodobna daç Êwiadectwa. Opatrywanie komentarzem ich
Êwiadectw oznacza zatem z koniecznoÊci zg∏´bianie owej luki, a raczej ws∏uchiwanie si´ w nià.
Giorgio Agamben, Co zostaje z Auschwitz

Wyparta historia?
Zainteresowanie nieodleg∏à przesz∏oÊcià w sztuce polskiej nie jest
czymÊ nowym. Naznaczenie wojnà ujawnia si´ zarówno w twórczoÊci
po 1945 roku, jak i w sztuce wspó∏czesnej, mo˝liwe, ˝e jest to jedna
z najbardziej charakterystycznych cech naszej sztuki1. Tym bardziej
zaskakuje, ˝e temat ten nie doczeka∏ si´ gruntownych analiz, raczej
powtarza si´ opinie o tym, ˝e wi´kszoÊç dzie∏ z okresu powojennego
„nie wykracza∏a poza tradycyjnà umownoÊç i banalny patos”2, tudzie˝,
˝e „sztuka, która stanowi∏a bezpoÊrednià odpowiedê na wojenne okrucieƒstwo, nie stworzy∏a dzie∏ na miar´ utworów takich pisarzy jak Baczyƒski, Borowski, Na∏kowska. Malarstwo, które stara∏o si´ sprostaç
wyzwaniu kultury po OÊwi´cimiu, okaza∏o si´ boleÊnie nietrafione. (…)
˚aden z artystów wi´zionych w Auschwitz, nawet Xawery Dunikowski, nie stworzy∏ prawdziwie istotnego i mocnego Êwiadectwa tego
okrucieƒstwa”3. Janusz K´b∏owski o powojennej sztuce odnoszàcej si´
do „wojennego koszmaru” pisze, ˝e „symptomatyczna by∏a jednak wàt∏oÊç tego nurtu, oscylujàcego mi´dzy naturalizmem i figuracjà postkubistycznà”4. Równie˝ wspó∏czeÊnie badacze wskazujà na s∏aboÊç tzw.
twórczoÊci obozowej, piszàc, ˝e zawiod∏y konwencje, po jakie si´gali
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artyÊci, nie dajàc sobie rady, jak powiada Piotr Piotrowski, „z tym, co
wiemy, lub raczej intuicyjnie wyczuwamy, na temat traumy Shoah”5.
Konstatacje te wydajà si´ niesprawiedliwe w stosunku do sztuki
powojennej, ich powody sà z∏o˝one. Po pierwsze — to wskazana w poprzednim rozdziale nieprzyswojona pami´ç Zag∏ady; po drugie — brak
umiej´tnoÊci odczytania znaczeƒ odnoszàcych si´ do historycznych
traum spowodowany dominacjà awangardowych paradygmatów, po
trzecie — opóênienie w podj´ciu tematu wojny i Zag∏ady, jakie mo˝na
obserwowaç w przypadku niektórych artystów, które mog∏o wiàzaç si´
z bezsilnoÊcià, z nieumiej´tnoÊcià radzenia sobie z traumà6. Niemoc
wyra˝enia traumatycznych wydarzeƒ zosta∏a bowiem prze∏amana niekiedy po latach. Czasem dopiero pod koniec ˝ycia artyÊci byli w stanie
mówiç o swych najtragiczniejszych prze˝yciach. Ta niemo˝noÊç mówienia mog∏a wp∏ynàç równie˝ na badaczy, którzy raczej zdawkowo traktowali problem wojennych traum w próbach podsumowaƒ sztuki polskiej
powstajàcej w pierwszych dekadach po II wojnie Êwiatowej7. Przyjmowali oni przede wszystkim optyk´ awangardowà i w∏aÊnie w nià starali
si´ wpisaç polskà sztuk´8. To, co nie przystawa∏o do tej optyki, by∏o
z regu∏y wykluczane9. Alicja K´piƒska w ksià˝ce Nowa sztuka. Sztuka
polska w latach 1945–197810 w zasadzie pomija zupe∏nie problem artystycznych rozliczeƒ z bolesnà przesz∏oÊcià, k∏adàc nacisk przede
wszystkim na tytu∏owà „nowoÊç” — formalny eksperyment, rozbijanie
dotychczasowych konwencji. Za pierwszego artyst´ „nowej sztuki” autorka uznaje Tadeusza Kantora, ale w∏aÊnie ze wzgl´du na rozbicie
konwencji, uniewa˝nienie podzia∏ów na dyscypliny artystyczne, antyestetyzm i wprowadzenie w obszar sztuki elementów rzeczywistoÊci.
Najwa˝niejsze kategorie, które si´ pojawiajà, to kategorie zwiàzane
z formà: materia, eksperyment, metafora, naukowe (optyczne) badanie
rzeczywistoÊci11. Z kolei Bo˝ena Kowalska we wprowadzeniu do swojej ksià˝ki pisze: „Wojna z pozoru sta∏a si´ przesz∏oÊcià. A przecie˝ teraz dopiero zarysujà si´ jej donios∏e konsekwencje. OkreÊli∏ je w sposób najwidoczniejszy odwrót od ch∏odnej, adresowanej do intelektu
sztuki nurtu geometryczno-konstruktywistycznego na rzecz wybuchu
emocji. Czas uczuciowych i wspomnieniowych, a niekiedy obsesyjnych
rozliczeƒ z wojnà szuka∏ swego wyrazu artystycznego. Czo∏o tej fali
nios∏o wzmo˝enie zainteresowania malarstwem metaforycznym i ekspresyjnym”12. Jednak˝e istotniejsze, jak pisze autorka Polskiej awangardy malarskiej, od manifestacji oddajàcych ho∏d przesz∏oÊci, „mia∏y
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aktualne dzieje odkrywczej myÊli twórczej”13. „Istotniejsze” to znaczy
awangardowe, bo ta w∏aÊnie perspektywa okreÊla badania Kowalskiej,
choç widaç w jej pisaniu pewne wahanie. We wprowadzeniu zostaje
przywo∏any Waldemar Cwenarski, którego si∏y sztuki nie okreÊlajà
przecie˝ kategorie awangardowe, ale raczej, jak wskazuje autorka
— kontekst i t∏o czasu, w którym tworzy∏14. Tak rodzi si´ swoista hybryda: „By∏by to wi´c nasz lokalny typ nowoczesnoÊci, którà by nazwaç mo˝na »bohaterskà« dla jej romantycznoÊci, odwagi przeciwstawienia wi´kszoÊci, Êwiadomego skazania si´ na osamotnienie i izolacj´
w Êrodowisku”15. Od razu warto zwróciç uwag´ na to, ˝e nad oglàdem
polskiej sztuki nowoczesnej, jaki wy∏ania si´ ze wspomnianych tu publikacji, cià˝y nie tylko paradygmat awangardowy, ale równie˝ — romantyczny, dokonujàcy uwznioÊlenia tragicznych wydarzeƒ, heroizujàcy ofiary, widzàcy histori´, jako spe∏nianie si´ ofiary i cierpienia16.
A mo˝e jest jeszcze inaczej — to, co nieawangardowe, ale romantyczne, daje si´ w∏àczyç w ramy badaƒ budujàcych kanon polskiej sztuki
nowoczesnej? Wracajàc do ksià˝ki Kowalskiej, autorka deklaruje przyj´cie optyki awangardowej, jako najistotniejszej w jej mniemaniu, dla
rozwoju ówczesnej sztuki (rozró˝niajàc przy okazji pomi´dzy awangardà wtórnà oraz odkrywczà17). Z tej optyki wy∏ama∏ si´, ale tylko cz´Êciowo, Aleksander Wojciechowski, który przeglàd dotyczàcy malarstwa polskiego w latach 1944–1974 rozpoczà∏ od opisu twórczoÊci pokolenia doÊwiadczonego wojnà, poch∏oni´tego — jak to okreÊli∏ — przez
histori´18. Dlatego te˝ wskaza∏ on na obrachunki z koszmarem okupacji
podejmowane ju˝ od 1944 roku. Zauwa˝ajàc problem braku konwencji
do wyra˝ania koszmaru wojny, Wojciechowski opisuje poszukiwania
artystyczne operujàce groteskowà deformacjà, heroizacjà postaci ludzkiej i metaforycznym pos∏ugiwaniem si´ przedmiotem (m.in. u Brzozowskiego, Mikulskiego, Kantora), charakteryzujàce si´ stosowaniem
groteski zmonumentalizowanej (u Andrzeja Wróblewskiego) oraz ∏àczeniem groteskowoÊci z metaforykà surrealistycznà (u Jaremianki i Sterna)19. Próba ustosunkowania si´ do najbli˝szej historii, stosowanie odwo∏aƒ romantyczno-ekspresyjnych, deformacje, widmowoÊç, nawiàzywanie do okupacyjnych „wykopalisk” sà wspólne dla artystów rozprawiajàcych si´ z „czasami pogardy” i ∏àczà plastyków z doÊwiadczeniami pokolenia „kolumbów”, jak uwa˝a Wojciechowski. Szkoda jednak,
˝e brakuje szczegó∏owej analizy ukazujàcej analogie mi´dzy twórczoÊcià plastycznà a literackà tamtych lat. Wojciechowski wskazuje
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przede wszystkim na twórczoÊç w prowokacyjny sposób atakujàcà dotychczasowe konwencje artystyczne (jako jeden z najwa˝niejszych
twórców przywo∏any zostaje Andrzej Wróblewski). Chodzi równie˝
o pewnà bardziej ogólnà cech´, a mianowicie „nasz w∏asny historiozoficzny egzystencjalizm, posiadajàcy swe êród∏a w rozpami´tywaniu
wojennych dramatów”20. A wi´c znowu mamy do czynienia z paradygmatem romantycznym. Wojciechowski wskazuje te˝ na tendencj´, która
ju˝ wtedy pojawi∏a si´ w pojmowaniu sztuki, traktowania jej jako azylu
nieska˝onego okrucieƒstwem wojny. Wówczas dotyczy∏o to kolorystów,
którzy w opinii ówczesnej krytyki „w sposób najdoskonalszy potrafili
ocaliç w latach zawieruchy wojennej i przekazaç nam — niezbrukane
rzeczywistoÊcià okupacyjnà — mistyczne naczynia Graala, zawierajàce
˝yciodajny eliksir wiecznej m∏odoÊci polskiej sztuki”21. Mo˝na si´
zastanawiaç, czy paradoksalnie póêniej takim obszarem ucieczki nie
sta∏a si´ sztuka awangardowa oraz towarzyszàce jej sposoby opisu
i analizy skupione wy∏àcznie na sprawach formalnych. Wojciechowski
zauwa˝a te˝ w sztuce tych lat (u Mikulskiego, Kantora i Brzozowskiego) znaczenie zdegradowanego przedmiotu. „Przedmioty maltretowane,
wleczone na wózkach, rabowane z rozbitych domów, przedmioty, na
których opiera∏a swój dobrobyt nowa »warstwa«, powstajàca na marginesie spo∏ecznym: szabrownicza lumpenbur˝uazja — to one w∏aÊnie
zaczynajà pojawiaç si´ na p∏ótnach m∏odych artystów, stajàc si´ realistycznym rekwizytem rzeczywistoÊci lat 1945–1948”22. Ale o co tu
chodzi? Mo˝e o zrabowane po˝ydowskie mienie, o opuszczone domy,
sklepy i synagogi23, z których wywlekano te przedmioty? Tego Wojciechowski nie precyzuje, a to, co uderza zarówno w jego ksià˝ce, jak
w innych publikacjach na temat sztuki pierwszych dekad po wojnie,
pisanych w latach 70. i 80., to brak jakichkolwiek odniesieƒ do Zag∏ady
˚ydów, mówi si´ o „czasach pogardy”, „koszmarze okupacji” (u Wojciechowskiego), o „kataklizmie II wojny Êwiatowej” i „pogromie wojennym” (u Kowalskiej), o „spustoszeniach psychologicznych i moralnych”
i o „hitlerowskiej dehumanizacji” (u Por´bskiego24); nie znajdziemy
jednak informacji, ˝e ten koszmar dotknà∏ najbardziej ˚ydów. Jest to
tym bardziej zaskakujàce, ˝e od samego zakoƒczenia wojny powstawa∏y prace artystyczne odnoszàce si´ do cierpienia narodu ˝ydowskiego,
ukazujàce likwidacj´ gett, wskazujàce na znikni´cie polskich obywateli ˝ydowskiego pochodzenia w wyniku Zag∏ady. Mo˝na mieç wr´cz
wra˝enie, ˝e pomijane milczeniem by∏y te prace, które wprost odwo∏y96

wa∏y si´ w warstwie wizualnej, a niekiedy równie˝ w tytu∏ach, do tragedii narodu ˝ydowskiego (np. Moim przyjacio∏om ˚ydom Strzemiƒskiego i Kamienie krzyczà Linkego). Nie wini∏abym tu poszczególnych
badaczy, nie sàdz´, ˝eby pomijali t´ tematyk´ umyÊlnie, ta tendencja
odpowiada∏a raczej opisanej w poprzednim rozdziale szerszej tendencji zwiàzanej z nieprzyswojonà pami´cià Zag∏ady.
Innym powodem przytoczonych powy˝ej niesprawiedliwych ocen tej
twórczoÊci mo˝e byç nieumiej´tnoÊç dostrze˝enia w wielu dzie∏ach
powsta∏ych po 1945 roku symptomów tego napi´tnowania wojnà,
Êmiercià i kl´skà cz∏owieczeƒstwa. Jeszcze w rewizjach dotyczàcych
obrazu sztuki w czasach PRL-u pisanych w latach 90. Zag∏ada nie pojawia si´ jako istotny punkt odniesienia, chocia˝ zaczyna pojawiaç si´
problem historii25. Dopiero stosunkowo niedawno pojawi∏y si´ pierwsze próby analitycznego przyjrzenia si´ niektórym artystom w kontekÊcie doznanych przez nich wojennych traum, mowa tu przede wszystkim o analizach twórczoÊci Andrzeja Wróblewskiego i Tadeusza Kantora, jakie zaproponowa∏ w Znaczeniach modernizmu Piotr Piotrowski26. Z kolei prób´ ca∏oÊciowego przyjrzenia si´ sztuce powojennej
w kontekÊcie problematyki Zag∏ady podj´∏a w obszernym artykule Katarzyna Bojarska27.
W tym rozdziale chc´ przybli˝yç najwa˝niejsze prace, w których te
symptomy wojny i kl´ski cz∏owieczeƒstwa sà dostrzegalne, przedstawi´ prace artystów, którzy starali si´ „dawaç Êwiadectwo”, jednak ze
wzgl´du na ograniczone ramy tej ksià˝ki b´dzie to przeglàd jedynie
pobie˝ny oraz wybiórczy, sygnalizujàcy raczej problem, który wcià˝
domaga si´ gruntownych analiz. Mojà niepewnoÊç, co do tej sztuki
i dotyczàcych jej analiz, akcentuj´ pytaniami, które pojawiajà si´
w Êródtytu∏ach. W gruncie rzeczy ca∏y ten rozdzia∏ zawiera przede
wszystkim pytania o histori´ w sztuce pierwszych dekad powojennych, o jej rozumienie, wyparcie, o propozycje jej interpretacji.
Mo˝na zaryzykowaç tu innà jeszcze tez´: bolesna historia, tragedie
tak straszne, ˝e niemal niemo˝liwe do opowiedzenia — z jednej strony,
a z drugiej — manipulacje historià, próba narzucenia jej odgórnych
ram, najpierw przez socrealizm, a póêniej przez okres, w którym historia by∏a wypierana (oczywiÊcie najbardziej dotyczy∏o to ÊwiadomoÊci Zag∏ady ˚ydów, o czym ju˝ pisa∏am), wp∏yn´∏y na to opóênione
Êwiadectwo, jakie mo˝emy obserwowaç, przyglàdajàc si´ polskiej sztuce i poÊwi´conym jej rozwa˝aniom teoretycznym, a przede wszystkim
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zauwa˝ajàc intensyfikacj´ zainteresowania historià w twórczoÊci najnowszej. Mo˝e potwierdzaç to mojà tez´, ˝e w przypadku sztuki ostatnich lat mo˝na mówiç o swego rodzaju zast´pczych Êwiadkach, zast´pczym Êwiadectwie czy wr´cz o postÊwiadectwie.

Uniewa˝nienie g∏osu Êwiadków?
WczeÊniejsze reprezentacje historii, odniesienia do najbli˝szej przesz∏oÊci i traum II wojny Êwiatowej oraz Zag∏ady korzysta∏y raczej
z tradycyjnych Êrodków wyrazu, artyÊci przedstawiali t´ histori´ niejako z pierwszej r´ki, z perspektywy Êwiadków, którzy sami przeszli
przez piek∏o obozów lub byli obserwatorami Zag∏ady ˚ydów. Ju˝ przebywajàcy w obozach koncentracyjnych artyÊci rejestrowali obozowà
rzeczywistoÊç jak np. Czes∏aw Lenczowski, Mieczys∏aw KoÊcielniak,
W∏odzimierz Siwierski, Zofia St´pieƒ, Janina Tolik i W∏adys∏aw Siwek28. Jednà z prac tego ostatniego przywo∏uje Piotr Piotrowski
w tekÊcie „Auschwitz versus Auschwitz”, który poÊwi´cony jest
przede wszystkim projektowi Pomnika–Drogi Oskara Hansena z 1958
roku. Autor wskazuje na poczàtku na napi´cia mi´dzy próbami przedstawiania Zag∏ady a nieadekwatnoÊcià u˝ytego j´zyka, czego przyk∏adem ma byç tzw. twórczoÊç obozowa, a wi´c rysunki i obrazy, które
eksponowane sà, jak praca Siwka, w muzeum oÊwi´cimskim, ale te˝
w salach ekspozycyjnych Yad Vashem. „Patrzàc na te rysunki — kontynuuje Piotrowski — niemal momentalnie zdajemy sobie spraw´ z artystycznej »pomy∏ki«”29. Chodzi tu o odwo∏anie do zastanych konwencji
przedstawiania, korzystanie m.in. z ekspresjonistycznego j´zyka, który
banalizuje doÊwiadczenie Zag∏ady, pozbawia je jego egzystencjalnej
i historycznej wyjàtkowoÊci30. Zgodziç si´ mo˝na z Piotrowskim, ˝e nie
sà to prace o wysokich walorach artystycznych, ale nie mo˝na si´ zgodziç na ich rozpatrywanie z punktu widzenia jedynie artystycznego,
nale˝à bowiem bardziej do kultury wizualnej, ani˝eli do historii sztuki. Rysunki i obrazy W∏adys∏awa Siwka (1907–1983), tworzone
w krótkim czasie po prze˝yciach obozowych, powsta∏y z przymusu
ukazania horroru obozowego Êwiata, horroru, który zainfekowa∏ wyobraêni´ malarza. W swoich obrazach (g∏ównie akwarelach) Siwek
przedstawi∏ takie wydarzenia jak: przyj´cie do obozu, apele, praca,
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g∏ód, selekcje, rewizje, kary, egzekucje, bunty, próby ucieczki itp. Sà
wi´c one swoistymi „dokumentami zbrodni”31, jednak nie mo˝na ich
rozpatrywaç jako Êwiadectw w dos∏ownym sensie, gdy˝ widaç w nich,
˝e oddajà one, przynajmniej po cz´Êci, horror wyobra˝ony. Na przyk∏ad akwarela ukazujàca Bunt w krematorium odnosi si´ do autentycznego buntu ˚ydów w Auschwitz, który mia∏ miejsce 23 paêdziernika 1943 roku, gdy w rozbieralni komory gazowej jedna z ˚ydówek zastrzeli∏a SS-Oberscharführera Josefa Schillingera32, ale wydaje si´
doÊç oczywiste, ˝e Siwek nie móg∏ widzieç tej sceny bezpoÊrednio, raczej przyswoi∏ jà z opowiadaƒ, tworzàc w∏asne jej wyobra˝enie. Sà
wi´c te obrazy zapisem pami´ci, wra˝eƒ, doÊwiadczeƒ i wyobraêni
bezpoÊredniego Êwiadka. Niesprawiedliwe wydaje si´ domaganie si´
od bezpoÊrednich Êwiadków oddania egzystencjalnej i historycznej wyjàtkowoÊci sytuacji, bo my, choç nie mamy poj´cia o ich sytuacji, wiemy
lub „intuicyjnie wyczuwamy”, czym by∏a trauma Shoah33, a wi´c tym
samym narzucamy na ich doÊwiadczenia nasze w∏asne wyobra˝enie.
Mo˝na si´ zastanawiaç, czy nie mamy tu do czynienia z sytuacjà „nies∏yszalnych” Êwiadków, o których pisze Paul Ricoeur34.
Sporna akwarela zatytu∏owana Przed egzekucjà, do której odwo∏uje
si´ Piotr Piotrowski, ukazuje rozebrane wi´êniarki zamkni´te jeszcze
w celi, podczas gdy z sàsiedniej celi wyprowadzani sà ju˝ na egzekucj´ nadzy wi´êniowie. Nagim kobietom przyglàdajà si´ dwaj esesmani,
przez co scena ta nabiera wyraênie seksualnego podtekstu. Ukazane
kobiety sà atrakcyjne, majà kszta∏tne cia∏a, co, wed∏ug Piotrowskiego,
ka˝e przywo∏aç konwencj´ kobiecego aktu. Ale ukazana jest te˝ wyraênie rozpacz tych kobiet, ich wstyd, próbujà one bowiem zakryç swoje
cia∏a, odwróciç si´, uciec przed spojrzeniem esesmanów. Wed∏ug
Piotrowskiego, przypatrujàcy si´ kobietom esesmani pot´gujà erotyk´
obrazu, wpisujàc si´ „w równie˝ dobrze znanà z historii sztuki dwuznacznà sytuacj´ m´skiego wojeryzmu, podporzàdkowania kobiecego
cia∏a w∏adzy m´skiego spojrzenia uto˝samianego z seksualnym posiadaniem”35. Akwarela W∏adys∏awa Siwka rozpatrywana z perspektywy
historii i kultury wizualnej nabiera jednak innych znaczeƒ, staje si´
obrazem, na który powinniÊmy patrzeç, chcàc wyobraziç sobie to, czym
by∏o piek∏o Auschwitz36. Czyni bowiem widzialnymi upokorzenia kobiet, wskazuje na problemy ich seksualnego wykorzystywania (poprzez
spojrzenie, ale nie tylko), na stabuizowane doÊwiadczenia kobiet, które
mi´dzy innymi zamykano w tworzonych w ramach obozów koncentra99

cyjnych Sonderbau — „specjalnych budynkach” (w rzeczywistoÊci
— obozowych burdelach). NaziÊci, dokonujàc Zag∏ady, w odniesieniu do
zabijanych kobiet wykorzystywali cz´sto ten wojerystyczny aspekt
uchwycony przez Siwka. Niektóre fotografie archiwalne ukazujà w∏aÊnie nagie kobiety, przed lub po rozstrzelaniu, a fotografie te same
w sobie sà dokumentami upokorzenia, o czym pisze Janina Struk
w ksià˝ce Holokaust w fotografiach. I chodzi tu zdecydowanie o upokorzenie ze wzgl´du na p∏eç37. Siwek ukaza∏ wi´c pewne tabu Zag∏ady,
jakim by∏a kwestia p∏ci i szczególne doÊwiadczenie kobiet; tabu, którym stosunkowo niedawno zacz´∏y zajmowaç si´ badaczki wprowadzajàc do studiów nad Zag∏adà perspektyw´ gender38; tabu, do którego
równie˝ odwo∏a∏ si´ Zbigniew Libera w pracy Eroica (1997), do czego
wróc´ pod koniec tego rozdzia∏u. Tym samym ten obraz zaÊwiadcza
w∏aÊnie o wyjàtkowoÊci doÊwiadczeƒ ludzi przebywajàcych w obozach
Êmierci i obozach koncentracyjnych. Ta praca i jej interpretacja pokazuje, jak trudno nam wyobraziç sobie Zag∏ad´ i jak ∏atwo rzutujemy na
nià swoje w∏asne wyobra˝enia oraz wymogi dotyczàce twórczoÊci Auschwitz oraz po Auschwitz. Zgadzam si´ z Piotrowskim, ˝e wojeryzm
obrazu Siwka jest nieznoÊny, ale byç mo˝e w∏aÊnie taki powinien byç.
My, patrzàc na to przedstawienie, powinniÊmy czuç si´ zaszokowani,
zawstydzeni, jakbyÊmy zostali dopuszczeni do bycia Êwiadkami potwornej zbrodni i to zbrodni z podtekstem seksualnym39.
Pisa∏am o rejestracji otaczajàcej rzeczywistoÊci w tzw. sztuce obozowej. Wyjàtkowe na tym tle wydajà si´ prace tworzone przez wi´êniarki obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück. WÊród obozowej twórczoÊci kobiet wyró˝niç mo˝na prace Jadwigi Pietkiewicz,
Marii Hiszpaƒskiej oraz przede wszystkim Mai Berezowskiej
(1893–1978). Prace Pietkiewicz ukazywa∏y obozowe ˝ycie, kobiety
(zwane „królikami”) b´dàce ofiarami straszliwych medycznych eksperymentów. W Ravensbrück kobiety poddawano operacjom na koÊciach
i mi´Êniach, cz´Êç z nich sterylizowano, wstrzykiwano im te˝ bakterie.
Od 1942 roku dokonywano gazowania kobiet niezdolnych do pracy
oraz ˚ydówek40. Ekspresyjne prace Marii Hiszpaƒskiej ukazywa∏y klimat obozu — tego Êwiata niczym z koszmaru, a Maja Berezowska
przede wszystkim portretowa∏a wspó∏wi´êniarki.
Berezowska, rysowniczka niemal nieistniejàca na kartach polskiej
historii sztuki lat powojennych, trafi∏a do obozu w Ravensbrück ze
wzgl´du na opublikowane w 1935 roku we Francji karykatury Hitlera
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zatytu∏owane Mi∏ostki s∏odkiego Adolfa. Po rozpocz´ciu wojny artystka
ukrywa∏a si´. Jednak w styczniu 1942 roku, rok po powrocie do Warszawy, w wyniku donosu, zosta∏a pojmana przez gestapo i osadzona
na Pawiaku. W maju 1942 roku za zniewa˝enie Hitlera zosta∏a uwi´ziona w Ravensbrück, z wyrokiem kary Êmierci41. W czasie pobytu
w obozie rysowa∏a wi´êniarki zgodnie ze swojà w∏asnà manierà, przydajàc im urody, ukazujàc je jako pe∏ne ˝ycia kobiety. „Kto sam nie zazna∏ grozy tych lat, nie odczuje tragizmu w swobodnej, chcia∏oby si´
rzec pe∏nej werwy kresce. (…) Bo te˝ Berezowska ani na chwil´ nie
podda∏a si´ odcz∏owieczajàcej atmosferze KZ-etu” — pisa∏ Tadeusz Polanowski42. Po latach wspominajàc te doÊwiadczenia, mówi∏a: „Nawet
w Ravensbrück wyszukiwa∏am, z trudem, chwile radoÊci. (…) Wiedzia∏am, ˝e [wspó∏wi´êniarki, które rysowa∏am] poÊlà rodzinom te portrety
i chcia∏am te rodziny pocieszyç, a tak˝e chcia∏am, by one same by∏y zadowolone, choçby z w∏asnej urody”43. W kontekÊcie odbieranego wi´êniom cz∏owieczeƒstwa (w tym obozie przede wszystkim przez potworne
medyczne eksperymenty okaleczajàce kobiety fizycznie i psychicznie),
szczególnego znaczenia wydaje si´ ta próba zachowania obrazu cz∏owieka — kobiety — wi´êniarki44. Jak powiada Georges Didi-Huberman, „utrzymanie obrazu mimo wszystko by∏o utrzymaniem obrazu
Êwiata zewn´trznego, i wymaga∏o wyrwania piek∏u pewnego dzia∏ania
poznawczego, pewnego rodzaju ciekawoÊci, na przekór wszystkiemu”45. W przypadku rysunków Berezowskiej na nic zda∏oby si´ t∏umaczenie jej obozowej twórczoÊci w kategoriach wy∏àcznie historii sztuki.
Trzeba staraç si´ zrozumieç, ˝e ta sztuka wiàza∏a si´ przede wszystkim z upodmiotowieniem. Przez podpisywanie portretów wspó∏wi´êniarek imionami i nazwiskami wi´zionych kobiet, przywraca∏a im niejako podmiotowoÊç odebranà przez nazistów m.in. wraz ze zmianà
nazwiska na numer obozowy. Z kolei pi´kno, o którym mówi∏a Berezowska, by∏o tutaj czymÊ wyzwalajàcym, naddatkiem, który pozwala∏
wi´êniarkom poczuç si´ kobietami. Estetyczna przyjemnoÊç, jak powiada Brett A. Kaplan, by∏a jednym z mechanizmów przetrwania46. Jak
pisze Didi-Huberman „Obraz sztuki wi´êniowie chcieli utrzymaç mimo
wszystko, jakby dla wyrwania piek∏u kilku strz´pów myÊli, kultury,
chwili wytchnienia”47. W przypadku Berezowskiej, sztuka musia∏a byç
w∏aÊnie takim wytchnieniem, próbà ocalenia w∏asnego „ja” przez samà
artystk´ oraz w odniesieniu do portretowanych kobiet. Chodzi∏o bowiem o to, by utrzymaç obraz siebie, ochroniç swoje „ja” zarówno
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w znaczeniu psychicznym, jak i spo∏ecznym48. Dlatego nie powinno nas
dziwiç, ˝e rysowa∏a te kobiety, nadajàc im urok, a nawet swego rodzaju frywolnoÊç. Ale to byç mo˝e prowadzi∏o do takich znaczàcych pomini´ç, jak to wyra˝one w stwierdzeniu Krzysztofa Teodora Toeplitza, ˝e
by∏y artystce obce „niepokoje i l´ki trapiàce wspó∏czesnoÊç w okresie
wojen i przewrotów”49. W przypadku twórczoÊci Berezowskiej, szczególnie jej póêniejszych rysunków, dotkliwe wydajà si´ braki polskiej
historii sztuki zorientowanej na optyk´ awangardowà, gdy˝ artystka ta
w naszej powojennej historii sztuki nie istnieje, wykluczona podwójnie, jako artystka nieawangardowa oraz artystka-kobieta, a mo˝e nawet potrójnie, bo niedostrze˝ona tak˝e przez badaczki feministyczne,
byç mo˝e ze wzgl´du na frywolnoÊç i dosadnoÊç jej powojennych satyrycznych rysunków ukazujàcych stosunki damsko-m´skie.
Ale nawet artyÊci awangardowi nie doczekali si´ analiz swojej obozowej twórczoÊci, w której obrazowali kl´sk´ cz∏owieczeƒstwa w kontekÊcie obozowej rzeczywistoÊci. Tu warto wskazaç na Zbigniewa D∏ubaka (1921–2005), który jeszcze przed wojnà zwiàza∏ si´ z ruchem komunistycznym. Podczas okupacji wstàpi∏ do Zwiàzku Walki Wyzwoleƒczej, a nast´pnie do Gwardii i Armii Ludowej. W 1944 roku zosta∏
aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w OÊwi´cimiu,
a póêniej przeniesiony do Mauthausen. Przydzielono mu pomocnicze
zaj´cia w pracowni fotograficznej i okresowo w kamienio∏omach.
W obozie spotka∏ o rok starszego Mariana Bogusza i dwa lata m∏odszego Zbynka Sekala50. Wraz z nimi, D∏ubak zorganizowa∏ swà pierwszà
wystaw´ na pryczy w baraku obozowym w Mauthausen, która odby∏a
si´ 1 maja 1945 roku, na osiem dni przed wyzwoleniem (10 lat póêniej, w 1955 roku, D∏ubak i Bogusz za∏o˝à w Warszawie Grup´ 55,
w jej sk∏ad wejdzie te˝ m.in. Kajetan Sosnowski. Program grupy zak∏ada∏ przede wszystkim antynaturalizm i antyestetyzm, dyscyplin´
i ascez´, noÊnikiem treÊci mia∏a byç zaÊ metafora51). D∏ubak w cyklu
akwarel obozowych z kwietnia 1945 roku ukazywa∏ cz∏owieka o zachwianych proporcjach (m.in. posiadajàcego wielkie d∏onie), pozbawionego stabilnego punktu oparcia, zdegradowanego, osamotnionego, rzuconego w jakàÊ pustk´. Z 1948 roku pochodzi niepokojàca fotografia
D∏ubaka pt. Nocami straszy m´ka g∏odu. To zdj´cie ukazuje dziwnà,
k∏´biàcà si´ materi´, która mo˝e kojarzyç si´ zarówno z czymÊ wewn´trznym, organicznym, jakby wejÊciem do wn´trza ludzkiego cia∏a
i ukazaniem, ˝e tam w∏aÊnie pojawia si´ tytu∏owa m´ka g∏odu. I choç
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ca∏y cykl 16 fotografii z serii Egzystencje prezentowanych na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej odczytywany jest najcz´Êciej w kontekÊcie zainteresowaƒ D∏ubaka eksperymentem w fotografii (chodzi te˝ o zdj´cia
zespo∏owej realizacji, które wykonane by∏y na t´ samà wystaw´, a które przedstawia∏y powi´kszenia ró˝nych motywów, m.in. rentgenowskiego zdj´cia klatki piersiowej, astronomicznego zdj´cia mg∏awicy,
przekrojonej g∏owy kapusty52), wydaje si´, ˝e tych prac nie mo˝na oddzieliç od wojennych doÊwiadczeƒ artysty, na co zresztà naprowadzajà niepokojàce tytu∏y: Bia∏y, miniony krajobraz; Wspomnienia niepokojà; Pozostaj´ w cieniu, radoÊç jest dalej; G∏´biej trudno si´ przedrzeç
nawet myÊlà. Janusz Zagrodzki, charakteryzujàc metod´ twórczà
przyj´tà wtedy przez D∏ubaka, pisze o próbach wyodr´bnienia j´zyka
∏àczàcego mo˝liwoÊci medialne fotografii z zagadnieniami sztuki wspó∏czesnej. „D∏ubak stara∏ si´ rozpoznaç specyfik´ fotograficznego widzenia, fascynacj´ tym, co istnieje w naturze, a czego nie mo˝na zobaczyç,
i tym, co nie istnieje w rzeczywistoÊci, a mimo to daje si´ utrwalaç na
taÊmie Êwiat∏oczu∏ej”53. Jednak˝e te fotografie najbardziej odnoszà si´
chyba do wspomnieƒ, przywo∏ujàc kszta∏ty, które coÊ przypominajà,
ale nie sposób przypomnieç sobie, czym dok∏adnie to jest. Ukazane tu
kszta∏ty b´dàce osadem czegoÊ, odwo∏ujàce si´ do zamazania, zas∏aniania, utraty ostroÊci widzenia (zamazany krajobraz) mogà mówiç raczej
o strukturze boleÊnie doÊwiadczonej pami´ci. Pewne reminiscencje
tych kszta∏tów mo˝na odnaleêç w póêniejszym, malarskim cyklu pt.
Wojna (1956–1957), gdzie wraca problem zniszczenia symbolizowany
przez opustosza∏y, martwy krajobraz, w którym pojawiajà si´ niekiedy
antropomorficzne kszta∏ty (np. Umierajàce konary). Drzewa i zwierz´ta
majà tu ludzkie cechy, ∏àczy je strach przed uwi´zieniem, zniszczeniem, Êmiercià. Prace te mówià o degradacji cz∏owieka, jego ubezw∏asnowolnieniu, ukazujàc zastàpienie ludzkiej figury — potwornym
kszta∏tem, a realnoÊci — koszmarem. W tym kontekÊcie zaskakuje opinia Katarzyny Bojarskiej: „W powojennej twórczoÊci artysty nie znajdziemy jednak tropów odsy∏ajàcych do doÊwiadczenia obozowego czy
czasów wojny. Z ca∏ym szacunkiem dla Êwiadka i jego pami´ci, mo˝na
pokusiç si´ o pytanie, czy jego postawa nie jest znakiem wyparcia tych
treÊci, które wydajà si´ zbyt nieludzkie, by mog∏y przybraç jakikolwiek
artyku∏owany kszta∏t”54. A mo˝e raczej nie jest to wyparcie tych treÊci
przez artyst´, ile niemo˝noÊç ich odczytania przez badaczy? Mo˝e te˝
badacze zostali w tym przypadku zwiedzieni przez samego artyst´,
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który w swoich wypowiedziach ustnych mówi∏ przede wszystkim
o problemach formalnych, wskazywa∏, ˝e sztuka nie jest j´zykiem, który mo˝e przekazywaç treÊci pozaartystyczne, nie wraca∏ te˝ raczej do
swoich doÊwiadczeƒ z czasów wojny?55
Degradacja cz∏owieka uwi´zionego w dziwnym zgeometryzowanym
Êwiecie pojawi∏a si´ równie˝ w cyklu rysunków obozowych Mariana
Bogusza z 1944 roku. W jednym z nich (nr 5) zamiast cz∏owieka pojawia
si´ sylweta z g∏owà o wielkich oczodo∏ach, przypominajàc tym samym
trupià czaszk´. Tu∏ów figury uwi´ziony jest przez kratownic´ powsta∏à
z cz´Êciowo zacieniowanych kwadratów, a pod nià widnieje napis: „Jestem Êlepy” (czy mo˝liwe, ˝e w tym przedstawieniu dostrzec mo˝na
pewnà krytyk´ awangardowych utopii odwo∏ujàcych si´ do rozumu,
porzàdku i organizacji przestrzeni?). Inny rysunek (nr 2) ukazuje piec,
pod którym znajduje si´ wielka d∏oƒ trzymajàca kwiat z umieszczonym w Êrodku okiem. W pracach D∏ubaka, Bogusza, a tak˝e innych artystów powojennych mo˝na zaobserwowaç charakterystyczny motyw:
znika figura cz∏owieka — pozostaje jej Êlad, cieƒ, obrys albo potworny,
upiorny kszta∏t (m.in. u Erny Rosenstein, Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego Skar˝yƒskiego, Jana Lebensteina, Alfreda Lenicy). Jest cia∏em
widmem, kuk∏à, figurkà zawieszonà na bo˝onarodzeniowej choince, jak
w obrazie innego wi´ênia Auschwitz, Xaverego Dunikowskiego Bo˝e
Narodzenie w OÊwi´cimiu w 1944 roku (1950). Dunikowski trafi∏ do
OÊwi´cimia w 1940 roku jako cz∏owiek 65-letni, pozosta∏ w obozie do
1945 roku, a po jego wyzwoleniu przeszed∏ d∏ugotrwa∏e leczenie. Póêniej, w latach 1949–1955, malowa∏ i rysowa∏ rzeczywistoÊç, prze˝ycia
i wizje zwiàzane z OÊwi´cimiem. Niestety, nieznane sà zupe∏nie te du˝e, niemal dwumetrowe p∏ótna, wÊród których mo˝na odnaleêç niemal
abstrakcyjne kompozycje. JeÊli ju˝, reprodukowany jest w∏aÊnie obraz
znajdujàcy si´ w Muzeum Narodowym w Warszawie — Bo˝e Narodzenie w OÊwi´cimiu w 1944 roku, który odnosi si´ do zdarzenia z czasu
Bo˝ego Narodzenia, gdy oberstumfürehr Beer powiesi∏ na tle oÊwietlonej choinki pi´ciu wi´êniów za prób´ ucieczki. Ten obraz namalowany
jest realistycznie, ale mimo to ludzkie figurki wydajà si´ zupe∏nie „odcz∏owieczone”. Postacie pozbawione cech indywidualnych, twarze z pustymi oczodo∏ami, twarze-czaszki pojawiajà si´ tak˝e w Rysunkach
z Oflagu (1943), jak i póêniejszych pracach Bohdana Urbanowicza, który bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej, a nast´pnie by∏ wi´êniem obozu jenieckiego w Murnau w Bawarii. Jak pisze Aleksander Wojcie104

chowski, reminiscencje rysunków tworzonych za kratami znajdziemy
nawet w jego póêniejszych obrazach abstrakcyjnych56.
Sztuka pierwszych lat po wojnie, w której pojawiajà si´ odwo∏ania
do minionych traum, stylistycznie by∏a bardzo zró˝nicowana, o czym pisze mi´dzy innymi Wojciechowski, wskazujàc na stosowane wówczas
deformacje, groteskowoÊç, aluzyjnoÊç57. Oprócz odwo∏aƒ do poetyki surrealistycznej, znaleêç mo˝na odwo∏ania do monumentalnego i antywojennego dzie∏a Pabla Picassa pt. Guernica (1937) — przede wszystkim
w Ucieczce Henryka Sta˝ewskiego (1947), ale te˝ w Obrazie o tematyce
okupacyjnej Erny Rosenstein z 1946 roku (b´dàcym zarazem ukazaniem rozpaczy po rzezi niewiniàtek). Do Picassa nawiàzuje te˝ Alfred
Lenica w obrazie Powrót z wojny z 1946 roku, ukazujàcym zdekomponowane cia∏o, gdzie zbudowana z trójkàtów twarz z okiem zapada si´
ca∏kowicie w przygarbionej, skulonej sylwetce. Cia∏o, jeÊli w ogóle wyst´puje w tej sztuce, jest cia∏em zdegradowanym, niepe∏nym, figurà
symbolizujàcà upodlenie cz∏owieka (obrazy Andrzeja Wróblewskiego,
Sen Zbigniewa D∏ubaka z cyklu Wojna, 1956, Symfonia Liturgiczna Honeggera Mariana Bogusza, 1955). Sylwetki ludzkie, jeÊli si´ pojawiajà,
pozbawione sà równowagi. Te prace mogà niepokoiç naszà percepcj´
wzrokowà, o której psycholog Rudolf Arnheim pisa∏, ˝e jej naczelnym
dà˝eniem jest dà˝enie do równowagi. W fizyce równowaga to stan,
w którym dzia∏ajàce na siebie si∏y wzajemnie si´ równowa˝à. Podobnie
jak cia∏o fizyczne, ka˝dy skoƒczony wzór obrazowy ma Êrodek ci´˝koÊci
czy punkt podparcia58. „W kompozycji zrównowa˝onej wszystkie czynniki, takie jak kszta∏t, kierunek i po∏o˝enie, determinujà si´ tak, i˝ ˝adna
zmiana nie wydaje si´ mo˝liwa, a ca∏oÊç nabiera charakteru »koniecznoÊci« we wszystkich swoich cz´Êciach. Kompozycja niezrównowa˝ona
sprawia wra˝enie przypadkowej, przejÊciowej i dlatego nieobowiàzujàcej. Jej elementy wykazujà sk∏onnoÊç do zmiany miejsca lub kszta∏tu po
to, ˝eby osiàgnàç stan, w którym lepiej b´dà wspó∏gra∏y z ogólnà strukturà”59. Ale, jak si´ wydaje, ten brak równowagi nie jest wynikiem
b∏´dów artystów, ale raczej wynika z próby ukazania rozchwianej rzeczywistoÊci. Pojawia si´ równie˝ cia∏o martwe, jakiÊ Êlad cia∏a lub pozosta∏oÊç po nim, jak w przypominajàcym potworne archeologiczne znalezisko Ekshumowanym Aliny Szapocznikow (ocala∏ej z getta w Pabianicach i ¸odzi, a nast´pnie z obozów OÊwi´cimiu, w Bergen-Belsen i Teresinie). Wszystko to wskazuje na degradacj´ cz∏owieka przez nazistowskà machin´ Êmierci, która sprowadzi∏a cz∏owieka do obozowego nume105

ru, surowca, odpadu, destruktu (jakim jest pozbawiony ràk ludzki kad∏ub w pracy Szapocznikow). Ale ta degradacja to tak˝e zwàtpienie
w cz∏owieczeƒstwo, w moralnoÊç i ludzkie dobro, które nie by∏y w stanie powstrzymaç przed niewyobra˝alnym z∏em.

Op∏akiwanie zamordowanych
Jako jeden z pierwszych, prace mówiàce o Zag∏adzie z perspektywy
Êwiadka, niezdolnego do zmiany biegu wydarzeƒ, mogàcego jedynie dokumentowaç to, co dzia∏o si´ wokó∏, stworzy∏ W∏adys∏aw Strzemiƒski
(1893–1952). Si´gnà∏ on do fotografii dokumentalnej, przekraczajàc tym
samym tradycyjne granice sztuki. Mowa o cyklu Moim przyjacio∏om ˚ydom (1945), sk∏adajàcym si´ z dziesi´ciu kola˝y. Ju˝ sam tytu∏ wyra˝a
emocjonalny stosunek do tragedii, przez co cykl staje si´ swoistym wizualnym ˝a∏obnym poematem op∏akujàcym tych, którzy zgin´li. Prace te
sà kontynuacjà wczeÊniejszych okupacyjnych cykli, takich jak Bia∏oruÊ
Zachodnia, Deportacje, Wojna domom, Tanie jak b∏oto, R´ce, które nie
z nami. Jak bardzo te prace by∏y traktowane marginalnie przez badaczy
sztuki polskiej, mo˝e Êwiadczyç uwaga Bo˝eny Kowalskiej (która zresztà ani razu nie wymienia cyklu Moim przyjacio∏om ˚ydom), ˝e tacy artyÊci jak W∏adys∏aw Strzemiƒski i Henryk Sta˝ewski, pod wp∏ywem dziejowej katastrofy, na krótko porzucili poszukiwania odnoszàce si´ do
sztuki opartej na spekulacjach intelektualnych60. Jakby spekulacje intelektualne mia∏y jakiekolwiek znaczenie w zestawieniu z tà katastrofà!
Ale, co gorsza, z przyj´tej przez badaczy perspektywy, to im przyznawano wi´ksze znaczenie w sztuce. Katastrofa mog∏a byç tylko epizodem
w biografii awangardowych artystów.
Wspomniane cykle sk∏adajà si´ z rysunków na bia∏ym lub szarym
papierze, które w cyklu Moim przyjacio∏om ˚ydom po∏àczone sà
z wklejonymi fotografiami dokumentalnymi, ukazujàcymi sceny z getta, z transportów, z obozów koncentracyjnych. Ka˝da z prac tego cyklu
posiada niezwykle wymowny tytu∏, np. Âladem istnienia stóp, które
wydepta∏y; Wyciàgane strunami nóg; Ruinami zburzonych oczodo∏ów;
Oskar˝am zbrodni´ Kaina i grzech Chama, Lepka plama zbrodni;
Piszczelami napi´te ˝y∏y; Puste piszczele krematoriów. Jak pisze
w odniesieniu do tych prac Katarzyna Bojarska: „Strzemiƒski nie sta106

wia w sposób jednoznaczny kwestii relacji polsko-˝ydowskich, dotyka
tego problemu z perspektywy bardzo osobistej. Pojawia si´ tu kwestia
szczególnego rodzaju obowiàzku, jaki ma Êwiadek wobec ofiar. Musi
on zaÊwiadczyç, poÊwiadczyç, pami´taç, daç dowód. Swojà bardzo intymnà dedykacjà Strzemiƒski oznajmia niejako, ˝e spe∏nia swojà powinnoÊç wobec nieobecnych”61. I to w∏aÊnie nieobecnoÊç jest tym, co
najbardziej zaznaczy∏ w tym cyklu Strzemiƒski, pozostawiajàc puste
miejsca lub przedstawiajàc jedynie obrysy postaci, jak wskaza∏ Andrzej Turowski, „puste obrysy nieistnienia”: wijàce si´ linie, które zakreÊlajà organiczne, amorficzne kszta∏ty, biegnà donikàd i obrysowujà
nic62. Te rysunki stanowià t∏o dla dokumentalnych fotografii, jakby artysta wskazywa∏ na niemoc sztuki wobec rzeczywistoÊci, na niemoc
opowiedzenia o Zag∏adzie przy u˝yciu jedynie artystycznych Êrodków.
BezpoÊrednio po wojnie o jej tragedii mówià wi´c ci, którzy ocaleli,
oraz naoczni Êwiadkowie. Ich prace mo˝na okreÊliç jako dokumentacyjne,
terapeutyczne, ˝a∏obne. Takim ˝a∏obnym lamentem jest obraz oraz cykl
rysunków Bronis∏awa Wojciecha Linkego (1906–1962) pod tytu∏em
Kamienie krzyczà z lat 1946–1956. Reprodukcje prac z tego cyklu zosta∏y wydane w 1959 roku w albumie Kamienie krzyczà ze wst´pem
Marii Dàbrowskiej. Artysta ukaza∏ tu ruiny Warszawy, którym nadane
zostajà ludzkie kszta∏ty. Mo˝na powiedzieç, ˝e miasto op∏akuje tu swoich ˝ydowskich mieszkaƒców. W najbardziej znanym przedstawieniu
z tego cyklu ruiny przyjmujà postaç ortodoksyjnego ˚yda z narzuconym na g∏ow´ ta∏esem (hebr. talit) rozpaczajàcego po odejÊciu swych
najbli˝szych. Artysta wskaza∏ tu na tragedi´ getta i jego mieszkaƒców,
na to, ˝e zosta∏y po nich jedynie ruiny i zgliszcza, ˝e nie ma ju˝ nawet
nikogo, kto móg∏by odprawiç ˝a∏ob´ (w zwiàzku z czym t´ funkcj´
przejmujà ruiny). Ta∏es, który jest g∏ównym motywem w tym przedstawieniu, to modlitewna chusta wykonana z bia∏ej we∏ny, jedwabiu i bawe∏ny, z doszytymi fr´dzlami (cicit), która w czasie modlitwy mia∏a
chroniç przed zbyt bezpoÊrednim oddzia∏ywaniem obecnoÊci Boga.
W tym przypadku wydaje si´ u˝yta przez artyst´ jako próba ochrony
przed zbyt bezpoÊrednim dzia∏aniem traumy. Rozpacz i niemoc obecna
w tych pracach pozwala je przyrównaç do OkropnoÊci wojny Francisco
Goi (1810–1920). Jeden z obrazów Linkego namalowany w roku 1946
nosi tytu∏ El mole rachmim, co oznacza w dos∏ownym t∏umaczeniu: O,
Bo˝e mi∏osierny. Jest to inwokacja b´dàca poczàtkiem ˝ydowskiej pieÊni ˝a∏obnej Êpiewanej zwykle na pogrzebach. Linke zaczerpnà∏ swój
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pomys∏ z utworu Juliana Tuwima pt. My, ˚ydzi polscy (Londyn, 1944).
O koszmarze getta mówili w swoich obrazach równie˝ Alfred Lenica,
Marek Oberländer i Izaak Celnikier.

Dotkni´cie Êmierci?
Tragedi´ ˚ydów zamkni´tych w gettach, póêniej przy ich likwidacjach
zmuszonych do ich opuszczenia i wywo˝onych na Êmierç, ukaza∏ Jonasz
Stern (1904–1988) w serii linorytów z 1945 roku. Artysta zwiàzany
z przedwojennà Grupà Krakowskà, a potem cz∏onek Drugiej Grupy Krakowskiej, dwa razy niemal cudem uniknà∏ Êmierci, w jego przypadku
powiedzenie „otrzeç si´ o Êmierç” mo˝na potraktowaç dos∏ownie. Ten
przedwojenny lewicowy dzia∏acz, aktywista, kilkakrotnie aresztowany,
przetrzymywany w 1938 roku w obozie dla wi´êniów politycznych
w Berezie Kartuskiej, po wybuchu wojny ewakuowa∏ si´ do Lwowa. Po
wkroczeniu Niemców zmuszony zosta∏ do przeniesienia si´ do getta
i przymuszony do pracy jako malarz — lakiernik na lotnisku w Skni∏owie. Zajmowa∏ si´ w getcie konspiracjà, za co zosta∏ aresztowany i skazany na zes∏anie do obozu zag∏ady w Be∏˝cu. Jednak w drodze do Be∏˝ca
20 maja 1943 roku uda∏o mu si´ uciec z transportu. Nie majàc innych
mo˝liwoÊci schronienia, powróci∏ do lwowskiego getta, gdzie zaledwie
par´ dni póêniej ponownie zosta∏ aresztowany podczas ostatecznej likwidacji getta i przewieziony na egzekucj´ do Janowca. Tam w∏aÊnie otar∏
si´ fizycznie o Êmierç, prze˝y∏ bowiem masowà egzekucj´, nie zostajàc
nawet rannym. Jak opisuje to zdarzenie Anna Markowska: „1 czerwca
1945 roku, podczas egzekucji nad do∏em — grobem w wàwozie janowskim, w niewiadomy dla siebie sposób spad∏ w przepaÊç, ˝ywy wÊród
rozstrzelanych. W nocy uda∏o mu si´ wydostaç spod stosu martwych
cia∏ i uciec z miejsca zag∏ady”63. Nast´pnie uda∏o mu si´ uciec przez
Karpaty na W´gry, gdzie dosta∏ si´ do obozu dla uchodêców na przedmieÊciach Budapesztu w Csillahegy. Tam przetrwa∏ do koƒca wojny, nie
liczàc próby ucieczki do Rumunii, aresztowania przez gestapo i powrotu
do obozu. Do Polski powróci∏ 29 kwietnia 1945 roku, gdzie nie spotka∏
ju˝ ani swojej pierwszej ˝ony Tonki Kleinberg, ani wielu przyjació∏, którzy zgin´li64. Mimo tych dramatycznych doÊwiadczeƒ, Stern by∏ cz∏owiekiem radosnym, ∏agodnym, otwartym na innych, jednak˝e takie do108

Êwiadczenia nie pozostajà bez wp∏ywu na ludzkà psychik´. W swojej
sztuce do wydarzenia w Janowcu wróci∏ dopiero w 1964 roku w obrazie
zatytu∏owanym Dó∏, symbolizujàcym to zstàpienie do piek∏a. Na prostokàtnym p∏ótnie przylepione zosta∏y ciemne, zgniecione szmaty, coraz
ciemniejsze ku do∏owi. „Âwiat jak zgnieciona Êcierka do pod∏ogi, a ksi´˝yc lÊni oboj´tnie”65 — jak pisze o tym obrazie Markowska. W póêniejszych obrazach, poczàwszy od Milczenia rodzajów z 1965 roku, Stern
u˝ywa∏ drobiowych koÊci, rybich szczàtków (oÊci, kr´gos∏upów, skór),
ptasich piór i siatek, tworzàc specyficzne krajobrazy Êmierci (cz´Êç
z nich artysta tytu∏owa∏ w∏aÊnie jako Krajobrazy czy Pejza˝e). Te asambla˝e odczytywane sà mi´dzy innymi jako symboliczne figuracje cierpieƒ
narodu ˝ydowskiego (np. Upokorzenie, 1984). „U Sterna (…) pozornie
mechaniczny gest montowania na powierzchni p∏yty pilÊniowej czy p∏ótna
drobnych przedmiotów lub organicznych »resztek« ma znaczenie symboliczne. Wynika z doÊwiadczeƒ wojennych i majàcego w nich swoje êród∏o przekonania o nietrwa∏oÊci ˝ycia i nieuchronnoÊci Êmierci. Umieszczane w zaszklonych kasetonach elementy nie sà jednak bezosobowymi
Êladami minionego czasu, ale wr´cz osobowymi — bo zwiàzanymi z konkretnym, indywidualnym doÊwiadczeniem — Êwiadkami. Pe∏nià rol´ epitafiów i zarazem relikwiarzy”66. Nieco innà interpretacj´ proponuje
w ksià˝ce o Sternie Anna Markowska, odczytujàc je, jako zapisane tablice, gdy˝ na niektórych dopatrzyç si´ mo˝na hebrajskich liter67. Stern,
choç by∏ synem pobo˝nego ˚yda, który oddawa∏ si´ studiowaniu Tory,
sam bardzo wczeÊnie odrzuci∏ religi´, nie zna∏ wi´c hebrajskiego prawie
w ogóle. Kto wi´c „b´dzie w dzie∏ach artysty szuka∏ zapisów hebrajskich, rozczaruje si´: obok nagrobnego skrótu: »tu le˝y« oraz »Jonasz
Stern«, inne koÊci nie uk∏adajà si´ w litery”68. Mo˝na wi´c traktowaç to
jako zapis, ale zapis w nieznanym j´zyku — j´zyku Neuera, jak powie
Markowska, przytaczajàc opowiedzianà przez Sterna histori´ z lwowskiego getta o rzeêniku Neuerze, który bardzo kocha∏ swojà ˝on´ i dzieci,
jednak˝e te pewnego dnia zosta∏y zamordowane. Zrozpaczony Neuer,
upijajàc si´, przemawia∏ do powieszonej nad swà pryczà fotografii ˝ony,
jednak nie przypomina∏o to ˝adnego znajomego j´zyka69. Jest to wi´c j´zyk lamentu i powrotu do tego, co wspólne ze Êwiatem zwierz´cym; mowa ˝ycia i Êmierci; j´zyk, który umo˝liwia rozmow´ ze zmar∏ymi70. Jednak˝e badaczka nie dostrzega w tych obrazach jedynie lamentu, ale
równie˝ zachwyt nad ˝yciem. Choç autorka wskazuje, ˝e jest to pismo
kanibala (odwo∏ujàc si´ do tytu∏u jednej z prac Wszyscy jesteÊmy kani109

balami), koÊci sà przede wszystkim odpadkami po zabijaniu i po jedzeniu, jako odpad wià˝à si´ z kulturà Êmietnika, jednak uk∏adane w to tajemne pismo nabierajà te˝ znaczeƒ magicznych71. Osteografia Sterna,
jak okreÊla Markowska jego sztuk´, to ukazanie grozy Êmierci, wygotowanych i wyja∏owionych koÊci, podkreÊlenie ich fizycznoÊci, które jednak˝e uk∏adajà si´ w „biologiczny organizm o elementarnej urodzie”72.
Badaczka w przenikliwy sposób odczytuje sprzecznoÊci znaczeƒ zawartych w tych pracach, wskazujàc, ˝e wpisujà si´ one w „dychotomi´
Êmierci i zachwytu”. Stern opowiedzia∏ si´ w swej sztuce „za tym, co niskie i niedoskona∏e, za tym, co nieforemne i ˝ywe, za tym, co jest odpadkiem”73. Tym samym jednak opowiedzia∏ si´ za ˝yciem, pokazujàc to, co
pogardzane, odrzucone, co wyeliminowane z obrazu cz∏owieczeƒstwa,
a co zwiàzane jest ze zwierz´cà stronà naszej egzystencji. Chodzi tu
o dotkni´cie Êmierci, które pozwala na odczucie w pe∏ni wartoÊci ˝ycia.
To dotkni´cie Êmierci to nie tylko osobiste prze˝ycia Sterna z czasów
wojny, to równie˝ obrana przez niego metoda pracy artystycznej: u˝ywa∏
pozosta∏oÊci ryb, które wczeÊniej zabija∏, patroszy∏ i zjada∏. „JeÊli chwycimy si´ ziemi, tego, co dotykalne i cielesne, mamy szans´ zaczàç nowe
˝ycie. Mo˝emy je zaczàç, gdy nie b´dziemy t∏umiç naszych nami´tnoÊci
i odwa˝ymy si´ byç prawdziwie wolni” — pisze Markowska, a w jej opisie mo˝na dostrzec podobieƒstwo z opisem tego, co Julia Kristeva okreÊli∏a jako abiekt74, a którym mo˝e byç odpad, cielesne wydzieliny, martwe cia∏a ludzkie i zwierz´ce. Paradoksalnie abiekt, który wzbudza l´k
i przera˝a, jest te˝ czymÊ, co mo˝e nas prowadziç do zachwytu nad ˝yciem, do odczucia prymarnej przyjemnoÊci bycia. Ta prymarna radoÊç
˝ycia mo˝e byç doÊwiadczana du˝o bardziej intensywnie w zetkni´ciu ze
Êmiercià czy ze Êmiertelnà chorobà (mo˝na to odnieÊç równie˝ do niezwyk∏ych dzie∏ Aliny Szapocznikow). Paradoksalnie wi´c abiekt zaÊwiadcza w∏aÊnie o ˝yciu, o jego sile, o mi´snoÊci istnienia. Jonasz Stern pragnà∏, by ˝ycie po Auschwitz by∏o mo˝liwe75, ale jest to ju˝ na zawsze ˝ycie ska˝one Êmiercià. Wed∏ug Anny Markowskiej, wa˝ne jest to, ˝e
Stern nie przyjmuje w swej sztuce roli ofiary, a jego obrazy nie sà protestem. „Stern zst´puje do otch∏ani, za ka˝dym razem, gdy przyst´puje do
pracy nad obrazem. Za ka˝dym razem powraca do tego do∏u, do którego
osunà∏ si´ ˝ywy wÊród rozstrzelanych, konajàcych i martwych”76.
Przywo∏anie wprost ˝ydowskiej to˝samoÊci pojawia si´ w pracach
Sterna dopiero pod koniec jego ˝ycia, w latach 80. Wtedy powstajà takie prace jak Moj˝esz (1982) czy Rok 1941 i 1942 w Ka∏uszu I (1985),
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czy podobny obraz z 1988 roku (namalowany krótko przed Êmiercià)
Ka∏usz w roku 1942. Te ostatnie obrazy sà do siebie podobne kompozycyjnie, ukazujà zarys budynków dawnego ˝ydowskiego miasteczka le˝àcego na obszarze dzisiejszej Ukrainy, rodzinnego miasta Sterna. Nad
budynkami unosi si´ na∏o˝ony na p∏ótno ta∏es. Na obrazie z 1995 roku
miasto ukazane jest nocà, o czym Êwiadczy ciemny granat nieba oraz
ukazany po prawej stronie ksi´˝yc. Jednak t∏o budynków ma kolor
czerwony, jakby sugerujàc, ˝e miasto zosta∏o zatopione we krwi.
W istocie tak si´ sta∏o, gdy w paêdzierniku 1941 roku naziÊci dokonali
morderstw tysi´cy ˚ydów z Ka∏usza i okolic (ci, którzy ocaleli, zostali
zamkni´ci w getcie, a w 1942 roku wywo˝eni byli do Be∏˝ca po likwidacji ka∏uskiego getta. Z ca∏ego Ka∏usza, og∏oszonego przez Niemców
miastem bez ˚ydów, z populacji 7 tysi´cy osób ocala∏o 17 ludzi77).
W pracy Sterna unoszàcy si´ nad miastem ta∏es, jak si´ wydaje, symbolizuje w tym przypadku duchy pomordowanych w Ka∏uszu ˚ydów.
JeÊli chodzi o innych twórców przysz∏ej Drugiej Grupy Krakowskiej
(ta zawiàza∏a si´ oficjalnie dopiero w 1957 roku), u nich równie˝
w sztuce powstajàcej bezpoÊrednio po wojnie pojawia si´ niepokój i nawiàzanie do swoistej rzeczywistoÊci koszmaru. Tadeusz Brzozowski,
jak pisze Bo˝ena Kowalska, „powo∏ywa∏ do ˝ycia zagadkowe postacie,
ni to manekiny z teatru ludzkich dramatów, ni to posàgowe znieruchomia∏e kukie∏ki”78. Tadeusz Kantor w odniesieniu do innych artystów pisa∏: „Nowosielski mia∏ poczàtki nostalgii bizantyjskiej. Niemniej jego
akty by∏y wyrazem sadyzmu, a jab∏ka i gruszki w martwych naturach
wyglàda∏y jak resztki po kataklizmie Pompei”79. Ten sadyzm ujawnia
seria obrazów i rysunków o sadomasochistycznej tematyce ukazujàcych
skr´powane i maltretowane kobiety b´dàce ofiarami egzekucji oraz tortur, zbie˝ny z nimi obraz Beatrix Cenci z 1950 roku80 oraz jeszcze póêniejszy obraz z 1953 roku pod tytu∏em Kobiety na statku, ukazujàcy
nagie lub pó∏nagie kobiety powieszone za nogi lub r´ce, b´dàce przedmiotem wojerystycznego oglàdu. Pod koniec lat czterdziestych u tych
artystów pojawiajà si´ elementy aluzji, jakiÊ „cieƒ zab∏àkany czy antropomorficzne skojarzenie lub drwina”, co mo˝na odczytaç jako odleg∏e
echo surrealistycznego klimatu. Kowalska zwraca uwag´ na kwestionowanie wszelkiej widzialnoÊci jako prawdy. „Byç mo˝e ta kropla sceptycyzmu by∏a, jak u dadaistów, pozosta∏oÊcià czasów wojny, gdy wszystkie prawdy okaza∏y si´ z∏udne, a najg∏´biej zawiod∏a owa podstawowa
prawda: nakazu etycznego. Kry∏a si´ wi´c w tych pracach, uznawanych
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za pustà i nieczytelnà igraszk´ formy — treÊç g∏´bokich przewartoÊciowaƒ i komentarzy, wyrastajàcych zarówno ze êróde∏ intelektualnych,
jak emocjonalnych, nawet jeÊli Êrodki u˝yte przez twórców dalekie jeszcze by∏y od artystycznej dojrza∏oÊci”81. Ale póêniej, w pierwszej po∏owie lat pi´çdziesiàtych, nast´puje, wed∏ug badaczki, jeszcze wi´kszy regres. U Brzozowskiego powtarza si´ „sadystyczny w swym okrucieƒstwie motyw cz∏owieka zniewolonego i poddanego wyrafinowanym torturom”82 (chodzi o cykl rysunków pt. Balet z 1955 roku). Maria Jarema
od 1954 roku zacznie nadawaç swoim przezroczystym, przenikajàcym
si´ formom zwiàzek z postacià ludzkà, „przydajàc kompozycjom wyraz
krzyczàcego tragizmu”. U Kantora pojawià si´ drapie˝ne zjawy organiczno-mechaniczne, „nieco naiwne symbole grozy”83. A mo˝e raczej
nie by∏ to regres, tylko trauma coraz bardziej domaga∏a si´ powtórzenia,
stajàc niejako na drodze rozwoju sztuki awangardowej? Przecie˝, jak
mówi∏ Mieczys∏aw Por´bski, krytyk i teoretyk zwiàzany z Grupà Krakowskà, a w czasie wojny wi´zieƒ w Gross Rosen: „Jak si´ wraca∏o
z obozu koncentracyjnego, to si´ w∏aÊciwie nie wraca∏o, bo ju˝ si´ wtedy wiedzia∏o, ˝e ca∏y Êwiat jest takim obozem, mówiàc znowu niesmacznie. Wi´c z tamtego Êwiata nie by∏o powrotu…”84. NowoczeÊni artyÊci, którzy prze˝yli horror II wojny Êwiatowej, jak pisze Anna Markowska w odwo∏aniu do s∏ów Por´bskiego, wyszli z wojny z poczuciem
przegranej85 i w tej sytuacji awangardowy optymizm musia∏ byç im jak
najdalszy. Dlatego przynajmniej w odniesieniu do Êrodowiska krakowskiego mo˝na mówiç o kontynuacji sztuki i idei wielkich nieobecnych,
zaÊ na potrzeb´ wyra˝enia katastroficznych idei przydatny oka˝e si´
tragizm Witkacego86, którego duch pojawiaç si´ b´dzie w teatrze Kantora, do którego sztuki wróc´ w dalszej cz´Êci rozdzia∏u.

Czaszka za ludzkim obliczem?
Najbardziej jednak „totalne spustoszenie i bankructwo”87, a zarazem
odrzucenie, przynajmniej po cz´Êci, awangardowego j´zyka88 wyrazi∏
w swej sztuce Andrzej Wróblewski (1927–1957). Osobiste, traumatyczne doÊwiadczenie sta∏o si´ bodêcem do namalowania najbardziej znanego cyklu obrazów tego artysty pt. Rozstrzelania. Podczas wojny Wróblewski by∏ dorastajàcym ch∏opcem, w 1941 roku podczas rewizji prze112

prowadzonej przez NKWD w mieszkaniu jego rodziny w Wilnie, na
oczach Wróblewskiego umar∏ na zawa∏ serca jego ojciec, Bronis∏aw.
Wróblewski mia∏ wówczas 14 lat i to wydarzenie musia∏o odcisnàç si´
na jego osobowoÊci (artysta do Êmierci n´kany by∏ przez powracajàce
depresje, a jego przedwczesna Êmierç w Tatrach, niedaleko Morskiego
Oka w 1957 roku wcià˝ pozostaje zagadkowa89). Ten artysta, który pozostawi∏ po sobie tak wiele dojrza∏ych i poruszajàcych obrazów, nie
ukoƒczy∏ nawet trzydziestu lat. Jego Rozstrzelania stajà si´ Êwiadectwem okropnoÊci wojny i Zag∏ady90. Obecny na kilku p∏ótnach motyw
dziecka czy ch∏opca, przewa˝nie w krótkich spodenkach i z nagim torsem, mo˝e byç odczytany, wed∏ug interpretacji Piotra Piotrowskiego, jako projekcja w∏asnego traumatycznego doÊwiadczenia i jednoczeÊnie
próba usuni´cia z psychiki urazu91. Na Rozstrzelaniu I i Rozstrzelaniu V
pojawiajà si´ figury ch∏opca i m´˝czyzny — ojca i syna, które mogà byç
symbolicznym odwo∏aniem do tragicznej Êmierci ojca artysty. Ch∏opiec,
jako niemy Êwiadek Êmierci, nie umiera, ale b´dzie ˝y∏ ze ÊwiadomoÊcià tego doÊwiadczenia. Jest Êwiadkiem strachu i upokorzenia ojca92.
Wed∏ug Jacques’a Lacana odwo∏ujàcego si´ do Sigmunda Freuda, trauma domaga si´ nie przedstawienia, ale powtórzenia, gdy˝ tylko w ten
sposób mo˝e byç roz∏adowany psychiczny uraz (powtarzanie jest cz´ste
u ofiar wypadków, Êwiadków zbrodni — pomaga im dojÊç do wzgl´dnej
normalnoÊci, odzyskaç w∏asnà to˝samoÊç po urazie, który zachwia∏ ca∏à
rzeczywistoÊcià)93. Obrazy te ró˝nià si´ mi´dzy sobà stylistycznie, niektóre namalowane w sposób bardziej tradycyjny — ukazujà oczekujàcych na egzekucj´, inne ukazujà moment rozstrzelania — cia∏o rozpada
si´, traci swà spójnoÊç, jednoÊç. Nie odnajdziemy tu majestatu Êmierci.
„Cia∏a poçwiartowane, zdeformowane, nogi obci´te, lecz mimo to nadal
tkwiàce w spodniach, rzucone na ziemi´ jak bezu˝yteczne protezy, cienie
ukrzy˝owane na Êcianach jak rzeczywiste postacie i ludzie pokazani jak
widmowe cienie — wszystko to podane w formie szkicowej, prymitywnej, ekspresyjnej, szokujàcej swà zamierzonà nieporadnoÊcià” — jak
charakteryzuje stylistyk´ tych obrazów Aleksander Wojciechowski94.
Jednym z zabiegów u˝ytych przez artyst´, by ukazaç groz´ Êmierci, jest
w∏aÊnie de-kompozycja cia∏a, jego „rozcz∏onkowanie”. Jedna z figur na
obrazie Rozstrzelanie VIII zosta∏a tak opisana przez Piotrowskiego:
„marynarka zosta∏a w∏o˝ona jakby ty∏em na przód. Z kolei nogi w ∏ydkach wykr´cajà si´ do przodu, tak jakby m´˝czyzna sta∏ bokiem do widza,
czego nie potwierdza partia ud i bioder”95. W przypadku tej postaci
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— zamienione sà przód z ty∏em, ale ju˝ w Rozstrzelaniu VI do góry nogami odwrócona jest górna cz´Êç postaci odci´ta na wysokoÊci pasa. To
miejsce odci´cia oraz pusty r´kaw, jako ˝e brakuje te˝ jednej d∏oni
— sà najbardziej przera˝ajàcymi miejscami tego obrazu. Z kolei w Rozstrzelaniu V takim miejscem jest otwór okolony ko∏nierzykiem koszuli,
z którego powinna wyrastaç szyja i g∏owa. Równie˝ w tym przypadku
cia∏o jest ca∏kowicie zdekomponowane. Na ziemi´ rzucone sà poszczególne jego cz´Êci: górna cz´Êç korpusu, nogi ukazane osobno, jedna
z ràk oderwana od korpusu, g∏owa, która tak˝e jakby si´ oderwa∏a i odpad∏a od tu∏owia. Ta pustka wyra˝ona przez pusty otwór w koszuli kontrastuje z dok∏adnym, niczym niezaburzonym ubraniem tej postaci
— koszuli z zawiàzanym krawatem, na którà na∏o˝ona jest marynarka.
Ta pustka, de-kompozycja, brak równowagi sà odes∏aniem do grozy
Êmierci — Êmierci, której przecie˝ nie mo˝emy zrozumieç ani pojàç.
Zygmunt Bauman pisze: „Âmierci nie mo˝na zdefiniowaç, poniewa˝
oznacza ona ostatecznà pustk´, nieistnienie (…)”. Nie mo˝na jej zobaczyç, unaoczniç czy „przedstawiç”. Bo nie ma czegoÊ takiego, jak
Êmierç. „Jest ona absolutnym niczym”96.
Rozcz∏onkowanie cia∏a w Rozstrzelaniach mo˝e odnosiç si´, jak sugeruje Piotrowski, do samej dezintegracji „ja” w momencie Êmierci.
„Mo˝na powiedzieç, ˝e obrazy te pokazujà ÊwiadomoÊç ofiary w chwili Êmierci, ÊwiadomoÊç jednoczeÊnie ˝ycia widzianego w retrospekcji
oraz samego aktu destrukcji w∏asnego cia∏a”. I dalej autor powiada, ˝e
chodzi o moment, kiedy „podmiot staje si´ to˝samy z przedmiotem,
kiedy znika granica mi´dzy »ja« i »nie-ja«, cia∏em i ÊwiadomoÊcià; (…)
mi´dzy »cz∏owiekiem i rzeczà«”97. Tym samym sà to obrazy strachu,
Êladu przebytej traumy, ale te˝ stanowià one prób´ radzenia sobie
z urazem, jakim dla Andrzeja Wróblewskiego by∏a wojna i Êmierç ojca.
Mo˝na tu przywo∏aç jeszcze s∏owa Zygmunta Baumana dotyczàce koniecznoÊci ˝ycia z pustkà po stracie bliskiej osoby: „Mog´ si´ l´kaç
Êmierci kogoÊ innego o wiele bardziej ni˝ w∏asnej; mog´ ca∏kiem szczerze krzyczeç, ˝e raczej sam umr´, ni˝ mia∏bym prze˝yç Êmierç ukochanej osoby — ale jest tak dlatego, ˝e wiem, i˝ po tej Êmierci b´d´ musia∏ stanàç w obliczu szczególnej nicoÊci, pustki wywo∏anej odejÊciem
ukochanej osoby, pustki, której nie chc´ dostrzegaç, ale która nieuchronnie i z ca∏à przera˝ajàcà wyrazistoÊcià b´dzie dostrzegalna”98.
Andrzej Wróblewski ukazuje poni˝enie cz∏owieka przez wojn´
w wymiarze jednostkowym, indywidualnym, a tak˝e rodzinnym
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(oprócz ojca i syna, na innych obrazach pojawia si´ mà˝ i ˝ona, a z cyklem Rozstrzelaƒ ∏àczone sà te˝ dwa inne obrazy z 1949 roku: Matka
z zabitym dzieckiem i Dziecko z zabità matkà). T´ destrukcj´ wyra˝a
równie˝ niezwykle dosadnie obraz spoza tego cyklu, a mianowicie Obraz na temat okropnoÊci wojennych (Ryby bez g∏ów) z 1948 roku. Jest
to pozornie zwyczajna martwa natura, jednak˝e porozrzucane w dziwnym uk∏adzie martwe ryby w zestawieniu z tytu∏em stajà si´ metaforà
Êmierci, egzekucji, czasu, w którym ˝ycie ludzkie nie mia∏o ˝adnej wagi. Znaczàca jest te˝ sama kompozycja, bo martwe ryby zbite na lewej
cz´Êci obrazu wyglàdajà tak, jakby jeszcze próbowa∏y chroniç si´ wzajemnie przed no˝em, mo˝e uciec, schowaç si´ przed swym oprawcà.
Na pró˝no. Zastanawiajàce jest, ˝e Wróblewski przedstawi∏ w tej pracy
ryby (ich szczàtki pojawiajà si´ zresztà równie˝ u wspomnianego
wczeÊniej Jonasza Sterna); stworzenia, o których mówi si´, ˝e „nie
majà g∏osu”. Artysta ukaza∏ tym samym „˝ycie, które nie zas∏uguje na
˝ycie”, wed∏ug s∏ów wspó∏czesnego filozofa, Giorgio Agambena, a wi´c
˝ycie przeznaczone do likwidacji (pozbawione ca∏kowicie wartoÊci nagie ˝ycie, które mo˝na zabiç, nie pope∏niajàc zabójstwa; ˝ycie ludzi
w obozach pozbawionych ca∏kowicie w∏asnych praw i prerogatyw,
a wi´c tym samym ca∏kowicie odcz∏owieczonych99).
Pi´tno Êmierci, które zdominowa∏o ˝ycie artysty, ujawnia si´ tak˝e
w cyklu Nagrobków (1956–1957), gdzie schematycznie poj´te figury
ludzkie przedstawione sà na kszta∏t nagrobków albo nagrobnych krzy˝y, a „elementy grozy mieszajà si´ z groteskà”100. Pojawia si´ ironia
oraz erotyka zawarte w tytu∏ach (np. Nagrobek kobieciarza). Twarze
tracà swój indywidualny wyraz, przedstawione sà schematycznie jako
ko∏a z kilkoma kreskami, przypominajàcymi oczy, usta, nos (jak na rysunkach ma∏ych dzieci) lub zastàpione sà przedstawieniem czaszek (np.
Popiersie z 1957). „Mówiàc o materialnoÊci cz∏owieka, o biologicznoÊci
jego istnienia — si´ga artysta do niemal chirurgicznych zabiegów.
Odziera go ze skóry (D∏oƒ), pokazuje wn´trznoÊci, koÊciec, musku∏y”101, tworzy coÊ w rodzaju anatomicznych aktów (Portret organiczny).
Wyraêny zarys czaszek pojawia si´ równie˝ w innych pracach, w cyklu
G∏owy czy w przedstawieniu Zakochani (Kobieta z narzeczonym, Ma∏˝eƒstwo, Para, Spacer zakochanych, 1956/57), gdzie pogrà˝ony w cieniu m´˝czyzna wydaje si´ mieç ca∏kowicie martwà twarz, zamiast
przedstawienia oblicza ˝ywej osoby pojawia si´ wyraêny zarys trupiej
czaszki. Ten motyw, który pojawi∏ si´ te˝ u innych wspomnianych ju˝
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przeze mnie artystów, skojarzyç mo˝na z rozwa˝aniami Waltera Benjamina o czaszce za ludzkim obliczem, której wyobra˝enie neguje obraz
suwerennej jednostki i konfrontuje jà z obrazem w∏asnej Êmierci.
„Wszystko to, co niewczesne, pe∏ne cierpienia, chybione, a co od poczàtku zawiera∏a w sobie historia, odciska si´ tu na obliczu — a raczej trupiej czaszce. (…) W owej figurze podporzàdkowania naturze wyra˝a si´
nie tylko brzemienne znaczeniem, niejasne pytanie o charakter ludzkiego istnienia w ogóle, ale tak˝e i o biograficznà historycznoÊç jednostki”102. Czaszka, jak pisze, w odwo∏aniu do tych s∏ów, Tomasz Majewski, to symbol Êmierci, naszej skoƒczonoÊci, materialna resztka po kimÊ
jednostkowym; jednak˝e resztka, której Êmierç nie strawi∏a103. Ukazany cz∏owiek nie jest tu ani ˝ywy, ani martwy, albo zarazem i ˝ywy,
i martwy, znajduje si´ w sferze pomi´dzy, jest martwy za ˝ycia.
U Wróblewskiego Êmierç coraz bardziej pi´tnuje wyobra˝enie cz∏owieka, a˝ w koƒcu jej obraz zast´puje jego reprezentacj´, doprowadza do
jej znikni´cia, zamazania. „Przez ca∏e ˝ycie cia∏o jest równie˝ cia∏em
martwym, cia∏em zmar∏ego, to jest tego zmar∏ego, którym jestem ˝yjàc.
Martwy czy ˝ywy — ani martwy, ani ˝ywy — jestem otwarciem, grobem lub ustami; grobem w ustach, ustami w grobie”104 — pisa∏
Jean-Luc Nancy o ontologii cia∏a, ale te s∏owa szczególnie wydajà si´
przystawaç do obrazów Wróblewskiego, w których ˝ycie coraz bardziej
zanika. W tym czasie powstajà te˝ takie prace, jak: Ludzie i Cz∏owiek
na wózku (obydwa z 1956 roku) oraz Cieƒ Hiroszimy (1957), gdzie figury ludzkie zastàpione sà jedynie swoimi obrysami, „sprowadzone do
monochromatycznej plamy, niczym cieƒ wch∏aniany przez t∏o”105. Mo˝na
powiedzieç, ˝e reprezentacja cz∏owieka zosta∏a wch∏oni´ta, wessana
przez Êmierç, jak przez czarnà dziur´. „Owo cia∏o wycofuje si´ w g∏àb
siebie — w g∏àb Sensu — podobnie jak sens cofa si´ w tym samym kierunku, a˝ do osiàgni´cia g∏´bi Êmierci. Tak cia∏o tworzy dok∏adnie to, co
astrofizyka nazywa czarnà dziurà. Czarna dziura bowiem to gwiazda
o takich wymiarach, ˝e si∏a jej grawitacji nie pozwala niczemu wydostaç si´ na zewnàtrz, nawet jej w∏asnemu Êwiat∏u. Gwiazda, która gaÊnie za swojà w∏asnà przyczynà i zapada si´ w sobie, otwierajàc w ten
sposób we WszechÊwiecie, poÊrodku siebie i swego nies∏ychanego zag´szczenia, czarnà dziur´ braku materii (oraz »koniec wszechÊwiatów«,
odwrotnoÊç »wielkiego wybuchu«, wymiar zaniku Êwiata wewnàtrz tego samego Êwiata)”106. W kontekÊcie rozwa˝aƒ Nancy’ego czarne dziury
oczodo∏ów, niewidzàce oczy m´˝czyzny z obrazu Zakochani, mogà byç
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bezpoÊrednim odwo∏aniem do procesu poch∏aniania ˝ycia przez Êmierç:
„Nic wi´c dziwnego w tym, ˝e nasze myÊli, idee i obrazy, zamiast pozostawaç na obrze˝ach, wpadajà w czeluÊç: jaskinie, g∏oÊno krzyczàce
gard∏a, przebite bólem serca, inter feces et urinam, czaszki o ziejàcych
oczodo∏ach, kastrujàce pochwy, nie tyle otwory, co wydrà˝enia, wy∏uszczenia, zapadliska — i cia∏o. Cia∏o, b´dàce w ca∏oÊci czymÊ na kszta∏t
koagulacji, wytràcenia siebie w niebyt miejsca”107.
Innà, mniej znanà, pracà Andrzeja Wróblewskiego jest Muzeum
z 1956 roku. Dorota Jarecka tak opisuje t´ akwarel´: „dwaj panowie,
gruby i chudy, zapewne historycy sztuki, stojà zafrasowani nad wielkim
sto∏em. Na nim rozrzucone cz∏onki ludzkie: r´ce, nogi, tu∏ów o kulach
i g∏owa w okularach. Czy ostatnia wizja z cyklu Rozstrzelaƒ by∏aby karykaturà? Âmiechem z w∏asnej sztuki, w∏asnego patosu, w∏asnego bezsensownego cierpienia?”108. A mo˝e raczej jest to metafora odcz∏owieczenia, o którym z takim uporem zdawali si´ mówiç ówczeÊni artyÊci?
Oto ofiara wojny, martwy cz∏owiek, a w∏aÊciwie jego szczàtki, fragmenty,
staje si´ przede wszystkim przedmiotem oglàdu, analizy i naukowych
dysput. Byç mo˝e Wróblewski antycypowa∏ w tej pracy podejÊcie naszej
kultury do historii — kultury widowiska ˝erujàcej na Êmierci i tragedii,
kultury dokonujàcej muzeumifikacji wszystkiego, równie˝ historii wojennych traum oraz Zag∏ady. To „umuzealnienie Êwiata”, o jakim pisze
chocia˝by Giorgio Agamben, to wycofanie si´ duchowych pot´g okreÊlajàcych niegdyÊ egzystencj´ cz∏owieka do Muzeum (Agamben u˝ywa
wielkiej litery), które nie tyle oznacza miejsce czy konkretnà przestrzeƒ
fizycznà, ile „oddzielony wymiar, do którego przenosimy to, czego nie
uznajemy ju˝ za prawdziwe i fundamentalne”109. Tym samym prac´
Wróblewskiego pt. Muzeum mo˝na odczytaç jako przekroczenie ówczesnego podejÊcia do historii w sztuce, wyprzedzajàce wspó∏czesne nam
zainteresowanie samym funkcjonowaniem i u˝ywaniem historii.

Mit „Arsena∏u”, a mo˝e mit awangardy?
Po okresie socrealizmu problem wojennych tragedii i zwiàzanej z nimi
dehumanizacji powraca na Ogólnopolskiej Wystawie M∏odej Plastyki
„Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi”, otwartej w Warszawie 21 lipca 1955 roku, zwanej od miejsca swojej prezentacji „Arsena∏em”. Wy117

stawa ta uwa˝ana za symboliczny koniec socrealizmu, dawa∏a wyraz
ogólnej potrzeby wolnoÊci artystycznej, zaÊ stylistycznie zwiàzana by∏a
z tradycjà ekspresjonistycznej sztuki zaanga˝owanej110. ArtyÊci si´gali po deformacje, uproszczenia, silne kontrasty barw i ˝ywà faktur´.
Warto podkreÊliç, ˝e, mimo i˝ jedynie cz´Êç prac odwo∏ywa∏a si´ do
koszmaru wojny, to jednak wystawa w jakimÊ sensie zosta∏a zdominowana przez wojenne traumy111.
Badacze wskazujà na mit „Arsena∏u”, na wtórnoÊç sztuki, która by∏a
tam prezentowana, gdy˝ wystaw´ zdominowa∏y prace ekspresyjne o tematyce wojennej. „Ówczesne (…) pokolenie, w wi´kszoÊci trzydziestolatków, dokonywa∏o rozliczenia z odleg∏ymi [sic! — dopisek mój] wspomnieniami wojny, dawa∏o wyraz nostalgii, smutkowi osamotnienia, egzystencjalnej melancholii cz∏owieka. Czyni∏o to od strony malarskiej nonszalancko i banalnie, najcz´Êciej Êrodkami nieporadnej deformacji ekspresyjnej lub nazbyt natr´tnej metafory”112, jak charakteryzuje sztuk´ „Arsena∏u” Bo˝ena Kowalska. Wp∏yn´∏o to wszystko, wed∏ug badaczki, na
kl´sk´ artystów bioràcych udzia∏ w wystawie. Pojawiajà si´ nawet
stwierdzenia, ˝e tematyka wojenna by∏a jedynie pozorem. Janusz K´b∏owski pisze, ˝e zastanawiajàca by∏a przewaga wojennej, martyrologicznej tematyki. „Jak si´ wydaje — tematyka ta, dajàca si´ mo˝e odczytywaç tak˝e przenoÊnie, w ogólniejszej p∏aszczyênie odniesieƒ, w znacznej
mierze stanowi∏a pozór, uzasadniajàc prawo do brutalnej, ekspresyjnej
deformacji”113. Malarska „publicystyka”, jak pisze z kolei Aleksander
Wojciechowski, tkwi∏a u podstaw „Arsena∏u”. Badacz w pracach takich
artystów, jak Izaak Celnikier, Jerzy åwiertnia, Jan Dzi´dziora, Tomasz
Gleb, Barbara Jonscher, Teresa Mellerowicz, Marek Oberländer, Jerzy
Potrzebowski, dostrzega „pierwiastki absolutnie obce naszej tradycji
[??? — dopisek mój]: nieoczekiwany wybuch brutalnego ekspresjonizmu:
naiwna maskarada majàca na celu zobrazowanie okrucieƒstw wojny poprzez koszmarne korowody pojawiajàcych si´ na p∏ótnie upiornych postaci — rodem z Goi, Noldego czy Ensora. By jeszcze silniej podkreÊliç
funkcj´ »czystej« treÊci, »czystej« anegdoty — kolor zastàpiono b∏otnistà
substancjà, w której pogrà˝ono postacie, przedmioty, pejza˝”114. Z tego
opisu wy∏ania si´ obraz abiektualnej (zanurzonej w b∏otnistej substancji)
rzeczywistoÊci horroru i mo˝e ów horror wynika∏ z wcià˝ niewyleczonej
traumy, zw∏aszcza ˝e wówczas dzia∏ali jeszcze w Polsce artyÊci ˝ydowskiego pochodzenia, którzy w swych obrazach wprost odwo∏ali si´ do
koszmaru Zag∏ady. Chodzi przede wszystkim o Getto Izaaka Celnikiera
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(1955, obecnie w Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie) i Napi´tnowanych Marka Oberländera, artystów okreÊlanych jako „barbarzyƒcy”.
Mo˝liwe, ˝e dopiero wtedy tak silnie dochodzi do g∏osu problem tego
horroru, który ze wzgl´du na lata socrealizmu i propagowany w nim
pozytywny obraz rzeczywistoÊci nie znalaz∏ mo˝liwoÊci wypowiedzenia.
Niepokoi mnie we wczeÊniej przytoczonej wypowiedzi Aleksandra Wojciechowskiego mówienie o elementach obcych naszej tradycji (wtedy
oburzano si´, ˝e artyÊci si´gajà do formu∏ wypracowanych przez niemieckich artystów115) i nie jestem w stanie odpowiedzieç na pytanie,
o co w∏aÊciwie chodzi∏o w tych s∏owach, ani te˝ dlaczego Wojciechowski,
choç w sposób uwa˝ny i wartoÊciowy piszàcy o sztuce wczeÊniejszej
(drugiej po∏owy lat 40.), dokonujàcej rozliczeƒ z historià, w tym przypadku wystàpi∏ z tak ostrà krytykà.
Izaak Celnikier, krytykowany mi´dzy innymi za wystawienie nieukoƒczonego obrazu, w czym dopatrywano si´ niemocy twórczej116,
otrzyma∏ jednak nagrod´. W Getcie pojawiajà si´ odwo∏ania chrzeÊcijaƒskie — do ikonografii zdj´cia z krzy˝a i z∏o˝enia do grobu. Jednak˝e
Êmierç ukazana jest tutaj w sposób upokarzajàcy: nagi, martwy m´˝czyzna z wyd´tym brzuchem i widocznymi genitaliami, uk∏adany jest
przez starszych kobiet´ i m´˝czyzn´, którym towarzyszy ma∏y ch∏opiec, bezpoÊrednio na ziemi, nie zaÊ sk∏adany do grobu. Obraz jest niemal monochromatyczny, utrzymany w burej kolorystyce. Kobieta
i m´˝czyzna oraz ch∏opiec (mo˝liwe, ˝e rodzina martwego m´˝czyzny)
majà przera˝ajàce twarze, wyra˝ajàce rozpacz i niemoc. Ten obraz jest
drugà wersjà tematu, który Celnikier podjà∏ ju˝ w 1949 roku (ta wersja znajduje si´ w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie
Wielkopolskim). W pierwowzorze pojawiajà si´ jeszcze kolory, jednak˝e opracowanie tematu jest równie przygn´biajàce, martwy m´˝czyzna
uk∏adany jest bezpoÊrednio pod murem getta. W przypadku obu tych
obrazów odwo∏anie do ikonografii chrzeÊcijaƒskiej nie daje obietnicy
pocieszenia i odkupienia.
Warto przywo∏aç tu biografi´ tego artysty117. Urodzi∏ si´ w 1923 roku w Warszawie w ubogiej ˝ydowskiej rodzinie. Od 1934 roku by∏ wychowankiem Domu Sierot prowadzonego przez Janusza Korczaka. Dwa
miesiàce po rozpocz´ciu wojny uciek∏ z matkà i siostrà z Warszawy do
Bia∏egostoku. W latach 1941–1943 przebywa∏ w bia∏ostockim getcie,
gdzie zgin´∏a znaczna cz´Êç jego rodziny. Równie˝ w getcie zwiàza∏ si´
z grupà malarzy, wÊród których znalaz∏ swego mistrza Abrahama Fryd119

mana (najbardziej znani w grupie byli bracia Efraim i Menasze Seidenbeutelowie, którzy póêniej zginà na oczach artysty). To w tych warunkach, niemal w obliczu Êmierci, Celnikier rozpoczà∏ swà edukacj´ artystycznà118. Po likwidacji getta w 1943 roku artysta trafi∏ do wi´zienia
w ¸om˝y, skàd po kilku miesiàcach zosta∏ wywieziony do obozu
w Sztutowie. 12 stycznia 1944 roku zosta∏ przywieziony do Birkenau,
oznaczony numerem 171870 i umieszczony w obozie Auschwitz II,
a póêniej w tzw. Auschwitz III (Bunawerke), gdzie zosta∏ przydzielony
do Malerkommando 78 Siemens. W styczniu 1945 roku, w zwiàzku
z ewakuacjà obozu, wys∏ano go w Marszu Âmierci w g∏àb Rzeszy. Przeszed∏ przez obozy Mauthausen, Sachsenhausen i Flossenbürg. W drodze
do Dachau zosta∏ ranny w nog´ na skutek ostrzeliwania pociàgu przez
samoloty alianckie. Pod koniec kwietnia amerykaƒscy ˝o∏nierze znaleêli
go wÊród trupów i rannych wi´êniów. W latach 1946–51 Celnikier studiowa∏ w Wy˝szej Szkole Sztuk Stosowanych w Pradze. W 1952 roku
wróci∏ do Warszawy. Wkrótce wzià∏ udzia∏ w wystawie „Arsena∏”,
w której przygotowanie by∏ osobiÊcie zaanga˝owany, ale czy zadowoli∏a
go nagroda, którà wówczas otrzyma∏? Mo˝liwe, ˝e krytyka, z jakà si´
wówczas spotka∏, uzmys∏owi∏a mu, ˝e jego twórczoÊç pozostanie tutaj
niezrozumia∏a. W katalogu wystawy, która odby∏a si´ w krakowskim
Muzeum Narodowym w 2005 roku, Jacek Antoni Zieliƒski napisa∏, ˝e
argument o nieukoƒczeniu obrazu mia∏ charakter zast´pczy, a w gruncie rzeczy mog∏o chodziç o to, ˝e w obrazie by∏o za du˝o metafory, za
ma∏o realizmu119. Zgadzam si´ z pierwszà sugestià, ale ju˝ nie z tà drugà. MyÊl´, ˝e prawdziwym powodem krytyki by∏o bezpoÊrednie odwo∏anie do Zag∏ady, o której nie umiano wtedy rozmawiaç.
Izaak Celnikier w 1957 roku otrzyma∏ miesi´czne stypendium w Pary˝u i na skutek wzrastajàcych nastrojów antysemickich w Polsce postanowi∏ zostaç tam na sta∏e. Pierwsza w Polsce monograficzna wystawa Celnikiera odby∏a si´ w 60. rocznic´ wyzwolenia Auschwitz-Birkenau w 2005 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie. Do tego czasu
twórczoÊç Celnikiera pozostawa∏a w Polsce niemal nieznana120. Na wystawie zaprezentowane zosta∏y mi´dzy innymi obrazy oraz akwaforty
odnoszàce si´ do koszmaru Zag∏ady, ukazujàce zbite w t∏um, przera˝one
ludzkie sylwetki, nagie, wychudzone, odarte z cz∏owieczeƒstwa, jak np.
w tryptyku Birkenau (1988–1989) czy w ˚ydowskich narzeczonych
(1990). Te postacie wydajà si´ martwe za ˝ycia, choç wcià˝ wyra˝ajà
emocje: strach, przera˝enie, ból. Sam artysta o Birkenau napisa∏, ˝e
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jest to ukazanie momentu przed zag∏adà, „zanim masa cia∏ z∏àczonych
mi∏oÊcià i l´kiem stanie si´ popio∏em”121. Artysta powiada te˝, ˝e bez
wahania odrzuci∏ p´tl´ „niewyra˝alnoÊci”, „by milczeniem nie skazaç
ofiar ogromu zbrodni hitlerowskich na ponownà Êmierç”122. Jednak˝e
u niego, podobnie jak u Jonasza Sterna, mo˝liwoÊç wypowiedzenia najtragiczniejszych doÊwiadczeƒ przychodzi póêniej, obrazy i akwaforty
o obozach Êmierci zaczà∏ bowiem tworzyç dopiero w roku 1968.
Stylistycznie obrazy Celnikiera, ze wzgl´du na grubo k∏adzionà farb´, zamaszyste kszta∏ty, obwiedzione mocnym, czarnym konturem,
wpisywane sà w nurt ekspresjonizmu, ale zw∏aszcza te póêniejsze obrazy, odnoszàce si´ wprost do Zag∏ady, kojarzyç si´ mogà z estetykà
Neue Wilde — niemieckich ekspresjonistów (lata 80. XX w.), mo˝na zastanawiaç si´ nad podobieƒstwami formalnymi z pracami Georga Baselitza, ciemna kolorystyka oraz temat zbli˝a∏yby natomiast te p∏ótna do
prac Anselma Kiefera123. Widaç w tych nowszych pracach Celnikiera
jednak przede wszystkim konsekwentnà kontynuacj´ drogi twórczej
zapoczàtkowanej w obrazie zaprezentowanym na wystawie „Arsena∏”.
Mo˝na w tym miejscu wróciç do problemu „Arsena∏u” i zapytaç, czy
faktycznie te prace, które tak ostro zosta∏y zaatakowane za malarskà
„publicystyk´”, by∏y rzeczywiÊcie wtórne, „staroÊwieckie”, czy raczej
za bardzo dra˝ni∏ temat — temat, którego w tamtym czasie nie podejmowano i do którego opisu brakowa∏o kategorii badawczych?
Wydaje si´, ˝e historia sztuki polskiej pe∏na jest takich „bia∏ych
plam”, niedopowiedzeƒ, przemilczeƒ, pomini´ç istotnych artystów, a zarazem mitów, które choç póêniej obalane, stajà si´ podstawà tworzenia
nowych mitologii. Mówi si´, ˝e sam „Arsena∏” by∏ w pewnym sensie
mitem, gdy˝ w niewielkim stopniu dotyka∏ modernizmu i w perspektywie nowoczesnoÊci nie mia∏ wi´kszego znaczenia, nie mo˝na wi´c traktowaç go jako powrotu do sztuki modernistycznej124. W kontekÊcie tych
rozwa˝aƒ jednak jeszcze wi´kszym mitem wydaje si´ sama „sztuka
modernistyczna”, awangardowa optyka, poprzez którà wykluczone zosta∏y z pola zainteresowaƒ badaczy niektóre tendencje, stylistycznie porównywalne ze znacznie póêniejszymi tendencjami w sztuce zachodniej
(ale, co wa˝ne — ju˝ nieawangardowymi). Warto odwo∏aç si´ tu na marginesie do rozwa˝aƒ Geoffreya H. Hartmana, który powiada, ˝e odrodzenie pami´ci o Zag∏adzie nastàpi∏o w Êwiecie ju˝ ponowoczesnym,
a nie nowoczesnym125, bo mo˝liwe, ˝e Êwiat nowoczesny ze swoimi kategoriami takiej mo˝liwoÊci w ogóle nie dawa∏.
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Na wystawie „Arsena∏” prezentowali równie˝ swoje prace artyÊci
oceniani zdecydowanie bardziej przychylnie: Andrzej Wróblewski, Stefan Gierowski, Jan Lebenstein, Alfred Lenica, Jan Tarasin, Jerzy
Tchórzewski i Alina Szapocznikow. WÊród eksponowanych dzie∏ wyró˝nia∏y si´ m.in. wystawione poÊmiertnie obrazy Waldemara Cwenarskiego (1926–1953), takie jak Po˝oga (1951), Pieta (1951) oraz Ukrzy˝owanie (1952), w których artysta, korzystajàc z chrzeÊcijaƒskiej ikonografii, odnosi∏ si´ do wojennej katastrofy. Cwenarski, podobnie jak
Wróblewski, zosta∏ ci´˝ko doÊwiadczony przez wojn´. W momencie jej
wybuchu mia∏ trzynaÊcie lat. Jeszcze przed wojnà straci∏ ojca, w 1939
roku zginà∏ jego starszy brat, a póêniej okupanci zamordowali jego siostr´. Wyruszy∏ z matkà na tu∏aczk´ po prowincjonalnych miasteczkach,
aby osiàÊç na sta∏e we Wroc∏awiu. W 1949 roku rozpoczà∏ studia
w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Sztuk Plastycznych, a jego przedwczesna Êmierç nie pozwoli∏a mu tych studiów ukoƒczyç. O jego obrazach
pisze si´, ˝e sà Êwiadectwem tragicznych losów wojennych, ale opowiedzianych z perspektywy indywidualnej. „Dla przekazania udr´ki
storturowanej wojnà ludzkoÊci, dla wyzwolenia si´ z obsesji wspomnieƒ ukrzy˝owanego Êwiata — pisze Kowalska — szuka∏ artysta obrazów-symboli, sformu∏owaƒ-uderzeƒ”126. Tworzy∏ ekspresjonistyczne
obrazy o ciemnych lub ostrych kolorach, gdzie kontury kreÊlone by∏y
grubymi krechami czerni. W sposób przejmujàcy pisze o jednym z obrazów Aleksander Wojciechowski: „Cwenarski w obrazie Pieta odnalaz∏
Chrystusa pod postacià cz∏owieka zabitego, le˝àcego na kolanach matki. R´ce kobiety, rozrzucone na boki gestem rozpaczy, sugerujà form´
krzy˝a. Górne partie postaci zdajà si´ krzyczeç roz˝arzonà czerwienià.
Na nich skoncentrowany jest ca∏y dramat bolejàcej matki, podczas gdy
dolne cz´Êci pogrà˝one sà w kobaltach, bràzach i szaroÊciach; panuje
w nich mroczna cisza towarzyszàca Êmierci”127. Obraz horroru stworzony przez Cwenarskiego wpisuje si´ przez odwo∏anie do chrzeÊcijaƒskiej ikonografii w „zbawczà narracj´” i mo˝e dlatego jest akceptowany
i doceniony przez piszàcych o jego pracach badaczy. Jego styl malarski
bliski wydaje si´ tendencji w literaturze i sztuce okreÊlonej przez
Mari´ Janion jako wywodzàcy si´ z frenezji romantycznej ekspresjonizm. „Tu decydujàce znaczenie mia∏ w∏aÊnie frenetyczny efekt obcoÊci, trwogi, przera˝enia, grozy, poczucia i przekonania, ˝e wojny nie
mo˝na oswoiç, ˝e jest ona w sposób najbardziej elementarny sprzeczna z istotà cz∏owieka, ˝e jest stanem monstrualnego koszmaru, które122

go nikt i nic z ludzkiego punktu widzenia nie mo˝e usprawiedliwiç czy
uzasadniç”128. W szerszym kontekÊcie te s∏owa odnieÊç mo˝na te˝ do
innych artystów tego czasu, wskazujàcych poprzez swe prace, ˝e wojna
zabija podobizn´ cz∏owieka129, mi´dzy innymi do Wróblewskiego,
z którym zestawiany by∏ Cwenarski ze wzgl´du na podobne doÊwiadczenia oraz stworzenie dramatycznej wizji na temat okrucieƒstw wojny. Jak pisze Bo˝ena Kowalska, Cwenarski, „obok Wróblewskiego by∏
w naszej sztuce lat czterdziestych i pi´çdziesiàtych jedynym [! — dopisek mój] artystà, który podjà∏ niezwykle trudnà prób´ rozliczenia si´
z psychicznymi spustoszeniami ostatniej wojny”130. Chcia∏oby si´ zapytaç, a co z innymi artystami — co np. ze Sternem, Linkem, Celnikierem; dlaczego ich sztuka nie by∏a rozwa˝ana w tym kontekÊcie?

Historyzmy
Aleksander Wojciechowski pisze o historyzmie, który dochodzi do g∏osu
w twórczoÊci W∏adys∏awa Hasiora. W tym przypadku mo˝na zauwa˝yç,
jak bardzo na ksià˝ce tego autora o m∏odym malarstwie polskim zacià˝y∏a
polska tradycja heroiczna131: „Rupiecie przestajà byç dla niego tylko zbiorem niezwyk∏ych form. (…) Zardzewia∏y karabin, umieszczony na dwóch
k∏odach drewna rozpi´tych na kszta∏t krzy˝a, w sposób jednoznaczny formu∏uje ideowà wymow´ kompozycji Przes∏uchanie partyzanta”132. Autor
przywo∏uje równie˝ cykl sztandarów polskich oraz pojawiajàce si´ tu atrybuty: „rozbite skrzypce (Ostatni koncert), uci´ty warkocz (Niobe polska)
— posiadajà symbolicznà wymow´ reliktu, pamiàtki historycznej, wspomnienia o ludziach, którzy odeszli na zawsze”133. W opisywanych tu pracach oraz w opisujàcych je s∏owach ujawnia si´ cià˝enie polskiej tradycji
romantycznej i op∏akiwania dawnych heroicznych czasów. Na op∏akiwanie
innych ofiar, nie-polskich, miejsca ju˝ tutaj nie by∏o. W tym paradygmacie
nie mieÊci∏o si´ mówienie o Êmierci nieheroicznej, takiej, jakà ukaza∏ choçby Izaak Celnikier w wystawionym podczas „Arsena∏u” Getcie, obrazie
niedajàcym obietnicy pocieszenia ani odkupienia.
WÊród artystów lat powojennych, odnoszàcych si´ do koszmaru
wojny, wyró˝nia∏ si´ Józef Szajna (1922–2008), który w czasie wojny
by∏ cz∏onkiem ruchu oporu, zosta∏ schwytany i odes∏any do obozu koncentracyjnego w OÊwi´cimiu. W obozach w OÊwi´cimiu, Brzezince
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i Buchenwaldzie przebywa∏ do koƒca wojny. Dzia∏alnoÊç artystycznà
rozpoczà∏ na prze∏omie lat 50. i 60., tworzy∏ g∏ównie w estetyce abstrakcyjnej, poÊwi´cajàc si´ eksperymentom formalnym. Odczuwa∏ te˝
jednak potrzeb´ oddania kondycji cz∏owieka po Auschwitz. Rekwizyty
obozowe pojawiajà si´ po raz pierwszy we wspó∏tworzonej wraz
z Jerzym Grotowskim sztuce Akropolis w 1962 roku, temat obozu podejmuje równie˝ w przedstawieniu Puste pole (1965) na podstawie
sztuki Tadeusza Ho∏uja. Znaczenie tej ostatniej sztuki akcentuje Grzegorz Nizio∏ek, podkreÊlajàc, ˝e Szajna stworzy∏ obrazy, których niemal
ju˝ si´ nie widzi, które sà przejaskrawione, niemo˝liwe do percepcji,
przypominajà jakiÊ koszmarny sen. W tym spektaklu, przed ka˝dym
aktem wyÊwietlane by∏y fragmenty filmów dokumentalnych odnoszàcych si´ do koszmaru OÊwi´cimia, zaÊ kurtyna sk∏ada∏a si´ z powi´kszonych fotografii wi´êniów politycznych, przywo∏ane zosta∏y te˝ obrazy
niewolniczej pracy oraz Zag∏ady. Tym samym Szajna oddawa∏ „istotnà
prawd´ o niejednolitoÊci doÊwiadczeƒ zwiàzanych z Auschwitz — obozu
koncentracyjnego, obozu wi´êniów politycznych i obozu zag∏ady”134.
Problem degradacji cz∏owieka w obliczu Zag∏ady, uprzedmiotowienia
go do obozowego numeru w pe∏ni pojawia si´ w realizacjach jeszcze
póêniejszych. W 1971 roku powstaje praca Replika I, zaaran˝owana jako instalacja plastyczna dla Muzeum w Göteborgu, która daje poczàtek
Teatrowi paniki. Pojawiajà si´ tu kikuty manekinów, zniszczone protezy
i szczàtki rzeczy. W Replice II na festiwalu w Edynburgu w 1972 roku,
w galerii Demarco, Szajna prezentuje akcj´ z∏o˝onà z kompozycji:
Âciany butów, Uzurpator, O∏tarzyk, Partyzant, Matka, Dziecko, Ci´˝arna i innych. Ustawione pod Êcianà puste buty mówià wymownie
o nieobecnoÊci tych, którzy zostali zg∏adzeni. W roku 1973 powstaje
instalacja Sylwety i cienie, która jest ho∏dem z∏o˝onym rzeêbiarzowi
Ludwikowi Pugetowi, który by∏ jednym z wspó∏twórców kabaretu Zielony Balonik i zosta∏ rozstrzelany w obozie Auschwitz. Szajna odnalaz∏
zdj´cie Ludwika Pugeta w kartotekach obozowych, powi´kszy∏ je
i wraz ze swoim obozowym zdj´ciem wkomponowa∏ je w swój asambla˝ oÊwi´cimski, b´dàcy swoistym epitafium dla Pugeta. Jeszcze mocniej artysta nawià˝e do swoich prze˝yç obozowych w pracach z lat
dziewi´çdziesiàtych (Numer, 1991, Dno, 1992).
Józef Szajna, tak jak niektórzy opisani ju˝ przeze mnie artyÊci, dopiero po latach jest w stanie podjàç temat swoich traumatycznych doÊwiadczeƒ. W instalacji zatytu∏owanej Numer przedstawi∏ rozpi´te na
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p∏ótnie strz´py swojego przechowywanego przez niemal 50 lat obozowego pasiaka135. Charakteryzujàc estetyk´ Szajny, Krystyna Wilkoszewska wskazuje, ˝e zarówno jego dzie∏a plastyczne, jak i teatralne wype∏nione sà rekwizytami obozowymi, pojawiajà si´ równie˝ kalekie postaci: bezr´kie, beznogie, poranione, zabanda˝owane, kalekie kuk∏y oraz
ludzkie pó∏sylwety jako strzelnice. Przewa˝ajà atrybuty odnoszàce si´
do kalectwa: protezy, kule, wózki inwalidzkie, ciemne okulary, a tak˝e
codzienne zniszczone przedmioty: chodaki, worki, podarte ∏achmany.
Szajna ukazuje obraz apokalipsy, zwracajàc si´ w stron´ estetyki
Êmietnika. Wszystko to sk∏ada si´ na opowieÊç o pi´tnie niewyobra˝alnej tragedii doÊwiadczonej przez artyst´, ale zarazem na uniwersalnà
wypowiedê o degradacji cz∏owieka w kontekÊcie wojny i Zag∏ady. „Kalekie postaci, siatki, druty, drabiny, niejednokrotnie pokazywane w ciszy, krzyczà o samotnoÊci cz∏owieka, o jego izolacji i zamkni´ciu, o jego
cierpieniu i udr´ce”136. Ta samotnoÊç i cierpienie mia∏y przede wszystkim wymiar fizyczny, co jednak zostaje pomini´te w interpretacjach.
Sam Szajna, w swoich wspomnieniach o znaczàcym tytule Dno, akcentowa∏ fizykalny wymiar cierpienia, zwiàzanego przede wszystkim z uczuciem g∏odu: „G∏ód ssie coraz bardziej, wzrok staje si´ m´tny, ruchy powolne, cia∏o wiotczeje”137. Ta konstatacja dotyczy momentu uwi´zienia
po aresztowaniu za dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w 1941 roku, jeszcze
przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego. Po przywiezieniu do
obozu w Auschwitz Szajna widzi ludzi „jak ˝ywe szkielety z przywartymi do ud r´kami”, kulejàce i stukajàce ci´˝kimi drewniakami. „Jak
na patykach sterczà ich chude czaszki”138. Tam artyst´ w nied∏ugim
czasie równie˝ dopada choroba g∏odowa: „Czuj´ si´ s∏aby, mam opóêniony refleks, cz´stà biegunk´, zatracam instynkt samozachowawczy, staj´
si´ oboj´tny na wszystko”139. Mo˝na w tych s∏owach dostrzec opis w∏asnej egzystencji na granicy bycia muzu∏manem, utraty ca∏kowitej kontroli nad sobà. O doÊwiadczeniach choroby pisze: „Nie mamy apetytów,
leków ani p∏ynów. Sà tylko muchy. Natarczywie ∏a˝à po nas i brudnych
kocach. Nie mamy doÊç si∏y, aby je odgoniç”140. Jest to opis ˝ycia, które
sam Szajna okreÊla, ˝yciem muzu∏maƒskim141. Do tej kluczowej, jak sàdz´, figury muzu∏mana, powróc´ za chwil´, tutaj chc´ zaakcentowaç jedynie, ˝e owe kuk∏y, kalekie postaci, które wydajà si´ charakterystyczne dla sztuki Szajny, nale˝y odczytywaç przede wszystkim w kontekÊcie fizykalnego zniszczenia cz∏owieka, a nie tyle jako uniwersalnà wypowiedê o cierpieniu, udr´ce czy samotnoÊci.
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Du˝a cz´Êç powojennej sztuki polskiej wpisuje si´ przede wszystkim
w optyk´ uniwersalnà, o utracie cz∏owieczeƒstwa i indywidualnoÊci mówiàc w sposób metaforyczny. Taka jest chocia˝by twórczoÊç Magdaleny
Abakanowicz, która interpretowana jest w ró˝nych kontekstach, tak˝e
w kontekÊcie Zag∏ady. Artystk´ interesuje doÊwiadczenie t∏umu, utrata
w∏asnej indywidualnoÊci w ludzkiej zbiorowoÊci, identyfikacja ze zbiorowoÊcià prowadzàca do ca∏kowitego zniwelowania w∏asnej podmiotowoÊci.
„Jej zgarbione, nierozró˝nialne, jakby okaleczone postaci — mieszkaƒcy
Êwiata po Auschwitz — sà u∏omni, nie-ludzcy, pozbawieni to˝samoÊci; naznaczeni sà bliznà, samotnoÊcià i porzuceniem”142. T´ twórczoÊç w kontekÊcie „sztuki po HolokauÊcie” opisuje te˝ Eleonora Jedliƒska143. Wed∏ug
jej interpretacji, artystka stworzy∏a przejmujàcà metafor´ wojen i ich
ofiar: „twórczoÊç Abakanowicz to ustawiczne przypominanie okrucieƒstw
i niegodziwoÊci, jakich dopuÊcili si´ ludzie na przestrzeni dziejów, to historia dà˝àca do atrofii, dobiegajàca swego kresu, wpisana w przemoc
i oboj´tnoÊç”144. Zastanawiaç mo˝e jednak, dlaczego Jedliƒska do swojego
przeglàdu, dotyczàcego sztuki i Zag∏ady, z polskich artystów w∏àczy∏a
w zasadzie jedynie Abakanowicz145 i czy nie jest pewnym nadu˝yciem
odczytywanie w tym kontekÊcie jej twórczoÊci, przede wszystkim b´dàcej, jak ju˝ pisa∏am, wypowiedzià uniwersalnà, na tyle metaforycznà, ˝e
mo˝liwà do wpisania w wiele ró˝nych kontekstów? Artystka nie mówi
o bólu z perspektywy osobistej, a jej odnoszenie si´ do systemów zniewolenia w sensie bardzo ogólnym w ˝aden sposób nie wskazuje na wyjàtkowoÊç Zag∏ady. I w gruncie rzeczy obok jej prac mo˝emy przejÊç, nie zastanawiajàc si´ nad tà w∏aÊnie problematykà.
Nie tylko u Magdaleny Abakanowicz, ale i u innych artystów powojennych, pojawiajà si´ motywy Êmierci, cierpienia, ˝a∏oby, zagro˝enia,
dehumanizacji, które wydajà si´ pochodziç przede wszystkim z porzàdku fantasmagorycznego, jakby porzàdek realny zosta∏ zniszczony.
Mieczys∏aw Por´bski w odniesieniu do metody twórczej niektórych artystów Grupy Krakowskiej pisa∏ o „defiguracji” — metodzie prowadzàcej od „naruszenia formy” do figuralnych sugestii zawartych w tytu∏ach prac obrazów abstrakcyjnych146. W 1947 roku Tadeusz Kantor pisa∏: „Rok prze∏omowy. Decyzje stajà si´ radykalne. Zniknà∏ wizerunek
cz∏owieka uznany dotychczas za jedynie wiarygodny. (…) To czas wojny i »panów Êwiata« sprawi∏, ˝e straci∏em, jak wielu, zaufanie do owego dawnego wizerunku o wspaniale uformowanych kszta∏tach, gatunku
wyros∏ego ponad wszystkie inne, ni˝sze jakby gatunki”147.
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Tadeusz Kantor, którego chyba najbardziej po∏àczyç mo˝na z paradygmatem kultury romantycznej148, poczàtkowo mówi∏ o historii poprzez „nasycenie sztuki realnoÊcià”, które wprowadza∏ w spektaklu
Powrót Odysa z 1944 roku wystawianym w podziemnym teatrze awangardowym. Artysta uwa˝a∏, ˝e sztuka i iluzja w obliczu szalejàcego
wokó∏ terroru stajà si´ bezu˝yteczne: „Druga wojna Êwiatowa. Ludobójstwo, obozy koncentracyjne, krematoria, dzikie bestie, Êmierç, tortury, rodzaj ludzki zamieniony w b∏oto, myd∏o i dym, upodlenie, czas
pogardy… A oto moja (i nasza) odpowiedê: nie ma dzie∏a sztuki, nie ma
wi´c Êwi´tej iluzji, nie ma funkcji Êwi´tego przedstawienia. Jest tylko
przedmiot wydarty z ˝ycia i z rzeczywistoÊci. Nie ma miejsca artystycznego, jest miejsce realne”149.
Problem wojny b´dzie u Kantora ca∏y czas obecny, najpe∏niej jednak ujawnia si´ w przedstawieniach teatralnych realizowanych w ramach Cricot 2, gdzie wojna ukazana jest poprzez pryzmat indywidualnej biografii samego artysty, a „odcz∏owieczenie” dokonane przez wojn´ symbolizowane jest przez wielkie marionety, aktorów upodobnionych do manekinów, symbolizujàcych nawiedzajàce artyst´ upiory
przesz∏oÊci. Teatr, jak chcia∏ Kantor, uruchamia „mechanizm pami´ci”,
dlatego te˝ na scenie teatralnej zjawia si´ przesz∏oÊç ze swymi powracajàcymi wcià˝ koszmarami, ten teatr sam Kantor okreÊla „teatrem
Êmierci”. Pojawia si´ tu wspomniana ju˝ wczeÊniej romantyczno-ekspresjonistyczna estetyka: „Nagromadzenie monstrualnych bestialstw
i okropnoÊci, estetyka krzyku, u˝ywanie i nadu˝ywanie motywów apokaliptycznych, przedstawienie wojny jako rozp´tanego interna ludzkoÊci — oto niektóre z cech ekspresjonistycznego obrazu wojny”150. Upiory przesz∏oÊci wracajà w spektaklu Umar∏a klasa z 1975 roku, gdzie
wcià˝ na nowo przywo∏ywane sà tragiczne wydarzenia i zmar∏e lub zamordowane ju˝ dawno osoby. Te wcià˝ powracajàce mary senne zyskujà swà realnoÊç, ale jest to realnoÊç traumatycznego prze˝ycia, które
domaga si´ powtórzenia (nie bez znaczenia pozostaje powtarzalnoÊç
motywów w samym spektaklu). Artysta, jak pisze Piotr Piotrowski,
przenosi w∏asnà wyobraêni´ w przestrzeƒ realnà, która tym samym
traci swój rzeczywisty wymiar, stajàc si´ przestrzenià imaginacyjnà.
RealnoÊç zostaje tu zapoÊredniczona przez pami´ç. „Ta ostatnia zaÊ ma
to do siebie, ˝e jest nieciàg∏a, nak∏adajà si´ w niej ró˝norodne wspomnienia, ∏amany jest porzàdek chronologiczny, pojawiajà si´ powtórzenia tych samych, obsesyjnie powracajàcych motywów, ale tak˝e wyst´127

pujà »czarne dziury«, jakby zaniki pami´ci”151. Pami´ç w tym przypadku, wed∏ug badacza, jest poetycka i funkcjonuje za pomocà metafor152. To urealnianie pami´ci obecne jest te˝ w Wielopolu, Wielopolu
(1980) oraz przedstawieniu-testamencie DziÊ sà moje urodziny (1991),
gdzie Kantor znowu wraca do swego „pokoju pami´ci”. Premiery tego
przedstawienia artysta ju˝ nie doczeka∏.
Problem „odcz∏owieczenia” wraca w twórczoÊci artystów grupy
„Wprost” za∏o˝onej w 1966 roku (Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz,
Leszek Sobocki i Jacek WaltoÊ). Odrzucali oni estetyk´ i dekoracyjnoÊç
na rzecz brutalnego ekspresjonizmu, odwo∏ywali si´ do estetyki Andrzeja Wróblewskiego. Pojawiajà si´, zw∏aszcza w sztuce Zbyluta
Grzywacza, cia∏a odmaterializowane, przedstawiane z ca∏à brutalnoÊcià, a ich forma jawi si´ jako coÊ zdegenerowanego, odra˝ajàcego.
Wydaje si´, ˝e obrazy te kontynuujà wspomnianà wczeÊniej tradycj´
z po∏owy lat pi´çdziesiàtych, gdzie pojawia∏y si´ cia∏a niepe∏ne, zniekszta∏cone, rozchwiane. Wskazujà one przede wszystkim na degradacj´
cz∏owieka. Ze stylistykà, którà operowali cz∏onkowie grupy „Wprost”,
∏àczony jest te˝ gdaƒski artysta Kiejstut Bereênicki, u którego pojawia
si´ motyw czaszki i inne nawiàzania do Êmierci. Mo˝e najistotniejsze
jest wra˝enie niepewnoÊci, chaosu, które pojawia si´ w obrazach Bereênickiego, ukazujàcych chaotycznie rozrzucone przedmioty, które
„sprawiajà wra˝enie prowizorycznej konstrukcji, która runàç mo˝e za
najmniejszym dotkni´ciem”, oddajàc tym samym „nietrwa∏oÊç mozolnie wznoszonej piramidy wspomnieƒ”153. Jak widaç, artyÊci wcià˝ na
ró˝ne sposoby próbowali radziç sobie z przesz∏oÊcià…

Niedostrze˝one widmo muzu∏mana?
W twórczoÊci niemal wszystkich opisanych tu twórców pojawia si´ motyw, o którym wspomnia∏am ju˝ wczeÊniej i który wydaje mi si´ kluczowy dla polskiej sztuki powojennej powstajàcej w cieniu historycznej
traumy, a którym jest znikanie figury cz∏owieka, przy jednoczesnym pozostawieniu jego Êladu, cienia, obrysu, albo zastàpieniu go jakimÊ potwornym, upiornym kszta∏tem154. Nieludzkie figury, obrysy ludzkich
postaci, kuk∏y, marionety, okaleczone korpusy, twarze-czaszki, figury
pozbawione g∏ów to motywy, które ∏àczà chyba wszystkie omówione tu
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prace, bo wydajà si´ pochodziç z tej samej rzeczywistoÊci koszmaru.
Zastanawia mnie, na ile w tych figurach odnaleêç mo˝emy pewne reminiscencje opisanych przez Primo Leviego muzu∏manów, którzy stajà si´
ikonicznà figurà Zag∏ady. „Zaludniajà oni mojà pami´ç — pisa∏ Levi
w Czy to jest cz∏owiek — postaciami bez oblicza i gdybym móg∏ ujàç
w jakimÊ obrazie ca∏e z∏o naszych czasów, wybra∏bym ten obraz, tak mi
znajomy: wychud∏y cz∏owiek, z pochylonà g∏owà i zgi´tym karkiem,
z którego twarzy ani oczu nie mo˝na wyczytaç ani cienia myÊli”155. Figur´ oÊwi´cimskiego muzu∏mana b´dàcego jàdrem obozu rozwa˝a Giorgio Agamben, wskazujàc m.in. na ró˝ne wyjaÊnienia dotyczàce etymologii tego poj´cia, od wyjaÊnienia wskazujàcego na podobieƒstwo muzu∏manów do modlàcych si´ Arabów, kiwajàcych si´ nieustannie w modlitewnym geÊcie po wyjaÊnienie doÊç nieprawdopodobne wywodzàce s∏owo Muselmann od Muschelmann — cz∏owieka muszli, skulonego i pogrà˝onego w sobie, co mo˝e wiàzaç si´ z u˝ywanym przez Leviego okreÊleniem: ludzie-skorupy156. OkreÊlano tak ludzi cierpiàcych na szczególnà postaç choroby g∏odowej, wyst´pujàcej endemicznie w obozach, objawiajàcej si´ mi´dzy innymi utratà zainteresowania czymkolwiek oraz
ca∏kowità utratà kontaktu z otoczeniem. Muzu∏manów porównywano do
upiorów, okreÊlano ich „chodzàcymi trupami”, „istotami na wpó∏ martwymi”, „ludêmi-mumiami”157. Odebrano im ca∏kowicie ludzkà godnoÊç,
traktujàc jako istoty nie-ludzkie, zaÊ ich Êmierci odebrano miano Êmierci.
Agamben pisze w∏aÊnie o zwiàzanym z odcz∏owieczeniem upodleniem
i poni˝eniem Êmierci, okreÊlaniem przez nazistów trupów jako Figuren
— figur, figurantów, kukie∏158. W efekcie „zarówno Êmierç, jak umieranie, zarówno umieranie, jak jego sposoby, zarówno Êmierç, jak fabrykowanie trupów stajà si´ od siebie nieodró˝nialne”159. Muzu∏man jest
„prawdziwà tajemnicà Auschwitz”, „jàdrem obozu”, którego „nikt nie
chce oglàdaç na w∏asne oczy” i jako istota pozbawiona w∏asnego i w∏aÊciwego miejsca w ka˝de Êwiadectwo wpisuje pewnà luk´: „W jednym
przypadku jawi si´ jako istota nie-˝ywa, istota, której ˝ycie nie jest tak
naprawd´ ˝yciem; [w drugim] zaÊ, jako ten, czyjej Êmierci niepodobna
nazywaç Êmiercià, a jedynie fabrykowaniem trupów, innymi s∏owy wpisaniem w ˝ycie pewnej martwej strefy, a w Êmierç — strefy ˝ywej (…)
Muzu∏man jest zaprzeczeniem cz∏owieka, istotà nieludzkà, która z uporem jawi si´ pod ludzkà postacià, a zarazem formà cz∏owieczeƒstwa,
której nie sposób odró˝niç ani oddzieliç od tego, co ludzkie”160. Przywo∏uj´ tu doÊç obszernie rozwa˝ania Agambena, gdy˝ pojawiajàce si´
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w opisanej przeze mnie sztuce figury istot nie-ludzkich, ˝ywych-umar∏ych (zw∏aszcza w ostatnich obrazach Wróblewskiego), marionet i kukie∏
niepokojà, nie dajà spokoju, powodujà potrzeb´ jakiegokolwiek wyt∏umaczenia (które byç mo˝e jest niemo˝liwe albo po prostu banalne). Nasuwa si´ pytanie, czy mo˝na odczytaç te pojawiajàce si´ w polskim malarstwie figury, jeÊli nie jako reprezentacj´, to reminiscencj´ tej kluczowej dla Zag∏ady figury muzu∏mana? W samej twórczoÊci obozowej znajdziemy rysunki ukazujàce muzu∏manów, przede wszystkim u Mieczys∏awa KoÊcielniaka161 i u Waldemara Nowakowskiego162, odnajdziemy
te˝ t´ figur´ w rzeêbach ma∏o znanych artystów, np. u Mieczys∏awa
Stobierskiego (Muzu∏man oraz Muzu∏manka, obie rzeêby wykonane
z bràzu 1993/94, orygina∏y gipsowe 1950), Tadeusza Stulgiƒskiego (Taniec muzu∏maƒski, gips, 1985) czy u Zygmunta Flina (Muzu∏manka
i Muzu∏man, szamot palony, obie z 1965)163. Jak ju˝ wskaza∏am, sztuka Józefa Szajny w kontekÊcie jego wspomnieƒ, w których opisywa∏
swojà muzu∏maƒskà egzystencj´, ukazuje w∏aÊnie figury, które zosta∏y
odcz∏owieczone i równie˝, jak u Leviego, zaludni∏y wyobraêni´ artysty.
Te widma muzu∏manów dostrzec mo˝na tak˝e u Izaaka Celnikiera, którego obrazy ukazujà ludzi jakby jeszcze ˝ywych, ale zarazem ju˝ martwych, „ludzi, którym pisany jest los w∏aÊciwie zwierz´cy”164. Elisabeth de Fontenay napisa∏a, ˝e uda∏o si´ malarzowi zawrzeç w swojej
sztuce t´ prawd´, którà znaleêç mo˝emy w pismach Primo Leviego,
prawd´ w zasadzie niedost´pnà historykom165. Chodzi o upodlenie zarówno ˝ycia, jak i Êmierci, o zaprzeczenie cz∏owieczeƒstwu. „Zaprzeczaç cz∏owieczeƒstwu ofiary to skazywaç cz∏owieka na niepodobieƒstwo: »muzu∏manie« odarci z cia∏a, sterta rozcz∏onkowanych zw∏ok,
»bazaltowa kolumna« zagazowanych, dywan w∏osów, stos ludzkich prochów u˝ywanych jako materia∏ nasypowy…”166. To wszystko, wed∏ug
Georges’a Didi-Hubermana, okreÊla antropologiczny sens Auschwitz
— sens, który wychwyci∏ w swoich obrazach Celnikier. Równie˝ u innych artystów dostrzec mo˝na potrzeb´ oddania tego aspektu odcz∏owieczenia, którego dokonali naziÊci. Uderzajàce pod tym wzgl´dem jest
wspomniane ju˝ Bo˝e Narodzenie w OÊwi´cimiu w 1944 roku Xaverego
Dunikowskiego, gdzie wiszàce na bo˝onarodzeniowym drzewku wychud∏e, nagie ludzkie figurki nie sà ani ˝ywe, ani martwe. Absurd polega
tu na tym, ˝e stajà si´ one choinkowymi ozdobami, przez co podkreÊlone
jest odebrane ofiarom cz∏owieczeƒstwo, przy jednoczesnym zaznaczeniu
ich cielesnej — ludzkiej istoty.
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Z drugiej strony, wielu z omówionych przeze mnie w tym przeglàdzie
artystów nie widzia∏o w ogóle muzu∏manów (nie wszyscy przeszli przecie˝ przez obozy), a jednak w ich sztuce pojawia si´ figura b´dàca cieniem Êmierci (choçby u Wróblewskiego). JeÊli wi´c mo˝na w∏àczyç rozwa˝ania dotyczàce figury muzu∏mana do interpretacji tej sztuki, to
w sensie przede wszystkim metaforycznym — w kontekÊcie doÊwiadczenia bliskoÊci Êmierci i zetkni´cia z tym, co nie-ludzkie, mo˝e równie˝
w kontekÊcie wyczucia klimatu tego nie-ludzkiego Êwiata, stanu wyjàtkowego, który nasta∏ wraz z Auschwitz, jak mówi Giorgio Agamben; albo
jak mówi Zygmunt Bauman — „Êwiata nawiedzonego strachem”167. To
przywo∏anie figury muzu∏mana nie mo˝e zresztà wyjaÊniaç tej sztuki,
jest to zaledwie sugestia interpretacyjna, która dla potwierdzenia wymaga∏aby oddzielnych badaƒ i analiz. Z drugiej strony nie wiem, czy to
w ogóle mo˝liwe, bo sam muzu∏man mo˝e byç jedynie widmem, które
wy∏ania si´ z nieÊwiadomoÊci, i którego cieƒ pojawia si´ w sztuce.

Awangardowe leczenie traumy?
W tym przeglàdzie warto wspomnieç te˝ o innych sposobach odwo∏ywania si´ do historii. Do kwestii Zag∏ady odnieÊli si´ w latach 60. artyÊci,
którzy byli prekursorami sztuki wideo: Tadeusz Makarczyƒski
w pierwszym polskim filmie found footage zatytu∏owanym ˚ycie jest
pi´kne (1957) oraz Józef Robakowski w filmie 6 000 000 (1962). O filmie Robakowskiego pisze ¸ukasz Ronduda: „Józef Robakowski pierwszy found footage film zatytu∏owany 6 000 000 stworzy∏ w 1962 roku
(…). Z jednej strony — ze wzgl´du na bardzo formalny sposób konstrukcji — podejmuje on przewrotnà gr´ z tradycjà artystycznà, a z drugiej
— ze wzgl´du na »temat« — ingeruje g∏´boko w sfer´ artystyczno-politycznà. W filmie tym — dotyczàcym problematyki Holokaustu — artysta
zdaje si´ realizowaç postulaty Waltera Benjamina o koniecznoÊci wzi´cia odpowiedzialnoÊci za przesz∏oÊç, za pami´ç o jej szczególnie traumatycznych aspektach”168. Ten film ukazuje zburzenie starego, bezpiecznego Êwiata — Êwiata, gdzie cz∏owiek ˝y∏ w jednoÊci z naturà. Artysta,
u˝ywajàc fragmentów filmów i zdj´ç archiwalnych, ukazuje przera˝ajàce
rozmiary tej katastrofy oraz koniecznoÊç dania przez nas Êwiadectwa.
Na poczàtku, po tytu∏owym napisie, pojawia si´ twarz dziewczyny spo131

glàdajàcej w obiektyw, która odwraca jednak spojrzenie zanim pojawià
si´ nast´pne sceny. Ten obraz, ale ju˝ bez odwrócenia spojrzenia, wraca
na koƒcu filmu, stanowiàc tym samym jego klamr´ i wskazujàc na koniecznoÊç zaÊwiadczania o tym, co si´ sta∏o, zmierzenia si´ z grozà wojny i Zag∏ady. Zdj´cia archiwalne u˝yte w filmie sà drastyczne i, w jakimÊ sensie, same w sobie mogà byç one odczytane jako powtórne upokorzenie ofiar, o czym w odniesieniu do sztuki u˝ywajàcej fotografii archiwalnych pisze Ziva Amishai-Maisels, a w kontekÊcie szerszego ich
wykorzystania — Janina Struk169. Pojawiajàca si´ pod koniec filmu
zrzucona kamienna figura Chrystusa z jednej z wojennych fotografii
mo˝e byç odczytana jako symboliczna chrystianizacja Zag∏ady (wówczas
okreÊlanej zresztà nie jako Zag∏ada, nie jako Holokaust, ale jako ludobójstwo). Jednak˝e ten film wydaje si´ wa˝ny z innego wzgl´du, a mianowicie ukazuje nowà tendencj´ w sztuce — podejmowanie kwestii
trudnej historii, potrzeby zmierzenia si´ z nià, spojrzenia na to, co
okrutne, równie˝ w sztuce, która zrywa z tradycyjnymi formami wyrazu, stawiajàc na nowe media. 6 000 000 jest w zasadzie filmem artystyczno-dokumentalnym, przez co staje si´ te˝ prekursorski wobec
wspó∏czesnych gatunków hybrydowych.
Warto tu wspomnieç równie˝ o projekcie Pomnika-Drogi (1958) dla
by∏ego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau autorstwa Oskara
Hansena i jego zespo∏u (Zofia Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian
Pa∏ka). Projekt ten jest dobrze opisany w polskiej literaturze170. ¸àczony z koncepcjà „formy otwartej” Hansena pomnik mia∏ mieç form´
czarnej asfaltowej drogi (o szerokoÊci 70 i d∏ugoÊci 1000 metrów),
przecinajàcej po przekàtnej teren by∏ego obozu koncentracyjnego. Droga
ta mia∏aby omijaç g∏ównà bram´ wejÊciowà i wieÊç mi´dzy pozosta∏oÊciami baraków, zachowanych fundamentów, kominów i ogrodzeƒ,
a koƒczyç si´ na wysokoÊci krematoriów. Teren by∏ego obozu mia∏ pozostaç zamkni´ty i niedost´pny, nienaruszony, zarastajàcy z up∏ywem
lat roÊlinnoÊcià, tym samym projekt, w którym ingerencja z zewnàtrz
sprowadza∏a si´ do minimum, wyprzedza∏ koncepcj´ antypomników,
zachowujàc milczenie w obliczu zbrodni171. Na jego realizacj´ nie
zgodzi∏ si´ jednak˝e Zwiàzek Wi´êniów OÊwi´cimskich i w koƒcu
w 1967 roku zrealizowano du˝o bardziej tradycyjny projekt Pietra
Cascelli (wspó∏pracujàcego z cz´Êcià zespo∏u Hansena).
Nie b´d´ analizowa∏a tutaj idei tego pomnika. Zwróc´ jedynie uwag´
na dwie kwestie. Sam Oskar Hansen w jednej z notatek na temat tego
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projektu napisa∏: „perspektywa szerokiej czarnej p∏yty »Drogi« wprowadza widza obcià˝onego k∏opotami dnia codziennego na teren obozu
Auschwitz-Birkenau od strony jego »kuchni«. Swym kierunkiem »przekreÊla« ona struktur´ obozu i ujawnia na d∏ugoÊci oko∏o jednego kilometra, utrwalone w asfalcie autentyczne Êlady”172. SkoÊna droga jest
tu przestrzennym symbolem przekreÊlenia, mo˝na jà wiàzaç z takimi
poj´ciami jak: „na skos”, „na prze∏aj”, „na przekór”, „wbrew”. Jest
wi´c ona zarazem wizualnym wyra˝eniem niezgody na to, co si´ sta∏o.
W tym sensie projekt ten mo˝na po∏àczyç ze wspó∏czesnymi pracami,
przede wszystkim Miejscem nieparzystym (2003–2004) El˝biety Janickiej, które w∏aÊnie poprzez wizualny porzàdek ukazujà emocjonalny
stosunek do Zag∏ady, a zarazem osobisty sprzeciw wobec tego, co by∏o,
ale i wobec aktualnej rzeczywistoÊci173. Pojawia si´ tu równie˝ specyficzne pojmowanie natury pozostawionej samej sobie, pe∏niàcej poniekàd rol´ zabliêniajàcej si´ rany i w tym sensie mo˝na powiàzaç ten projekt z pracà Miros∏awa Ba∏ki Winterreise (2003). Obie te prace opisz´
w dalszej cz´Êci ksià˝ki, warto jednak mieç na uwadze, jak bardzo prekursorski by∏ projekt Hansena wobec sztuki wspó∏czesnej.
Drugi problem wià˝e si´ z opisem tego projektu. Piotr Piotrowski
wskaza∏ w swoim tekÊcie na wspomnianà ju˝ „nieprzydatnoÊç artystycznych konwencji wyra˝ania obozowej traumy” oraz szerzej — wyra˝ania historii Zag∏ady174. Ta opinia doÊç cz´sto zresztà pojawia si´
w tekstach na temat sztuki po Zag∏adzie. Zastanawiam si´ jednak, czy
nie pojawia si´ tu pewien logiczny b∏àd powodujàcy uproszczony oglàd
problemu. Owszem, mo˝na mówiç o nieprzydatnoÊci tradycyjnych konwencji oraz o konwencjonalizacji i pewnie o to w∏aÊnie Piotrowskiemu
chodzi∏o, ale nieprzydatnoÊç artystycznych konwencji w ogóle spowodowa∏aby, ˝e nie mog∏oby fizycznie powstaç ˝adne dzie∏o. Jak pisa∏ Ernst
H. Gombrich175, artyÊci czerpià z j´zyka sztuki, ze schematów dostarczanych przez wczeÊniejszà sztuk´, a wi´c z konwencji w∏aÊnie, i choç
dzieje sztuki nowoczesnej nazywa on buntem przeciw schematom, to
wcià˝ stanowià one jednak punkt odniesienia, gdy˝ przetwarzane bàdê
niszczone przez artystów pozwalajà na tworzenie nowych konwencji
przedstawiania. Konwencja, którà zaproponowa∏ Hansen w swoim projekcie, korzysta z geometryzacji, odwo∏uje si´ do wyobra˝enia Pompei
zatopionych lawà (tu: pozosta∏oÊci obozu zatopione w asfaltowej drodze),
wprowadza minimalnà ingerencj´, która zarazem jest wizualnym sprzeciwem. Si´ga on wi´c tym samym do konwencji geometrycznych, mini133

malistycznych oraz odwo∏ujàcych si´ do wyobra˝enia katastrof. To konwencja nie tyle przedstawiajàca, ile abstrakcyjna (sam projekt mo˝na
zresztà porównaç z obrazem abstrakcyjnym). Brak konwencji oznacza∏by z kolei niemo˝noÊç zaistnienia wizualnej wypowiedzi. A tak nie jest.
Ponadto projekt Hansena otwiera i wspó∏tworzy nowy ciàg rozwojowy
czy te˝ nowy szereg dzie∏, u˝ywajàc z kolei terminologii George’a Kublera176, które w podobny sposób radzà sobie z przedstawianiem tego
problemu (czy to antypomniki, czy wspomniane prace Janickiej i Ba∏ki),
operujàc minimalnà warstwà wizualnà, zawierajà bardzo rozbudowanà
warstw´ semantycznà, domagajàc si´ tym samym dyskusji i rozbudowanych interpretacji, które ramujàc te dzie∏a, wspó∏tworzà w istotny
sposób ich znaczenia. Chodzi wi´c o to, ˝e nie istnieje mo˝liwoÊç przedstawiania Zag∏ady poza konwencjami, pytanie tylko, jakie b´dà to konwencje, ale nawet krytycznie nastawione wobec tych wczeÊniejszych,
mogà w pewnym momencie wskutek ich upartego powtarzania, ulec
temu, co okreÊlamy z kolei jako konwencjonalizacja.
Projekt Oskara Hansena, jak pisze Piotrowski, nadaje przemys∏owi
Êmierci patetycznà ram´, w∏àczajàc ca∏à przestrzeƒ obozu w swojà
struktur´177, ale badacz wskazuje zarazem, ˝e projekt ten by∏ zaprzeczeniem autokratyzmu, jaki z regu∏y towarzyszy sztuce pomnikowej. Czy
rzeczywiÊcie mo˝na tak powiedzieç? Z jednej strony tak, jeÊli weêmiemy
pod uwag´ wspomniane ju˝ milczenie oraz szacunek dla otoczenia (które w tym kontekÊcie traktowane jest przede wszystkim jako cmentarz).
Z drugiej jednak strony mamy tu do czynienia z prymatem czy mo˝e
wr´cz z w∏adzà formy artystycznej w tym sensie, ˝e ca∏oÊç podporzàdkowana zostaje jednak ogólnej ramie formy pomnika. Czy nie ujawnia
si´ tu myÊlenie awangardowe podporzàdkowujàce ca∏oÊç abstrakcyjnej
formie? Nie chc´ w tym miejscu negowaç interpretacji Piotrowskiego,
a jedynie wprowadziç do sposobów interpretacji Pomnika-Drogi wàtpliwoÊci czy te˝ pewien niepokój. „Artysta — kontynuuje autor — pozostawia∏ Auschwitz (dok∏adnie Auschwitz II) ich ofiarom, a nam potomnym,
pokoleniom po HolocauÊcie, pozostawia∏ mo˝liwoÊç pami´ci, pami´ci, ˝e
tak si´ wyra˝´ — bezpoÊredniej, nie zapoÊredniczonej przez wtórne
dzia∏ania polityków, ideologów, konserwatorów zabytków, muzeologów,
pedagogów i przewodników wycieczek zagranicznych”178. Przyznaç jednak trzeba, ˝e to myÊlenie jest doÊç naiwne, bo i tak znaleêliby si´ ci,
którzy dokonywaliby „poÊredniczenia”, o czym Êwiadczy chocia˝by popularnoÊç tego niezrealizowanego pomnika w dyskursach historyków sztu134

ki, architektury czy kulturoznawców, a wi´c owa krytyczno-teoretyczna
rama, którà obrós∏ ten niezrealizowany projekt. Tutaj poÊrednikiem jest
historyk czy teoretyk sztuki bàdê architektury. Tym bardziej, ˝e tego rodzaju pomnik odnoszàcy si´ do konwencji abstrakcyjnych, domaga si´
objaÊniania. Trzeba wi´c powiedzieç, ˝e tak, jak nie ma przedstawienia
Zag∏ady bez konwencji, tak nie ma pami´ci o tym, w czym sami nie
uczestniczyliÊmy, bez zapoÊredniczenia.

DoÊwiadczenie dotyczàce przesz∏oÊci
w miejsce doÊwiadczenia przesz∏oÊci
Pomnik-Droga na pewno by∏ projektem nowatorskim, otwierajàc ju˝ innego rodzaju dyskusje, bliskie tym, które towarzyszà wspó∏czesnej
sztuce. Podsumowujàc twórczoÊç pierwszych dekad po II wojnie Êwiatowej i po Zag∏adzie, mo˝na powiedzieç, ˝e w ich wyniku w gruzach
leg∏a wiara w racjonalizm historii, w jej cel i sens. Samo podejÊcie do
historii po wojnie by∏o inne ni˝ wspó∏czeÊnie. By∏a to historia opowiedziana z pierwszej r´ki, cz´sto z ogromnym trudem, o czym Êwiadczy
mo˝liwoÊç mówienia przez niektórych artystów o najboleÊniejszych doÊwiadczeniach dopiero po wielu latach, ale jeszcze bez analizowania
tego, jakie znaczenie ma samo opowiadanie historii. Ponowne zainteresowanie tematem tragicznych wydarzeƒ historycznych przypada na lata 90. Warto od razu zauwa˝yç, ˝e intensyfikacja tego zjawiska wià˝e
si´ ze zmianà Êrodków wyrazu. W sztuce ostatnich lat pojawiajà si´
rzeczy z pozoru mniej ambitne: dokumentacja, porozumienie, krytyka,
a tak˝e traktowanie dzie∏a sztuki nie jako celu artystycznych dà˝eƒ,
ale jako medium, które realizuje si´ dopiero poprzez dyskusje, prowokowanie do myÊlenia, a nawet wzbudzanie oburzenia. Dlatego te˝
wspó∏czeÊni artyÊci cz´sto korzystajà ze Êrodków nieartystycznych,
zw∏aszcza jeÊli dotykajà tematu Zag∏ady, odwo∏ujà si´ do takich dziedzin, jak: film, badania socjologiczne, aktywizm spo∏eczny czy fotografia
dokumentalna179.
Krytyczna sztuka o historii, pytajàca m.in. o pami´ç miejsca, odwo∏ujàca si´ do historii mówionych i podejmujàca problem medializacji
pami´ci ró˝ni si´ wi´c od wczeÊniejszej twórczoÊci, która przede
wszystkim obrazowa∏a rzeczywistoÊç koszmaru, odwo∏ujàc si´ g∏ównie
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do ekspresjonistycznej estetyki. Jest to oczywiÊcie zwiàzane ze zmianà pokoleniowà. ArtyÊci, którzy pojawili si´ od razu po wojnie, nale˝eli do generacji naznaczonej traumatyzmem wojny i Êmierci180. Wyra˝ali oni poprzez swà sztuk´ „doÊwiadczenie przesz∏oÊci”, artyÊci póêniejsi wyra˝ajà raczej „doÊwiadczenie dotyczàce przesz∏oÊci”181, stàd te˝
inne Êrodki wyrazu i ró˝ne sposoby przepracowywania i mówienia
o historii. Upraszczajàc, mo˝na powiedzieç, ˝e przemiany w sztuce
w jakimÊ sensie odpowiadajà trzem okresom pami´ci o II wojnie Êwiatowej, które wyró˝ni∏ Robert Traba182. Lata 1944/45–1949 to okres
„˝ywej pami´ci”, kiedy pami´ç o wojnie wià˝e si´ z emocjonalnym zaanga˝owaniem w pami´tane traumatyczne wydarzenia, jest to równie˝
pami´ç du˝o bardziej prywatna ni˝ w okresach póêniejszych. W sztuce
powstajàcej w tym czasie spotkaç si´ mo˝na z bezpoÊrednim Êwiadectwem, wyra˝aniem kl´ski cz∏owieczeƒstwa, op∏akiwaniem ofiar Zag∏ady. Lata pi´çdziesiàte do siedemdziesiàtych to, wed∏ug historyka,
okres „pami´ci zalegalizowanej”, ma miejsce monopolizacja pami´ci
w wymiarze ideologicznym (mówienie o zwyci´stwie Polski Ludowej
oraz o cierpieniach doznawanych jedynie z ràk hitlerowskich okupantów) i w wymiarze narodowym (mówienie wy∏àcznie o martyrologii narodu polskiego, pomijanie ˚ydów jako ofiar Zag∏ady). W samej sztuce
podobnie — pomijana jest ÊwiadomoÊç Zag∏ady ˚ydów, jeÊli mówi si´
o nieodleg∏ej historii, to najcz´Êciej korzysta si´ z odwo∏aƒ do polskiej
tradycji romantycznej. Ponadto dominacja paradygmatu awangardowego wypiera mo˝liwoÊç bezpoÊredniego mówienia o traumach, jeÊli te
si´ pojawiajà — to na zasadzie przeniesienia w postaci widm i zdegradowanych ludzkich figur. Wed∏ug Traby, czas po 1980 roku to okres
„reanimacji pami´ci”. W sztuce ta „reanimacja pami´ci” nast´puje nieco póêniej, w latach 90., kiedy pojawia si´ zainteresowanie historià,
sposobami jej przedstawiania oraz stawiane sà pytania o reprezentacj´
wydarzeƒ najbardziej tragicznych. W latach 90. pojawiajà si´ równie˝
pytania o konstruowanie historii, o jej medializacj´, o mieszanie pami´ci i fikcji. Na poczàtku lat 2000 ma miejsce szereg wystaw o historii i jej konstruowaniu, o duchach miejsc, o medializacji pami´ci. To
w tym czasie nast´puje upowszechnienie, jeÊli nie wr´cz popularyzacja krytycznej sztuki o historii.
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Krytyczna sztuka o historii?
Zauwa˝yç warto jednak ró˝nic´ w samej sztuce krytycznej, jaka rysuje si´ pomi´dzy sztukà powstajàcà po 2000 roku a tym, co zdominowa∏o polskà scen´ artystycznà w latach 90. Wtedy sztuka krytyczna skupia∏a si´ na badaniu uwik∏aƒ jednostki, na doÊwiadczeniach cielesnych, na problematyce Innego czy wszechobecnej w∏adzy (w rozumieniu Michela Foucaulta). Na prze∏omie lat 90. i 2000. mo˝na by∏o odnieÊç wra˝enie, ˝e ta sztuka traci swój radykalizm, ˝e znika wyraêne
ostrze krytyczne. Na scenie artystycznej oko∏o 2000 roku pojawi∏y si´
nowe zjawiska — sztuki lekkiej, przyjemnej, banalnej (m.in. neobanalizm). Jednak w tym czasie tacy artyÊci, jak: Zbigniew Libera, Artur
˚mijewski czy Katarzyna Kozyra nie przestali eksperymentowaç z rzeczywistoÊcià. W ich sztuce pojawi∏o si´ badanie rzeczywistoÊci oraz
obecnych w niej symulacji. Ale odeszli oni od analizowania sytuacji pojedynczego podmiotu (i jego/jej jednostkowych problemów, takich jak:
choroba, niepe∏nosprawnoÊç, kwestie zwiàzane z p∏cià) na rzecz poszukiwaƒ bardziej ogólnych, zwiàzanych z problematykà wyobraêni i medializacji (Libera), marzeƒ (Kozyra), pami´ci i to˝samoÊci narodowej
(˚mijewski). Zainteresowanie cielesnoÊcià zosta∏o zastàpione przez eksploatowanie obszaru wyobraêni i pami´ci. Ta tematyka by∏a zresztà
obecna ju˝ wczeÊniej w twórczoÊci innej artystki zwiàzanej z nurtem
krytycznym, a mianowicie Zofii Kulik. Artystyczne badanie porzàdków
w∏adzy, w tym systemów totalitarnych dokonywane przez Kulik, odnosi∏o si´ mi´dzy innymi do historii, jej wizualizacji poprzez symbole,
monumenty, obiekty architektoniczne, ale tak˝e gesty. Artystka Êledzi∏a równie˝, w jaki sposób historia najnowsza podlega medializacji (Od
Syberii do Cyberii, 1999). Ponadto metody jej pracy by∏y i wcià˝ zbli˝one sà do metod archiwistycznych183.
Jednak w latach 90. artyÊci krytyczni w wi´kszoÊci podejmowali
si´ analizy sytuacji Innego/Innej (osoby chorej, umierajàcej, niepe∏nosprawnej), natomiast obecnie mo˝emy równie˝ mówiç o eksploatowaniu problemu innoÊci, ale zdecydowanie w liczbie mnogiej (np. ˚ydzi,
wygnaƒcy). ArtyÊci, którzy w latach 90. skupieni byli na problemach
indywidualnych, na pojedynczej jednostce ludzkiej, teraz bardziej
zwrócili si´ w stron´ zbiorowoÊci (zbiorowej wyobraêni i pami´ci), dlatego zacz´∏y pojawiaç si´ pytania o to, co wspólne, o pami´ç, histori´,
jej konstruowanie i jej znaczenie dla wspó∏czesnoÊci. Pojawi∏a si´ sztu137

ka, która „boleÊnie identyfikuje mity, ostro wypowiada si´ na temat
manipulacji wiedzà o przesz∏oÊci i proponuje jej kontrinterpretacje”184.

Fascynujàcy faszyzm?
W latach 90. pojawi∏y si´ znaczàce prace dotyczàce naszego uwik∏ania
w nieprzepracowanà przesz∏oÊç. Jednym z pierwszych artystów podejmujàcych problem historii w kontekÊcie kultury popularnej by∏ Maciej
Toporowicz. W jego filmie wideo pt. Obsession (1991 i 1993), wykonanym w technice found footage, sceny odnoszàce si´ do III Rzeszy (fragmenty filmów fabularnych o nazizmie, filmów Leni Riefenstahl wraz
z najs∏ynniejszym Triumfem woli, zdj´cia architektury i rzeêb Alberta
Speera i Arno Brekera) przeplatajà si´ ze scenami i fotografiami z reklam perfum Calvina Kleina. Ten film zmusza do zadania pytaƒ o to,
na ile nasza wspó∏czesna kultura wcià˝ powtarza pewne klisze na temat zdrowego, m∏odego, doskona∏ego, aryjskiego cia∏a — klisze, które
stworzy∏ dyskurs III Rzeszy z ideà czystoÊci rasowej i u˝ywanymi szeroko metaforami zdrowia i czystoÊci — dla okreÊlenia tego, co wartoÊciowe oraz brudu i choroby dla okreÊlenia wszystkich i wszystkiego,
co odrzucone (˚ydzi, homoseksualiÊci, sztuka awangardowa itd.). Tytu∏owa obsesja na punkcie zdrowego, czystego, doskona∏ego cia∏a jest
wspólna kulturze III Rzeszy i kulturze konsumpcyjnej. Na ten problem
zwraca uwag´ wielu badaczy, ˝e idea∏ cia∏a, który jest kreowany przez
kultur´ konsumpcyjnà, to idea∏ bliski czystoÊci rasowej. Kobiety, które
pokazywane sà w reklamach, to zwykle blondynki o urodzie zbli˝onej
do aryjskiej. M´˝czyêni to m∏odzi atleci, których wizerunki bliskie sà
tym, jakie ukazywa∏a w swoich propagandowych filmach Leni Riefenstahl. O fascynacji faszyzmem we wspó∏czesnej kulturze pisa∏a Susan
Sontag, zestawiajàc propagandowe filmy Leni Riefenstahl z pornograficznymi, a tak˝e artystycznymi fantazjami na temat munduru SS,
przywo∏ujàc mi´dzy innymi s∏ynny portret Roberta Morrisa185. Sontag
wskaza∏a na wcià˝ odradzajàce si´ w naszej kulturze fascynacje kulturà faszystowskà: „JeÊli przes∏anie faszyzmu zosta∏o zneutralizowane
przez estetycznà wizj´ ˝ycia, to jednoczeÊnie nastàpi∏a seksualizacja
jego kostiumu”186.
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Ilustracja 1. Maciej Toporowicz, Obsession, 1991, 1993, kadr z filmu, fot. Izabela Kowalczyk.

Wspó∏czesnà kultur´ cia∏a m∏odego, zdrowego, odpowiadajàcego wymogom panujàcych idea∏ów, Lynda Nead okreÊli∏a jako „cielesny faszyzm”187. Sformu∏owanie to wydaje si´ kontrowersyjne, ale z drugiej
strony, czy nie ma racji autorka Aktu kobiecego, u˝ywajàc tych
ostrych s∏ów i wskazujàc na to, ˝e idea∏ ten prowadzi do eliminowania
wszelkich ró˝nic, a to, co nieodpowiednie, nieadekwatne, niedoskona∏e
— skazane zostaje na wizualnà zag∏ad´? Zygmunt Bauman z kolei,
wskazujàc na charakterystyczne cechy zachodniej nowoczesnej cywilizacji, którà obarcza odpowiedzialnoÊcià za Zag∏ad´, pisze o uÊwi´ceniu
ludzkiego cia∏a, z którym zwiàzane sà coraz bardziej zinterioryzowane
mechanizmy samokontroli, a do rozwoju tej samodyscypliny przyczynia
si´ przede wszystkim rynek konsumencki188.
Film Macieja Toporowicza ukazuje jeszcze jeden aspekt, który jest
wspólny naszej kulturze i kulturze faszystowskiej — obsesj´ na punkcie seksu, zwiàzanà z potrzebà jego kontrolowania oraz okreÊlania dotyczàcych go norm189. Ta seksualizacja kultury przenika niemal ca∏à
139

warstw´ wizualnà. Wià˝e si´ to z jeszcze jednym problemem, a mianowicie uwiedzeniem przez obrazy, które mo˝e prowadziç do poddania
si´ zbrodniczej ideologii. Dzieje si´ to niemal nieÊwiadomie, jak
w przypadku reklam podprogowych, hipnotyzuje i zaw∏aszcza ca∏y
umys∏, co podkreÊla w tym filmie Toporowicz przez u˝ycie dudniàcego
monotonnego dêwi´ku, wprowadzajàcego w obrazy niczym w narkotycznà wizj´. W ten sposób Obsession prowokuje pytania — jak mo˝na
nie ulec tym wizjom, jak zachowaç wolnoÊç i samodzielnoÊç myÊlenia,
jak nie poddaç si´ uwodzàcym dzia∏aniom ró˝nych ideologii — od faszyzmu do kultury konsumpcyjnej — a wi´c do neoliberalizmu, który
sam w sobie w myÊl radykalnej krytyki widziany jest jako kontynuator faszyzmu. Jak pisze Ewa Charkiewicz: „To, co Deleuze, Guattari
i Foucault piszà o faszyzmie, w niczym nie straci∏o na znaczeniu. Nekropolityka jest kwintesencjà faszyzmu. Zarówno faszyzm paƒstwowy
(polityka bezpieczeƒstwa), jak i jego popularne objawy kwitnà w postaci prowadzenia i akceptacji humanitarnych imperialnych wojen, represyjnej polityki wobec uchodêców, dyscyplinowania i segregacji ludzi
nieprzydatnych pod wzgl´dem zdolnoÊci do generowania zysków czy
wobec seksualnych odmieƒców. Faszyzm (jako amalgamat w∏adzy,
Êmierci i po˝àdania) tkwi w naszych g∏owach i w naszych cia∏ach. Tak
jak przeci´tni pos∏uszni Niemcy Hitlera, tak˝e my mamy dzisiaj podobne problemy, na przyk∏ad jak rozpoznaç i wycofaç si´ ze splotu pokus,
kar i dyscyplin, poprzez które jesteÊmy uwik∏ani we wzmacnianiu
w∏adzy konserwatywno-neoliberalnego paƒstwa czy we wdra˝aniu
obecnych form produkcji, konsumpcji i akumulacji kapita∏u”190.
Podj´cie problemu Zag∏ady w kontekÊcie jej komercjalizacji naprowadza na jednà z najwa˝niejszych prac sztuki polskiej lat dziewi´çdziesiàtych, jakà jest Lego. Obóz koncentracyjny (1996) Zbigniewa Libery.
Prac´ t´, która wpisa∏a si´ do kanonu sztuki najnowszej191, uznaç mo˝na za kluczowà i prekursorskà dla twórczoÊci, która zostanie omówiona
w nast´pnych rozdzia∏ach. Na prac´ sk∏ada si´ siedem pude∏ek ró˝nych
wielkoÊci imitujàcych dok∏adnie zestawy klocków LEGO. Artysta wskaza∏ m.in. na kwesti´ skomercjalizowania Zag∏ady, czynienie z niej „êród∏a rozrywki”. Po∏àczy∏ on tutaj sprzecznoÊci wydawa∏oby si´ niemo˝liwe do pogodzenia: rzeczywistoÊç obozu koncentracyjnego (rzeczywistoÊç, jak twierdzi wielu, nieprzedstawialnà i niewyobra˝alnà) z rzeczywistoÊcià dzieci´cych zabawek (a wi´c Êwiata kojarzonego z niewinnoÊcià i bezpieczeƒstwem). Czy mo˝emy wyobraziç sobie dzieci bawiàce
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si´ tymi zabawkami? W gruncie rzeczy wydaje si´ to prawdopodobne,
bo nasza kultura proponuje wiele zabawek oraz gier zwiàzanych z przemocà. Dzieci cz´sto bawià si´ w to, co drastyczne, u˝ywajàc plastikowych karabinów maszynowych, figurek ˝o∏nierzyków, budujàc wojskowe pojazdy, ale tak˝e oswajajà si´ z przemocà poprzez oglàdanie popularnych filmów i grajàc w gry komputerowe. Artysta unaoczni∏ tutaj
praktyki oswajania przemocy majàce miejsce w naszej kulturze oraz
naszà arogancj´ wobec innych kultur czy odleg∏ych historycznych wydarzeƒ, tak˝e zaw∏aszczanych przez kultur´ popularnà (na przyk∏ad gad˝ety z muzeum tortur). Praca wskazuje na kultur´ konsumpcyjnà,
w której mo˝na sprzedaç wszystko, ∏àcznie z najtragiczniejszymi wydarzeniami. JednoczeÊnie „Libera zwraca uwag´, ˝e kszta∏towanie zbiorowej pami´ci jest procesem dokonujàcym si´ nie tylko przez oficjalne
kana∏y edukacyjne, ale i przez zabaw´ i konsumpcj´”192.
Lego. Obóz koncentracyjny pyta równie˝ o pami´ç Zag∏ady, czym
jest to niewyobra˝alne wydarzenie dla m∏odych ludzi, dla których jest
to ju˝ odleg∏a przesz∏oÊç, dla ludzi ˝yjàcych w coraz bardziej zwirtualizowanym Êwiecie. Czy w tej formie — klocków LEGO — Zag∏ada mo˝e

Ilustracja 2. Zbigniew Libera, Lego. Obóz koncentracyjny, 1996, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty.
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staç si´ dla nich czymÊ bli˝szym, czy mo˝e sk∏oniç ich do namys∏u i refleksji? Ten problem poruszy∏ Ernst van Alphen analizujàcy wspó∏czesne toy art o Zag∏adzie193. Omawiani przez niego artyÊci w swojej sztuce u˝ywajà gry/zabawy lub samych zabawek do przedstawienia Zag∏ady lub nazistowskich Niemiec. Autor pisze m.in. o pracach Christiana
Boltanskiego (Comic Sketches, 1974), Davida Levinthala (Mein Kampf,
1994–96), Rama Katzira (Twoja ksià˝eczka do kolorowania, 1996) oraz
Zbigniewa Libery (Lego. Obóz koncentracyjny). Prace te uderzajà w Zag∏ad´ jako kulturowe tabu, ukazujàc jà w sposób zabawny, ze znaczàcà
dosadnoÊcià, u˝ywajàc do tego w∏aÊnie zabawek. „W sztuce wspó∏czesnej zabawki zawsze postrzegane by∏y jako dziwaczne, nieinteresujàce,
ale w kontekÊcie przedstawiania Holokaustu okazujà si´ prowokacyjne,
nawet skandalizujàce”194. Autor wskazuje, ˝e wspomniane prace Êwiadomie naruszajà nakazy mówienia o Zag∏adzie w sposób podnios∏y,
uderzajà w tradycyjny model nauczania o tym wydarzeniu, którego
efektem by∏o zoboj´tnienie i znudzenie. Sà prowokacyjne tak˝e z tego
wzgl´du, ˝e przeczà tradycyjnej identyfikacji, która produkowana by∏a
przez ten pedagogiczny dyskurs, a mianowicie identyfikacji z ofiarami.
Ta identyfikacja z ofiarami, choç potrzebna do uÊwiadomienia grozy Zag∏ady, nie przynosi∏a ˝adnego pedagogicznego efektu, utwierdzajàc odbiorców w poczuciu fundamentalnej niewinnoÊci. Jak pisze van Alphen:
„to utwierdzanie jest nieuzasadnione i niepomocne w osiàgni´ciu podstawowego celu nauczania o HolokauÊcie, którym jest zapobiec powtórzeniu si´ tej historii. To, ˝e ktoÊ jest ofiarà, nie pozwala mu na kontrolowanie przysz∏oÊci”195. Co natomiast daje identyfikacja ze sprawcà?
„Zach´canie do cz´Êciowej i czasowej identyfikacji z oprawcami pozwala zdaç sobie spraw´, z jakà ∏atwoÊcià mo˝na staç si´ wspó∏winnym”196. Takà mo˝liwoÊç identyfikacji z oprawcami daje praca Libery,
stymulujàc widzów do wyobra˝enia sobie mo˝liwoÊci zbudowania w∏asnego obozu koncentracyjnego. Najwa˝niejsze jest w∏aÊnie to, ˝e odbiorcy postawieni zostali w roli oprawców, a nie ofiar, a wi´c zmuszeni
tym samym do konstruowania fizycznych narz´dzi Zag∏ady. Tym samym
praca Libery, podobnie jak prace Levinthala i Katzira wyobra˝ajà
gr´/zabaw´ z przesz∏oÊcià. Van Alphen k∏adzie nacisk na s∏owo „wyobra˝aç”, gdy˝, jak wskazuje, te prace nie sà prawdziwymi zabawkami,
a ich dzia∏aniu majà poddawaç si´ doroÊli, a nie dzieci. Wa˝ne jest te˝
to, ˝e kierujà one naszà uwag´ na tryb dramatyczny, wytwarzajà „poczucie teraêniejszoÊci”197.
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PodkreÊli∏abym w∏aÊnie to „poczucie teraêniejszoÊci” w przypadku
Lego Libery, jako percepcj´ czegoÊ, co jest znane, domowe, bliskie. Bo
takie sà przecie˝ klocki LEGO chyba dla wszystkich, którzy bawili si´
nimi w dzieciƒstwie. Klocki promujà przecie˝ kreatywnà, pozbawionà
agresji zabaw´, majà pozytywnie wp∏ywaç na rozwój intelektualny
dziecka, sà zabawkà, która podobno powsta∏a w∏aÊnie jako odpowiedê
na koszmar II wojny Êwiatowej198. Dlatego te˝ spojrzenie na prac´ Libery powoduje ambiwalentne odczucia — z jednej strony widzimy coÊ,
co przera˝a (obóz koncentracyjny), ale zarazem widzimy, ˝e zosta∏ on
wykonany ze znanych klocków, które kojarzà si´ z beztroskim dzieciƒstwem. Przywo∏ane mogà zostaç wspomnienia, gdy bawiliÊmy si´ tymi
klockami, zatapiajàc si´ w Êwiecie wyobraêni, konstruujàc z nich, co
tylko chcieliÊmy (slogany reklamowe LEGO: „Zbuduj wszystko”, „¸atwo i szybko zrobisz z Lego wszystko, co zechcesz” nabierajà w kontekÊcie pracy Libery nowego, niepokojàcego znaczenia). Przywo∏ana zostaje g∏adka faktura klocków, ich specyficzne okràg∏e ∏àczniki z logo
firmy. Klocki mogà budziç mi∏e wspomnienia zwiàzane z prezentami
pod choink´ czy wspólnà zabawà z rodzicami (co jednak dost´pne jest
dla dzieci, które mo˝na okreÊliç „dzieçmi LEGO”, bo przecie˝ nie dla
wszystkich dzieci na Êwiecie). To wszystko kojarzy si´ z bezpieczeƒstwem, beztroskà, zabawà i, co wa˝ne, z domem, bo klockami dzieci
bawià si´ przede wszystkim w swych domach. LEGO jawi si´ w tym
kontekÊcie jako uniwersalny symbol dobrego i kreatywnego dzieciƒstwa, choç oczywiÊcie, jak ka˝dy produkt globalny, wià˝e si´ z ukrytym wyzyskiem i przemocà, zaÊ kryteria jego dost´pnoÊci zwiàzane sà
ze wspó∏czesnymi mechanizmami wykluczenia opierajàcymi si´ na
kryteriach ekonomicznych. LEGO nale˝y wi´c do zestawu uniwersalnych symboli wspó∏czesnej kultury, podobnie jak do tego zestawu nale˝y Zag∏ada, której znaczenia sà jednak diametralnie przeciwstawne
— jest symbolem z∏a, przemocy, zniszczenia oraz Êmierci, a tak˝e wygnania (kojarzy si´ z wygnaniem z domu, jego opuszczeniem, byciem
pozbawionym domu, zniszczeniem wszystkiego, co mo˝e kojarzyç si´
z domem199). Libera ∏àczy w swej pracy te dwa symbole, a w ten sposób z∏o, którego symbolem jest Zag∏ada, nabiera zupe∏nie innego wymiaru — wymiaru udomowienia i bliskoÊci, stwarzajàc zarazem, „poczucie teraêniejszoÊci”.
Artysta zakwestionowa∏ w tej pracy „zbawczà narracj´” o Zag∏adzie, a wi´c takà narracj´, która usi∏uje uspójniç te dramatyczne wy143

darzenia oraz wyprowadziç z nich konkluzj´ ocalajàcà sens dziejów
oraz uniwersalnà kondycj´ ludzkà200. Lego staje si´ raczej oskar˝eniem nowoczesnej kultury, z jej zami∏owaniem do ∏adu, porzàdku i racjonalizacji. Bo, jak pisze Beata Frydryczak, Libera odwo∏uje si´ w tej
pracy „do dwuznacznoÊci klocków LEGO, w których dostrzega mechanizm europejskiej racjonalnoÊci”, a ponadto dokonuje podwojenia „masowoÊci”: „w OÊwi´cimiu Êmierç by∏a zjawiskiem masowym, klocki lego z ca∏à pewnoÊcià nale˝à do kultury masowej konsumpcji”201.
Dla klocków LEGO charakterystyczne jest te˝ to, ˝e elementy spoza
systemu nie dajà si´ zintegrowaç z tà zabawkà, nie tylko, ˝e nie pasujà
do niej, ale te˝ sà zbyteczne, zb´dne, pojawia si´ wr´cz koniecznoÊç
ich wyeliminowania. Wed∏ug Stephena C. Feinsteina, ta praca otwiera
du˝o wi´cej pytaƒ na temat Zag∏ady oraz wspó∏czesnego ludobójstwa,
ani˝eli prace tradycyjne (u˝ywajàce dyskursu „uÊwi´cenia”)202. Praca
Lego, poprzez przemieszanie symboli (jeden z oprawców przypomina
raczej komendanta z sowieckiego gu∏agu, ani˝eli nazist´), wskazuje, ˝e
w samych Niemcach, którzy dokonali tej zbrodni, nie by∏o niczego niezwyk∏ego, byli po prostu elementem systemu, ci sami oprawcy mogli
pojawiç si´ zarówno w sowieckich gu∏agach, jak i we wspó∏czesnej
BoÊni, gdzie dokonano cywilnej masakry. Sam artysta mówi zresztà,
˝e bezpoÊrednim impulsem do stworzenia tej pracy by∏y w∏aÊnie obozy
w BoÊni, zw∏aszcza te dla dzieci. „By∏em zaszokowany tym, ˝e tak blisko nas, w Jugos∏awii, dzieje si´ zag∏ada, a my nie reagujemy. Moje
Lego to wspó∏czesny obóz”203. Elementy bestialstwa, jak ukazuje
w swej pracy Libera, tkwià wewnàtrz cywilizacji, które to stwierdzenie mo˝na te˝ odnieÊç do g∏ównej tezy ksià˝ki Zygmunta Baumana
Zag∏ada i nowoczesnoÊç, ˝e wszystkie elementy, instytucje i normy,
które doprowadzi∏y do Zag∏ady, wywodzi∏y si´ z naszej nowoczesnej
cywilizacji, zosta∏y po prostu odpowiednio po∏àczone i, co wi´cej,
wspó∏czeÊnie nie zniknà∏ ˝aden ze spo∏ecznych warunków, które umo˝liwi∏y Zag∏ad´, ˝yjemy nadal w tym samym modelu spo∏ecznym204.
„Zag∏ada — powiada Bauman — jest efektem ubocznym nowoczesnego
dà˝enia do precyzyjnie projektowanego i ca∏kowicie kontrolowanego
Êwiata, efektem, który pojawia si´ wówczas, gdy owo dà˝enie wymyka
si´ spod kontroli i wszelkich ograniczeƒ”205. Czy nie powinno nas niepokoiç, ˝e systemy LEGO to w∏aÊnie precyzyjnie projektowany i kontrolowany mikroÊwiat? Praca Libery ujawnia, ˝e wszystkie elementy
do wykonania ludobójstwa tkwià wewnàtrz naszej cywilizacji, chodzi
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tylko o to, aby odpowiednio u∏o˝yç „klocki”. Feinstein, podobnie zresztà
jak Bauman, twierdzi, ˝e dzisiaj nasz najwi´kszy niepokój powinny
budziç korporacje, w których wymogi sprawnoÊci, niezawodnoÊci, rzetelnoÊci wykonania oddzielone zosta∏y od kwestii etycznych i moralnych206. Mo˝na w tym kontekÊcie spytaç, kto dziÊ uznawany jest za
zb´dnego. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, ˝e korzystajàc
z produktów oferowanych przez wielkie korporacje, pog∏´biamy bied´
tzw. krajów rozwijajàcych si´, zaÊ wiele dzieci z tych krajów nie tylko
nie ma LEGO, ale musi walczyç o przetrwanie, niektóre zmagajà si´
z g∏odem, inne pracujà w nieludzkich warunkach, aby utrzymaç swoje
rodziny. Tylko czy jesteÊmy w stanie powiàzaç ten koszmar z naszymi
dzia∏aniami, a mo˝e raczej — czy w ogóle w niego wierzymy?
Prac´ t´ odczytywaç mo˝na równie˝ w kontekÊcie „sztuki po Baudrillardzie”. Sam Zbigniew Libera, parafrazujàc Theodora W. Adorna,
zapyta∏: „Jak tworzyç sztuk´ po Baudrillardzie?”207. W odniesieniu do
tego pytania, Jacek Zydorowicz proponuje interpretacj´, w której stara
si´ udowodniç, ˝e paradoksalnie praca Libery jest próbà obrony przed
trywializacjà Zag∏ady, jaka ma miejsce w naszej kulturze. Jak powiada
Jean Baudrillard, w naszej kulturze nawarstwiajà si´ kolejne symulacje Auschwitz, które proponujà sztucznà pami´ç, wymazujàc pami´ç historii. Przyczynia si´ do tego m.in. telewizja, którà Baudrillard okreÊla
jako „prawdziwe ostateczne rozwiàzanie kwestii historycznoÊci wszelkiego zdarzenia”: „Ka˝emy ˚ydom przechodziç ju˝ nie przez piece krematoryjne czy komory gazowe, lecz przez taÊm´ filmowà, dêwi´k i obraz, przez katolicki ekran i mikroprocesor”208. Zydorowicz jako przyk∏ad takiej symulacji daje, przywo∏ywanà cz´sto w kontekÊcie pracy Libery, List´ Schindlera Stevena Spielberga (1993). Takie produkcje, jak
chce autor, podà˝ajàc za myÊlà Baudrillarda, „nie s∏u˝à pami´ci, przeciwnie — tak jak inne simulacra przyczyniajà si´ do »zu˝ywania« symboli i wzrostu oboj´tnoÊci, nas czyniàc tej anestezji stra˝nikami”209.
Nie chc´ rozstrzygaç, czy autor ma racj´ w odniesieniu do filmu Spielberga210, ale trudno nie zgodziç si´ z jego dalszà konstatacjà dotyczàcà
trywializacji Zag∏ady: „OÊwi´cim sta∏ si´ zatem turystycznà atrakcjà,
muzeum makabry, scenografià dla hollywoodzkich produkcji filmowych
(simulacrów historii) i terenem po˝a∏owania godnych sporów o monopol
na historycznà, narodowà i religijnà prawd´”211. W tym kontekÊcie Libera wybra∏ podszycie si´ pod strategi´ uwodzenia, doprowadzajàc do
kontrowersji, które zmuszajà do dyskusji na temat naszej percepcji Za145

g∏ady, naszego do niej stosunku, a tak˝e zmuszajà do postawienia pytania o strategie jej trywializacji. Piotr Piotrowski, piszàcy wielokrotnie
o tej pracy, wskazywa∏ przede wszystkim na uderzenie w ramy wspó∏czesnego turyzmu oraz ideologi´ kultury masowej212. Wed∏ug niego, Libera pokaza∏, „˝e atrakcyjnoÊci zbrodni trudno si´ oprzeç, a kultura
masowa ch´tnie t´ wojerystycznà ciekawoÊç, którà wykazujà m.in. odwiedzajàcy i fotografujàcy si´ w Auschwitz turyÊci, eksploatuje; ujawni∏ groz´, jaka przebija si´ przez rzekomo niewinnà rozrywk´ i zabaw´;
pokaza∏, ˝e nic nie jest niewinne i z∏o kryje si´ wsz´dzie (…)213. Ja bym
nieco zmodyfikowa∏a t´ wypowiedê, bo nie tylko „kultura masowa” wykorzystuje t´ wojerystycznà ciekawoÊç, ale tak˝e sztuka, chodzi wi´c
raczej o kultur´ w ogóle — kultur´ po Auschwitz, która ∏àcznie z jej
najwnikliwszà krytykà sta∏a si´, wed∏ug Adorna, Êmietniskiem214.
Daleka jestem od bezkrytycznego przyj´cia radykalnych tez Baudrillarda czy Adorna, które nie zostawiajà miejsca na subwersj´, na wywrotowoÊç, na rozbijanie systemu widzialnoÊci, o czym pisze chocia˝by
Jacques Ranciere215, którego propozycja teoretyczna wydaje si´ w tym
kontekÊcie du˝o bardziej otwarta. Sàdz´ jednak, ˝e nie mo˝na zapominaç o tym, ˝e równie˝ sztuka jest dwuznaczna. Wpisuje si´ ona w fascynacj´ z∏em, w zamienianie zbrodni w osobliwoÊç lub artystycznà
atrakcj´ czy wr´cz proponuje jej sprzedawanie216, ale z drugiej strony
tworzy metakomentarz na temat tej kultury, u˝ywajàc jej w∏asnych
Êrodków, dokonuje przeÊwietlenia dzia∏ajàcych w jej obr´bie mechanizmów, a tym samym „nie mieÊci si´ w ramach zmys∏owoÊci okreÊlanych
przez sieç znaczeƒ”, jak pisze o krytycznej sztuce Ranciere217. W myÊl
rozwa˝aƒ tego filozofa, sztuka ma politycznà si∏´ wtedy, gdy sieje ferment, burzy dany porzàdek reprezentacji, dokonuje rozsadzenia konwencji obrazowych. Te zadania wydaje si´ w pe∏ni realizowaç praca Libery.
U Zbigniewa Libery zdecydowanie nie chodzi tylko o przeÊwietlanie
kultury konsumpcyjnej, stara si´ on wejÊç g∏´biej, aby poznaç kulturowe
mechanizmy, które warunkujà nasze zachowania; nie chodzi tylko o pokazanie, jak ∏atwo zbudowaç obóz Zag∏ady, ale równie˝, jak ∏atwo poddajemy si´ mechanizmom zniewolenia i przemocy. Ten aspekt, a tak˝e
kwestia „udomowienia” pojawi∏y si´, zanim ta praca powsta∏a, ju˝ na
etapie planów, o czym Êwiadczy jeden ze Szkiców do prac wojennych
(1996), gdzie pojawia si´ logo firmy LEGO oraz szkice ukazujàce ró˝nego rodzaju przestrzenie zamkni´te, m.in. spacerniak wi´zienny, boisko
(?), ale równie˝ typowe niemowl´ce ∏ó˝eczko, w którym znajduje si´ ma146

∏e dziecko. Okazuje si´ wi´c, ˝e jednym z impulsów do stworzenia tej
pracy by∏o podobieƒstwo form przestrzeni wi´ziennych i obozowych do
form ochronnych, takich jak dzieci´ce ∏ó˝eczko, bo zarówno jedne, jak
i drugie zamykajà przestrzeƒ, nie pozwalajàc wydostaç si´ poza ÊciÊle
wyznaczony obszar. Notatki, które znajdujà si´ na tym szkicu, wyjaÊniajà
jeszcze wi´cej, artysta wylicza tu przestrzenie urzàdzeƒ dyscyplinarnych: ∏aêni´, sal´ gimnastycznà, spacerniak, sypialni´, szatni´, korytarze, klatki schodowe, piwnice. Szuka wi´c powiàzaƒ mi´dzy tym, co
wià˝e si´ z ochronà oraz obszarem domu, a instytucjami dyscyplinujàcymi, wskazujàc, ˝e praktyki dyscyplinarne, ograniczajàce wolnoÊç, wdra˝ane sà ju˝ na obszarze uwa˝anym za bezpieczny, jakim jest dom. Od
najm∏odszych lat przywykamy do jakichÊ ograniczeƒ, wpasowujemy si´
w ramy danych sytuacji, podlegamy ró˝nego rodzaju ograniczeniom wolnoÊci. Mo˝e wi´c chodzi o radykalnà krytyk´ naszej kultury, która dyscyplinujàc nas do ˝ycia w spo∏eczeƒstwie, od najm∏odszych lat ka˝e nam
godziç si´ z jej regu∏ami? Mam wra˝enie, ˝e artysta zastanawia si´
w tej pracy, czy wobec tego w ogóle mo˝liwy jest bunt, niezgoda na dyscyplinujàce praktyki, czy nie jest raczej tak, ˝e wdra˝ajàc je, godzimy
si´ póêniej na inne, du˝o powa˝niejsze ograniczenia wolnoÊci.
Szkice do prac wojennych ze zbiorów Paw∏a Kowalewskiego zosta∏y
zaprezentowane na wystawie Zabawy du˝ych ch∏opców w galerii Appendix2 (4.09–4.12.2008, kurator: Pawe∏ Sosnowski), a oprócz szkicu do Lego, wystawiony zosta∏ równie˝ szkic do pracy Eroica (1997), co w tym
kontekÊcie jest o tyle ciekawe, ˝e, po pierwsze, ujawnia Êcis∏y zwiàzek
mi´dzy tymi dwoma pracami, a po drugie, pokazuje, jak silnie Eroica
zwiàzana jest tak˝e z ikonografià Zag∏ady. Eroica powsta∏a bowiem na
podstawie przerysowanych przez Liber´ fotografii Zag∏ady, ale tych, które ukazujà kobiety. Artysta wypreparowa∏ tu fragmenty zdj´ç, odwo∏ujàc si´ mi´dzy innymi do fotografii wykonanej podczas likwidacji warszawskiego getta, gdzie ukazana zosta∏a grupa kobiet i stojàcy na pierwszym planie ch∏opiec — wszyscy z podniesionymi do góry r´koma. Zdj´cie to, jak pisze Janina Struk w ksià˝ce Holokaust w fotografiach, sta∏o
si´ symbolem eksterminacji europejskich ˚ydów i jednym z najcz´Êciej
wykorzystywanych obrazów Zag∏ady218. Autorka ksià˝ki o fotografowaniu Zag∏ady wskazuje na przera˝ajàcy aspekt cz´Êci dokumentów, na
których ukazane sà nagie kobiety, przed lub podczas egzekucji. Majà te
fotografie wymiar sadystyczny i seksualny, zaÊ Struk podkreÊla, ˝e jeÊli
m´˝czyzn-˚ydów upokarzano w kategoriach ich religii, to kobiety-˚ydów147

ki by∏y upokarzane niemal wy∏àcznie w kategoriach ich p∏ci. To równie˝
znajduje swoje odzwierciedlenie w szkicu i pracy Libery, zw∏aszcza ˝e
po lewej stronie umieszczony jest rysunek wzorujàcy si´ na fotografiach,
o których pisze Georges Didi-Huberman, ˝e zosta∏y wyrwane z piek∏a,
a wi´c bezpoÊrednio odnoszàcych si´ do gazowania ˚ydów w Auschwitz
II, wykonanych z nara˝eniem ˝ycia przez cz∏onków Sonderkommando
w sierpniu 1944 roku (zdj´cia wykonywa∏ prawdopodobnie grecki ˚yd
o imieniu Alex). Na dwóch fotografiach widaç palone cia∏a i unoszàcy si´
ponad nimi dym, trzecia fotografia ukazuje grup´ nagich kobiet przed
pójÊciem do komory gazowej, czwarta — to zupe∏nie niewyraêne zdj´cie
ukazujàce fragment krajobrazu. Libera odwo∏a∏ si´ do trzeciej fotografii,
w dodatku przedstawi∏ swój rysunek w kolorach. Georges Didi-Huberman wskazuje na wag´ tych niewyraênych fotografii, „obrazów mimo
wszystko”, w kontekÊcie zamiaru nazistów, aby uczyniç ˚ydów i ich unicestwienie czymÊ ca∏kowicie niewidzialnym. Autor, odwo∏ujàc si´ mi´dzy innymi do Giorgio Agambena, sprzeciwia si´ dyskursowi niewyobra˝alnego i zwraca uwag´ na znaczenie tych obrazów: „Skoro horror obozów sprzeciwia si´ wyobraêni, jak˝e wi´c niezb´dny jest nam ka˝dy obraz wyrwany takiemu doÊwiadczeniu!”219. Didi-Huberman pisze, ˝e
zdj´cia te by∏y przerabiane, aby uczyniç je przedstawialnymi. Grup´ kobiet z omawianej fotografii wykadrowano, a reszt´ obrazu odrzucono.
Cia∏a i twarze kobiet na pierwszym planie zosta∏y wyretuszowane, nawet piersi najbardziej widocznej kobiety, prawdopodobnie w starszym
wieku, zosta∏y poprawione. „Ten zniekszta∏cajàcy proceder — nie wiem,
kto za nim sta∏ ani jakie by∏y jego intencje — pisze Didi-Huberman —
Êwiadczy o przemo˝nej ch´ci nadania twarzy temu, co w samym obrazie
jest wy∏àcznie dr˝eniem, ruchem, zdarzeniem”220. Dopuszczono si´ wi´c
manipulacji formalnej, historycznej, etycznej i ontologicznej. O jeszcze
innym rodzaju manipulacji wobec tego zdj´cia wspomina Struk, zosta∏o
ono bowiem umieszczone na mi´dzynarodowej wystawie „Fotografia polska” w 1979 roku w Nowym Jorku, zaÊ w katalogu zosta∏o opisane jako
„jedno z arcydzie∏ z publicznych i prywatnych kolekcji w Polsce z lat
1939–1945”221. DwadzieÊcia lat póêniej w∏àczono je do antologii fotografii polskiej. Polski fotograf, Jerzy Lewczyƒski, wydawca tego zbioru, jak
wynika z relacji autorki, powiedzia∏ jej, ˝e zamieÊci∏ je dlatego, ˝e zdj´cie
zrobi∏ Polak, a ponadto „w tych kobietach jest wrodzone pi´kno”. Potwierdza to równie˝ podpis w albumie, przywo∏any przez Struk: „Zwraca
uwag´ skierowany do góry (ku niebu?) ruch po przekàtnej fotografii.
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Twarz pi´knej kobiety na przedzie mo˝na zobaczyç niemal wyraênie!”.
Aby to podkreÊliç, Lewczyƒski powi´kszy∏ jej twarz i wstawi∏ w prawy
górny róg kadru222. Nie wzià∏ on pod uwag´, albo byç mo˝e nie wiedzia∏,
˝e zdj´cie zrobi∏ potajemnie grecki ˚yd z Sonderkommando i ze wzgl´du
na poÊpiech jest ono pochylone ukoÊnie, nie wzià∏ te˝ pod uwag´ manipulacji dokonywanych przy tym zdj´ciu (zresztà on sam sta∏ si´ ich
wspó∏autorem!). Tym samym „zrobiona z nara˝eniem ˝ycia fotografia ludobójstwa zosta∏a sprowadzona do rangi dzie∏a sztuki. Kobiety, rozebrane
do naga przed Êmiercià, przekszta∏ci∏y si´ z ofiar hitlerowskiego ludobójstwa w przedmiot po˝àdania”223. We wspomnianej tu ksià˝ce Didi-Hubermana ten problem jest zaledwie zasygnalizowany, brakuje analizy
kontekstu funkcjonowania tych fotografii, do czego powróc´ w nast´pnym rozdziale. ZaÊ aspekt pi´kna i erotyki nie jest tu wyjàtkiem, wskazuje na niego równie˝ Barbie Zelizer w odniesieniu do fotografii wykonanych podczas i po wyzwoleniu obozów ukazujàcych kobiety (czy te˝
martwe kobiece cia∏a). Ze wzgl´dów strategicznych wydobywano w tych
fotografiach kobiecà p∏eç, podkreÊlano ich pi´kno, niewinnoÊç, bezbronnoÊç224.
Zbigniew Libera poszed∏ jeszcze dalej w swojej manipulacji w odniesieniu do fotografii ukazujàcej kobiety przed wejÊciem do komory gazowej, wybierajàc do swojego szkicu jedynie grup´ kobiet z pierwszego
planu, a w dodatku przedstawiajàc je w kolorach. Ponadto na tym szkicu przerysowa∏ kobiety idàce wzd∏u˝ torów kolejowych, prawdopodobnie przyby∏e w „transporcie Êmierci” do obozu zag∏ady. Na to wszystko
nak∏adajà si´ sylwetki dwóch nagich kobiet z podniesionymi do góry r´koma — poddajàcych si´, uciekajàcych lub wykonujàcych çwiczenia
gimnastyczne. W ten sposób artysta wypreparowa∏ coÊ, co wiàza∏o si´
nie tylko z samym mechanizmem Zag∏ady, ale równie˝ z upokorzeniem
ze wzgl´du na p∏eç, jakby ze specyfikà doÊwiadczeƒ ofiar — kobiet.
Libera odwo∏a∏ si´ do obrazów, z których uczyniono „ikony horroru”225, chyba w∏aÊnie dlatego, aby zbadaç, na ile ten horror mo˝liwy jest
do uniesienia przez naszà wyobraêni´ albo wr´cz do odegrania, czy to za
pomocà klocków LEGO czy za pomocà figurynek u˝ytych w pracy Eroica.
Toy Soldiers Set (1997). Przywo∏ujà one na myÊl ch∏opi´ce figurki ˝o∏nierzyków, ale sà to figurki kobiet i to w dodatku nagie. Tak, jak ˝o∏nierzyki
wykorzystywane sà w ch∏opi´cych zabawach do toczenia bitew, wojen,
tak te mog∏yby byç wykorzystywane do improwizowania erotycznych
spektakli. Nagie kobiece figurki ukazane sà w ruchu, sugerowana jest
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ucieczka, warto zauwa˝yç, ˝e nie toczà one ze sobà walki, majà podniesione r´ce i jest to gest poddania. Umieszczona na pude∏ku instrukcja
Collect them All oznacza dos∏ownie: „Zbierz je wszystkie”, ale w tym
kontekÊcie mo˝na to rozumieç równie˝ jako: „Z∏ap je wszystkie” i w domyÊle: „zrób z nimi to, co chcesz”. Ten napis na opakowaniu zestawiony
jest z czterema fotografiami, z których ka˝da przedstawia jednà figurk´,
próbujàcà uciec ze strumienia oÊwietlajàcego jà Êwiat∏a (nie jest tu obce
skojarzenie z taƒcem w Êwietle reflektorów — podkreÊla to erotyczny
wymiar dokonywanego terroru wobec kobiecego cia∏a)226. Przedstawione w postaci figurek kobiece cia∏o staje si´ obiektem kolekcjonowania,
zdobywania, posiadania, a potem wyrzucenia… Mo˝na je wi´c okreÊliç
jako „figurki specjalne” w odniesieniu do znaczeƒ s∏owa sonder. „Tak si´
sk∏ada — pisze Georges Didi-Huberman — ˝e w obozach ten sam przymiotnik sonder („specjalny”) okreÊla∏ zarówno Êmierç (w s∏owie Sonderbehandlung, „specjalne traktowanie” gazem), jak i seks (w s∏owie Sonderbau, okreÊlajàcym burdel)”227.
Obrazy Zag∏ady, obrazy wyrwane piek∏u, fotografie ukazujàce ludobójstwo sà trudne do zniesienia i do przyj´cia. MyÊl´ jednak, ˝e jeszcze

Ilustracja 3. Zbigniew Libera, Eroica. Toy Soldiers Set, 1997, dzi´ki uprzejmoÊci
Artysty.
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trudniej nam przyjàç do ÊwiadomoÊci aspekt p∏ci pojawiajàcy si´ na
jednym z tych zdj´ç (co ciekawe, niemal pomini´ty w rozwa˝aniach Didi-Hubermana), który pojawia si´ równie˝ na rysunku W∏adys∏awa Siwka opisanym na poczàtku rozdzia∏u. Podobnie dzieje si´ w przypadku
zdj´ç, które przywo∏uje w swojej ksià˝ce Janina Struk, wskazujàcych
dodatkowo na zaw∏aszczenie kobiecych cia∏ (nawet jeÊli tylko jest to zaw∏aszczenie za pomocà wzroku, o czym pisa∏am ju˝ przy okazji rysunku Siwka, choç jak wskazujà przekazy, zdarza∏o si´ te˝, ˝e SS-mani
stali przed drzwiami komory gazowej, aby dotykaç te kobiety, a dok∏adnie dotykaç ich miejsc intymnych i zapewne równie˝ naigrywaç si´
i drwiç z nich228). Ta trudnoÊç wynikaç mo˝e z tego, ˝e pojawia si´ tutaj
coÊ, co jest wzgl´dnie oboj´tnie oceniane przez naszà kultur´, a mianowicie m´ski wojeryzm. Historia sztuki oferuje ca∏y przeglàd obrazów
kobiet skierowanych do m´skiego widza, który z patrzenia na nie mo˝e
czerpaç przyjemnoÊç. I nawet jeÊli w ju˝ klasycznych opisach Johna
Bergera, Laury Mulvey, Lyndy Nead229 mamy do czynienia ze wskazaniem, ˝e w tych obrazach kobieta zostaje podporzàdkowana m´skiemu
spojrzeniu, staje si´ ofiarà i zostaje uprzedmiotowiona, nie traktujemy
tego jako realnej przemocy. Tymczasem okazuje si´, ˝e pomi´dzy tym
niewinnym podglàdaniem, b∏ahostkà, na którà zwracajà uwag´ g∏ównie
badaczki feministyczne, a realnà przemocà granica jest bardzo delikatna. Albo jeszcze inaczej: uznawana za, w zasadzie niegroênà, przemoc
wzrokowà, jak ukazuje to praca Libery oraz fotografie, do których si´
odwo∏a∏, odnosi si´ w g∏´bi do realnej przemocy — dotkni´cia cia∏a Innego (tu raczej powinnam napisaç: Innej), zaw∏adni´cia Nià, posiadania,
a nawet Jej anihilacji. MieÊci si´ wi´c na tej samej skali, co realna
przemoc, ró˝ni je tylko stopieƒ nat´˝enia230.
Stworzenie Lego. Obozu koncentracyjnego oraz Eroiki by∏o trafieniem w sedno problemu. MyÊlenie o Zag∏adzie, jako o wyjàtkowym,
niepowtarzalnym, ale i nieprzedstawialnym wydarzeniu z przesz∏oÊci,
wydarzeniu, które nie dotyczy ju˝ nas osobiÊcie, zostaje w tym momencie zakwestionowane. Raczej, tak jak Libera, powinniÊmy powiedzieç, ˝e zostaliÊmy zatruci Holokaustem231, zatrute zosta∏o te˝ nasze
spojrzenie. Po tym doÊwiadczeniu inaczej ju˝ powinniÊmy patrzeç na
akty z tradycji europejskiej sztuki, dostrzegajàc w nich Êladowà iloÊç
tej˝e trucizny… Inaczej powinniÊmy patrzeç ju˝ na ca∏à sztuk´232.
Prace takie jak Lego nie mówià o Zag∏adzie w tonie podnios∏ym, unikajà tego tonu, a wr´cz go kwestionujà. Czy chcemy tego, czy nie, Zag∏a151

da sta∏a si´ elementem naszej kultury, równie˝ kultury popularnej,
wprz´gni´ta zosta∏a w neoliberalnà machin´ produkcji i wynikajàce z tego pomna˝anie zysków (jako temat filmów fabularnych, sztuk teatralnych, ksià˝ek, sztuki plastycznej, a na odwo∏ania do niej mo˝na natknàç
si´ nawet w modzie233 i reklamie). Jak pisze Janina Struk, „w miar´ jak
»postmodernistyczny« Êwiat jest w coraz wi´kszym stopniu prezentowany za poÊrednictwem przedstawieƒ, obrazy Holokaustu wnikajà w inne
formy kulturalne, a ich ikonograficzny status wykorzystuje si´ dla zysku”234. Sztuka nie jest z tego Êwiata wy∏àczona, ale ujawnia, jak bardzo Zag∏ada zacz´∏a funkcjonowaç jako element naszej kultury.
Jedno z wa˝niejszych pytaƒ stawianych przez sztuk´ odnoszàcà si´
do historii dotyczy tego, jak historia jest konstruowana przez kultur´
popularnà, jak bardzo rzeczywistoÊç miesza si´ z fikcjà i na ile historia
sama staje si´ symulacjà. Ten problem poruszy∏ Piotr Uklaƒski w pracy
pod tytu∏em NaziÊci (1998), prezentowanej w Galerii Zach´ta w 2000 roku. Instalacja ta, podobnie jak opisane wczeÊniej prace Macieja Toporowicza i Zbigniewa Libery by∏y ponadto eksponowane na wystawie
Mirroring Evil: Nazi Imagery/Recent Art w Muzeum ˚ydowskim

Ilustracja 4. Piotr Uklaƒski, NaziÊci, 1998, wystawa w Narodowej Galerii Sztuki
Zach´ta, 2000, fot. Anna Pietrzak-Bartos, dzi´ki uprzejmoÊci Narodowej Galerii
Sztuki Zach´ta.
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w Nowym Jorku w 2002 roku235. Artysta zebra∏ 164 czarno-bia∏e oraz
kolorowe fotosy filmowe ukazujàce portrety aktorów w mundurach nazistów wzi´te z filmów fabularnych. Znaleêli si´ tu tacy aktorzy, jak
Klaus Kinsky, Clint Eastwood, Marlon Brando, Daniel Olbrychski, Kazimierz Mikulski, Jean Paul Belmondo i inni. Poprzez skupienie uwagi na
wizerunkach, artysta ukaza∏ zwiàzanà z nimi si∏´. NaziÊci znani z obrazów kultury popularnej to silni, przystojni m´˝czyêni, o wyraênych, regularnych rysach twarzy. Ich wizerunki posiadajà niezwyk∏à moc, uwodzà i przyciàgajà spojrzenie. A jednoczeÊnie reprodukujà dyskurs si∏y
i w∏adzy. JeÊli urodziliÊmy si´ po wojnie, jeÊli nie przeglàdamy zdj´ç
archiwalnych dotyczàcych wojny, w zasadzie nie wiemy, jak wyglàdali
naziÊci. Albo inaczej — wiemy, ale jest to wiedza nabyta, zapo˝yczona
przede wszystkim poprzez kultur´ popularnà. To z niej wy∏ania si´ obraz nazisty, w potocznym kojarzeniu — zbrodniarza, bestii, cz∏owieka
pozbawionego uczuç, zwyrodnia∏ego, a zarazem w sensie wizualnym
— m´˝czyzny przystojnego i uwodzicielskiego. Uklaƒski, wybierajàc te
wizerunki, prowokuje do zastanowienia si´, na ile kultura popularna
powtarza pewne klisze, na przyk∏ad na temat zdrowego, silnego cia∏a
— klisze, które by∏y produkowane w dyskursie III Rzeszy. Piotr Piotrowski tak pisze o przes∏aniu tej pracy: „Pokazujàc twarze atrakcyjnych aktorów, artysta pragnà∏ zwróciç uwag´ na to, ˝e kultura rozrywkowa zaciera granice mi´dzy z∏em a dobrem, uwodzàc widza swojà
atrakcyjnoÊcià, rozbraja pami´ç zbrodni i neutralizuje horror hitleryzmu”236. Z kolei brytyjska krytyczka Kate Bush analizowa∏a t´ prac´
w kontekÊcie koƒca historii, czasu, kiedy realne wydarzenia docierajà
do nas tylko jako zapoÊredniczone, a tak˝e w odniesieniu do g∏´bokiego
i ciàg∏ego powabu estetyki faszyzmu b´dàcego ostatecznà formà fetyszyzowania w∏adzy237. Wystawa Uklaƒskiego wywo∏a∏a w Zach´cie skandal za sprawà Daniela Olbrychskiego, który poczu∏ si´ dotkni´ty, ˝e jego
wizerunek (mimo ˝e przedstawiajàcy jego filmowe wcielenie) zosta∏
umieszczony wÊród tytu∏owych „nazistów”. Polski aktor rzuci∏ si´ na
prac´ z szablà, dokonujàc zniszczenia swojego portretu oraz kilku innych: Stanis∏awa Mikulskiego, Jana Englerta i Jeana-Paula Belmondo238. Olbrychski w pewnym sensie zosta∏ sprowokowany do „reakcji”,
a o reakcjach na obrazy pisze David Freedberg w ksià˝ce Pot´ga wizerunków, zauwa˝ajàc, ˝e historia sztuki rzadko zajmuje si´ w∏aÊnie problemem reakcji ludzi na obrazy, a reakcje te sà niezwykle znaczàce: obrazy mog∏y podniecaç, by∏y niszczone i kaleczone, otaczane mi∏oÊcià,
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a tak˝e podrywa∏y do buntu; nawraca∏y i uzdrawia∏y, ale by∏y te˝ niebezpieczne239. W przypadku pracy Uklaƒskiego obrazy ujawni∏y swà
niebezpiecznà moc, o czym mo˝e Êwiadczyç reakcja, która zosta∏a zaaran˝owana przez Olbrychskiego240. Mo˝e reakcja ta nie wynika∏a
z niech´ci do zrozumienia tej pracy, ale przeciwnie — ze zrozumienia
jej przes∏ania, a wi´c z rozpoznania w∏asnego uczestnictwa w tym reprodukowaniu wizerunków nazistów pe∏nych si∏y, charyzmy i wdzi´ku;
mo˝e, jak sugeruje Piotr Bernatowicz, uÊwiadomi∏ on sobie „pozaintencjonalne znaczenia, jakie jego gra powoduje”241? Gest Olbrychskiego
mo˝na odczytaç jako prób´ zniszczenia/zanegowania si∏y wizerunku
ukazujàcego jego samego w mundurze nazisty. O ikonofobicznych zachowaniach Freedberg pisze we wst´pie do wydania polskiego: „Wydrap wizerunkowi oczy, a pozb´dziesz si´ problemu obecnoÊci. Udowodnisz w ten sposób, ˝e to ty masz w∏adz´ nad wizerunkami, a nie one
nad tobà”242. Ponadto ten atak na w∏asny wizerunek przeprowadzi∏ aktor w odwo∏aniu do innego w∏asnego, medialnego wizerunku, a mianowicie Andrzeja Kmicica, a wi´c, jak wskazuje Bernatowicz, Polaka sarmaty: „niesfornego indywidualisty, który ostatecznie z ca∏ym poÊwi´ceniem broni ojczyzny”243. Tym samym Olbrychski skonfrontowa∏ dwa
medialne wizerunki: Olbrychskiego — Kmicica, polskiego patrioty, który niszczy wizerunek Olbrychskiego — nazisty, zaÊ wszystko to toczy
si´ przy asyÊcie kamer, co powoduje jeszcze wi´ksze zatarcie granicy
mi´dzy rzeczywistoÊcià a Êwiatem zapoÊredniczonym przez media.
Przy okazji wystawy Uklaƒskiego nie prowadzono dyskusji na temat si∏y uwodzenia wizerunku nazisty, która produkowana jest przez
kultur´ popularnà, nie dyskutowano na temat mitu m´skoÊci wpisanego
tak silnie w ten wizerunek. Te wydarzenia ujawni∏y, jak bardzo znaczàca sta∏a si´ dla nas (odbiorców) popularna ikonosfera, a tak˝e jak
nast´puje przemieszczanie si´ znaczeƒ pomi´dzy symulacjami rzeczywistoÊci a samà rzeczywistoÊcià. W wyniku ca∏ej serii ataków wynikajàcych nie tylko z niezrozumienia pracy, a przede wszystkim z niech´ci jej zrozumienia, minister kultury i dziedzictwa narodowego Micha∏
K. Ujazdowski za˝àda∏ umieszczenia przy wystawie stosownego komentarza. Na to nie zgodzi∏ si´ artysta wraz z kuratorem wystawy,
Adamem Szymczykiem, którzy odebrali to ultimatum jako akt cenzury,
i w efekcie wystawa zosta∏a zamkni´ta. Mo˝na powiedzieç, ˝e Uklaƒski uderzy∏ w naszà wyobraêni´ kulturowà. Ujawni∏, ˝e wolimy wierzyç w bajki (w kultur´ popularnà), ani˝eli zastanawiaç si´ nad praw154

dziwymi znaczeniami historii. Zaburzenie relacji mi´dzy historycznymi
mitami a tym, co one skrywajà, rzeczywistoÊcià historycznà, o którà
wydaje si´ pytaç w tej pracy artysta, powoduje nasz niepokój.
Prace Obsession Macieja Toporowicza, Lego. Obóz koncentracyjny
Zbigniewa Libery oraz NaziÊci Piotra Uklaƒskiego mo˝na uznaç za
prze∏omowe, otwierajàce nowy rozdzia∏ w polskiej sztuce krytycznej
zwiàzany z zainteresowaniem nieodleg∏à przesz∏oÊcià, a przede
wszystkim Zag∏adà. To wraz z tymi pracami pojawia si´ problematyka
konstruowania historii przez kultur´ popularnà, historii jako symulacji, medializacji pami´ci, a tak˝e prowokacji, które wytràcajà z utartych kolein myÊlenia o historii. ArtyÊci ci zrezygnowali z podnios∏ego
tonu, którym wczeÊniej wypowiadano si´ na tematy tak powa˝ne, jak
Zag∏ada. A zarazem podejmujàc temat, który za Susan Sontag okreÊliç
mo˝na jako fascynujàcy faszyzm, zwrócili si´ w stron´ wspó∏czesnoÊci
i obecnych w naszej kulturze niepokojàcych fantazmatów. Tym tropem
podà˝ajà te˝ inni artyÊci, jak Tomasz Kozak (np. jego Zmurzynienie),
Aleksandra Polisiewicz (np. praca Wartopia) czy, mieszkajàca w Holandii, Ewa Siwek (The Auschwitz Shop, 2003).

INTERPRETACJE

ROZDZIA¸ 5

Jak tworzyç sztuk´ po Auschwitz?
(Miejsce nieparzyste El˝biety Janickiej)
Mamy teraz czasy nostalgiczne, a fotografia czynnie nostalgi´ upowszechnia. Fotografia — to sztuka ˝a∏obna, schy∏kowa.
Fotografia to zarówno pseudoobecnoÊç, jak i Êwiadectwo nieobecnoÊci.
Susan Sontag, O fotografii
Ka˝de stworzenie obrazu wyrwane jest z niemo˝noÊci opisania rzeczywistoÊci.
Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko

Ten rozdzia∏ mo˝na rozpoczàç od zdania koƒczàcego ksià˝k´ Georges’a
Didi-Hubermana na temat fotografii ocala∏ych z Zag∏ady, tych „obrazów
mimo wszystko”, trzeba bowiem zapytaç o to, co po nich. „Problem obrazów znajduje si´ w samym sercu tego wielkiego zaburzenia czasu,
naszego »niepokoju w kulturze«. Nale˝a∏oby umieç widzieç w obrazach
to, z czego ocala∏y. Po to, by historia, uwolniona od czystej przesz∏oÊci
(tego absolutu, tej abstrakcji), pomog∏a nam otworzyç teraêniejszoÊç
czasu”1. Ale jaka jest ta teraêniejszoÊç czasu? Co ze sztukà po Zag∏adzie? Jak o niej mówiç wspó∏czeÊnie i za pomocà jakich Êrodków? Na
gruncie polskiej sztuki najbardziej radykalnà propozycj´ odpowiedzi
na te pytania daje El˝bieta Janicka2 w pracy Miejsce nieparzyste (pokazywanej 1.09–8.10.2006 roku w Galerii Atlas Sztuki w ¸odzi). Artystka
podejmuje problem reprezentacji Zag∏ady, wskazujàc zarazem, jak
trudno o znalezienie adekwatnych Êrodków wyrazu dla tego tematu.
Miejsce nieparzyste (2003–2004) to szeÊç kwadratowych fotografii
o wymiarach 127 × 127 cm, ukazujàcych bia∏e b∏yszczàce powierzchnie obwiedzione czarnymi ramkami z nadrukowanymi napisami: AGFA
oraz innymi numerycznymi informacjami producenta kliszy, jak numer
zdj´cia i oznaczenie Êwiat∏oczu∏oÊci filmu itp. Ze wzgl´du na te ramki
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Ilustracja 5. El˝bieta Janicka, Majdanek (02.07.2003), z cyklu: Miejsce nieparzyste, 2003–2004, dzi´ki uprzejmoÊci Artystki.

b´d´ interpretowaç te prace jako wypowiedê przede wszystkim na temat fotografii. Ka˝da z prac podpisana jest nazwà miejsc obozów zag∏ady, zaÊ przy ka˝dym z miejsc podane sà liczby: Majdanek (Majdanek): 360 000 (200 000), Be∏˝ec (Be∏˝ec): 600 000 (550 000), Sobibór
(Sobibór): 250 000 (250 000), Treblinka II (Treblinka II): 900 000
(900 000), Kulmhof am Ner (Che∏mno nad Nerem): 310 000 (300 000) oraz
Auschwitz II Birkenau (OÊwi´cim–Brzezinka): 1 100 000 (1 000 000). Te
informacje mówià o liczbie ofiar zamordowanych w obozach, a w nawiasach podane sà liczby ofiar odpowiadajàcych stworzonej przez hitlerowców definicji „˚yd”. Warstwa wizualna tych prac sprowadzona
jest do minimum, fotografie przedstawiajà bowiem powietrze, z tego
wzgl´du odczytywane sà jako prace o niemo˝noÊci przedstawienia,
o znikaniu i wymazywaniu Êladów3. Drugà cz´Êç ekspozycji Miejsce
nieparzyste tworzy∏a Komora Dêwi´kowa, w której odtwarzany by∏ p´tlowo trwajàcy 19 minut dêwi´k trzynastu ponadminutowych nagraƒ
dokonanych w tych miejscach. Ka˝dà sytuacj´ poprzedza∏ i zamyka∏
monotonny g∏os artystki: „Sobibór — próba pierwsza”, „Sobibór — koniec próby pierwszej”, „Sobibór — próba druga”, „Sobibór — koniec
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próby drugiej”, „Treblinka — próba trzecia”, „Treblinka — koniec próby
trzeciej” itd.
Tytu∏ ca∏oÊci odnosi si´ do potocznego skrótu, jakim okreÊlano
„miejsca w ∏awkach nieparzystych”, a wi´c „getto ∏awkowe” dla studentów ˝ydowskich ustanowione w 1937 roku przez wi´kszoÊç rektorów wy˝szych uczelni w Polsce (za zgodà ministra wyznaƒ religijnych
i oÊwiecenia publicznego) — w odpowiedzi na postulat M∏odzie˝y
Wszechpolskiej, sformu∏owany w 1923 roku. Uniwersytet Warszawski
dodatkowo znaczy∏ indeksy studentów pochodzenia ˝ydowskiego przy
u˝yciu piecz´ci niewielkich rozmiarów z napisem: „Miejsce w ∏awkach
nieparzystych” (inni studenci otrzymywali na indeksie piecz´ç: „Miejsce w ∏awkach parzystych”).
Praca El˝biety Janickiej, z∏o˝ona z tych poszczególnych elementów,
jakimi sà fotografie, dêwi´k, tytu∏, a tak˝e towarzyszàce jej komentarze, odsy∏a do problematyki pami´ci, jej wymazywania oraz zmusza do
pytaƒ o mo˝liwoÊç przedstawiania niewyra˝alnego (a wi´c Zag∏ady),
o nasze uwik∏anie w system z∏a (klisze AGF-y), ale te˝ o wspó∏czesnoÊç — czy to, co najbardziej przera˝a, jest wcià˝ realnym zagro˝eniem (pytanie o antysemityzm oraz mechanizmy wykluczania funkcjonujàce wczoraj i dziÊ).
Komentatorzy i recenzenci wskazujà, ˝e przede wszystkim sà to prace o pami´ci Zag∏ady: „Niepoj´tym piekle na ziemi stworzonym wolà
i r´kà cz∏owieka w imi´ pogardy i nienawiÊci do innego, nieprzekazywalnym ani s∏owami, ani obrazem”4; „Fotografie wystawy Miejsce nieparzyste odczytaç mo˝emy jako pytanie o pami´ç, o nasze reakcje na Zag∏ad´, a tak˝e o skutki owego zbiorowego, bolesnego doÊwiadczenia rozwa˝ane na poziomie psychologicznym i etycznym”5. Chc´ si´ jednak zastanowiç, czy rzeczywiÊcie pytanie o pami´ç jest najwa˝niejsze w pracy
Janickiej. Czy bia∏e, jakby puste przedstawienia mówià o niemo˝noÊci
wyobra˝enia sobie i przedstawienia zbrodni czy raczej o wymazaniu pami´ci Zag∏ady i zapomnieniu o niej? Mo˝e sà one metaforà bia∏ych plam
naszej pami´ci? Mo˝e bardziej wskazujà na naszà wyobraêni´, a mo˝e
chodzi te˝ o wskazanie na mechanizmy Zag∏ady? A mo˝e mówià przede
wszystkim o samej fotografii i o jej kompromitacji.
Po zapoznaniu si´ z tekstami krytycznymi na temat pracy Miejsce
nieparzyste (m.in. Eleonory Jedliƒskiej, Alicji Cichowicz, Rafa∏a Jakubowicza), a tak˝e z wypowiedziami samej autorki mo˝e zaskakiwaç kontrast ascetycznej formy tej pracy z iloÊcià znaczeƒ, które mo˝na z niej
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odczytaç. Dyskursy ramujàce t´ prac´ sà du˝o bardziej rozbudowane od
niej samej. Mo˝e si´ wydawaç, ˝e ta praca jest przeintelektualizowana,
zaÊ rama staje si´ tutaj czymÊ dominujàcym, jeÊli nie wr´cz przyt∏aczajàcym. Odwo∏ujàc si´ do schematu interpretacyjnego opracowanego przez
Erwina Panofsky’ego6, mo˝na zauwa˝yç, ˝e zredukowane zosta∏y tu warstwy preikonograficzna oraz ikonograficzna, na rzecz ikonologii, a wi´c
na rzecz ukrytych w pracy znaczeƒ, odniesieƒ do porzàdku kulturowego.
Ale to zderzenie minimalistycznej warstwy przedstawiajàcej (ikonografii) z bogatà warstwà semantycznà (czy w myÊl Panofsky’ego — warstwà
ikonologicznà) wydaje si´ znaczàce, zmusza nas do zastanowienia si´
— skàd bierze si´ w przypadku tej pracy ten swoisty przerost treÊci nad
formà.
To skomplikowane „rusztowanie”, które buduje artystka, by umo˝liwiç odczytanie pracy, wskazuje na problem, z którym próbuje ona sobie radziç, a zarazem, który jest jednym z zasadniczych problemów
„sztuki po Auschwitz” — jak mówiç o Zag∏adzie, u˝ywajàc j´zyka artystycznego?
Wielu historyków i interpretatorów, zastanawiajàc si´ nad problemem najnowszej historii oraz traumy II wojny Êwiatowej, przywo∏uje
s∏ynne s∏owa Theodora W. Adorna, ˝e „pisanie poezji po OÊwi´cimiu
jest barbarzyƒstwem”. Dominick LaCapra, analizujàc relacj´ mi´dzy
historià a psychoanalizà oraz pytajàc o pami´ç, wskazuje, ˝e uwaga
Adorna cz´sto przywo∏ywana jest w mylnym rozumieniu. Nie mo˝na jej
bowiem traktowaç jako Verbot (zakaz), lecz jako stwierdzenie, jak trudno o wiarygodnà twórczoÊç i odnow´ w sytuacji pourazowej. Powiada
dalej LaCapra: „lepiej tak˝e odnosiç jà do roli wyobraêni oraz wzajemnego oddzia∏ywania wyobraêni i pami´ci, ani˝eli do poezji w sensie
ogólnym lub szczególnym”7. Nie chodzi wi´c o to, ˝e wypowiedê o Zag∏adzie w sensie artystycznym jest niemo˝liwa czy te˝ z góry skazana
na niepowodzenie w sensie etycznym. Chodzi raczej o przeszkody i wyzwania, „z którymi musieli poradziç sobie artyÊci, uzupe∏niajàc dokument bardziej »artystycznym« podejÊciem do Szoah”8. LaCapra podkreÊla równie˝ wag´ artystycznego podejÊcia dla uj´cia problemu pami´ci
w kontekÊcie psychoanalitycznym: „Refleksje te pokazujà tak˝e koniecznoÊç krytycznej pracy nad pami´cià w nadziei na odnow´ mo˝liwoÊci
wyobraêni i ponowne otwarcie kwestii przysz∏oÊci — koniecznoÊç, która ustanawia szczególnie bliski, prowokacyjny i oparty na wzajemnym
kwestionowaniu si´ zwiàzek sztuki z historià”9.
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Problem przedstawiania Zag∏ady rozwa˝a równie˝ Frank Ankersmit, wskazujàc na znaczàcy fakt, ˝e nagle, po oko∏o pi´çdziesi´ciu latach, Zag∏ada zyska∏a centralne miejsce w teorii historii. Autor wià˝e
to ze zwrotem lingwistycznym w historii i wskazuje, ˝e ze wszystkich
wydarzeƒ w ca∏ej historii ludzkoÊci Zag∏ada „najgorzej znosi ukrycie
za zas∏onà tekstu i j´zyka”10. Chodzi przede wszystkim o to, ˝e Zag∏ada
stawia nas w obliczu granic przedstawienia, gdy˝ j´zyk mo˝e przys∏oniç nam wydarzenie, a tak˝e mo˝e je w jakimÊ sensie „oswoiç”, „udomowiç”, a to, co mo˝e zostaç zagubione w przedstawieniu, to wymiar
doÊwiadczenia. Dlatego te˝ Ankersmit postuluje, aby j´zyk u˝ywany do
mówienia o Zag∏adzie przyjmowa∏ form´ Êwiadectwa: „Czy˝ to nie
w Êwiadectwie tych, którzy prze˝yli, mo˝emy najbardziej zbli˝yç si´
do nienazwanej grozy K.Z. (obozów koncentracyjnych)?”11. Âwiadectwo, czyli, jak pisa∏a Shoshana Felman, powierzanie siebie i swojej
narracji innym12, wykracza poza ograniczenia j´zyka narracji, jakim
zazwyczaj pos∏ugujà si´ historycy, a wi´c j´zyka, w którym bezosobowy, intersubiektywny g∏os zwraca si´ w stron´ bezosobowej, intersubiektywnej publicznoÊci. Âwiadectwo zaÊ ma charakter indywidualny,
nie pozwalajàc nam na oboj´tnoÊç. Tylko poprzez Êwiadectwo, powiada
Ankersmit, mo˝na „przeciwstawiç si´ nieugi´temu prawu dyktujàcemu
granice przedstawienia”13.
Wiemy jednak od Giorgio Agambena, jak trudno o to Êwiadectwo,
w które wpisane powinny byç i niemo˝noÊç mówienia, i zaprzeczenie
cz∏owiekowi, i upodlenie Êmierci. Chodzi wi´c o dewaluacj´ znaczeƒ:
˝ycia i Êmierci, godnoÊci i niegodnoÊci. „Wszelako to w∏aÊnie w szczelinie mi´dzy nimi kryje si´ prawdziwa tajemnica Auschwitz — muzu∏man »jàdro obozu«, ten, którego »nikt nie chce oglàdaç na w∏asne
oczy«, ten, który wpisuje w ka˝de Êwiadectwo pewnà luk´ — istota
pozbawiona w∏asnego i w∏aÊciwego miejsca”14. El˝bieta Janicka
w swojej pracy nie si´ga do Êwiadectw, nie próbuje przekazaç g∏osu
tych, którzy prze˝yli, szuka raczej Êladów tych, którzy umarli. I zastanawia si´ w∏aÊnie nad granicami przedstawienia.
Mo˝na zaryzykowaç tez´, ˝e pytanie Theodora W. Adorna, jak pisaç
sztuk´ po OÊwi´cimiu, jest pre-tekstem pracy Janickiej. Interpretatorzy Miejsca nieparzystego, przywo∏ujàc myÊl Adorna, pytajà: „Czy
sztuka jest w ogóle stosowna w obliczu tak niewyobra˝alnej katastrofy?”. Komentujàcy t´ prac´ Rafa∏ Jakubowicz, odpowiada na tak postawione pytanie twierdzàco: „Tylko sztuka daje szans´ — nik∏à, co praw163

da, ale jednak — na przezwyci´˝enie traumy. A jeÊli nie »przezwyci´˝enie« — to przynajmniej takie doznanie doÊwiadczenia przesz∏oÊci, które wywo∏ujàc nostalgi´ i melancholi´, sublimuje ból w prze˝ycie”15.
Jednak dojmujàcym poczuciem, które nas ogarnia wobec Zag∏ady, jest
bezradnoÊç i niemo˝noÊç znalezienia odpowiednich s∏ów16.

Historia Miejsca nieparzystego
El˝bieta Janicka wskazuje, ˝e praca Miejsce nieparzyste powsta∏a
w∏aÊnie z poczucia bezradnoÊci. Mówi o potrzebie uporania si´ z tym
tematem, gdy˝ Zag∏ada oddzia∏uje na naszà to˝samoÊç. Artystka powiada: „wszystkie [te miejsca], bez wyjàtku znajdujà si´ w powojennych granicach kraju, w którym si´ urodzi∏am. Choç nikt mnie nie pyta∏
o zdanie”17. W dodatku Êlady cz´Êci tych miejsc zosta∏y zatarte — fizycznie przez samych nazistów oraz znikajàc na d∏ugi czas z naszej
zbiorowej ÊwiadomoÊci. JeÊli chodzi o OÊwi´cim-Brzezink´ oraz Majdanek, które przetrwa∏y do wyzwolenia, zachowano w nich Êlady obo-

Ilustracja 6. El˝bieta Janicka, Auschwitz II Birkenau (24.08.2004) z cyklu Miejsce
nieparzyste, 2003–2004, dzi´ki uprzejmoÊci Artystki.
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zowego ˝ycia i Êmierci, przekszta∏cajàc je w miejsca pami´ci. Inaczej
jednak sta∏o si´ w Che∏mnie nad Nerem, Be∏˝cu, Sobiborze i Treblince,
gdzie znajdowa∏y si´ obozy natychmiastowej Êmierci, które po wype∏nieniu swych zadaƒ zosta∏y przez Niemców zniszczone. Do∏o˝yli oni
wszelkich staraƒ, aby nie pozosta∏y tam ˝adne Êlady pope∏nionej
zbrodni18.
Powstaje pytanie, jak radziç sobie z bolesnà ÊwiadomoÊcià tych
miejsc. Krzysztof Cichoƒ przeprowadzajàcy wywiad z Janickà, wskazuje na dwa sposoby radzenia sobie z Zag∏adà, z jednej strony dyskurs
artystyczny, a z drugiej historyczno-archiwistyczny. Artystka stara si´
si´gaç do obydwu tych dyskursów: „Bo lepiej zostaç z czymÊ — z czymkolwiek — ni˝ z niczym. Lepiej póêno — za póêno — ni˝ wcale. Tak. To
jest sposób, czy raczej próba, radzenia sobie tu i teraz ze sprawà Zag∏ady. I ze sprawà Zag∏ady w∏aÊnie sobie nie radz´”19. Mo˝na przywo∏aç
tu, za Giorgio Agambenem s∏owa Hannah Arendt wypowiedziane w odniesieniu do zbrodni, jakie pope∏niono w obozach: „wydarzy∏o si´ coÊ,
z czym my wszyscy nie potrafimy sobie poradziç”20. Mamy tu do czynienia z resentymentem, który, jak pisze w odwo∏aniu do Nietzschego,
Agamben, „rodzi si´ z niemo˝noÊci przyj´cia przez wol´ faktu, ˝e coÊ
si´ wydarzy∏o, z jej niezdolnoÊci do pogodzenia si´ z czasem i w∏aÊciwym mu »tak by∏o«”21. Mo˝e wi´c wszelkie próby poradzenia sobie
z tà ÊwiadomoÊcià skazane sà na niepowodzenie?
El˝bieta Janicka wskazuje, ˝e to, co powoduje w niej najwi´kszy
niepokój, to brak „sarkofagu” i to o jego potrzebie mówi we wspomnianym wywiadzie: „JesteÊmy skonfrontowani z problemem niepochowania i niemo˝noÊci wyprawienia pochówku. Problem ten ma wymiar zarówno symboliczny, jak fizyczny — by nie rzec fizjologiczny. Nie ma
pogrzebu bez, tak czy inaczej rozumianego, sarkofagu. — »Sarkofag«
znaczy po grecku mi´so˝erny — którego funkcja polega na poch∏anianiu doczesnych szczàtków i wy∏anianiu duchowego wizerunku zmar∏ego. W najwi´kszym skrócie mo˝na powiedzieç, ˝e pogrzeb to sarkofag.
Tu [na terenie dawnych obozów zag∏ady — IK] sarkofag nie wchodzi
w rachub´, chyba ˝e to my jesteÊmy sarkofagami — absorbujàcymi te
szczàtki zewszàd i na ró˝ne sposoby”22.
Artystka powiada, ˝e bodêcem do stworzenia pracy by∏o zderzenie
wyobra˝eƒ o miejscach Zag∏ady ze spokojem, który tam panuje: „cz∏owiek rusza w podró˝ wype∏niony po brzegi obrazami — na przyk∏ad ziemi wymiotujàcej trupami w rozk∏adzie. Obóz w Be∏˝cu po∏o˝ony by∏ na
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wzniesieniu, wi´c to spuchni´te, gnijàce, Êmierdzàce i ociekajàce cieczami mi´so zsuwa∏o si´ po zboczu. Te do∏y si´ tak w∏aÊnie przelewa∏y. S∏owem, robi∏o si´ coÊ, co jeden z SS-manów okreÊli∏ jako »straszny ba∏agan«. Równie˝ jednak tam, gdzie zamiast strasznego ba∏aganu panowa∏
straszny porzàdek, trwa∏o przemys∏owe przerabianie ludzi oznaczonych
szeÊcioramiennà gwiazdà na trupy, nast´pnie zaÊ toczy∏a si´ za˝arta
walka z wyprodukowanymi trupami. Wyciàganie z samochodów czy
z komór — r´kami albo hakami — rozràbywanie, dêwiganie, ciàgni´cie
i upychanie w do∏ach albo od razu palenie. Psujàce si´ i zapychajàce
krematoria o zawsze niewystarczajàcej mocy przerobowej. M∏ynki do
mielenia koÊci, które te˝ nie by∏y doskona∏e, bo nie me∏∏y tak znowu na
zupe∏ny proch i py∏. Tam, gdzie cia∏a zakopywano w ziemi, odkopywano
je i wydobywano na powrót po up∏ywie miesi´cy. Znowu dêwigano, ciàgni´to — mimo odpadajàcych koƒczyn i g∏ów — upychano na stosach
i palono na tak zwanym Êwie˝ym powietrzu. Spalone szczàtki mielono.
No wi´c dociera cz∏owiek na miejsce, a tam jest… Sà zio∏a i kwiaty.
Grzyby, jagody, je˝yny, maliny, poziomki, motyle i ptaki, pszczo∏y
i Êwierszcze. Zaskroƒce wygrzewajàce si´ leniwie na s∏oƒcu. Opadajàce
lub wstajàce mg∏y. Balsamiczne aromaty. Czyste niebo albo niebo
z chmurami. S∏oƒce i ksi´˝yc, planety i gwiazdy. Zieleƒ, zieleƒ i zieleƒ.
To sà miejsca pi´kne, dobre, bezpieczne — figury raju po prostu. I komunikat jest jeden: »Nic si´ nie sta∏o. Wszystko w porzàdku«. OczywiÊcie
dopóty, dopóki cz∏owiekowi nie wejdzie w cia∏o drzazga z ludzkiej koÊci.
Przywioz∏am coÊ takiego z Lasu Rzuchowskiego, czyli z Kulmhof am Ner
— niechcàcy, w skarpetce. Przywioz∏am i odwioz∏am z powrotem — na
miejsce”23. To, co powoduje najwi´kszy niepokój artystki, to zderzenia
pi´kna i spokoju przyrody ze ÊwiadomoÊcià dotyczàcà „fabrykowania
trupów”, które odbywa∏o si´ w tych miejscach. Przywo∏any ju˝ tutaj
Giorgio Agamben powiada, ˝e jednym z kluczowych problemów zwiàzanych z Zag∏adà, zasadniczym problemem etycznym, przed jakim stajemy
po Auschwitz, jest poni˝enie i upodlenie Êmierci24. Zgon sprowadzony do
seryjnej produkcji, cz∏owiek sprowadzony do bycia martwym za ˝ycia
(bo taki w zasadzie by∏ status muzu∏manów) to wszystko zachwia∏o relacje mi´dzy ˝yciem a Êmiercià: „tam, gdzie Êmierç by∏a »trywialna, biurokratyczna i codzienna«, zarówno Êmierç jak umieranie, zarówno umieranie jak jego sposoby, zarówno Êmierç jak fabrykowanie trupów stajà si´
od siebie nieodró˝nialne”25.
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Powietrze jako Êlad
Brak godziwego pochówku i jednoczeÊnie brak Êladów dawnych zbrodni sà tym, co wywo∏a∏o najwi´kszy niepokój artystki. Badacze pami´ci
Zag∏ady wskazujà, ˝e to w∏aÊnie ze wzgl´du na brak pochówku wcià˝
doÊwiadczamy traumy, cierpiàc na posttraumatyczny syndrom26. Dlatego te˝ propozycja artystki tworzenia sztuki po OÊwi´cimiu wpisuje si´
w histori´ traumatycznà. W przeciwieƒstwie do normalnej historii,
która mo˝e zostaç przez nas przyswojona i wch∏oni´ta, historia traumatyczna istnieje w nas jako cia∏o obce, „którego nie sposób ani zasymilowaç, ani si´ pozbyç”27.
El˝bieta Janicka opowiada w wywiadzie, jak podczas podró˝y do
miejsc Zag∏ady zda∏a sobie spraw´ z tego, ˝e tym najwa˝niejszym Êladem
jest samo powietrze: „W powietrzu krà˝à popio∏y. My tym powietrzem
oddychamy. A wiatr, chmury, deszcz? Popio∏y sà w ziemi, w rzekach, na
∏àkach i w lasach — poddawane nieprzerwanemu recyklingowi, w którym uczestniczymy, nie ruszajàc si´ z miejsca zamieszkania, kupujàc
w osiedlowym spo˝ywczym ser ˝ó∏ty ze spó∏dzielni mleczarskiej w Kosowie Lackim, miód z tamtych terenów czy sos tatarski z Wizny. Bo tam
si´ pasà zwierz´ta. W Treblince stojà przy drodze ˝ó∏te, trójkàtne znaki
drogowe z krowà. Znak z krowà obok znaku »Treblinka«”28. Artystka
wskazuje, ˝e gdy rozpocz´∏a swoje podró˝e do dawnych obozów zag∏ady
(2003–2004), nie mia∏a jeszcze pomys∏u na ˝adnà sztuk´, a wr´cz za∏o˝y∏a z góry, ˝e daje sobie ze sztukà spokój, jednak z tych przemyÊleƒ na temat krà˝àcych w powietrzu popio∏ów zrodzi∏ si´ pomys∏, aby sfotografowaç samo powietrze. Jak powiada wzi´∏o si´ to „z patrzenia, s∏uchania,
wàchania, oddychania… i jedzenia”. Ale te˝ zda∏a sobie spraw´ z tego, ˝e
w tekstach o Zag∏adzie cz´sto wyst´puje w∏aÊnie powietrze pe∏ne popio∏ów — u Jastruna, Suckewera, Irit Amiel, Darowskiego, Grynberga i Celana. Popio∏y naprowadzajà na znaczenia Êmierci, nicoÊci, nie-istnienia29.
Jak pisze Geoffrey H. Hartman: „Popió∏, w dos∏ownym sensie pokrywajàcy ˝ydowskie istnienia, z którego wydobywamy ˝ywotne i budzàce litoÊç
obrazy lub kulturowe i religijne artefakty, (…) zanieczyszcza bardziej ni˝
py∏, pod którym zakopana zosta∏a tysiàcletnia Troja lub Pompeje, zmienione przez kataklizm przyrody w kamieƒ”30. Te popio∏y sà niewidoczne,
ale wcià˝ wywo∏ujà mroczne wspomnienia.
Artystka, zastanawiajàc si´ nad ich materialnà obecnoÊcià, stwierdzi∏a, ˝e w gruncie rzeczy popio∏y krà˝à w powietrzu i dlatego posta167

nowi∏a sfotografowaç powietrze. Okaza∏o si´ to zadaniem nie∏atwym,
chodzi∏o bowiem w∏aÊnie o powietrze, a nie na przyk∏ad obraz nieba.
O wykonaniu zdj´ç Janicka mówi tak: „Przysz∏o mi jednak do g∏owy,
˝e — otwierajàc migawk´ na d∏u˝ej — mo˝na tego powietrza ca∏kiem
sporo na∏apaç do wn´trza aparatu i ono si´ jakoÊ na kliszy odciÊnie.
Chcia∏am uzyskaç taki odcisk. Nie zastanawia∏am si´ specjalnie, jak to
b´dzie wyglàda∏o”31. Ten zamiar mo˝na zrozumieç w kontekÊcie s∏ów
Susan Sontag, ˝e zdj´cie to nie tylko obraz, interpretacja rzeczywistoÊci, ale równie˝ Êlad, „coÊ odbitego bezpoÊrednio ze Êwiata, niczym odcisk stopy albo maska poÊmiertna”32.
Ale czy powietrze mo˝na w ogóle sfotografowaç, inaczej mówiàc,
czy mo˝na utrwaliç Êlad powietrza (powietrza b´dàcego zarazem Êladem)? Powietrze jest mieszaninà gazów (przede wszystkim azotu i tlenu) stanowiàcà atmosfer´ ziemskà, zawierajàcà w zale˝noÊci od warunków otoczenia ró˝nà iloÊç pary wodnej. Powietrze jest przezroczyste i to stanowi podstawowà trudnoÊç w jego przedstawieniu. Rudolf
Arnheim w Sztuce i percepcji wzrokowej wyró˝nia przezroczystoÊç fizycznà i postrze˝eniowà: „Fizycznie przezroczystoÊç istnieje wtedy,
kiedy powierzchnia zakrywajàca przepuszcza doÊç Êwiat∏a, by widaç
by∏o znajdujàcy si´ za nià wzór. Pod wzgl´dem fizycznym przezroczyste b´dà welony, sieci, mg∏a. Ale przezroczystoÊç fizyczna wcale nie
gwarantuje przezroczystoÊci postrze˝eniowej”33. I dlatego, jak wskazuje Arnheim, na obrazie nie dostrze˝emy ˝adnej przezroczystej warstwy, jeÊli malarz równo rozprowadzi werniks. „Stàd wniosek, ˝e jeÊli
kszta∏t powierzchni fizycznie przezroczystej pokrywa si´ z kszta∏tem
t∏a, ˝adnej przezroczystoÊci nie widaç. Nie zauwa˝amy te˝ przezroczystoÊci, kiedy kawa∏ek przezroczystego materia∏u spoczywa na jednorodnym tle”34. I wydaje si´, ˝e w∏aÊnie z takà sytuacjà mamy do czynienia w fotografiach z cyklu Miejsce nieparzyste. Nie mo˝emy zobaczyç przezroczystoÊci powietrza, bo wydaje si´, ˝e nie mo˝emy zobaczyç samego powietrza. Widzimy jedynie powietrze bardzo zag´szczone, np. w formie g´stej mg∏y. G´sta mg∏a powoduje jednak, ˝e nie mo˝emy dostrzec rzeczywistoÊci, którà skrywa. Stajemy si´ w takiej sytuacji „oÊlepieni”, nie widzàc tego, co znajome, nie widzàc drogi, znajomych kszta∏tów, zaÊ rzeczywistoÊç pogrà˝a si´ w niewidzialnoÊci.
Z podobnym „oÊlepieniem” mamy do czynienia w przypadku tych prac.
Mogà si´ one równie˝ kojarzyç z fotografiami przeÊwietlonymi tak bardzo, ˝e niemo˝liwe wydaje si´ zobaczenie jakiegokolwiek kszta∏tu, któ168

ry móg∏ zostaç utrwalony na kliszy. Bo w gruncie rzeczy to na∏apanie
do Êrodku aparatu du˝ej iloÊci powietrza by∏o na∏apaniem do niego
Êwiat∏a. Te dwa sposoby odczytania schodzà si´ ze sobà, bo tak˝e bardzo jasne Êwiat∏o jest tym, co oÊlepia i zaburza naszà normalnà percepcj´ rzeczywistoÊci. Dochodzimy tutaj równie˝ do istoty samej fotografii, która uwa˝ana jest za obraz powstajàcy przede wszystkim przy
u˝yciu Êwiat∏a35, ale z drugiej strony zdj´cia te przeczà innemu podstawowemu zadaniu fotografii, gdy˝ uwa˝a si´ te˝, ˝e ka˝da fotografia
jest fragmentem Êwiata (tudzie˝ jego odbiciem). Oznacza to, ˝e „nie
wiemy, jak reagowaç na zdj´cie (…), dopóki nie dowiemy si´, jaki jest
to fragment Êwiata”36. W tym sensie prace te wydajà si´ mieç na celu
wyrwanie nas ze zwyczajnych, utartych sposobów widzenia, a wr´cz
zanegowanie wizualnej percepcji rzeczywistoÊci, „oÊlepienie” nas po
to, by zwróciç uwag´ na to, co pod tà zwyczajowà warstwà jest ukryte, albo byÊmy zwrócili uwag´ na to, co nosimy we w∏asnej wyobraêni
— z czym kojarzà si´ nam obozy Zag∏ady i co mówià nam liczby pomordowanych ofiar. Bo przecie˝ przytoczone powy˝ej s∏owa artystki
o przemys∏owym fabrykowaniu trupów sà równie˝ obrazami, obrazami,

Ilustracja 7. El˝bieta Janicka, Sobibór (04.07.2003) z cyklu Miejsce nieparzyste,
2003–2004, dzi´ki uprzejmoÊci Artystki.
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które znajdujà si´ w wyobraêni artystki. Obraz nie jest bowiem wy∏àcznie zwiàzany z widzialnoÊcià, mo˝e te˝ zawieraç si´ wy∏àcznie
w s∏owach. „WidzialnoÊç pozwala si´ porzàdkowaç przez znaczàce tropy, j´zyk zaÊ tworzy widzialnoÊç, która mo˝e oÊlepiaç” — powiada
Ranciere37.
Bioràc pod uwag´ warstw´ wizualnà pracy Miejsce nieparzyste, nie
wynika wi´c z niej to, ˝e ukazane zosta∏o tu powietrze. JeÊli przyjmujemy, ˝e sà to fotografie powietrza, to musimy zawierzyç komentarzom
artystki, a nie temu, co widzimy. Co wi´cej, musimy uwierzyç w to, ˝e
artystka wykona∏a je faktycznie w by∏ych obozach Zag∏ady, bo przecie˝
nasuwa si´ nieuchronna konstatacja, ˝e powietrze wsz´dzie jest takie
samo i ˝e równie dobrze mog∏a je sfotografowaç w Warszawie, ¸odzi
czy Londynie. Gdziekolwiek… Pisa∏am ju˝ wczeÊniej, ˝e to wszystko,
co otacza prace El˝biety Janickiej — tytu∏y, podpisy, komentarze — jest
niczym rusztowanie czy te˝ rama, poprzez którà budowane sà znaczenia tej pracy. Ale zarazem chodzi te˝ o zbudowanie zaufania. W dobie,
gdy ka˝dy obraz mo˝e byç symulacjà, artystka namawia nas do tego,
byÊmy jej zaufali, zawierzyli, ˝e sfotografowa∏a ona w∏aÊnie powietrze
nad obozami zag∏ady. Mo˝e kryje si´ tu równie˝ pytanie o to, czy wzajemne zaufanie jest w ogóle mo˝liwe w epoce po Zag∏adzie.

Medium
Warto zatrzymaç si´ d∏u˝ej nad problemem samego medium, przyjrzeç
si´ warstwie formalnej tej pracy, zapytaç o jej kontekst artystyczny,
a tak˝e zastanowiç si´ nad samym problemem przedstawienia.
Jednym z nauczycieli i artystów szczególnie wa˝nych dla El˝biety
Janickiej by∏ Zbigniew D∏ubak (1921–2005), który w swojej sztuce
prowadzi∏ poszukiwanie „istoty bycia”. Tworzone przez niego równolegle malarstwo i fotografia ujawnia∏y zainteresowanie specyfikà medium. Oprócz badania sposobów budowy obrazu, artysta ten szczególnà uwag´ skupia∏ na problematyce znaku, m.in. na przebiegu procesu
znakowania, morfologii znaku i procesach de- i rekontekstualizacji.
W obrazach z cyklu Asymetrie Êwiata z 1991 roku, w którym artysta
nawiàza∏ mi´dzy innymi do obrazów Malewicza i Ada Reinhardta, pojawi∏ si´ problem nieprzystawalnoÊci idei i jej wyrazu w sztuce38. Zarówno w przypadku malarstwa, jak i fotografii dà˝y∏ on do minimaliza170

cji Êrodków wyrazu. JeÊli zaÊ chodzi o fotografi´, artysta przyznawa∏
w jednym z wywiadów, ˝e zale˝a∏o mu na tym, aby w zdj´ciach zanotowana by∏a obecnoÊç aparatu fotograficznego39. D∏ubak mówi∏ równie˝: „fotografia ma pewien specjalny obszar, na którym si´ mo˝e znaleêç w∏aÊnie jako fotografia. Nie musi naÊladowaç niczego — jest po
prostu czystà pracà aparatu fotograficznego, czystà pracà uk∏adu
optycznego, pewnej geometrii przestrzennej”40. Warto jednak zauwa˝yç coÊ, co wymyka si´ uwadze w tych analizach, minimalistyczne prace D∏ubaka ∏àczone przez badaczy jedynie z eksperymentami formalnymi wydajà si´ ÊciÊle zwiàzane z doÊwiadczeniami wojennymi artysty,
o czym pisa∏am w poprzednim rozdziale w odniesieniu do cyklu fotografii z 1948 roku. Problem pomijany przez badaczy, a byç mo˝e zbyt
wa˝ny i zbyt trudny dla artysty do wys∏owienia i t∏umaczenia na poziomie dyskursywnym, wraca wi´c niejako w pracach El˝biety Janickiej. Ale ona, jak D∏ubak, równie˝ skupia si´ przede wszystkim na badaniach mo˝liwoÊci j´zyka (tu: fotografii).
Artystka u˝ywa jako medium fotografii analogowej. Jest to medium,
które, wed∏ug niej, daje najlepszy kontakt z materialnoÊcià. Ale zarazem jest to medium „samodzielne”. Artystka powiada: „Fascynowa∏a
mnie zawsze autonomia medium. Mo˝liwoÊç puszczenia medium zupe∏nie samopas, bo tym jest przecie˝ fotografowanie bez patrzenia
w obiektyw i bez Êwiat∏omierza”41.
I choç Janicka odcina si´ od poj´cia „fotografia abstrakcyjna”, nietrudno jednak znaleêç analogie mi´dzy jej pracami a pracami wspó∏czesnych fotografów, którzy pos∏ugujà si´ fotografià abstrakcyjnà, albo te˝
operujà tak daleko idàcà niejednoznacznoÊcià, ˝e trudno odczytaç to, co
zdj´cia te ukazujà. Przywo∏aç mo˝na tu m.in. fotografie Laurenta Bergesa (2005) ukazujàce zbli˝enia ró˝nych powierzchni (m.in. bia∏ych Êcian
czy wyk∏adziny pod∏ogowej), zdj´cia Andreasa Gursky’ego ukazujàce
np. oÊwietlenie w siedzibie PCF w Pary˝u czy widok autostrad z lotu
ptaka (Bahrain 1, 2003). Te ostatnie prace przypominajà malarstwo
abstrakcyjne. Gursky’ego interesuje formalna, schematyczna reprezentacja rzeczywistoÊci — abstrakcyjne wzory, które ukrywa nasze otoczenie. Podobnie dzieje si´ w przypadku fotografii wykonanych przez
Niemca Volfganga Tillmansa z cyklu Freischwimmer z 2003 roku, ukazujàcych mi´dzy innymi byç mo˝e smugi krwi, fragmenty musku∏ów
bàdê podkolorowane smugi dymu42. Pod wzgl´dem formalnym praca
Janickiej jest bardzo bliska serii fotografii Black and White Liz Desche171

nes z lat 2002–2003. Te zdj´cia równie˝ ukazujà jedynie pozytywy klisz
fotograficznych z oznaczeniami firmy (np. Kodak), numeru klatki itd.
Wewn´trzne pola obrazów sà ca∏kowicie bia∏e, nic nie przedstawiajà.
Badacze wywodzà fotografi´ abstrakcyjnà z fotografii konkretnej, fotografia abstrakcyjna jest najcz´Êciej fotografià pozbawionà obiektu reprezentacji, zanegowane jest w niej przedstawienie, natomiast bardzo
cz´sto wydobywana jest fotograficzna struktura obrazu43. Susan Sontag
pisa∏a, ˝e abstrakcyjne dà˝enia w fotografii sà zemstà malarstwa,
a przynajmniej Êwiadczà o sile jego wp∏ywów. „Fotografia bowiem, inaczej ni˝ malarstwo, z natury nie mo˝e nigdy ca∏kowicie wykroczyç poza
swój temat. Nie mo˝e te˝ nigdy wykroczyç poza to, co widzialne, co
w pewnym sensie jest ostatecznym celem malarstwa modernistycznego”44. Sontag zak∏ada∏a wi´c, ˝e fotografia nie mo˝e dotrzeç do swoich
granic, jak malarstwo, za którego symbolicznà granic´ zwyk∏o si´ uwa˝aç obrazy Malewicza, takie jak Czarny kwadrat na bia∏ym tle czy Bia∏e na bia∏ym. Wed∏ug tego myÊlenia fotografia nie mog∏aby mówiç sama
o sobie ani podwa˝yç swojego istnienia. Mo˝na si´ jednak˝e zastanawiaç, czy coÊ takiego nie dzieje si´ w Miejscu nieparzystym.
Mo˝na te prace interpretowaç w kontekÊcie zaprzeczenia dialektycznoÊci obrazu, bo w pierwszym momencie wydaje si´, ˝e nie przekazujà one historii (tu: w sensie fabu∏y), ale jedynie surowà zmys∏owà
obecnoÊç. Prace Janickiej, zrywajàc z funkcjà przedstawiania (albo
czyniàc wieloznacznà relacj´ mi´dzy przedstawieniem a przedstawianà rzeczywistoÊcià), przeczà tym samym przekonaniu Rolanda Barthesa, ˝e do fotograficznego przedstawienia zawsze przylega przedmiot
odniesienia, „˝e fajka jest zawsze fajkà bezdyskusyjnie”45. Ponadto fotografie te ka˝à zapytaç o sens innych stwierdzeƒ Barthesa z jego
ksià˝ki Âwiat∏o obrazu — czy faktycznie jest tak, jak pisa∏, ˝e w fotografii mamy zawsze do czynienia z obrazem powierzchownym, który
nie jest w stanie oddaç „istoty rzeczy”, czy nie mo˝emy wniknàç poprzez fotografi´ pod powierzchni´ rzeczywistoÊci? Janicka zaprzecza
temu podzia∏owi na powierzchni´ i „istot´ rzeczy”, powietrze w jej fotografiach jest swoistym uniwersum, które kryje w sobie najwa˝niejsze
problemy i pytania. Jest tym, co unosi si´ nad obozami zag∏ady, substancjà, w której krà˝à prochy zamordowanych, a zarazem jest tym, co
nas otacza i czym oddychamy (ale to nie wynika z warstwy wizualnej,
tylko z naszej wiedzy, ale przecie˝ nie ma „powierzchni bez s∏ów, bez
»interpretacji«, które czynià z niej obraz”46). Ponadto nie ma tu ˝adne172

go przedstawienia, nie ma podzia∏u na figur´ i t∏o, nie ma ˝adnego
punctum, jest jedynie „rama”, która kieruje nas na znaczenie medium.
Nie mo˝na zapominaç o tym, na co wskaza∏ Georges Didi-Huberman,
˝e „cz´sto b∏´dnie uznaje si´, ˝e coÊ nie posiada ˝adnej wartoÊci informacyjnej, na przyk∏ad czarna ramka”47. Bez konturujàcych te fotografie ramek — odczytanie ich jako przedstawienia by∏oby jeszcze trudniejsze. Wynika to z psychologii widzenia — obwiedzenie jakiegoÊ
obszaru konturem powoduje przyciàgni´cie naszej uwagi, a co wi´cej,
w porównaniu z terenem na zewnàtrz — obszar obj´ty konturem wydaje si´ bardziej „g´sty”, „spoisty” i stawia wi´kszy opór48. Dlatego
mo˝emy mieç wra˝enie, ˝e powietrze przedstawione na tych fotografiach (które, jak zosta∏o powiedziane, samo w sobie jest przezroczyste)
zosta∏o tutaj w nienaturalny sposób „zag´szczone”. Potwierdzajà takie
odczytanie wspomniane ju˝ s∏owa artystki o wykonaniu tych zdj´ç
przez pozostawienie migawki otwartej na d∏u˝ej i nabraniu w ten sposób wi´kszej iloÊci powietrza do Êrodka aparatu. Mo˝na te˝ powiedzieç, ˝e dzi´ki czarnym ramkom przedstawienia te nabierajà g∏´bi.
Zresztà, jak twierdzi Rudolf Arnheim, nie istnieje naprawd´ p∏aski,
dwuwymiarowy obraz, gdy˝ widzimy ka˝dy obraz ca∏oÊciowo i nawet
jeden punkt, jedna kreska, a w tym przypadku rama, które ró˝nicujà
ten obraz pod wzgl´dem kolorystycznym — stwarzajà ju˝ wra˝enie
g∏´bi49. Tutaj efekt jest niezwykle silny — poprzez skontrastowanie
bia∏ej powierzchni fotografii z czarnà ramkà fotograficznej kliszy. Te
ramki wprowadzajà istotne zaburzenia, to one sà miejscem powstawania znaczeƒ, powodujà, ˝e omawiane fotografie nie sà jedynie tylko
tym, co Jacques Ranciere okreÊli∏, odwo∏ujàc si´ do Barthesa, jako surowà obecnoÊç zmys∏owà, ale sà równie˝ „dyskursem szyfrujàcym
pewnà histori´”50.

Rama
Ramki sà tutaj bardzo silnym wizualnym akcentem, dlatego nasza
uwaga kieruje si´ na to, co dzieje si´ w ich obr´bie: odczytujemy zapisane na ramkach napisy i cyfry, widzimy te˝, ˝e w niektórych przedstawieniach fragmenty ramek sà zamazane. Na przyk∏ad w przedstawieniu Kulmhof am Ner ramka staje si´ zamazana w okolicy naro˝ni173

Ilustracja 8. El˝bieta Janicka, Majdanek (2.07.2003), z cyklu: Miejsce nieparzyste, 2003–2004, dzi´ki uprzejmoÊci Artystki.

Ilustracja 9. El˝bieta Janicka, Kulmhof am Ner (31.08.2004), z cyklu Miejsce nieparzyste, 2003–2004, dzi´ki uprzejmoÊci Artystki.
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ków, a tak˝e w cz´Êci Êrodkowej po lewej stronie, niewyraêne sà te˝
znajdujàce si´ po lewej stronie napisy. Te miejsca sprawiajà takie wra˝enie, jakby powietrze ze Êrodka przedstawienia zacz´∏o „wylewaç
si´” na obszar ramy. Z kolei w przedstawieniu Majdanek zamazana
jest zewn´trzna kraw´dê prawej ramki tak, ˝e niewidoczna jest cz´Êç
ze znajdujàcymi si´ tam napisami. Zamazaniu uleg∏ te˝ fragment dolnej ramki, zaÊ zaistnia∏e zniekszta∏cenia przypominajà obraz na kliszy
rentgenowskiej.
Rama to bardzo istotne miejsce w interpretacjach dekonstrukcjonistów czy intertekstualistów, dla których dyskurs ramy (in. parergon)
to dyskurs oplatajàcych dzie∏o znaczeƒ. Mo˝na zauwa˝yç, ˝e nie tylko
dzie∏a literackie czy artystyczne obudowywane sà znaczeniami, równie˝ dzieje si´ tak z faktami historycznymi, tak˝e z Zag∏adà. I choç
o Zag∏adzie mówi si´ cz´sto, ˝e jest czymÊ niewyobra˝alnym i niewypowiadalnym51, to zarazem wcià˝ obrasta w znaczenia, które sà okreÊlane w obszarze zewn´trznych dyskursów, dokonujàcych w ten sposób jej ramowania. Te dyskursy to np. sfera historii, polityki, literatury,
poezji, filmu fabularnego, sztuk plastycznych itp. W efekcie ka˝da wypowiedê o Zag∏adzie odsy∏a do tego, co ju˝ o niej wiemy, do funkcjonujàcych w naszej wyobraêni obrazów odwo∏ujàcych si´ do Zag∏ady.
A wi´c ka˝da wypowiedê w sensie historycznym, wizualnym czy literackim uruchamia ca∏y ∏aƒcuch skojarzeƒ, o˝ywia to, co znajduje si´
w naszej wyobraêni, ale co jest odwlekane, odsuwane, choçby przez
paradoksalny zwrot, jakim jest „niewyobra˝alne” (bo gdyby takie by∏o,
nie by∏oby obrazów, które sà przechowywane czy te˝ powstajà w naszej wyobraêni). I paradoksalnie ukazanie pustki — jak w przypadku
prac Janickiej, jeszcze bardziej przesuwa punkt ci´˝koÊci w∏aÊnie
w stron´ naszej wyobraêni, zmuszajàc nas do wype∏niania pustki obrazami, które ka˝dy z nas nosi w sobie („Ka˝dy musi sam wype∏niç
przestrzenie zdj´ç szczàtkami tych, które nosi w sobie, wszelkimi, które kojarzà mu si´ z obozami Êmierci”52). Jacques Derrida nazywa∏
pustk´ strukturà czy obecnoÊcià nieobecnoÊci. Natomiast pami´ç w jego
uj´ciu nieod∏àcznie zwiàzana jest z poj´ciem Êladu, Êlad jest prafenomenem pami´ci53. Dlatego w kontekÊcie pracy Janickiej mo˝na by mówiç o Êladowej obecnoÊci — tylko czego: Zag∏ady?, pami´ci?, pami´ci
Zag∏ady?, zag∏ady pami´ci? Âlad jest elementem, który nadaje pami´ci
struktur´, umo˝liwia osadzenie si´ doznaƒ, znaków i obrazów, których
nawarstwianie wype∏nia, a w∏aÊciwie ró˝nicuje pami´ç54. Mo˝na po175

wiedzieç, ˝e obrazy te wype∏nimy tym, co my sami przechowujemy
w pami´ci, mogà si´ wi´c pojawiç zarówno obrazy okropnoÊci, jak
i pustka (ale w tym przypadku w znaczeniu nicoÊci).
Na istniejàce w naszej wyobraêni obrazy wskazuje równie˝ Georges Didi-Huberman, mówiàc, ˝e podwa˝ajà one przekonanie o nieprzedstawialnoÊci czy mówienie o „niewyobra˝alnym”: „Czy nie s∏uszniej by∏oby zaobserwowaç, jak bardzo Shoah jest obecna w naszym
Êwiecie wyobraêni i symboli, w naszych snach i l´kach, ogólnie
— w naszej nieÊwiadomoÊci?”55. Ale wskazuje on zarazem, ˝e wyobra˝anie sobie to jednak za ma∏o, ˝e potrzebujemy obrazów, aby zrozumieç. Autor, podkreÊlajàc moc obrazu jako Êwiadectwa w naszych
próbach zrozumienia i wyobra˝enia sobie „niewyobra˝alnego” dramatu
ofiar, postuluje potrzeb´ odrzucenia poj´cia niewyobra˝alnoÊci jako
niebezpiecznego, gdy˝ prowadzàcego do mistycznej adoracji56. Pisze
on przede wszystkim o zdj´ciach archiwalnych, zdj´ciach, które ocala∏y z Zag∏ady, ale warto tu spytaç, czy i na ile w tym zrozumieniu
pomocna mo˝e byç równie˝ sztuka? (Didi-Huberman odpowiada, ˝e
tak, wskazujàc choçby na Histoire(s) du cinéma Jean-Luca Godarda,
1988–1998).

Postminimalizm
El˝bieta Janicka nie chce, by okreÊlaç te fotografie jako abstrakcyjne.
Alicja Cichowicz wskazuje na ich najbardziej charakterystyczne cechy:
„Minimalistyczne, ascetyczne w warstwie formalnej jednoczeÊnie bogate w treÊç, znaczenie, symbol”57. Pustka zostaje wi´c zape∏niona myÊlà,
wyobraênià, l´kami i oczekiwaniami. Dlatego te˝ Rafa∏ Jakubowicz,
okreÊlajàc formalnie prace Janickiej, pisze o postawie konceptualnej
(bierze jednak jako podstaw´ skupienie artystki na noÊniku, medium,
a wi´c ujawnieniu materia∏u, na którym zdj´cia zosta∏y wykonane poprzez ramki z napisem AGFA)58. Jakubowicz powiada te˝: „Janicka
w Êwiadomy sposób korzysta z dorobku konceptualizmu oraz minimal
art w sensie wizualnych zapo˝yczeƒ, konstrukcyjnych analogii, które
przejawiajà si´ w prostocie, surowoÊci formy, dyscyplinie i powÊciàgliwoÊci j´zyka, jednoczeÊnie przenicowujàc cele i dà˝enia owych kierunków, prowadzàc tym samym wyrafinowanà gr´ z odbiorcà”59. JednoczeÊnie autor tekstu zwraca uwag´, ˝e sztuka abstrakcyjna, modernistyczna,
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minimalistyczna czy konceptualna to sztuka silna, odrzucajàca wszelkie
s∏aboÊci: racjonalna i pewna siebie, odrzucajàca wszelkie Êlady po antropomorfizmie. Zmian´ w pojmowaniu sztuki minimalistycznej przynios∏y lata 90., kiedy wa˝ne zacz´∏y byç te aspekty, które wczeÊniej by∏y
odrzucone. „Nastàpi∏ powrót do antropomorfizmu, przy zachowaniu rygoru formy i oszcz´dnoÊci j´zyka. W centrum uwagi znalaz∏o si´ cia∏o,
fizycznoÊç, choroba — a wi´c to, co odrzuca∏ dyskurs minimal artu”60.
Autor wskazuje na takich artystów, jak: Miros∏aw Ba∏ka, Antony
Gormley, Doris Salcedo, Rachel Whiteread, Anish Kapoor czy Peter
Halley, których wiàzaç mo˝na w∏aÊnie z postminimalizmem.
W tym kontekÊcie mo˝na porównaç prac´ Janickiej z Mydlanym korytarzem Miros∏awa Ba∏ki (ur. 1958), prezentowanym na Biennale
Weneckim w 1993 roku, a póêniej na wystawie Gdzie jest brat twój,
Abel? w Zach´cie w 1995 roku. By∏a to wàska przestrzeƒ, przez którà
trzeba by∏o si´ przecisnàç, aby dojÊç do nast´pnej cz´Êci ekspozycji.
Korytarz mia∏ wysokoÊç doros∏ego cz∏owieka, a jego Êciany by∏y wysmarowane myd∏em. Jak napisa∏ Piotr Piotrowski: „Ten zapach na wystawie poÊwi´conej zbrodni Holokaustu mo˝e si´ jednoznacznie kojarzyç tylko z jednym, z najbardziej przera˝ajàcà w swym racjonalizmie
i ekonomii machinà nazistowskiego przemys∏u — wykorzystywaniem
przez nazistów szczàtków mordowanych ludzi do produkcji myd∏a. Nic
tu z oczyszczania; raczej odwrotnie — myd∏o, które wszak s∏u˝y do
mycia, skojarzone zosta∏o z jednà z najbardziej przera˝ajàcych zbrodni, jakà umys∏ ludzki móg∏ wymyÊliç. Fizyczny terror i jego ekonomia
to dwie przera˝ajàce strony XX-wiecznego horroru”61. To, co ∏àczy
obie te prace, to ukazanie, ˝e nic ju˝ nie jest niewinne. Poj´cie „czystoÊci” zosta∏o podwa˝one przez Zag∏ad´. „CzystoÊç” zyska∏a z∏owrogi
wymiar w poj´ciach wprowadzonych przez nazistów, takich jak „czystoÊç rasowa”, „oczyszczanie z obcych elementów” itp. ZaÊ niewinne
myd∏o mo˝e kojarzyç si´ z jednà z najbardziej przera˝ajàcych praktyk,
które Louis-Vincent Thomas interpretuje w kategoriach „trupa-surowca”: „Fakty sà tak znane, ˝e bezcelowe by∏oby ich przypominanie: wykorzystanie t∏uszczu do produkcji myd∏a, w∏osów (siedem ton
w OÊwi´cimiu!) do wyrobu filcu, niewypalonych koÊci jako surowca do
fabryk nawozów sztucznych, skóry do produkcji aba˝urów”. I dalej:
„Logika hitlerowska uto˝samia∏a ich z odpadami; logika ekonomiczna
podyktowa∏a Êrodki pozbycia si´ ich oraz, majàc na wzgl´dzie kryzysowà sytuacj´ surowcowà, równie˝ ich utylizacj´”62.
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Dzia∏ania nazistów ka˝à równie˝ zwàtpiç w kategori´ „czystego powietrza”, gdy pójdziemy tropem Janickiej i b´dziemy zastanawiaç si´
nad krà˝àcymi w nim prochami zmar∏ych. ¸àczy obie prace to, ˝e mówià one o „Êladzie” — u Janickiej powietrze jest Êladem po tych, którzy zostali zamordowani, u Ba∏ki myd∏o równie˝ mo˝e pe∏niç funkcj´
Êladu. Jako Êlad po bliskiej osobie interpretuje je Maria Morzuch:
„W pracy Ba∏ki kawa∏ki myd∏a pozostawione po kimÊ bliskim nie zmieniajà ju˝ swego kszta∏tu pod dotykiem zamykajàcych je kiedyÊ d∏oni.
Skromny skrawek machinalnie prze˝ywanej codziennoÊci przetrwa∏
w stanie sta∏ym. Choç czyjaÊ obecnoÊç dawno ulotni∏a si´ i znikn´∏a
z pola widzenia”63. Ale w kontekÊcie hitlerowskiego horroru to myd∏o,
tak jak powietrze u Janickiej, mo˝e byç Êladem po tych, którzy nie doczekali si´ godziwego pochówku. Zarówno wi´c praca Ba∏ki, jak i Janickiej nakierowujà nas na problem wyobraêni zmienionej przez Zag∏ad´: „Ludzka wyobraênia po Auschwitz po prostu nie jest taka sama
jak przedtem. Ujmujàc rzecz inaczej, samo w∏àczenie nazwy »Auschwitz« do naszego s∏ownika dowodzi, ˝e wiemy teraz o czymÊ, czego
wczeÊniej nie bylibyÊmy w stanie sobie nawet wyobraziç” — powiada
Alvin Rosenfeld64.

Pytanie o przedstawienie
Wcià˝ najbardziej ambiwalentna wydaje si´ kwestia samego przedstawienia. Czy Janicka przedstawi∏a powietrze? Czy raczej przedstawi∏a
czarne fotograficzne ramki AGF-y, które obwodzà pusty obszar? Czy
mówienie o przedstawieniu jest w ogóle adekwatne w odniesieniu do
tych prac?
Samo poj´cie przedstawienie (niemieckie Vorstellung, ang. Representation), wed∏ug definicji s∏ownikowych oznacza m.in.: »obraz ogólny
czegoÊ, co by∏o przedmiotem postrze˝enia«, wizerunek czegoÊ w sztuce65. Synonimy „przedstawienia” to: spektakl, widowisko, zobrazowanie, reprezentacja, wyobra˝enie. Przedstawienie to inaczej uobecnianie. Poj´cie przedstawienia jest kluczowym poj´ciem teorii poznania
Kanta, a w szczególnoÊci jego koncepcji zmys∏owoÊci i intelektu. Niemieckie Vorstellung przek∏adaç mo˝na na j´zyk polski jako „przedstawienie” lub jako „wyobra˝enie”. Wyobra˝enie (przedstawienie zmys∏owe) by∏oby przytomnym (Êwiadomym), bezpoÊrednim uobecnieniem
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konkretnego jestestwa w naocznoÊci (czystej lub empirycznej). Natomiast przedstawienie intelektualne by∏oby przytomnym uobecnieniem
czegoÊ poprzez poj´cie66.
Bardzo cz´sto Zag∏ada opisywana jest jako zawierajàca w sobie
pustk´, jako to, czego nic nie jest w stanie uobecniç (i nie chodzi tu
o przedstawienie, bo jak ju˝ wiemy, mi´dzy innymi od Jacques’a Ranciere’a, nie mo˝na mówiç o nieprzedstawialnoÊci, która by∏aby cechà
jakiegoÊ wydarzenia oraz od Georges’a Didi-Hubermana, który udowadnia, ˝e Zag∏ada jest przedstawialna). Jest te˝ poj´ciem dwuznacznym, gdy˝ w sensie wyobra˝eniowym domaga si´ uobecnienia (w sensie leczenia traumy), a w porzàdku realnym uobecnienie by∏oby czymÊ,
czego najbardziej nie chcemy i czemu si´ przeciwstawiamy (postulujàc
to przeciwstawienie jako moralny imperatyw). Giorgio Agamben wskazuje na jeszcze jeden zwiàzany z tym paradoks: „PrzeÊwiadczenie, ˝e
nie mo˝na chcieç, by Auschwitz powraca∏o po wsze czasy (…) wynika
z ca∏kiem nowego i niebywa∏ego ontologicznego statusu tego, co si´
zdarzy∏o. Niepodobna chcieç, by Auschwitz powraca∏o na wieki, bowiem Auschwitz tak naprawd´ nigdy si´ nie skoƒczy∏o, Auschwitz zawsze si´ powtarza” 67. Mo˝na powiedzieç, ˝e powtarza si´ i trwa, zaÊ,
ju˝ w nieco innym znaczeniu ni˝ u Agambena, wcià˝ mo˝na natknàç
si´ na Êlady Zag∏ady i to w∏aÊnie o tych Êladach mówi w swej pracy
Janicka — o Êladach, które artystka znajdywa∏a w pobli˝u obozów zag∏ady, o Êladzie, jakim jest powietrze, a wreszcie Êladzie, jakim jesteÊmy my sami. Ale tymi Êladami mogà byç te˝ mechanizmy wykluczania,
które odnaleêç mo˝na w naszej „zara˝onej” wspó∏czesnoÊci.
Mo˝na by pokusiç si´ o odczytanie pracy Janickiej jako „obrazu-luki”, o którym pisze Didi-Huberman: „Obraz luka jest obrazem-Êladem
i obrazem-znikni´ciem jednoczeÊnie. (…) Nie jest to ani pe∏na obecnoÊç,
ani absolutna nieobecnoÊç. Nie jest to ani zmartwychwstanie, ani Êmierç
bez Êladu. To Êmierç pozostawiajàca Êlad”68. Ale ta interpretacja by∏aby
mo˝liwa jedynie pod warunkiem, gdybyÊmy zapomnieli, o jakich zdj´ciach pisze Didi-Huberman, jak wielka jest ró˝nica pomi´dzy tymi fotografiami ocalonymi z piek∏a Auschwitz w sierpniu 1944 roku a pracami
Janickiej69, i gdybyÊmy nie wzi´li pod uwag´ tego, co wynika z prac Janickiej, ˝e nie chce ona obrazowaç koszmaru, a jedynie ukazaç pustk´.
Nie chc´ rozstrzygaç w tym miejscu, czy Janicka zaprzecza mo˝liwoÊci stworzenia obrazu, czy raczej tworzy krytyk´ obrazu fotograficznego. I nawet jeÊli jest to krytyka, to czy nie ociera si´ ona za bardzo
179

o inflacj´ przedstawiania nieprzedstawialnego, o czym pisa∏ Jacques
Ranciere, „[Obserwuje si´] inflacyjne u˝ycie nieprzedstawialnego, podobnie jak ca∏ej serii innych poj´ç z nim zwiàzanych: niepokazywalnego, niepoj´tego, nierozpatrywalnego, nieodkupionego etc. To ich inflacyjne u˝ycie faktycznie ujednolica i otacza tà samà aurà Êwi´tego przera˝enia ró˝ne rodzaje zjawisk, procesów i wàtków, rozciàgajàcych si´
od zakazu przedstawienia na mozaikach a˝ po Shoah, przechodzàc
przez kantowskà wznios∏oÊç, freudowskà scen´ prymitywnà, Wielkà
szyb´ Duchampa czy Bia∏y kwadrat na bia∏ym tle Malewicza”70.
I w tym momencie wróc´ do poczàtku rozdzia∏u, gdzie napisa∏am, ˝e
interpretacja prac Janickiej mo˝e rozpoczàç si´ od uwagi koƒczàcej
ksià˝k´ Didi-Hubermana pytajàcego o mo˝liwoÊç otwarcia na teraêniejszoÊç czasu. Bo problemem — jak pisze Jacek Zychowicz w odwo∏aniu
do filozofii po Auschwitz — jest „nie tyle odbicie rzeczywistoÊci w etyce, sztuce, religii, filozofii, co — sama rzeczywistoÊç”71. W gruncie rzeczy jednak, mimo i˝ przywo∏uj´ tu ca∏y czas Didi-Hubermana, mam
wra˝enie, ˝e jego teoria stoi w pewnej sprzecznoÊci z tym, co proponuje w swojej pracy Janicka. On broni obrazów mimo wszystko, pisze
o koniecznoÊci przedstawieƒ, a dok∏adnie o koniecznoÊci naszego spojrzenia na fotografie z Auschwitz przedstawiajàce sceny Zag∏ady.
Wskazuje równie˝: „nale˝y powiedzieç, ˝e Auschwitz jest wy∏àcznie
wyobra˝alne, ˝e jesteÊmy zmuszeni do stworzenia sobie obrazu i ˝e
musimy w tym celu spróbowaç przeprowadziç jego wewn´trznà krytyk´, aby sprostaç temu przymusowi, tej naznaczonej bia∏ymi plamami
koniecznoÊci”72. Powiada te˝, ˝e obrazy te potrzebne sà do „odkupienia”, zaÊ temu poj´ciu, któremu zaprzeczyli ju˝ teoretycy oraz artyÊci73, stara si´ nadaç inne, nie chrzeÊcijaƒskie, ale historyczne znaczenie, odwo∏ujàc si´ do teorii Gershoma Sholema, Waltera Benjamina
i Siegfrieda Kracauera. Chodzi tu, mówiàc najogólniej, o ocalenie historii i naszego miejsca w historii, które mo˝liwe staje si´ w momencie
rozpoznania w∏aÊciwego obrazu przesz∏oÊci. „Obraz, podobnie jak historia — powiada Didi-Huberman — niczego nie przywraca do ˝ycia.
Ale »odkupia«: ocala pewnà wiedz´, opowiada mimo wszystko, mimo
swoich niewielkich mo˝liwoÊci; opowiada pami´ç czasów”74. Janicka
z kolei nie szuka odkupienia w obrazie, ale raczej w jego zanegowaniu
(czy raczej w krytycznej negacji), w odwo∏aniu czy wr´cz wskazaniu
na skompromitowanà reprezentacj´. A konkretnie, jak si´ wydaje,
wskazuje ona na kompromitacj´ obrazu fotograficznego.
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Uwik∏anie w system z∏a
Czarne ramki w pracy El˝biety Janickiej sà potrzebne ze wzgl´dów
formalnych — bez nich przedstawienie powietrza by∏oby niemo˝liwe,
ale równie˝ obszar ramy na∏adowany jest semantycznie — poprzez odniesienie do historii AGF-y. Artystka, tworzàc wypowiedê o Zag∏adzie
w formie fotograficznej na kliszach AGF-y, wskazuje, ˝e kultura,
w której ˝yjemy, nie jest niewinna. Szokiem mo˝e byç uÊwiadomienie
sobie, ˝e wcià˝ korzystamy z produktów firm, które mia∏y swój udzia∏
w historii Zag∏ady. Równie˝ AGFA by∏a jednà z firm wspierajàcych nazizm. Na jej kliszach hitlerowcy uwieczniali swoje post´py w realizacji
planu „Lebensraum”, na jej filmach zarejestrowano wstrzàsajàce obrazy ukazujàce upokorzenia ˚ydów. Firma powsta∏a w 1867 roku,
nieopodal Berlina, w miejscowoÊci Rummelsburger See jako fabryka
pigmentów, a zarejestrowana zosta∏a w 1873 roku pod nazwà Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation jako firma produkujàca poczàtkowo
barwniki i sztuczny jedwab, póêniej materia∏y Êwiat∏oczu∏e i chemikalia
fotograficzne, a w koƒcu równie˝ sprz´t fotograficzny. Jako pierwsza

Ilustracja 10. El˝bieta Janicka, Treblinka II (10.07.2004), z cyklu Miejsce
nieparzyste, 2003–2004, dzi´ki uprzejmoÊci Artystki.
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wprowadzi∏a na rynek w 1916 roku materia∏y do fotografii kolorowej,
a w 1936 roku do sprzeda˝y trafi∏ pierwszy film przeznaczony do
barwnej fotografii. AGFA wesz∏a w sk∏ad koncernu chemicznego IG
Farben (Interessen-Gemeinschaft Farben-Industrie AG) powsta∏ego
w 1925 roku przy znacznej finansowej pomocy ze strony Wall Street.
W sk∏ad tego koncernu wchodzi∏y równie˝ takie firmy, jak: Bayer,
BASF, Casella i inne. Firmy nale˝àce do kartelu wytwarza∏y m.in. bojowe Êrodki trujàce, materia∏y wybuchowe, proch, wysokooktanowe paliwa dla samolotów, kwas siarkowy na potrzeby armii niemieckiej, majàc decydujàcy udzia∏ w gospodarce III Rzeszy. Koncern (firma Degesch) by∏ g∏ównym dostawcà cyjanowodoru, któremu nadano handlowà nazw´ Cyklon B, pierwotnie u˝ywanego jako Êrodka do dezynfekcji
i dezynsekcji. Koncern zatrudnia∏ te˝ wi´êniów obozów koncentracyjnych, zbijajàc ogromne zyski na ich niewolniczej pracy. Sama AGFA
istnieje na rynku do dzisiaj, oferuje rozmaite rozwiàzania w zakresie
technik fotografii analogowej i cyfrowej, przygotowania do druku oraz
systemów medycznych. Firma, po przejÊciowych trudnoÊciach finansowych na poczàtku lat 80., dzi´ki pomocy firmy Bayer, wzmocni∏a si´
i w 1999 roku sta∏a si´ spó∏kà gie∏dowà75.
Ze wzgl´du na te ramki, mo˝na odczytaç prac´ Janickiej jako krytyk´ neoliberalnego Êwiata, w którym liczy si´ przede wszystkim zysk,
a gdzie zatracone zostajà wzgl´dy etyczne76. Kryje si´ tu pytanie
o oboj´tnoÊç wobec Zag∏ady oraz o wieloÊç przyczyniajàcych si´ do
niej elementów oraz o nasze uwik∏anie w system z∏a. W tym sensie
Miejsce nieparzyste mo˝na powiàzaç z takimi pracami, jak Arbeitsdisziplin Rafa∏a Jakubowicza, o której mowa b´dzie w dalszej cz´Êci
ksià˝ki, oraz IBM Dedicated (2004) Aleksandry Polisiewicz.
Ta ostatnia praca (fotografia oraz wideo) przedstawia tytu∏owy napis
wykonany na skórze artystki, który wpisany jest w form´ prostokàta,
przy czym sk∏ada si´ on z 12 kwadratów u∏o˝onych po trzy w ka˝dym
rz´dzie, z których ka˝dy zawiera jednà liter´. Kwadraty te wyró˝niajà si´
ró˝nymi odcieniami skóry i kolorami liter. Przy cz´Êci liter (I, B, M, D, D,
T, D) umieszczone sà fragmenty maszynki do tatuowania. Ró˝ne kolory
wytatuowanych liter sugerujà, ˝e zosta∏y one sfotografowane w ró˝nym
czasie — zaraz po wytatuowaniu (kolor czerwony), w czasie gojenia si´
tatua˝u (czerwieƒ przechodzàca w kolor niebieski) oraz po jego wygojeniu si´ na skórze (kolor niebieski). Oprócz fotografii, artystka stworzy∏a
te˝ wideo, którego struktura jest taka sama jak w przypadku opisanej fo182

tografii. Mamy wi´c równie˝ do czynienia z przedstawieniem 12 kwadratów, z których ka˝dy to oddzielny filmik ukazujàcy tatuowanie danej litery. Niekiedy te litery si´ zmieniajà, jakby artystka próbowa∏a je dopasowaç do tytu∏owego napisu. Tym obrazom tatuowania towarzyszy jednostajny, „brz´czàcy” dêwi´k maszynki do tatuowania. Uderza tutaj to, ˝e
tatuowane litery stajà si´ coraz bardziej wyraêne, maszynka zostawia
krwawe Êlady na skórze, które uk∏adajà si´ w tytu∏owy napis.
Dla Polisiewicz bezpoÊrednim impulsem do stworzenia pracy IBM
Dedicated by∏o przeczytanie ksià˝ki Edwina Blacka: IBM i Holocaust77.
Autorka wspomina, ˝e poczu∏a si´ dziwnie „korzystajàc z komputera
koncernu, który skonstruowa∏ i wyposa˝y∏ obozy w maszyny do numerowania ludzi…”78. Ksià˝ka Blacka opisuje histori´ Êwiadomego
uczestnictwa IBM w Zag∏adzie oraz hitlerowskiej maszynie wojennej.
Autor stawia tez´, ˝e ofiar Zag∏ady by∏oby znacznie mniej, gdyby hitlerowcy nie dysponowali zautomatyzowanym systemem przetwarzania
danych i urzàdzeniami koncernu IBM. Chodzi mianowicie o karty perforowane IBM i system ich sortowania. Najpierw IBM Niemcy (wówczas
Dehomag) udost´pni∏ swoje rozwiàzania technologiczne do operacji rejestracyjnych i obliczeniowych przy okazji powszechnych spisów ludnoÊci. Niemiecki IBM wynalaz∏ spis rasowy, który by∏ przeprowadzany
w celu uzyskania informacji nie tylko o przynale˝noÊci wyznaniowej,
ale tak˝e o pochodzeniu rasowym kilku pokoleƒ przodków. System ten
s∏u˝y∏ wi´c do identyfikacji i lokalizacji ˚ydów79. W czasie wojny karty perforowane IBM stosowane by∏y jako rodzaj dowodów to˝samoÊci
s∏u˝àcych do identyfikowania ludzi, którzy umieszczani byli w gettach,
wysy∏ani do obozów pracy oraz do obozów zag∏ady. Ten system identyfikacji tzw. kart Holleritha okreÊla∏ narodowoÊç, dat´ urodzenia, stan
cywilny, liczb´ dzieci, powód uwi´zienia, wyglàd zewn´trzny i umiej´tnoÊci zawodowe80. IBM dostarcza∏o do Rzeszy oko∏o pó∏tora miliona
kart rocznie. System zupe∏nie odcz∏owiecza∏ ludzi, zamieniajàc ich
w numery. W 1943 roku numery Holleritha tatuowano na przedramieniu wi´êniów w obozach, dopiero póêniej te obozowe numery utraci∏y
zwiàzek z automatycznym systemem obliczeniowym, jednak numeracja
Holleritha pozosta∏a podstawowà metodà centralnej identyfikacji i kontroli wi´êniów w takich obozach jak Auschwitz81. Jak pisze Black: „to
w∏aÊnie specjalne kody sprawi∏y, ˝e ofiary faszyzmu by∏y oznakowane,
a ich los przypiecz´towany. Ka˝dy kod by∏ elementem ogromnej wie˝y
informacyjnej”82. I dalej wskazuje, ˝e „kody Holleritha, kompilacje
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i szybkie sortowanie pozwoli∏y III Rzeszy przejÊç z etapu zabijania pojedynczych osób do masowego ludobójstwa”83.
Istnieje zale˝noÊç mi´dzy identyfikowaniem jednostek, technologià
a systemem nadzoru (a niekiedy te˝ systemem zorganizowanej przemocy). Aby mo˝na by∏o mówiç o to˝samoÊci osobistej, jak wskazuje
Erving Goffman, potrzebne jest za∏o˝enie, ˝e jednostk´ mo˝na odró˝niç
od wszystkich innych i ˝e do owej to˝samoÊci do∏àczyç mo˝na ciàg∏y
zapis faktów spo∏ecznych84. Proces osobistej identyfikacji tworzony
jest przez administracj´ paƒstwowà i jest wcià˝ doskonalony. Goffman
wskazuje na rozwiàzania Social Security Act z 1935 roku, czyli system identyfikacji, gdzie ka˝dy otrzymuje w∏asny numer identyfikacyjny, do którego mo˝na do∏àczyç informacje na temat danej osoby w miar´ udost´pniania nowego materia∏u, tworzàc w ten sposób odpowiednio
uporzàdkowane dossier. Nasuwa to skojarzenie z opisanymi przez
Edwina Blacka kartami Holleritha. Warto zwróciç wi´c uwag´ na fakt,
˝e nie sà one niczym wyjàtkowym. Co wi´cej, jak pisze Goffman:
„Mo˝na oczekiwaç, ˝e znaczenie identyfikacji osobistej obywateli dokonywanej przez paƒstwo b´dzie wzrastaç chocia˝by ze wzgl´du na doskonalenie mechanizmów, dzi´ki którym dane na temat jednostki b´dà
∏atwiej dost´pne dla upowa˝nionych osób i b´dà obejmowa∏y wi´cej informacji o charakterze spo∏ecznym (…)”85. Dzisiaj identyfikacja coraz
bardziej wià˝e si´ z systemem biometrycznym, co potwierdza tez´
Giorgio Agambena na temat biopolityki, która realizowana by∏a przez
nazistów, ale równie˝ realizowana jest przez wspó∏czesne paƒstwa. Ta
biopolityka polega dzisiaj na tym, ˝e fakt biologiczny jest sam w sobie
natychmiast polityczny i na odwrót86. ˚yjemy wi´c w systemie dokonujàcym identyfikacji, kontrolujàcym naszà to˝samoÊç i informacje na
nasz temat, a dà˝enie do Êcis∏oÊci i dok∏adnoÊci niewiele tylko ró˝ni
si´ od systemu stworzonego przez IBM. Praca Aleksandry Polisiewicz
mówi o pi´tnie „zapisanym na ciele”, jednak to symboliczne pi´tno,
a wi´c tatua˝, nie zosta∏o wykonane pod przymusem, ale dobrowolnie
i wydaje si´, ˝e to dobrowolne poddanie si´ symbolicznemu „napi´tnowaniu” jest tu znaczàce. Jak pisze Ewa Majewska: „Wideo IBM Dedicated przypomina o kontroli cia∏a, »nagiego ˝ycia ludzi«, jaka mia∏a
miejsce w obozach koncentracyjnych. (…) W warstwie wizualnej praca
jest daleka od jednoznacznoÊci; wzór, w jaki uk∏adajà si´ kwadraty pokazujàce wycinanie poszczególnych liter tytu∏u pracy, wydaje si´ na
pierwszy rzut oka ró˝owy, s∏odki i wr´cz ∏adny… Dopiero po pewnym
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czasie orientujemy si´, ˝e litery sà wycinane w ludzkim ciele, co przywo∏uje skojarzenia z praktykà tatuowania wi´êniów Auschwitz”87.
Za komentarz mogà pos∏u˝yç tu s∏owa Artura ˚mijewskiego, który
mówi∏ o naszym braku niewinnoÊci: „Niesamowite jest to, ˝e uczestniczymy w dystrybucji towarów skàdkolwiek by nie pochodzi∏y. Nie ma
radykalnego odrzucenia êród∏a ich pochodzenia. Zaplàtani w cyrkulacj´
towarów, zaplàtani w zale˝noÊç od nich, u˝ywamy ich choçby by∏y
przyprószone nieprzyjemnie pachnàcym brudkiem. ˚yjemy w Êwiecie,
gdzie nie mo˝na praktykowaç czystoÊci. To Êwiat poszukiwania usprawiedliwieƒ, werdykty ostateczne, skrajne, ∏amià si´ przed nat∏okiem
usprawiedliwieƒ”88. Do problemu naszej rzeczywistoÊci wspó∏tworzonej przez firmy uwik∏ane w Zag∏ad´ wróc´ w nast´pnym rozdziale.

Skompromitowana reprezentacja
Wspomnia∏am ju˝ histori´ AGF-y. To na jej kolorowych kliszach g∏ówny ksi´gowy w ∏ódzkim getcie, Austriak, Walter Genewein robi∏ zdj´cia ukazujàce ludzi na ulicach, fabryki i warsztaty w getcie, a zarazem
bardzo dba∏ o estetyk´ i jakoÊç zdj´ç89. Te fotografie, odkryte w 1987
roku w jednym z wiedeƒskich antykwariatów, mo˝na okreÊliç jako
„skonstruowane k∏amstwo”90. W 1998 roku polski re˝yser, Dariusz
Jab∏oƒski zainspirowany tymi zdj´ciami nakr´ci∏ film Storyville — Photos of the ¸ódê Ghetto. W filmie pojawia si´ Arnold Mostowicz, by∏y
lekarz z ∏ódzkiego getta, który powiada: „By∏em wstrzàÊni´ty, kiedy
zobaczy∏em te zdj´cia — jedne z pierwszych kolorowych przeêroczy
w historii fotografiki, zrobione przez urz´dnika z administracji getta,
Waltera Geneweina. Przeêrocza przedstawia∏y getto w ¸odzi, ale to nie
by∏o getto z moich wspomnieƒ, chocia˝ ukazywa∏y one tych samych ludzi, te same budynki, te same ulice. Gdzie szukaç prawdy? W moich
wspomnieniach czy w zdj´ciach zrobionych przez Waltera Geneweina?
Gdzie jest prawda? W archiwach? W dokumentach? Na cmentarzu?
Jak wyciàgnàç sens z tych kolorowych wizji zawartych w przeêroczach Geneweina?”91. Przytaczajàc t´ histori´ w ksià˝ce o przedstawieniach Zag∏ady w fotografiach, Janina Struk wskazuje na zniekszta∏cenie rzeczywistoÊci przez te zdj´cia, które pewne jej aspekty
uwidaczniajà, a innych nie pokazujà, „zniekszta∏cajà i przekr´cajà”92.
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W ogóle fotografie dokumentujàce Zag∏ad´ nie sà niewinne. Fotografowanie zbrodni by∏o powszechnà praktykà wÊród nazistów i niemieckich ˝o∏nierzy. Jak podkreÊla Janina Struk, „przewa˝ajàca wi´kszoÊç
fotografii nazistowskich zbrodni zosta∏a zrobiona przez samych nazistów i ich sympatyków”93. Policjanci i esesmani lubili pozowaç do
zdj´ç, na których poni˝ajà i upokarzajà ˚ydów. Samo fotografowanie
mia∏o zwiàzek z upokarzaniem, jak choçby na zdj´ciach ukazujàcych
obcinanie pejsów ortodoksyjnym ˚ydom94. W pewnym sensie te fotografie stawa∏y si´ wojennymi trofeami, niektórzy naziÊci wklejali je do
swoich albumów. Tworzono te˝ fotografie propagandowe, w których obraz ˚yda odpowiada∏ wykreowanym przez nazistów stereotypom,
a wi´c ukazywano go jako wcielenie wszelkiego z∏a, zagro˝enie dla
zdrowia i moralnoÊci ka˝dego aryjczyka95. Dzisiaj wiele z tych fotografii
wykonanych przez nazistów wykorzystywanych jest jako Êwiadectwa
w muzeach Holokaustu, ale cz´sto zapomina si´ o ich pierwotnych
funkcjach, o tym, ˝e by∏y one robione na podobnych zasadach jak zdj´cia z Abu Ghraib, które wstrzàsn´∏y wspó∏czesnym Êwiatem i do których odnios∏a si´ Susan Sontag w swoim s∏ynnym eseju Regarding the
Pain of Others96. Na analogi´ z fotografiami z Abu Ghraib kieruje
zw∏aszcza jeden z opisów przytoczonych przez Struk, dotyczàcy tego,
co dzia∏o si´ w getcie warszawskim, kiedy Niemcy schwytali m∏ode
i ∏adne kobiety oraz dobrze zbudowanych m´˝czyzn i zaprowadzili ich
do tej samej ∏aêni: „Kazano im rozebraç si´ do naga i wejÊç razem do
∏aêni, gdzie musieli odgrywaç »lubie˝ne i obsceniczne akty, imitujàce
seksualne zachowania zwierzàt (…) Podczas gdy jeden nazista trzaska∏
z bicza nad g∏owami schwytanych, jego kolega usadowi∏ si´ w kàcie
z kamerà«”97. Tego rodzaju materia∏y, fotografie i filmy wykorzystywane by∏y przez nazistowskà propagand´ do ukazywania rzekomo dekadenckich zwyczajów panujàcych w getcie. Takie zdarzenia nie by∏y
w getcie warszawskim niczym wyjàtkowym, wspomina∏ o nich mi´dzy
innymi W∏adys∏aw Szpilman98. Struk zastanawia si´ nad dwuznacznoÊcià zwiàzanà z u˝yciem tego rodzaju zdj´ç: „NaziÊci robili fotografie
swoich ofiar, aby je upokorzyç i poni˝yç. Czy nie jesteÊmy z nimi
w zmowie, kiedy sami wystawiamy je w muzeach? Czy mamy prawo
pokazywaç ludzi w ostatnich chwilach przed Êmiercià, by osiàgnàç cel
propagandowy, wszystko jedno jaki?”99.
OczywiÊcie by∏y te˝ zdj´cia wykonywane przez cz∏onków ruchu oporu (jak fotografie z Auschwitz opisywane przez Didi-Hubermana) czy
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przez anonimowe osoby, te jednak nale˝à do mniejszoÊci. Mo˝na wspomnieç te˝ o zdj´ciach dokumentujàcych wyzwalanie obozów, robionych
mi´dzy innymi przez angielskich i amerykaƒskich fotoreporterów, wÊród
których byli te˝ tak znani jak Margaret Bourke-White czy Lee Miller.
Ka˝dy fotoreporter aran˝uje w pewien sposób swoje zdj´cia, niekiedy
dokonuje nieÊwiadomej estetyzacji. Jeden z fotografów, George Rodgers,
by∏ przera˝ony odkryciem, ˝e sam dokonywa∏ aran˝acji ludzkich szczàtków jakby fotografowa∏ martwà natur´100. W przypadku fotografii wykonywanych przez znanych fotoreporterów uderza techniczna doskona∏oÊç
i artystyczna jakoÊç kadrów, a z drugiej strony ukazujà one ludzkie
szczàtki, zwalone na stert´ ludzkie cia∏a. Sà one anonimowe, niekiedy
nierozró˝nialne, uprzedmiotowione, sprowadzone do czegoÊ, co jest odpadem. Wiele z tych zdj´ç, wykonanych zarówno przez nazistów, jak
i ich przeciwników, równie˝ po wojnie by∏o wykorzystanych w celach
propagandowych. O wykorzystaniu ich w angielskiej i amerykaƒskiej
prasie i pismach propagandowych pisze Barbie Zelizer, omawiajàc fotografie ukazujàce kobiety. Autorka wskazuje, ˝e aby podkreÊliç wyjàtkowà
brutalnoÊç nazistów, celowo wydobywano i podkreÊlano p∏eç, eksponowano te˝ nagoÊç martwych kobiet, w∏àczano nawet w te fotografie
aspekty pi´kna i erotyki, podkreÊlajàc bezbronnoÊç kobiecych cia∏, ich
podatnoÊç na zranienie, delikatnoÊç. Ale jednoczeÊnie publikowano równie˝ zdj´cia, gdzie ofiary, a tak˝e ocalone kobiety sà ca∏kowicie odindywidualizowane. W przypadku tych ostatnich, by∏y one ukazywane
w sposób podwa˝ajàcy mo˝liwoÊç ich powrotu do normalnoÊci, jako bierne i bezmyÊlne. Zazwyczaj ukazywane by∏y w wielkich ujednoliconych
grupach, co podkreÊla∏o ich kolektywny status101.
Tego rodzaju fotografie wcià˝ sà u˝ywane i wykorzystywane do ró˝nych celów, cz´sto manipuluje si´ zamieszczonymi przy nich informacjami. U˝ywane sà równie˝ do celów komercyjnych, o czym wspomina
tak˝e Georges Didi-Huberman piszàc o fotografii ukazujàcej ma∏ego
ch∏opca z warszawskiego getta, z uniesionymi r´koma, ˝e znalaz∏a si´
nawet na ok∏adce p∏yty zespo∏u rockowego102.
To w∏aÊnie ta kwestia ró˝norakiego u˝ycia fotografii, czyli w zasadzie to, co je ramuje, nie pozwala zgodziç si´ do koƒca z Didi-Hubermanem. On sam skonstruowa∏ swojà ksià˝k´ w taki sposób, ˝e w drugiej jej cz´Êci przedstawia polemik´ ze swoimi oponentami, autorami
artyku∏ów zamieszczonych w „Les Temps Modernes” w marcu
2001 roku103. Polemizuje jednak g∏ównie z Gerardem Wajcmanem,
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którego zarzuty wydajà si´ uproszczone, trywialne, a wr´cz fanatyczne, a tym samym nie trafiajà w sedno problemu, nie chodzi tu bowiem
o kwesti´ przedstawialnoÊci istnienia obrazów104 albo ich nieistnienia,
ale o problem ich u˝ycia, ich ramowania. Mam wra˝enie, ˝e ten problem bardziej zaakcentowa∏a druga przywo∏ana tu oponentka, którà
by∏a Élisabeth Pagnoux, jednak˝e Didi-Huberman nie wchodzi, niestety, g∏´biej w dyskusj´ z poruszonymi przez nià zagadnieniami.
W pierwszym (g∏ównym) tekÊcie zamieszczonym w ksià˝ce mówi∏ on
o d∏ugu wobec obrazów, ale chyba przede wszystkim nale˝a∏oby mówiç
o d∏ugu wobec zamordowanych ludzi, mo˝e zresztà dlatego nie zostaje
podniesiona przez niego etyczna kwestia patrzenia na Êmierç innych,
która ukazana jest na tych fotografiach (palàcych si´ cia∏ tu˝ po zagazowaniu czy nagich kobiet, o których wiemy, ˝e chwil´ po zrobieniu tego zdj´cia zosta∏y wprowadzone do komory gazowej i zamordowane).
OczywiÊcie Didi-Huberman ma racj´, kiedy pisze, ˝e fotografia posiada zdolnoÊç do powstrzymywania woli zniszczenia. Zrobienie zdj´cia z technicznego punktu widzenia jest proste, choç powody do fotografowania sà przeró˝ne: dobre lub z∏e, publiczne lub prywatne, jawne
bàdê nie, aktywnie kontynuujàce przemoc bàdê opowiadajàce si´ przeciwko niej105. To stwierdzenie przypomina to, o czym pisa∏a Susan
Sontag w eseju Regarding the Pain of Others, ˝e wszystko zale˝y od
tego, w jaki sposób my u˝yjemy zdj´ç, które powsta∏y w ró˝nych, nawet najbardziej ohydnych celach, jak wspomniane ju˝ zdj´cia z Abu
Ghraib. My mo˝emy, a w zasadzie powinniÊmy u˝yç ich w sposób polityczny, krytyczny, wskazaç na przemoc systemu, który przyczyni∏ si´
do ich powstania, przeanalizowaç zasady jego funkcjonowania, ale zarazem nie mo˝emy zapominaç o tym, ˝e patrzymy na cierpienia innych106. Didi-Huberman tylko w jednym miejscu przywo∏uje Sontag,
a dok∏adnie jej s∏owa z eseju W platoƒskiej jaskini (ze zbioru O fotografii), gdy pisa∏a ona, jakim prze∏omem by∏o dla niej zobaczenie zdj´ç
z Bergen-Belsen i Dachau, gdy mia∏a czternaÊcie lat. Didi-Huberman
zwraca uwag´ przede wszystkim na to, ˝e to wydarzenie by∏o dla niej
rodzajem objawienia, otwarciem wrót wiedzy107. Zastanawiaç mo˝e
jednak˝e, ˝e autor nie bierze pod uwag´ tego, co w rozwa˝aniach Sontag wydaje si´ najistotniejsze, a mianowicie kwestii ambiwalencji obrazu fotograficznego zwiàzanej z wpisanà w ten obraz przemocà oraz
ze znieczuleniem idàcym za prze˝yciem szoku: „Kiedy si´ ju˝ widzia∏o
takie zdj´cia, wkroczy∏o si´ na drog´, na której obejrzeç mo˝na wi´cej
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— coraz wi´cej. Obrazy parali˝ujà. Obrazy znieczulajà”108. Ten istotny
aspekt zostaje w zasadzie pomini´ty w rozwa˝aniach Didi-Hubermana,
podobnie jak kwestia przemocy obrazu fotograficznego. „Robiç ludziom
zdj´cia to gwa∏ciç ich” — pisa∏a dobitnie Sontag, wskazujàc te˝, ˝e robienie komuÊ zdj´cia mo˝na odczytaç jako sublimacj´ morderstwa109.
Fotografia wed∏ug tej autorki ustanowi∏a wojerystyczny stosunek do
Êwiata, zrówna∏a sens wszystkich wydarzeƒ. „Poprzez fotografie Êwiat
staje si´ ciàgiem niezwiàzanych ze sobà, swobodnych czàstek, a historia — przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç — zestawem anegdotek i faits divers.
Fotografia atomizuje rzeczywistoÊç, poddaje jà manipulacji i zniekszta∏ca”110. I choç Didi-Huberman, w odniesieniu do krytyki przeprowadzonej przez Gerarda Wajcmana i Élisabeth Pagnoux, przyzna, ˝e „dzisiejsza potwornoÊç — wojna, masakry cywilów, rzezie — sama sta∏a si´
towarem, i to za poÊrednictwem obrazów”111, nie mo˝e on jednak zrozumieç oporu czy te˝ obaw, zw∏aszcza Pagnoux wyra˝anych w odniesieniu do wystawy Mémoire des camps112, na której znalaz∏y si´ omawiane fotografie, obaw, i˝ zostanà one sprowadzone do nast´pnego
zdj´cia z faits divers — kroniki wypadków. Mo˝na bowiem przypuszczaç, ˝e te fotografie zacznà funkcjonowaç w tak samo dwuznaczny
sposób jak zdj´cia z World Press Photo. Wed∏ug Sontag, fotografie niczego nie wyjaÊniajà, a jedynie stanowià êród∏o zach´ty do spekulacji
i fantazjowania113. OczywiÊcie, znowu wszystko b´dzie zale˝a∏o od tego, co z nimi zrobimy, jak ich u˝yjemy (Sontag w eseju Regarding the
Pain of Others w zasadzie sama zrewidowa∏a swoje wczeÊniejsze tezy
z tekstów zamieszczonych w zbiorze O fotografii). Niewàtpliwie racj´
ma Didi-Huberman, ˝e sà one (fotografie z Auschwitz) „godne obejrzenia i zbadania jako charakterystyczne fakty i odr´bne Êwiadectwa tej
tragicznej historii”114. I absolutnie nie chodzi mi o to, ˝eby negowaç
wag´ tych fotografii, mam jednak wra˝enie, ˝e ca∏y ten spór Didi-Hubermana z jego oponentami pomija najwa˝niejsze kwestie zwiàzane
z samym fotograficznym przedstawieniem Êmierci czy cierpieƒ innych
oraz w∏aÊnie z etycznà kwestià u˝ycia tych zdj´ç, zaÊ w tym kontekÊcie problematyczne wydajà si´ wystawy, jak wspomniana Mémoire
des camps. To w∏aÊnie na problem kronik, wystaw oraz sta∏ych ekspozycji odnoszàcych si´ do Zag∏ady zwraca uwag´ Janina Struk, piszàc,
˝e niektórzy oglàdajàcy je widzowie zaczynajà delektowaç si´ okrucieƒstwem, dokonujà porównaƒ, chcà zobaczyç wi´cej. Mo˝na powiedzieç, ˝e w jakimÊ sensie podniecajà ich te fotografie, o czym by∏a mo189

wa ju˝ wczeÊniej w odniesieniu do fotografii z Auschwitz ukazujàcej
kobiety, w której jeden z polskich fotografów widzia∏ przede wszystkim „wrodzone pi´kno”. „A mo˝e takie obrazy sprawiajà zadowolenie.
To niepokojàce, ale sà tacy, którzy zdajà si´ czerpaç satysfakcj´ z patrzenia na fotografie okrucieƒstw”115. Struk pisze o tym, ˝e niektórzy
zwiedzajàcy United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, zafascynowani makabrycznymi zdj´ciami, idà do archiwum i pytajà, czy mogliby zobaczyç wi´cej116. W tym w∏aÊnie kontekÊcie nale˝y
rozumieç spostrze˝enia Sontag, ˝e niekoniecznie te fotografie zwi´kszajà wra˝liwoÊç i zmuszajà do wspó∏czucia, ale ˝e mogà powodowaç
ch´ç zobaczenia czegoÊ jeszcze bardziej okrutnego, mogà tym samym
zoboj´tniaç i znieczulaç117. Ludzkie szczàtki na fotografiach Zag∏ady
traktowane sà podobnie jak martwe cia∏a na wspó∏czesnych nam fotografiach dokumentalnych, które tak˝e ulegajà inscenizacji, wpisaniu
w okreÊlone konwencje (w tym konwencje z historii sztuki) i idàcà za
tym estetyzacj´ i które byç mo˝e s∏u˝à przede wszystkim wizualnemu
kanibalizmowi, b´dàcemu, jak pisa∏ Louis-Vincent Thomas, ostatecznym sposobem negowania martwego cia∏a118. Ofiary oglàdane zarówno
na zdj´ciach archiwalnych, jak i nam wspó∏czesnych pozostajà najcz´Êciej anonimowe, patrzymy na nie nie jak na osoby, ale jak na przedmioty. Zwykle jako du˝o bardziej problematyczne jawià si´ zdj´cia
ukazujàce Êmierç jakichÊ konkretnych czy te˝ znanych osób, najcz´Êciej nie zostajà w ogóle dopuszczone do tej publicznej cyrkulacji obrazów. Na ten paradoks wskazuje Struk, piszàc o utajnieniu fotografii
ukazujàcych egzekucj´ Rudolfa Hoessa. „Niezale˝nie od powodów ich
utajnienia, jest nieco bolesnej ironii w fakcie, ˝e, podczas gdy komendantowi Auschwitz oszcz´dzono wystawiania na widok publiczny haƒby jego ostatnich chwil, fotografie przedstawiajàce cierpienia i poni˝enie ofiar sà powszechnie wystawiane w muzeach na ca∏ym Êwiecie”119. Autorka powiada, ˝e od samego poczàtku wyzwolone obozy by∏y zwiedzane i fotografowane, zaÊ te makabryczne wycieczki kojarzà
si´ jej z wizytami sk∏adanymi przez niemieckich ˝o∏nierzy w getcie
warszawskim, gdzie robili zdj´cia zw∏ok wychudzonych ludzi120. Od
razu po wojnie rozpocz´∏a si´ epoka wystaw pod has∏em „Zobaczyç,
˝eby uwierzyç”. 30.05.1945 roku w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie otwarto wystaw´ Last We Forget (AbyÊmy nie zapomnieli), którà
obejrza∏o niemal 90 tysi´cy zwiedzajàcych. Do∏o˝ono wszelkich staraƒ,
aby dobitnie przedstawiç potwornoÊci obozów. Wstrzàsajàca jest jedna
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z fotografii ukazujàcych ludzi zwiedzajàcych t´ ekspozycj´ (Przej´ci
mieszkaƒcy Waszyngtonu oglàdajà Êwiadectwa niemieckich okrucieƒstw na wystawie fotografii w Bibliotece Kongresu121): „Fotografia
wychudzonego m´˝czyzny, nagiego, jeÊli nie liczyç szmaty, która zas∏ania genitalia, zosta∏a powi´kszona do nadnaturalnych rozmiarów” —
opisuje to zdj´cie Struk122, warto jednak przyjrzeç si´ i innym szczegó∏om tej fotografii. W sali ekspozycyjnej obok tego zdj´cia umieszczona jest powi´kszona fotografia m´˝czyzn poupychanych na obozowych
pryczach patrzàcych w stron´ obiektywu, bli˝ej nas — po lewej stronie
napis „Living Dead” umieszczony na fotografii, która jest tutaj niewidoczna, bo zas∏oni´ta przez zwiedzajàcych, mo˝liwe, ˝e przedstawiajàca obozowych muzu∏manów. W tej scenerii pojawia si´ grupa dobrze
i elegancko ubranych kobiet i m´˝czyzn s∏uchajàcych wysokiego przewodnika, który palcem wskazuje na postaç nagiego m´˝czyzny. Zwiedzajàcy m´˝czyêni oraz przewodnik majà r´ce w kieszeniach, niektóre
kobiety majà na g∏owach fikuÊne kapelusiki. AbsurdalnoÊç tej fotografii
polega te˝ na sposobie sfotografowania tej sceny (zresztà mo˝liwe, ˝e
fotograf by∏ Êwiadomy absurdalnoÊci sytuacji i celowo wydoby∏ owà
nieprzystawalnoÊç). Zdj´cia m´˝czyzn na pryczach oraz wychudzonego
wi´ênia obozu zosta∏y sfotografowane z takiego punktu widzenia, ˝e
wydaje si´, ˝e patrzà oni na nas (widzów tej fotografii), zaÊ przewodnik wskazujàcy palcem na m´˝czyzn´ z fotografii zdaje si´ z nim rozmawiaç. Ale przede wszystkim sfotografowane ofiary stajà si´ obiektami wystawionymi do oglàdu w tym muzeum grozy, niczym obiekty
w muzeum osobliwoÊci czy historii naturalnej, aby wr´cz nie powiedzieç — obiekty w ogrodzie zoologicznym… Ta dehumanizacja mia∏a
te˝ miejsce w opisach, jakie pojawia∏y si´ w prasie: „˚a∏osne okazy”,
„˝ywe trupy”, „˝ywe szkielety podobne do ma∏p”, „ludzkie wraki”123.
Szkoda, ˝e Didi-Huberman zapomina o tych wieloznacznych sposobach
u˝ywania obrazów, o ich cyrkulacji, podczas której powstajà znaczenia
ca∏kowicie sprzeczne z intencjami tych, którzy tego rodzaju wystawy
i ekspozycje tworzà. Rozwiàzaniem nie jest chyba jednak zatrzymanie
tej cyrkulacji obrazów, ale wzi´cie pod uwag´ tych ró˝nych kontekstów, zmuszenie tak˝e widzów tych wystaw, do krytycznego spojrzenia
na problem samego spojrzenia. Analizy Didi-Hubermana by∏yby na
pewno du˝o bardziej przekonujàce, gdyby wzià∏ pod uwag´ fakt owej
kompromitacji fotografii oraz dyskurs ramy, który im nieod∏àcznie towarzyszy.
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Wracajàc teraz do prac El˝biety Janickiej, wydaje si´, ˝e ona w radykalnym geÊcie sprzeciwu wobec kompromitacji obrazu fotograficznego, tworzàc fotografie, rezygnuje z przedstawienia. JeÊli bowiem cz´Êç
fotografii ukazuje „skonstruowane k∏amstwo”, jeÊli ich wykonywanie
wiàza∏o si´ z upokarzaniem; jeÊli je wykorzystywano i nimi manipulowano, trudno ju˝ zawierzyç fotograficznym obrazom. Jak si´ wydaje,
Janicka rezygnuje z przedstawienia nie dlatego, ˝e wyobra˝enie Zag∏ady jest niemo˝liwe, ale dlatego, ˝e wszelkie znane wyobra˝enia sà ju˝
w jakimÊ sensie skompromitowane. „W Êwiecie rzàdzonym przez
obraz fotograficzny wszelkie granice (»ramki«) wydajà si´ dowolne”
— pisa∏a Susan Sontag124 i mo˝e w∏aÊnie dlatego Janicka proponuje
zamiast przedstawienia, same ramki, a dok∏adnie dyskurs ramy.

Zakazana reprezentacja
Mo˝na odczytaç te prace w kontekÊcie nie tylko reprezentacji skompromitowanej, ale tak˝e zakazanej, o której pisze Jean-Luc Nancy125. Nie
tyle chodzi mu o zakaz reprezentacji obozów czy eksterminacji, a raczej
o to, co sta∏o si´ w Auschwitz z samà reprezentacjà. Stawia on tez´,
˝e Zag∏ada jest ostatecznym kryzysem reprezentacji. Rozwa˝ajàc poj´cie
reprezentacja, Nancy wskazuje, ˝e przedrostek re- dotyczy nasilenia, representatio jest wi´c podkreÊlonà prezentacjà, odnosi si´ do wystawienia przed nami osób i rzeczy jak ˝ywych. „Reprezentacja jest obecnoÊcià
uobecnionà, przedstawianà, pokazywanà”126. Reprezentacja nie uobecnia
czegoÊ, co jest nieobecne, ale coÊ, co znajduje si´ z dala od prostej obecnoÊci, u jej podstaw znajduje si´ zwiàzek z nieobecnoÊcià (rzeczy) i absens (w rzeczy). Wed∏ug filozofa reprezentacja zajmowa∏a decydujàce
miejsce w ∏onie nazizmu, w jego uk∏adzie ideologicznym i praktycznym.
Nazizm we wszystkich aspektach uprawia∏ reprezentacj´. Stworzy∏
wizj´ cywilizacji oraz „Aryjczyka”, projektujàc prezentacj´ cz∏owieka
odrodzonego w nadcz∏owieku. Ten system Nancy okreÊla jako system
„nadreprezentacji”, która nie sprowadza si´ jedynie do ogromnych rozmiarów, wyolbrzymienia aparatu reprezentacji, demonstracji, ale spe∏nia
si´ ca∏kowicie w manifestowanej obecnoÊci. W myÊl nazistowskich idei
naród ˝ydowski by∏ niszczycielem cywilizacji, nie mia∏ ˝adnej w∏asnej
wizji. ˚yd by∏ wi´c reprezentantem destrukcji reprezentacji, rozumianej
192

jako nadreprezentacja. Nancy opisuje te˝ obóz zag∏ady jako scen´, na
której nadreprezentacja tworzy widowisko unicestwienia tego, co uzna∏a za nie-reprezentacj´. „Auschwitz jest przestrzenià zorganizowanà
w taki sposób, aby sama ObecnoÊç, ta, która si´ pokazuje i pokazuje
Êwiat wraz z sobà i bez reszty, mog∏a wystawiç widowisko unicestwienia tego, co z zasady obj´te jest zakazem reprezentacji”127. Chodzi∏o
wi´c o dokonanie zg∏adzenia tego, co Nancy nazywa „zakazanà reprezentacjà”, chodzi∏o o eksterminacj´ tych, którzy, wed∏ug nazistów, zagra˝ali
samej reprezentacji. W myÊl tego wywodu, mo˝na powiedzieç, ˝e chcàc
wyjÊç poza logik´ reprezentacji stworzonà przez nazistów i przedstawiç
Zag∏ad´, mo˝na przedstawiç jedynie nie-reprezentacj´. Zarazem jednak
wcià˝ pozostaje wàtpliwoÊç, czy nie b´dzie to powtórzenie tej logiki. Problem z reprezentacjà Zag∏ady to równie˝ problem z reprezentacjà Êmierci, gdy˝ „Êmierç jest czymÊ, co nie widzi siebie i co siebie nie (re)prezentuje”128. Sam obóz jako uk∏ad reprezentacji, wed∏ug Nancy’ego, ustawi∏
naprzeciw siebie dwie twarze niosàce w swoich oczach Êmierç: twarz
Êmierci lub ˝ywej Êmierci (muzu∏mana lub skazaƒca) oraz twarz, która
zakrywa g∏ow´ czapkà z trupià czaszkà (twarz SS-mana, który uobecnia
si´ jako Êmierç, swoim w∏asnym dzie∏em czyni reprezentacj´ Êmierci).
„W ten sposób cz∏owiek eksterminowany to ten, kto, aby umrzeç i to
umrzeç Êmiercià odpowiadajàcà reprezentacji eksterminatora, jest ca∏kowicie pozbawiony mo˝liwoÊci reprezentacyjnych, tzn. mo˝liwoÊci wyra˝ania jakiegokolwiek sensu (…)”. I dalej powiada Nancy: „Ofiara nie ma
ju˝ ˝adnej przestrzeni reprezentacji, podczas gdy jej kat nie ma innej reprezentacji ni˝ tylko reprezentacja siebie w spe∏nieniu i wype∏nieniu
owego zniesienia przestrzeni”129. P∏ynie z tego nast´pujàcy wniosek:
obóz dokona∏ egzekucji reprezentacji. Reprezentacja obozów jest tak bardzo problematyczna nie dlatego, ˝e mamy do czynienia z kraƒcowym
okrucieƒstwem (pokazywanie najbardziej przera˝ajàcych obrazów jest
zawsze mo˝liwe) czy te˝ kraƒcowà Êwi´toÊcià, ale dlatego, ˝e „pokazywanie tego, co zabija mo˝liwoÊç obrazu, jest niemo˝liwe, z wyjàtkiem
powtórzenia gestu zabójstwa”, a wi´c jest to reprezentacja, która sama
siebie zakazuje130.
Rozwa˝ania te mo˝na odnieÊç do pracy El˝biety Janickiej, gdy˝ autorka pokazuje niemo˝noÊç zaistnienia obrazu, jego brak. To, co si´ pojawia, co mo˝e zaistnieç, to jedynie przestrzeƒ ramy (rozumiana dos∏ownie — jako ramki fotograficznej kliszy i metaforycznie — jako dyskurs obudowujàcy t´ prac´ znaczeniami).
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Przeciw-stawienie
Te fotografie uderzajà i kwestionujà same regu∏y przedstawienia, kwestionujà mo˝liwoÊç wystàpienia reprezentacji. Dlatego u˝yteczne mog∏yby byç tutaj terminy „przeciw-reprezentacja” czy raczej: „przeciwstawienie”. „Przeciwstawienie”, wed∏ug definicji s∏ownikowych, oznacza: »osob´, rzecz, cech´, zjawisko kraƒcowo ró˝niàce si´ od innej osoby,
rzeczy, cechy, od innego zjawiska«. Przeciwstawiç (przeciwstawiaç)
oznacza z kolei: »zestawiç ze sobà na zasadzie przeciwieƒstwa postacie, rzeczy, poj´cia ca∏kowicie od siebie odmienne«; przeciwstawiç si´
to »wystàpiç przeciw komuÊ, czemuÊ, stawiç opór, sprzeciwiç si´ komuÊ, czemuÊ«, mo˝na przeciwstawiç si´ czyjejÊ decyzji, czyimÊ poglàdom, zamiarom131.
W kontekÊcie pracy El˝biety Janickiej warto zapytaç, czy mo˝liwe
jest odniesienie tego poj´cia do obrazu? Czy same obrazy (tu: fotografie)
mo˝na nazwaç przeciw-stawieniami? JeÊli poj´cie „przedstawiaç” u˝ywane w odniesieniu do obrazu mo˝na rozumieç jako stawiaç coÊ przed
naszym wzrokiem, ukazywaç fragment rzeczywistoÊci, wyobra˝aç rzeczywistoÊç, stawiaç przed oczyma jej obraz; to „przeciw-stawiaç” oznacza∏oby z kolei negowaç; negowaç obraz, negowaç mo˝liwoÊç reprezentacji
rzeczywistoÊci, dos∏ownie — stawiaç przeciw czemuÊ albo te˝ — stawiaç
obraz przeciw rzeczywistoÊci (w tym momencie mo˝emy wychwyciç paradoksalnoÊç tych prac, bo przeciwstawieniem przedstawienia by∏by jego
brak, ale w tym momencie mo˝e byç to obraz bez przedstawienia, obraz
pozbawiony przedstawienia, negujàcy przedstawienie).
Próby zaprzeczenia przedstawieniu pojawi∏y si´ ju˝ po wojnie, podejmowa∏ je Tadeusz Kantor, o czym pisa∏am ju˝ wczeÊniej. Artysta pod koniec wojny odrzuci∏ konwencje, chcia∏ zaprzeczyç iluzji, pisa∏, ˝e sztuka
by∏a nazbyt pi´kna i wyrafinowana, jak na owe czasy. Sztuka i iluzja
w obliczu szalejàcego wokó∏ terroru sta∏y si´ bezu˝yteczne. Mo˝liwe, ˝e
z takiego za∏o˝enia wysz∏a te˝ El˝bieta Janicka, rezygnujàc z jakiejkolwiek estetyki, tyle ˝e u niej nie pojawia si´ realnoÊç w miejsce sztuki
(jak u Kantora), ale nicoÊç, pustka fotografii. Przeciw-stawienie w przypadku zdj´ç Janickiej oznacza równie˝ zanegowanie podstawowej funkcji
fotografii, o której pisze Roland Barthes, jakà jest o˝ywianie132. Tutaj
dzieje si´ coÊ odwrotnego. Artystka stara si´ uchwyciç nieobecnoÊç, brak,
Êmierç, a w sensie materialnym — Êlad po zmar∏ych. A przecie˝ sama fotografia tak˝e jest Êladem, Êladem po tym, czego ju˝ nie ma.
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JeÊli ka˝dy obraz prowadzi do innych obrazów, przedstawienie odnosi si´ do innego przedstawienia (a nie do Êwiata bezpoÊredniej obecnoÊci, nie do rzeczywistoÊci) — o czym mówi derridiaƒska gramatologia obrazów, to warto zapytaç o to, do jakich obrazów prowadzà fotografie z cyklu Miejsce nieparzyste. Najbardziej mogà one kojarzyç si´
z Bia∏ym kwadratem na bia∏ym tle Malewicza (1918). Tak jak ten obraz by∏ symbolicznà Êcianà, do której dosz∏o malarstwo, tak fotografie
Janickiej mogà byç uznane za symbolicznà Êcian´ fotografii i dlatego
mamy do czynienia z przeciw-stawieniem samej fotografii, wskazaniem na jej ambiwalencje, uwik∏anie w system z∏a, manipulacje. Pozostaje jedynie zaufanie, jeÊli chcemy zawierzyç s∏owom artystki, ˝e ukaza∏a ona faktycznie powietrze nad obozami zag∏ady (co jeszcze bardziej
podkreÊla paradoksalnoÊç tej pracy).

Niemo˝liwa nieprzedstawialnoÊç
A wi´c Miejsce nieparzyste mo˝na interpretowaç jako przeciwstawienie samej fotografii i jej funkcji reprezentacji, a w sensie bardziej
ogólnym jako przeciwstawienie przedstawieniu. Raczej sà one symbolem pustki, braku, nieobecnoÊci. Mo˝liwe, ˝e artystka próbuje jednak
oddaç „nieprzedstawialne” i wskazuje na pustk´ jako miejsce, które
nie mo˝e zostaç wch∏oni´te przez jakàkolwiek reprezentacj´133. Jednak sama nieprzedstawialnoÊç, jak ju˝ zosta∏o powiedziane, jest te˝
swego rodzaju paradoksem. ˚eby to wyjaÊniç, warto nieco dok∏adniej
przywo∏aç rozwa˝ania Jacques’a Ranciere’a, który na konkretnych
przyk∏adach (mi´dzy innymi filmu Shoah Claude’a Lanzmanna
z 1985 roku) udowadnia, ˝e nie mo˝na mówiç o nieprzedstawialnoÊci
czy zakazie przedstawienia faktu eksterminacji. O Shoah filozof pisze,
˝e film ten jedynie zaprzecza temu, ˝e artystyczny ekwiwalent ludobójstwa mo˝na stworzyç przez uj´cie katów i ofiar w fikcj´. „To nie
katów i ofiary trzeba przedstawiç — powiada Ranciere — ale proces
podwójnego wymazania”134, co z kolei jest jak najbardziej przedstawialne. Film Lanzmanna „jest przedstawieniem w formie specyficznej
akcji dramatycznej, jak oznajmia to pierwsze prowokacyjne zdanie filmu: »Historia ta zaczyna si´ w naszych czasach«”135. Ranciere zwraca
wi´c uwag´ na odwrócenie logiki konwencjonalnej historii, wyjÊcie do
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mówienia o niej od „tu i teraz”, a tak˝e gr´ Êrodków formalnych, które
konfrontujà treÊç Êwiadectwa Szymona Srebrnika z pustkà miejsca, na
którym zostaje przedstawiona ta postaç, a mianowicie na wielkiej polanie ko∏o Che∏mna. Ta scena w filmie Shoah wskazuje na nieadekwatnoÊç — „NieadekwatnoÊç opuszczonego miejsca do mowy, która je wype∏nia, nabiera charakteru halucynacji”136. Zarazem realnoÊç Zag∏ady,
która jest tu tematem przedstawienia, jest równie˝ realnoÊcià jej znikni´cia, realnoÊcià jej niemo˝liwego do pomyÊlenia charakteru. Dokonuje si´ to przez prac´ kamery oraz pewien operatorski fortel, bo przedstawiona polana ko∏o Che∏mna nie jest w rzeczywistoÊci tak wielka. To
„kamera subiektywnie dokona∏a jej powi´kszenia, aby zaznaczyç dysproporcj´, uczyniç akcj´ adekwatnà do wydarzenia. Sfa∏szowa∏a przedstawienie miejsca, aby oddaç rzeczywistoÊç eksterminacji oraz znikni´cia jej Êladów”137. El˝bieta Janicka wydaje si´ podà˝aç w swojej
metodzie twórczej w∏aÊnie za dzia∏aniami Lanzmanna, którego reprezentacja Shoah oparta jest, jak pisze Tomasz Majewski, równie˝ na
„negatywnym obrazie” czy „kontr-obrazie” pustki w miejscach eksterminacji; pustki, która unaocznia nieobecnoÊç ofiar138.
Jacques Ranciere wskazuje dobitnie, ˝e nie istnieje nieprzedstawialnoÊç jako cecha wydarzenia, istniejà tylko wybory dotyczàce sposobu przedstawienia139. A wi´c szacunek do wydarzenia nie musi zawieszaç Êrodków artystycznych. Wspominany tu film Lanzmanna, jak
pisze filozof, wcale nie przeciwstawia si´ logice estetycznego porzàdku
sztuk (a wi´c tego porzàdku, który zanegowa∏ wczeÊniejszy porzàdek
mimetyczny, kierujàcy si´ logikà prawdopodobieƒstwa). JeÊli chodzi
zaÊ o samà Zag∏ad´, wydarzenie to „samo z siebie niczego nie narzuca
ani niczego nie zakazuje ˝adnemu Êrodkowi artystycznemu. Nie narzuca równie˝ sztuce ˝adnej koniecznoÊci przedstawiania lub nieprzedstawiania w ten czy inny sposób”140. Ranciere wskazuje wr´cz, ˝e uznawanie niektórych wydarzeƒ za nieprzedstawialne dokonuje si´ przy
u˝yciu podwójnego nadu˝ycia: dotyczàcego poj´cia wydarzenia i poj´cia sztuki. Filozof polemizuje tutaj z Jean-Fran˜ois Lyotardem, przywo∏ujàc poj´cie Innego, sztuki wznios∏oÊci oraz postulat Lyotarda sztuki
tego, co niemo˝liwe do uobecnienia. Ranciere pisze w odwo∏aniu do
tych rozwa˝aƒ, i˝ ten „Inny w tradycji zachodniej przybra∏ imi´ ˚yda,
imi´ ludu Êwiadczàcego o tym zapomnieniu, Êwiadczàcego o êród∏owym warunku myÊli, która jest zak∏adnikiem Innego. Wynika z tego,
˝e eksterminacja ˚ydów jest wpisana w projekt panowania nad sobà
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myÊli zachodniej, w jej wol´ skoƒczenia ze Êwiadkiem Innego, Êwiadczàcym o tym, co nie do pomyÊlenia w samym sercu myÊli”141. Konkluduje zaÊ te rozwa˝ania wskazaniem na hiperbol´ zawartà w myÊleniu o nieprzedstawialnoÊci: „Aby przedstawiç nieprzedstawialne sztuki, które jest równie˝ w pewnej mierze tym, co niemo˝liwe do pomyÊlenia w wydarzeniu, trzeba sprawiç, by to, co niemo˝liwe do pomyÊlenia, uczyniç dla myÊlenia mo˝liwym, a nawet absolutnie koniecznym.
Logika tego, co nieprzedstawialne, jest podtrzymywana jedynie za pomocà hiperboli, która jà ostatecznie niszczy”142. To stwierdzenie wydaje si´ z kolei oddawaç paradoksy, w które wik∏a si´ wspó∏czesna sztuka o Zag∏adzie, która chce wskazaç na niemo˝noÊç zaistnienia przedstawienia. W odniesieniu do pracy Janickiej mo˝na powiedzieç, ˝e logika przeciw-stawienia tak˝e podtrzymywana jest za pomocà hiperboli, która jà ostatecznie niszczy. To wspomniany ju˝ paradoks: przeciwstawienie przedstawieniu odbywa si´ w koƒcu poprzez obraz (nawet
jeÊli jest to tylko obraz pustki). A wi´c zarazem praca ta przedstawienie podwa˝a, jak i je podtrzymuje, a sama dwoistoÊç wpisana jest
w warstw´ wizualnà tych prac. Odczytujemy je albo jako fotografie powietrza, albo jako puste obrazy obwiedzione czarnymi fotograficznymi
ramkami. Trudno (i raczej b∏´dnie) by∏oby powiedzieç, ˝e mamy w tym
przypadku do czynienia z przedstawieniem powietrza otoczonego fotograficznymi ramkami (albo inaczej: mo˝emy tak powiedzieç, ale raczej
wyczuwamy w tym stwierdzeniu pewien dysonans). To tak, jakbyÊmy
zarazem nie mogli widzieç medium oraz przedstawienia.

Zburzenie szkieletu zmys∏owoÊci
Bo warunkiem zaistnienia obrazu — jak dowodzi Ernst H. Gombrich
— jest nasze pojmowanie go w∏aÊnie jako obrazu, jako samodzielnego
Êwiata, swoistego mikrokosmosu, jak nazywa∏ obraz Leonardo da Vinci143. Gombrich w swoich rozwa˝aniach na temat przedstawienia obrazowego podkreÊla, ˝e obraz mo˝e byç zupe∏nie wy∏àczony ze zbornoÊci
otaczajàcego go Êwiata, lecz sam w sobie pozostaje Êcis∏ym uk∏adem
odniesieƒ. Ramy czynià zeƒ samodzielny Êwiat i dopóki ten Êwiat nie
przeciwstawia si´ kraƒcowo naszym próbnym interpretacjom, widzimy
go w taki sposób, jak chcia∏ ukazaç go malarz. Quatrem¯re de Quincy,
197

klasycystyczny teoretyk sztuki, wyra˝a∏ poglàd, ˝e radoÊç, jakà daje
z∏udzenie, wynika z dà˝enia rozumu do zacierania ró˝nic mi´dzy sztukà a rzeczywistoÊcià. Ale podstawà tej radoÊci musi byç za∏o˝enie, ˝e
mamy do czynienia z zamkni´tym Êwiatem obrazu (granica nigdy wi´c
nie mo˝e zostaç zatarta, aby mo˝na by∏o t´ radoÊç odczuwaç). Gombrich przytacza w swej ksià˝ce s∏ynne zdanie Maurice’a Denisa: „Pami´taç, ˝e obraz, zanim stanie si´ koniem bitewnym, nagà kobietà lub
jakàkolwiek innà anegdotà, jest przede wszystkim powierzchnià p∏askà, pokrytà farbami w okreÊlonym porzàdku”144. Ale autor Sztuki
i z∏udzenia pyta w tym miejscu, czy naprawd´ mo˝liwe jest jednoczesne widzenie p∏askiej powierzchni i konia bitewnego? W zasadzie,
przekonuje Gombrich, jest to niewykonalne: „Rumaka na polu bitewnym odczytamy tylko pod warunkiem, ˝e na chwil´ zapomnimy o p∏askiej powierzchni. Jedno z dwojga”145.
I to w∏aÊnie dlatego nie mo˝emy w przypadku Miejsca nieparzystego mówiç zarazem o przedstawieniu powietrza, jak i o czarnych fotograficznych ramkach. Ale z drugiej strony, El˝bieta Janicka wprowadza
w ten schemat niepokój, zaczyna go kwestionowaç. Bo co oznacza „wylewanie si´” powietrza na obszar ramek? Czym jest wskazanie na znaczenia, w∏aÊnie przez informacje zawarte na tym obszarze? DwoistoÊç
tych przedstawieƒ, wskazanie poprzez warstw´ wizualnà na wewn´trzne sprzecznoÊci, mówienie o przeciw-stawieniu poprzez przedstawienie
wydajà si´ w gruncie rzeczy najistotniejsze w pracy Janickiej.
W kontekÊcie „heterologii” Jacques’a Ranciere’a, praca Janickiej
wydaje si´ radykalna nie tyle ze wzgl´du na zakwestionowanie (przynajmniej teoretyczne) fotograficznego obrazu, ale raczej samo zburzenie
szkieletu zmys∏owoÊci. Ranciere, t∏umaczàc poj´cie „heterologii”, odnosi je do „sposobu, w jaki obdarzony znaczeniem szkielet (fabric) zmys∏owoÊci zostaje zaburzony: spektakl nie mieÊci si´ w ramach zmys∏owoÊci
okreÊlanych przez sieç znaczeƒ, dane wyra˝enie nie odnajduje swojego
miejsca w ramach systemu widzialnoÊci, w którym si´ pojawia”146. Janicka wydaje si´ iÊç jeszcze dalej, próbujàc podwa˝yç (nawet jeÊli jest
to dzia∏anie z gruntu skazane na kl´sk´) sam system widzialnoÊci. Jej
prace zdajà si´ spe∏niaç postulat wyartyku∏owany w przywo∏anym
wczeÊniej tekÊcie Nancy’ego: „Kryterium reprezentacji Auschwitz musi
opieraç si´ na tym, ˝e: takie otwarcie — przerwa lub rana — nie b´dzie
pokazane jako przedmiot reprezentacji, ale b´dzie wpisane w nià samà
i to jako jej nerw, jako prawda o prawdzie”147.
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Dzia∏anie El˝biety Janickiej wydaje si´ mieç wiele wspólnego ze
strategià Gustava Metzgera (ur. 1926). Ten pochodzàcy z rodziny polsko-˝ydowskiej artysta urodzi∏ si´ w Norymberdze na kilka lat przed
dojÊciem do w∏adzy nazistów. Ocala∏ z Zag∏ady przewieziony do Wielkiej Brytanii dzi´ki Refugee Children’s Movement. Artysta mieszka
i tworzy w Londynie, a w swojej twórczoÊci odwo∏uje si´ cz´sto do
traumy Zag∏ady, w której zgin´∏a wi´ksza cz´Êç jego rodziny. Jego Fotografie historyczne148 to powstajàca od lat 90. seria powi´kszeƒ znanych
fotografii prasowych przedstawiajàcych najwi´ksze katastrofy XX wieku: Zag∏ad´, zbrodnie nazizmu, wojn´ w Wietnamie, konflikt izraelsko-palestyƒski, konflikt w by∏ej Jugos∏awii, to równie˝ obrazy terroryzmu
i katastrof ekologicznych. Te prace dzia∏ajà przede wszystkim poprzez
tytu∏y, odwo∏ujà si´ do tego, co pami´tamy, równie˝ z obszaru mass
mediów i w ten sposób anga˝ujà naszà wyobraêni´149. Wielkie powierzchnie fotografii sà u Metzgera zas∏oni´te w ca∏oÊci lub cz´Êciowo
tkaninami, blachami, deskami; niektóre sà powi´kszone, wykadrowane,
na∏o˝one na siebie; inne tracà swoje w∏aÊciwoÊci poprzez odbicie na
niefotograficznych materia∏ach. Tym samym te prace te˝ pytajà o samo
fotograficzne przedstawienie, po cz´Êci jest ono tutaj kwestionowane
poprzez sam proces zas∏aniania. To zas∏anianie u Metzgera mo˝na interpretowaç tak˝e w kategoriach pracy pami´ci, która równie˝ dokonuje
swoistego zas∏oni´cia tego, co najbardziej potworne. W przypadku niektórych fotografii Metzgera mo˝liwe jest ods∏oni´cie tych obrazów, zobaczenie tego, co kryje si´ za skrywajàcymi je zas∏onami, jednak˝e jest
to zadanie wymagajàce nie lada wysi∏ku, gdy np. mamy do czynienia
z obrazami o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych. Niekiedy
musi dojÊç do fizycznego kontaktu z pracami, gdy np. widz musi chodziç po fotografii na czworakach. O tym, co jest przedstawione, informujà tytu∏y, jak np. Hitler w Reichstagu, lipiec 1944, Uciekajàce dzieci, Likwidacja getta w Warszawie, Zamach bombowy w Oklahomie itp.
Te obrazy w jakimÊ sensie same wyÊwietlajà si´ w g∏owach widzów,
zanim jeszcze zostanà ods∏oni´te, bo funkcjonujà one w zbiorowej wyobraêni na zasadzie klisz150. Cz´sto nie zastanawiamy si´ ju˝ nad ich
znaczeniami, raczej poprzez samà wizualizacj´ dokonujemy banalizacji
pokazanych tam historii. Dzia∏ania Metzgera mo˝na odczytaç jako prób´ nadania tym fotografiom oraz ukazanym na nich tragediom w∏aÊciwego wymiaru, dokonuje on bowiem ich monumentalizacji. Z drugiej
strony, artysta zmusza widza do kontaktu ze zdj´ciem lub jego frag199

mentem i tym samym ka˝e zapytaç o naszà zwyczajowà oboj´tnoÊç wobec fotografii, równie˝ tych ukazujàcych najwi´ksze nieszcz´Êcia. Ale
te˝, poprzez zmuszenie nas do ods∏aniania tych fotografii, artysta ka˝e
nam zastanowiç si´ nad naszym wojeryzmem, podglàdactwem, nad naszym „kanibalistycznym spojrzeniem”151. To zas∏anianie/ods∏anianie,
zmuszanie widzów do aktywnego uczestnictwa w grze przenosi punkt
ci´˝koÊci w∏aÊnie na pytanie o etyk´ naszego spojrzenia, a wi´c to pytanie, którego zabrak∏o w rozwa˝aniach Didi-Hubermana. Chodzi zarazem o to, co pojawia si´ jako g∏ówny problem w pracy Janickiej, która,
byç mo˝e wychodzàc z za∏o˝enia dotyczàcego skompromitowanego fotograficznego obrazu, przedstawia pustk´ i przenosi tym samym punkt
ci´˝koÊci na problem naszej wyobraêni.
Jak pisze Katarzyna Bojarska, interpretujàc sztuk´ Gustava Metzgera: „Sposób uobecniania, jakiego podejmuje si´ artysta, wymyka si´
wszelkim zarzutom o wspó∏udzia∏ czy rozkoszowanie si´ horrorem,
upokorzeniem, Êmiercià. Owo uobecnienie roz∏amuje obecnoÊç i otwiera jà niejako na nieobecnoÊç, sama reprezentacja zaÊ pozwala si´ zaskoczyç i zakazaç”152. Autorka odwo∏uje si´ tu do poj´cia „przechwycona reprezentacja”, którego u˝y∏ Jean-Luc Nancy w przywo∏anym
tekÊcie, przy czym samo przechwycenie nie jest ani poj´ciem, ani
przedmiotem percepcji, jest przede wszystkim ruchem, a wi´c mo˝na
powiedzieç, ˝e wprawia ono w ruch obrazy (rozsadzajàc tym samym
samà reprezentacj´)153. Bojarska, interpretujàc w ten sposób prace
Metzgera, podejmujàce problematyk´ Zag∏ady, obrazowania historycznych katastrof czy traum, wskazuje na obecny w nich opór przeciwko
„reprezentowaniu”, a mo˝e nawet przeciw tworzeniu dzie∏a (co odnosi
te˝ do „sztuki autodestrukcyjnej” Metzgera), przy jednoczesnym unikaniu „idolatrycznego mistycyzmu niewyra˝alnoÊci”154.
Ten opór wyraêny jest te˝ w pracach El˝biety Janickiej. Tutaj równie˝ mamy do czynienia z takim rodzajem uobecniania, w którym
obecnoÊç (powietrza) otwiera si´ na nieobecnoÊç (Zag∏ady) czy mo˝e lepiej w tym przypadku powiedzieç — na jej niewidzialnoÊç. Warto jednak˝e zapytaç, czy udaje si´ artystce w tej pracy uniknàç zupe∏nie
owego „idolatrycznego mistycyzmu niewyra˝alnoÊci”? Bo przecie˝, jak
powiada Giorgio Agamben, „powiedzenie, ˝e Auschwitz jest »niewys∏owione« bàdê »niepoj´te«, jest równoznaczne z euphemin, z wielbieniem go w milczeniu, tak jak wielbi si´ Boga; co oznacza, niezale˝nie
od intencji, przyczynianie si´ do jego chwa∏y”155.
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Przyroda jako metonimia?
Praca El˝biety Janickiej interpretowana jest przez krytyków w kontekÊcie historii indeksykalnej Franka Ankersmita156. Powietrze na tych
fotografiach okreÊlane jest jako metonimia, o której pisze historyk
w eseju „Pami´tajàc Holocaust: ˝a∏oba i melancholia”. W jednym z tekstów na temat wystawy Janickiej czytamy: „Czemu sfotografowa∏a powietrze? To rodzaj obrazowej metonimii. Gest o wiele bardziej symboliczny, ni˝ stawianie pomników milionom bezimiennych ofiar faszyzmu,
których twarzy nie znamy, którym nie przywrócimy to˝samoÊci. Ich
cierpienia mo˝na jedynie zuniwersalizowaç, pokazaç w sposób konceptualny”157.
˚eby zastanowiç si´, czy faktycznie mo˝na mówiç w przypadku pracy
Janickiej o metonimii i o historii indeksykalnej, warto przeanalizowaç
znaczenia tej pracy w porównaniu z innà, jak si´ wydaje, podobnà znaczeniowo pracà, wspomnianego ju˝ w tym rozdziale, Miros∏awa Ba∏ki.
W instalacji wideo pt. Winterreise z 2003 roku (prezentowanej w Galerii Starmach w Krakowie, maj–czerwiec, 2003) Ba∏ka pyta∏ o pami´ç
miejsca oraz znaczenie Êladów Zag∏ady. Na prac´ sk∏ada∏y si´ trzy filmy: Staw, Bambi 1 i Bambi 2, które zosta∏y nakr´cone podczas zimowej
podró˝y artysty do Brzezinki, na teren w pobli˝u by∏ego obozu zag∏ady
Auschwitz II — Birkenau. Na filmach ukazane jest okolone brzozami jeziorko (a Brzezinka to przecie˝ brzozowy lasek), do którego wsypywano
prochy skremowanych ofiar. Widaç te˝ spacerujàce sarny podchodzàce
do otaczajàcego obóz drutu kolczastego. Projekcjom towarzyszy∏y trzy
ruchome obiekty w formie podwójnych pustych talerzy, kr´càcych si´
w stron´ przeciwnà do ruchu wskazówek zegara (Hungry Plates). „Praca przedstawia teraêniejszoÊç tego budzàcego przera˝enie miejsca.
W coraz wi´kszym stopniu staje si´ ono »normalne«, uspokaja si´,
a w jakimÊ sensie nawet staje si´ pi´kne. W by∏ym obozie zag∏ady rosnà drzewa, pada Ênieg, spacerujà sarny. Jest cicho. Ca∏a ta przestrzeƒ,
zarejestrowana r´cznà kamerà, staje si´ ruchliwym, rozdygotanym obrazem, w którym ujawnia si´ ca∏y dysonans sytuacji: to dzisiejsza
»normalnoÊç« opustosza∏ego obozu zag∏ady budzi groz´”158.
Podczas wernisa˝u na dziedziƒcu Galerii Starmach Êpiewane by∏y
pieÊni Franza Schuberta z cyklu Winterreise. Miros∏aw Ba∏ka zadedykowa∏ ten pokaz pami´ci Andrzeja Szewczyka, gdy˝ p∏yt´ z pieÊniami
Schuberta kupi∏ po przeczytaniu wywiadu Szewczyka z Jaromirem Je201

Ilustracja 11. Miros∏aw Ba∏ka, Winterreise (Bambi 2, wideo), 2003, Galeria Starmach, Kraków, maj–czerwiec 2003, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty i Galerii Starmach.

dliƒskim, w którym artysta opowiada∏ o swoich muzycznych fascynacjach159. Te pieÊni zosta∏y skomponowane do poezji Wilhelma Müllera
pt. Winterreise (Podró˝ zimowa) opowiadajàcej o samotnoÊci cz∏owieka
i tragizmie istnienia. PieÊni te mówià o w´drówce protagonisty
w Êwiecie wych∏odzonym i wyludnionym, znaczonym widmami tego, co
niegdyÊ by∏o ˝ywe. Opowiadajà o t´sknocie za utraconà mi∏oÊcià. Tematem staje si´ w∏aÊnie t´sknota b´dàca jednoczeÊnie op∏akiwaniem
utraconej realnoÊci czasu przesz∏ego. „Przed oczyma W´drowca przesuwajà si´ symboliczne obrazy: lipa w domowym obejÊciu, wrona kraczàca na pustym polu, b∏´dny ognik, cmentarna »gospoda« zapraszajàca
w´drowca do spoczynku, drogowskaz wskazujàcy drog´ bez powrotu,
wreszcie obraz samotnego lirnika: kres w´drówki — w rezygnacji
i ogo∏oceniu”160.
Muzyka ta nie by∏a jednak elementem wystawy, ale dodatkiem do
niej. PieÊni by∏y Êpiewane tylko w czasie otwarcia i nie w przestrzeni
Galerii Starmach, ale na wewn´trznym dziedziƒcu. Jednak˝e ich kli202

mat oraz sama opowieÊç o widmach przesz∏oÊci oraz o Êwiecie, który
sta∏ si´ martwy, bardzo mocno korespondowa∏y z filmami wideo ukazujàcymi obrazy z Brzezinki, które nakr´ci∏ Miros∏aw Ba∏ka podczas
w∏asnej „zimowej podró˝y”. Jego podró˝ nabra∏a równie˝ charakteru
zmagania si´ z w∏asnà wyobraênià, która zosta∏a „uruchomiona” poprzez to miejsce: „Zmaga∏em si´ z przestrzenià, samotnie, w miejscu,
gdzie tyle bólu si´ wydarzy∏o” — powiada o tym doÊwiadczeniu artysta. Mówi te˝, ˝e chcia∏ zestawiç te pe∏ne niepokoju pieÊni Schuberta
z bezwzgl´dnà sytuacjà, która kryje si´ za zimowymi pejza˝ami Brzezinki, zastanawiajàc si´ jednoczeÊnie, co znaczy jednostka wobec doÊwiadczeƒ Zag∏ady: „Pojedynczy cz∏owiek nic nie znaczy∏. Holokaust
przelicza si´ w liczby”161.
Miros∏aw Ba∏ka mówi o Zag∏adzie nie wprost, przywo∏ujàc jedynie
fragment krajobrazu obozu koncentracyjnego. To, co oglàdamy, to przede
wszystkim obraz przyrody. PodejÊcie artystyczne Ba∏ki koresponduje
z jednà z koncepcji upami´tniania miejsc Zag∏ady. Koncepcje te wylicza
Halina Taborska, mówiàc o: 1) próbie konkretyzacji tego, co si´ sta∏o
przez narzucenie widzom perspektywy ofiary, 2) wizji ziemi ja∏owej pogwa∏conej i bezpowrotnie zniszczonej, 3) ziemi przywróconej przyrodzie,
4) koncepcji stawiajàcej na proces edukacyjny, 5) „otwarcia” miejsca na
teraêniejszoÊç. Prac´ Ba∏ki odczytaç mo˝na w kontekÊcie trzeciej koncepcji: ziemi, która jest przywrócona przyrodzie. Stawia si´ tu na: „krajobraz drzew, alej i trawników, obszar ˝a∏oby, ale te˝ miejsce, które
przypomina, ˝e od ludzkiego szaleƒstwa trwalsze jest ˝ycie natury”162.
Ta koncepcja wydaje si´ otwarta na ró˝ne, sprzeczne odczytania: trwa∏oÊç natury mo˝e dawaç nieuzasadnione pocieszenie; mo˝e te˝ byç wskazaniem na oboj´tnoÊç (natura jest oboj´tna wobec tego, co si´ sta∏o), ale
mo˝e te˝ kierowaç nas na prac´ ˝a∏oby, jeÊli w naturze dostrze˝emy Êlady Êmierci. Warto w tym miejscu przywo∏aç rozwa˝ania Franka Ankersmita, który pisa∏ o znaczeniu dyskursu pami´ci w pisarstwie historycznym o HolokauÊcie. Jest to dyskurs „wskazujàcy” (indexical), który
wskazuje przesz∏oÊç, otacza jà, ale nigdy nie próbuje do niej wniknàç163.
Aby wyjaÊniç ten problem „wskazywania”, Ankersmit przywo∏uje poezj´ holenderskiego poety Armanda (w∏. Herman Dirk van Dodewaard).
Poeta wskazywa∏ na Zag∏ad´, ale nie przez odwo∏ywanie si´ do zbrodni
pope∏nionych w obozach, tylko przez obwinianie krajobrazu, drzew otaczajàcych KZ-ty i ziemi, które by∏y Êwiadkami okrucieƒstw i które tym
samym sta∏y si´ w pewnym sensie wspólnikami zbrodni164.
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Ilustracja 12. Miros∏aw Ba∏ka, Winterreise (Staw, wideo), 2003, Galeria Starmach,
Kraków, maj–czerwiec 2003, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty i Galerii Starmach.

Mo˝na si´ zastanawiaç, czy Ba∏ka równie˝ obwinia krajobraz, przyrod´, sarny, które podchodzà do kolczastego p∏otu. Raczej ukazuje on
pewnà „niewzruszonoÊç” krajobrazu wobec Êladów zbrodni (stawek
oraz p∏ot) — Êladów, które ten krajobraz w sobie zawiera, ale które nie
sà wyraêne. Móg∏by to byç krajobraz z jakiegokolwiek innego miejsca.
Sam Ba∏ka mówi o zakamuflowaniu dramatyzmu tych widoków i próbuje okreÊliç niejednoznacznoÊç, która z tego wynika: „Jednym z filmowych obrazów-kadrów jest widok stawu, do którego wrzucano prochy
ludzi. Ale ten obrazek wyglàda niegroênie — (…) widok sarenek przebiegajàcych po terenie obozu, za drutem kolczastym, który mo˝e byç
drutem kolczastym jakiegokolwiek ogrodzenia. Prawie nie ma ju˝ Êladu
baraków. Sarenki tam biegajà. Czyli element nadziei. To próba pokazania, ˝e mo˝na interpretowaç w drugà stron´. Odwrócenie tego procesu.
Holocaust tworzy inne warstwy; jest gdzieÊ ukryty”165. Tu równie˝, jak
w pracy Janickiej, Zag∏ada jest zaledwie zasygnalizowana, w zasadzie
mo˝na o niej mówiç jedynie poprzez dyskurs ramy, którà jest to, co
„otacza” Zag∏ad´ (tu symbolem tej ramy jest przyroda).
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W Winterreise Zag∏ada nie jest czymÊ oczywistym, ujawnionym, ale
zarazem wiemy, ˝e to o nià chodzi w przypadku filmowych impresji
z Brzezinki. Ale czy faktycznie, jak w przypadku interpretacji, którà
proponuje Ankersmit w odniesieniu do poezji Armanda, mamy tu do
czynienia ze wskazywaniem, z metonimià, która jest przeciwieƒstwem
metafory? Czy z metonimià mamy te˝ do czynienia w fotografiach z cyklu Miejsce nieparzyste? Ankersmit pisze: „Metonimia faworyzuje
zwyk∏à bliskoÊç, szanuje wszystkie nieprzewidywalne przygodnoÊci
naszych wspomnieƒ i jest jako taka zdecydowanym przeciwieƒstwem
dumnego, metaforycznego zaw∏aszczania rzeczywistoÊci”166. Wydaje
si´, ˝e mo˝na tutaj polemizowaç z interpretacjami osadzajàcymi prace
zarówno Janickiej, jak i Ba∏ki w kontekÊcie historii indeksykalnej. Bo
w myÊl pracy Ba∏ki i Janickiej, na ca∏ej rzeczywistoÊci Zag∏ada k∏adzie
swój cieƒ, ca∏a rzeczywistoÊç jest ska˝ona Zag∏adà, a tym samym ta
rzeczywistoÊç (powietrze, przyroda) staje si´ nie metonimià, ale w∏aÊnie metaforà Zag∏ady. PodkreÊla równie˝ historyk, ˝e metonimia ma
cech´ ∏àczenia skojarzeƒ zale˝nych od naszych osobistych doÊwiadczeƒ
z wieloma innymi czynnikami167, natomiast w tym przypadku wszystko
naprowadza na Zag∏ad´ i jej specyficzne pojmowanie.

Romantyzm
To pojmowanie, zw∏aszcza w kontekÊcie pracy Miros∏awa Ba∏ki, mo˝na
okreÊliç jako romantyczne. Na romantyzm naprowadzajà w sposób jednoznaczny pieÊni Schuberta mówiàce o samotnoÊci cz∏owieka, które
emitowane by∏y podczas wernisa˝u. Ale nie tylko. Przyroda buduje
tu specyficzny nastrój, mamy do czynienia ze swego rodzaju pi´knem
— pi´knem ˝a∏obnym, smutnym, mrocznym, a wi´c pi´knem bliskim
pojmowaniu go przez romantyków. Jak pisa∏ W∏adys∏aw Tatarkiewicz
w Dziejach szeÊciu poj´ç, termin „pi´kno romantyczne” oznacza∏ zazwyczaj „rzeczy nastrojowe, widoki i miejsca, spotkania i zdarzenia”168. W okreÊlaniu romantycznej sztuki nacisk k∏adziony jest na
uczucia i wyobraêni´. Romantyczne jest przekonanie, ˝e poezja i sztuka
jest przede wszystkim sprawà wyobraêni169. W tym momencie warto
podkreÊliç, ˝e zarówno praca Ba∏ki, jak i Janickiej przesuwajà punkt
ci´˝koÊci w∏aÊnie w stron´ wyobraêni. ArtyÊci ci budujà sytuacje nie205

jednoznaczne, otwarte, aby ka˝dy móg∏ odbyç w∏asnà podró˝ do swoich
wyobra˝eƒ i w∏asnej pami´ci o Zag∏adzie, aby zastanowiç si´, co kryje
si´ pod warstwà oczywistych skojarzeƒ i konwencjonalnej pami´ci. Ponadto „romantyzm jest przewagà treÊci nad formà — co jest wa˝niejsze
ni˝ jak”170. W przypadku pracy Janickiej podkreÊla∏am ju˝ zdecydowany przerost czy te˝ nadmiar znaczeƒ skontrastowany z minimalistycznà
formà. RomantycznoÊç to równie˝ symboliczne znaczenie sztuki, a w∏aÊnie z takim mamy do czynienia w omawianych pracach. To wzorowanie si´ na przyrodzie, ale równie˝ uznanie rzeczywistoÊci za n´dznà
i nieistotnà. Romantyzm to tak˝e konflikt cz∏owieka ze Êwiatem. To
ucieczka od rzeczywistoÊci w Êwiat u∏udy, a „przynajmniej ucieczka
w przesz∏oÊç, dawnoÊç”171. Do tego problemu, czy sztuka Ba∏ki i Janickiej jest faktycznie ucieczkà w przesz∏oÊç, powróc´ w dalszej cz´Êci
tekstu, ale zostaƒmy jeszcze przez chwil´ przy znaczeniach romantycznoÊci. Warto przywo∏aç tu jeszcze jedno rozumienie: „RomantycznoÊç to
usi∏owanie, aby poprzez zjawiska dotrzeç do g∏´bi bytu. Albo — usi∏owanie, aby wysi∏kiem poetyckim dotrzeç do duszy Êwiata. Albo — aby
dotrzeç do rzeczy ukrytych, tajemnych. Tak poj´ty romantyzm mia∏
dwie konsekwencje: po pierwsze sk∏ania∏ poezj´ do przej´cia funkcji filozofii; po wtóre kaza∏ jej chwytaç si´ niezwyk∏ych Êrodków, poniewa˝
wobec takich zadaƒ zmys∏y zawodzà tak samo jak myÊl; nale˝y zatem
zdaç si´ na stan ekstazy, natchnienia”172. W przypadku omawianej
sztuki nacisk po∏o˝ony jest na to, co ukryte, niewypowiedziane, a zarazem ta sztuka tak˝e przejmuje funkcje filozofii — rozwa˝ajàc filozoficzne pytanie: „Jak tworzyç sztuk´ po Auschwitz?”. Podejmuje te˝ wyzwanie historyczno-psychoanalityczne, pytajàc o mo˝liwoÊç przepracowania minionych traum. A wr´cz staje si´ czymÊ w rodzaju parareligijnego rytua∏u (podkreÊliç mo˝na znaczenie kr´càcych si´ talerzy w pracy
Ba∏ki, ale te˝ rozwa˝ania o pochówku i sarkofagu u Janickiej). W kontekÊcie parareligijnym interpretuje prac´ Ba∏ki Agnieszka Sabor, wpisujàc jà w „liturgi´ pami´ci”. Autorka recenzji s∏usznie zauwa˝a zagro˝enia zwiàzane ze zrytualizowaniem samej pami´ci: „Pami´ç staç si´ bowiem mo˝e — m.in. poprzez sztuk´, choç nie tylko, bo tak˝e poprzez
edukacj´, a nawet turystyk´ — parareligijnà, ustrukturyzowanà, abstrakcyjnà instytucjà. Jej rytua∏ mo˝e si´ zaÊ przerodziç w bezmyÊlnà,
»politycznie poprawnà«, pe∏nà rutyny repetycj´. Kto wie, czy nie obserwujemy tego zjawiska ju˝ dzisiaj?”173. W tej sztuce kultywowane jest
duchowe cierpienie, tak jak u romantyków, których interesowa∏y tak˝e
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nasze braki i n´dze, Musset twierdzi∏ wr´cz, ˝e cechà czasów romantycznych jest „przewaga cierpienia”174.
To nie tylko specyficzny nastrój, ale równie˝ obrazowoÊç pozwala
zbli˝yç zw∏aszcza prac´ Ba∏ki do obrazów romantyków z ich kultem natury oraz wyra˝aniem uczuç przez obrazowanie ró˝nych stanów natury175. Warto zwróciç tu uwag´ zw∏aszcza na Caspara Davida Friedricha, u którego pojawia si´ specyficzna kreacja natury, która ma jawiç
si´ widzowi jako niespokojna i niesamowita, a jednoczeÊnie wymusza
na nim koncentracj´ i kontemplacj´. Ponadto Friedrich ∏àczy∏ w swoich
obrazach koncepcj´ natury z koncepcjà historii „jako nieodwracalnej
drogi wiodàcej ku upadkowi, po którym, dzi´ki naturze, ma nastàpiç
odrodzenie”176. Czas pojmowa∏ Friedrich jako ciàg∏à przemian´, ods∏ania∏ tajemnic´ natury w pewnym momencie jej dziania si´, ale zarazem,
jak pisze Tadeusz J. ˚uchowski, „ukazany moment by∏ spojrzeniem na
ca∏oÊç: wskazywa∏ na przesz∏oÊç i zapowiada∏ przysz∏oÊç”177. Mamy tu
do czynienia z p∏ynnym przechodzeniem przesz∏oÊci w teraêniejszoÊç,
a teraêniejszoÊci w przysz∏oÊç, historia nie jest jednak uchwycona
u Friedricha jako jakiÊ jeden moment czasowy, jest jedynie przyroda,
która si´ dokonuje. Jest to równie˝ próba wyjÊcia poza czas realny:
„W naturze wszystko dzieje si´ poza czasem mo˝liwym do uchwycenia
za pomocà chronometru. Tu, tak jak i we Ênie, czas jest podleg∏y regu∏om pozarozumowym. Nie mo˝na ÊciÊle okreÊliç, co dzieje si´ mi´dzy
zaÊni´ciem a przebudzeniem, mi´dzy wychodzeniem z nicoÊci, a powrotem w nià”178. Mam wra˝enie, ˝e podobne myÊlenie o niewzruszonej
przyrodzie, jej oboj´tnoÊci wobec historii, a zarazem o naturze, która
pozwala uciec poza czas realny, proponuje w swojej pracy Ba∏ka.
W myÊl powy˝szych rozwa˝aƒ, Miejsce nieparzyste El˝biety Janickiej, a jeszcze bardziej Winterreise Miros∏awa Ba∏ki okreÊliç mo˝na
jako prace romantyczne, operujàce romantycznym sposobem myÊlenia.
W tym kontekÊcie mo˝na postawiç, byç mo˝e ryzykownà, tez´ o urzeczeniu Zag∏adà, oczarowaniu nià. Przyroda w pracy Ba∏ki wydaje si´
w∏aÊnie urzekajàca. Zestawienie tych obrazów z romantycznymi pieÊniami Schuberta o samotnoÊci cz∏owieka dope∏nia to urzeczenie. Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e w∏aÊnie taka postawa estetyczna jest
swoistym wpatrywaniem si´ w niezagojonà ran´, o czym powiada
Dominick LaCapra w eseju „Psychoanaliza, pami´ç i zwrot etyczny”,
wskazujàc, ˝e to kultywowanie rany przesz∏oÊci jest przejawem posttraumatycznego syndromu tych, którzy ˝yjà w cieniu wielkich, tragicz207

nych wydarzeƒ i w gruncie rzeczy nie chcà uleczenia. Dlatego o tych
pracach mo˝na mówiç jako o posttraumatycznych. Raczej trudno zgodziç si´ z Brett A. Kaplan, wed∏ug której niechciane pi´kno, które pojawia si´ w przedstawieniach Zag∏ady (np. u Christiana Boltanskiego,
Anselma Kiefera czy w pomnikach Petera Eisenmana i Jochena
Gerza), dostarczajàc nam estetycznej przyjemnoÊci, dokonuje o˝ywienia pami´ci i prowadzi do g∏´bszego zrozumienia traumatycznych wydarzeƒ czy do przepracowania traumy. Wed∏ug tej autorki, romantyczne
pi´kno (odwo∏uje si´ ona do przedstawieƒ romantycznych z XVIII i XIX
wieku) przywo∏uje Kantowskie sublime, pozwalajàc nam zbli˝yç si´ do
tego, co niedost´pne i podobnie pi´kno, które pojawia si´ w pracach
odnoszàcych si´ do Zag∏ady, mo˝e pozwoliç nam zrozumieç to wydarzenie, które jest niczym demoniczna aberracja w zachodniej historii,
niczym niedost´pne sublime, które jednak˝e zosta∏o zrealizowane
przez zwyczajnych ludzi. Pi´kno we wspó∏czesnych pracach jest, wed∏ug autorki, niewygodne dla widzów, ale pozwala na wytworzenie
uczuciowej relacji do przedmiotu przedstawienia, na op∏akiwanie
zmar∏ych179. Uwa˝am jednak, ˝e pojawia si´ tu niebezpieczeƒstwo, jakim mo˝e byç nadmiar grozy i zasklepienie si´ w melancholii180 czy
te˝ w ˝a∏obie i idàce za tym uwznioÊlenie horroru Zag∏ady. LaCapra
zwraca uwag´ na kryzys wyobraêni: „Zarówno ocalonym, jak i urodzonym póêniej wyobraênia mo˝e wydawaç si´ zb´dna, wyczerpana bàdê
nie na miejscu wobec zdarzeƒ granicznych; nawet ich uj´cie alegoryczne, transformacja bàdê zmniejszenie skali nastr´cza niezwykle trudne
problemy taktu i osàdu. Zw∏aszcza urodzeni póêniej mogà, na zasadzie
swoistego efektu pourazowego (posttraumatic effect), reagowaç na te
zdarzenia uogólnionym hiperbolicznym lub wygórowanym stylem, który czasami zaciera wszelkie rozró˝nienia i graniczy z paradoksalnie
monotonnym sensacjonalizmem; stylem, który cz´sto podwa˝a osàd
krytyczny i przes∏ania lub rozwiàzuje zbyt jednostronnie problem
rzeczywistych i po˝àdanych relacji mi´dzy nadmiarem a granicà
normy”181.
Warto zadaç te˝ pytanie, na co po∏o˝ony jest w tych pracach nacisk
— na pami´ç czy na wyobraêni´? Mo˝na wskazaç za LaCaprà, ˝e relacja mi´dzy zdarzeniem urazowym a pami´cià i wyobraênià jest niezwykle skomplikowana. Wobec ciàgu zdarzeƒ traumatycznych,
wyobraênia staje si´ bezsilna, bo „fakty wykraczajà poza zdolnoÊç
przedstawiania, jakà dysponuje wyobraênia”182. W momencie kiedy
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nast´puje zdarzenie urazowe, wyobraênia przynosi czasowà ulg´ czy
te˝ staje si´ drogà ucieczki (warto dodaç, ˝e niekiedy zast´puje pami´ç), ale „póêniej bywa przyt∏oczona halucynacjami, wspomnieniami
oraz innymi urazowymi resztkami prze˝yç, które opierajà si´ potencjalnie leczniczej funkcji pami´ci”183. Wracajàc do prac Janickiej i Ba∏ki — to, co jest w nich przedstawione, wydaje si´ zwyk∏e, a mo˝e nawet banalne (czy sarny w Winterreise nie kojarzà si´ te˝ z „jeleniami
na rykowisku”, a wi´c w∏aÊnie z obrazem banalnym, ze swoistym kiczem?). To równie˝ swego rodzaju halucynacyjne zastàpienie tego, co
okreÊla si´ jako „niewyobra˝alne”.
T´ banalnà rzeczywistoÊç ujawniajà równie˝ próby dêwi´kowe El˝biety Janickiej. Te próby stanowi∏y drugà cz´Êç ekspozycji pt. Miejsce
nieparzyste prezentowanà w drugim, wyciemnionym pomieszczeniu
w Atlasie Sztuki, w tzw. Komorze dêwi´kowej (nieuchronnie nazwa
nasuwa skojarzenie z „komorà gazowà”). By∏a to rejestracja audio
z miejsc Zag∏ady. Artystka nagra∏a trzynaÊcie ponadminutowych sytuacji dêwi´kowych, które okreÊli∏a „próbami”. Janicka mówi, ˝e tego
dêwi´ku pierwotnie nie by∏o w planie. Ale to, co jà uderzy∏o podczas
podró˝y do by∏ych obozów zag∏ady, to odg∏osy s∏yszane w tych miejscach. Powiada: „Trudno jednak tych miejsc nie s∏yszeç. One sà niebywale intensywne, »napierajàce« dêwi´kowo”184. Artystka mówi te˝
o dokonanym przez nià wyborze tych akurat prób. Pierwsze próby
dêwi´kowe, które wykona∏a, mia∏y charakter roboczy, by∏y pe∏ne szumów i trzasków, a do tego przerywane zapowiedziami: „próba pierwsza, koniec próby pierwszej, próba druga” itd., a wi´c by∏ to „dêwi´k
z ramkà”, jak okreÊla go Krzysztof Cichoƒ185. Póêniej dopiero artystka
wypo˝yczy∏a profesjonalny sprz´t z mikrofonem os∏oni´tym od wiatru
i zrealizowa∏a nagrania, jak mówi, „z prawdziwego zdarzenia”186. Po
jakimÊ czasie obie wersje odtwarza∏a swym przyjacio∏om. Zbigniew
D∏ubak powiedzia∏, ˝e w tym brudnym dêwi´ku nagranym bezpoÊrednio z kamery s∏ychaç druty — chodzi∏o mu o nieprzerwany szum akumulatora, szum pràdu w przewodach. Janicka mówi: „Dla niego to by∏
dêwi´k z kwarantanny w Birkenau, gdzie ciszy nie by∏o, nawet gdy panowa∏a cisza. Wtedy wybra∏am nagrania próbne, »na surowo« — z szumem, z oddechem, z uderzeniami wiatru”187. Rafa∏ Jakubowicz daje
dok∏adny opis instalacji dêwi´kowej: „Odg∏osy przyrody. I s∏owa autorki, wypowiedziane szeptem, monotonnie, na terenach obozów Zag∏ady,
które odwiedzi∏a w 2003 oraz 2004 roku, istniejàcych — jak si´ zdaje
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— gdzieÊ poza czasem i przestrzenià: »Treblinka, próba trzecia«/»Treblinka, koniec próby trzeciej« (Êpiew ptaków), »Treblinka, próba
czwarta«/»Treblinka, koniec próby czwartej«, »Majdanek, próba druga«/»Majdanek, koniec próby drugiej« (w oddali s∏yszymy deszcz),
»Majdanek, próba czwarta« (w tle ujadanie psa, ale nie opresyjne,
raczej »domowe«, sugerujàce bezpieczeƒstwo), »Be∏˝ec, próba druga«/»Be∏˝ec, koniec próby drugiej«, »Be∏˝ec, próba trzecia«/»Be∏˝ec,
koniec próby trzeciej« (Êwierszcz? w tle znów szczekanie psa), »Sobibór, próba druga«/»Sobibór, koniec próby drugiej«, »Kulmhof, próba
dziesiàta«/»Kulmhof, koniec próby dziesiàtej« (przejmujàca cisza),
»Kulmhof, próba jedenasta« »Kulmhof, koniec próby jedenastej«
(Êpiew ptaków), »Auschwitz zwei Birkenau, próba trzecia«/»Auschwitz zwei Birkenau, koniec próby trzeciej« (w tle pociàg, a mo˝e to
z∏udzenie? Mo˝e raczej odg∏osy samochodów?), »Auschwitz zwei Birkenau, próba czwarta«/»Auschwitz zwei Birkenau, koniec próby
czwartej« (cisza)”188. Alicja Cichowicz trafnie zauwa˝a w recenzji
z wystawy: „Jakby [artystka] chcia∏a sprawdziç, czy mo˝na tam jeszcze us∏yszeç echa j´ków i krzyków poddawanych eksterminacji ludzi.
(…) Odbiorc´ jednak uderzajà ich spokój i cisza, przerywane Êpiewem
ptaków, czasem szumem deszczu, szczekaniem psa, koncertem
Êwierszczy czy mknàcych gdzieÊ daleko samochodów”189.
Âladów tej traumy ju˝ nie ma. To, co jest najbardziej bolesne, rozgrywa si´ wi´c znowu w naszej wyobraêni. I to raczej do wyobraêni,
a nie do pami´ci odwo∏uje si´ praca Janickiej. B∏´dne wi´c wydajà si´
przytoczone na poczàtku rozdzia∏u s∏owa krytyków, wed∏ug których
praca Miejsce nieparzyste mówi przede wszystkim o pami´ci.
Jest tak, ˝e z jednej strony artyÊci ukazujà to wyczerpanie
wyobraêni (przeciwstawiajàc si´ skompromitowanym przedstawieniom
— zw∏aszcza widoczne jest to w „bia∏ych kwadratach” Janickiej), ale
z drugiej strony — ten zabieg nieprzedstawienia (czy te˝ przeciwstawienia) pozwala na prac´ wyobraêni widzów czy mo˝e bardziej precyzyjnie — na nawiàzanie dialogu pomi´dzy wyobraênià artystów a wyobraênià odbiorców. Warto zadaç pytanie, czy to, co pojawia si´ w naszej wyobraêni, jest faktycznie podobne do siebie oraz co ma wp∏yw na
naszà wyobraêni´? Na razie pozostawi´ to pytanie bez odpowiedzi,
gdy˝ wróc´ do niego w nast´pnych rozdzia∏ach.
Warto, idàc za myÊlà LaCapry, postawiç jeszcze jedno pytanie — czy
mamy do czynienia w przypadku prac Janickiej i Ba∏ki z „uogólnionym
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hiperbolicznym lub wygórowanym stylem”? Odpowiedê na to pytanie
nie b´dzie jednoznaczna. Te prace charakteryzujà si´ specyficznym
uj´ciem ciszy, nicoÊci i braku. Nie s∏ychaç ju˝ krzyków ofiar, brak Êladu Êwiadczàcego o tym, ˝e wydarzy∏o si´ tu coÊ niewyobra˝alnego, ale
z drugiej strony — to w∏aÊnie pora˝a najbardziej, tak jak pora˝a brak
przepracowania traumy i uÊwiadomienie sobie, ˝e im bardziej ta trauma jest nieprzepracowana, tym bardziej na nas oddzia∏uje. To powoduje nast´pny krok — oskar˝enie wszystkiego, co znajduje si´ na zewnàtrz. „Winne” w sensie metaforycznym stajà si´: las, drzewa, staw,
powietrze, ptaki czy zwierz´ta. I w tym sensie, jak si´ wydaje, mamy
do czynienia z hiperbolà — wyolbrzymieniem. Nic nie jest ju˝ niewinne — ukazujà prace Ba∏ki i Janickiej, ale w ten sposób mo˝e te˝ nastàpiç rozmycie granic i popadni´cie w swego rodzaju melancholi´. Ale
byç mo˝e przeciwnie — jest to pierwszy krok do rozpoznania w∏asnej
sytuacji, dotykajàcego nas (pokolenie urodzone ju˝ po traumatycznych
wydarzeniach) posttraumatycznego efektu i tym samym poczàtek
i szansa na przepracowania przesz∏oÊci.
Problem z syndromem posttraumatycznym to równie˝ problem
z opisanà przez Franka Ankersmita melancholià. Historyk w cytowanym eseju „Pami´tajàc Holocaust: ˝a∏oba i melancholia”, cz´sto przywo∏ywanym w kontekÊcie sztuki dotykajàcej problemu Zag∏ady, wskaza∏ na niezb´dnoÊç pami´ci neurotycznej: „Sà bowiem rany, które stale
powinny boleç, a w ˝yciu cywilizacji choroba jest czasami lepsza ni˝
zdrowie”190. Wskazuje on na melancholi´, tak jak interpretowa∏ jà
Freud. Wywo∏uje ona, w przeciwieƒstwie do ˝a∏oby, stan zawieszenia,
rodzaj chronicznej choroby psychicznej, sta∏ej nerwicy, której nie sposób zaleczyç. Ankersmit wskazuje, ˝e nasz stosunek do Zag∏ady ze
wzgl´du na pope∏nione zbrodnie, ale równie˝ dlatego, ˝eby nie dopuÊciç do jego powtórzenia, powinien byç bliski w∏aÊnie melancholii: „Pami´ç o HolocauÊcie musi pozostaç chorobà, psychicznà dolegliwoÊcià,
na którà nie mo˝emy nigdy przestaç cierpieç”191, co z kolei powtarzajà
jak refren interpretatorzy sztuki. Ale czy na pewno pami´ç o Zag∏adzie
powinna byç melancholià?
Tym, co niepokoi najbardziej w przypadku tych prac, jest rozbicie
struktury znaku, a ÊciÊlej nieobecnoÊç znaczàcego (signifiant). Jest tutaj
przywo∏ane znaczone (signifié), a wi´c Zag∏ada — ale jest przywo∏ane
z naszej wyobraêni, nie ma jednak w zasadzie znaczàcego, bo tym znaczàcym mo˝e byç wszystko: powietrze, las, sarny — w sensie bardziej
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ogólnym ca∏a przyroda czy wr´cz ca∏a rzeczywistoÊç. Tkwi w tym zarazem pewna sprzecznoÊç w odniesieniu do przywo∏anej przeze mnie
we wst´pie teorii intertekstualnoÊci, wed∏ug której czymÊ najbardziej
niepewnym jest znaczone (signifié), skoro teksty odwo∏ujà si´ nie tyle
do rzeczywistoÊci, ile przede wszystkim do siebie nawzajem. Tym samym znak pozbawiony jest swego referencyjnego sygnifikatu, co redukuje komunikacj´ do swobodnej gry sygnifikantów192. Wydaje si´, ˝e
autorzy omawianych prac próbujà wystàpiç w∏aÊnie przeciwko tej
grze, dowieÊç, ˝e Zag∏ada nie mo˝e byç przez nas „czytana” jako kolejny tekst, ˝e wymaga od nas zupe∏nie innego podejÊcia.
Mamy do czynienia w tym przypadku ze wskazaniem, ˝e wszystko
nosi Êlad Zag∏ady, ˝e po Zag∏adzie wszystko jest ju˝ inne, jej ÊwiadomoÊç powoduje, ˝e nasze postrzeganie wszelkich poj´ç, dobra, z∏a,
pi´kna i brzydoty zosta∏o naznaczone tà ÊwiadomoÊcià. Mo˝na wi´c
powiedzieç, ˝e zamiast znaczàcego wyst´puje tu na-znaczone. W melancholii wszystko jest odwo∏aniem do straty, wszystko o niej przypomina — i tak te˝ dzieje si´ w przypadku tych prac.
Mo˝na jednak zapytaç: czy to wystarczy? Innymi s∏owy: czy melancholia i przepe∏niona nià sztuka faktycznie mogà nas uratowaç? A mo˝e
odwrotnie — skazujà nas na rodzaj odr´twienia, na to, ˝e zapatrzeni
w przesz∏oÊç, kultywujàcy ran´ przesz∏oÊci, nie b´dziemy w stanie
przeciwdzia∏aç z∏u w przysz∏oÊci?

Zwrot etyczny
Dominick LaCapra, m.in. w eseju „Psychoanaliza, pami´ç i zwrot
etyczny”, podobnie jak Frank Ankersmit, korzysta z myÊli Freuda i odwo∏uje si´ do ˝a∏oby i melancholii, jednak, w odró˝nieniu od Ankersmita, wskazuje na inne ich aspekty i na zagro˝enia zwiàzane ze stanem
melancholii. LaCapra akcentuje zwiàzanà z melancholià ambiwalencj´,
gdy˝ jest ona zarówno koniecznym warunkiem ˝a∏oby, jak i mo˝e t´
˝a∏ob´ zablokowaç, jeÊli staje si´ nadmierna lub funkcjonuje jako
obiekt utrwalenia. La Capra pisze: „Wiele spraw zwiàzanych z Holocaustem i innymi »katastrofami« historycznymi mo˝na zrekonstruowaç
i pami´taç, trudnoÊç zaÊ polega na tym, aby nie trwaç obsesyjnie przy
urazie jako doÊwiadczeniu niczyim, które sprawia, ˝e paradoksalnie,
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jest si´ Êwiadkiem za∏amania mo˝liwoÊci Êwiadectwa, lecz by wypracowaç relacj´ mi´dzy pami´cià a rekonstrukcjà, w której b´dà si´ one
wzajemnie wzbogacaç oraz krytycznie kwestionowaç i która b´dzie
uwra˝liwia∏a na zagadnienie urazu psychicznego”193.
LaCapra podkreÊla negatywny wymiar melancholii: „Melancholia
jest doÊwiadczeniem izolujàcym, umo˝liwiajàcym lustrzanà intersubiektywnoÊç, która zamyka Ja w rozpaczliwej sytuacji”194. I nawet
jeÊli melancholia jest konieczna, aby wyraziç strat´ i trwa∏e rany, a zatem jest koniecznym warunkiem ˝a∏oby, to ˝a∏oba, „choç wcià˝ zagra˝a
jej melancholia, mo˝e przeciwdzia∏aç cyklowi melancholijno-maniakalnemu, umo˝liwiç rozpoznanie Innego jako Innego i pozwoliç na rozwiàzanie lub przynajmniej rozluênienie narcystycznej identyfikacji, która
odgrywa istotnà rol´ w melancholii”195. I to w∏aÊnie ˝a∏oba pozwala
rozpoznaç strat´ jako strat´, z czasem si´ z nià rozstaç, zaczàç od nowa, a zarazem dzi´ki ˝a∏obie cz∏owiek pami´ta i szanuje utraconego Innego, lecz nie identyfikuje si´ z nim w lustrzanej relacji, która zaciera
rozró˝nienie mi´dzy Ja i Innym196. Dlatego LaCapra podkreÊla znaczenie procesu przepracowania straty w ˝a∏obie, a wi´c wskazuje na koniecznoÊç przepracowania historycznych traum i stawia przed tym zadaniem przepracowania przesz∏oÊci cele etyczne. Najwa˝niejsze jest
bowiem takie przepracowanie wydarzeƒ z przesz∏oÊci, aby nie wydarzy∏y si´ one na nowo.
Warto w tym momencie wróciç do pracy Janickiej, która pod wzgl´dem polityki estetyki jest bardziej radykalna ni˝ praca Ba∏ki. Ponadto
jeÊli u Ba∏ki mamy do czynienia z trwaniem przy urazie, które dodatkowo jest spot´gowane przez silne romantyczne nacechowanie, to u Janickiej, mimo ˝e równie˝ pojawia si´ pewien romantyczny rys, mamy
do czynienia ze zwróceniem si´ w stron´ przysz∏oÊci i tym samym
z krytycznà pracà nad pami´cià. Artystka pyta o wymazanà pami´ç
Zag∏ady, a zarazem poprzez tytu∏ naprowadza na problem antysemityzmu, obecnego równie˝ w naszej rzeczywistoÊci. Tytu∏ nakierowuje naszà uwag´ na korzenie Zag∏ady, na prowadzàce do niej mechanizmy,
takie jak segregacja ludzi ze wzgl´du na narodowoÊç, dzielenie ludzi
na lepszych i gorszych, na kasty, na ludzi i podludzi, wydzielanie im
oznaczonych miejsc (w sensie dos∏ownym i symbolicznym), pi´tnowanie
ze wzgl´du na okreÊlone cechy to˝samoÊciowe, ch´ç likwidacji (choçby
tylko w sensie wizualnym) — a wi´c te mechanizmy, które by∏y stosowane nie tylko przez Niemców, którzy stworzyli ca∏à machin´ Zag∏ady,
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ale które funkcjonowa∏y równie˝ w przedwojennej Polsce i od których
wspó∏czeÊnie wcale nie jesteÊmy wolni. „Getto ∏awkowe” wprowadzono przecie˝ z inicjatywy M∏odzie˝y Wszechpolskiej, która w czasie,
gdy artystka wykonywa∏a swà prac´, aktywnie uczestniczy∏a we
wszelkich akcjach przeciwko mniejszoÊciom, zaÊ jej przywódca, Roman Giertych, sprawowa∏ w latach 2006–2007 funkcje wicepremiera
i ministra edukacji narodowej. Tym samym praca Janickiej nie zatrzymuje si´ tylko na owym urzeczeniu przez histori´, ale wr´cz odwrotnie, pyta o dzisiaj, kieruje naszà uwag´ na „tu i teraz”. JeÊli LaCapra
mówi∏ o takim przepracowaniu zdarzeƒ z przesz∏oÊci, aby nie wydarzy∏y si´ one na nowo, to mo˝na powiedzieç, ˝e chodzi w∏aÊnie o przeciwstawienie si´ przesz∏oÊci.
Postulowany przez LaCapr´ „zwrot etyczny” oznacza takie przepracowanie pami´ci, ˝eby uniknàç w przysz∏oÊci podobnego z∏a: „Zasadà
nie jest tu »przebacz i zapomnij«, lecz: pami´taj w taki sposób, aby
przebaczenie sta∏o si´ mo˝liwe, a uznanie tego, co minione, za minione
by∏o nadziejà na przysz∏oÊç”197. W tym sensie praca Janickiej, o której
pisa∏am na poczàtku, ˝e sprawia wra˝enie „przegadanej” — taka w∏aÊnie byç musi. Do Zag∏ady nie przyczyni∏ si´ jedynie obecny w Niemczech antysemityzm, wp∏yn´∏a na nià te˝ oboj´tnoÊç Êwiata wobec poczynaƒ Hitlera. ZaÊ antysemityzm by∏ nie tylko cechà nazistowskich
Niemiec, jego z∏owroga potencja ujawni∏a si´ równie˝ w innych krajach,
czego przyk∏adem by∏o polskie „getto ∏awkowe” przywo∏ane w tytule
pracy Janickiej. Jak napisa∏a w recenzji Alicja Cichowicz: „Nacjonalizm, pogarda dla Innego to pierwszy krok do zbrodni”198. A wi´c to, co
wydaje si´ najwa˝niejsze w pracy Janickiej — to próba zrozumienia
mechanizmów, które doprowadzi∏y do Zag∏ady, a tak˝e pytanie o jej niepami´ç (o bia∏e plamy pami´ci), a mo˝e raczej — w tym kontekÊcie
— o niepami´ç owych mechanizmów (np. procesy wykluczania, zwyk∏a
oboj´tnoÊç, biurokratyczne mechanizmy itp.). Artystka stworzy∏a prac´,
w której wskaza∏a na skomplikowanie tych wszystkich elementów, które wiod∏y do Zag∏ady, które wcià˝ nie doczeka∏y si´ pe∏nego przepracowania i wcià˝ nie sà w pe∏ni zrozumia∏e (jak mechanizmy l´ku przed
Innym), a zarazem sà ciàgle realnym zagro˝eniem199. To w∏aÊnie wobec
tych mechanizmów Janicka stworzy∏a swoje „przeciw-stawienia”.

ROZDZIA¸ 6

Przesz∏oÊç, której nieobecnoÊç
si´ manifestuje (u Rafa∏a Jakubowicza)
(…) ta przesz∏oÊç — Zag∏ada — nie mo˝e przeminàç, poniewa˝ pozostaje
cz´Êcià naszej historycznej teraêniejszoÊci i jest widmem, które nawiedza
naszà historycznà przysz∏oÊç.
Alan Milchman, Alan Rosenberg,
Eksperymenty w myÊleniu o HolocauÊcie
Pachnie wilgotnym drewnem, kurzem i czasem. Na Êcianach pajàki
przechadzajà si´ po swych linach. (…) Ciàgle pachnie przesz∏oÊcià i ∏atwiej
wywo∏aç duchy z wyobraêni.
Anka Grupiƒska, Najtrudniej jest spotkaç Lilit

Rafa∏ Jakubowicz1 w cz´Êci swoich prac pyta o znaczenie Êladów Zag∏ady, analizuje to, w jaki sposób przesz∏oÊç odciska si´ na teraêniejszoÊci, jaki wp∏yw wywiera na naszà rzeczywistoÊç. Od razu warto
wprowadziç za Paulem Ricoeurem wieloznaczne rozumienie poj´cia
„Êladu” — jako odcisku archiwalnego, uczuciowego oraz mózgowego.
Ricoeur pisa∏ o Êladach, którymi zajmuje si´ historia, które sà utrwalone na piÊmie i ewentualnie archiwizowane, ale równie˝ o Êladach
uczuciowych, zwiàzanych np. ze wstrzàsem wywo∏anym przez wydarzenie, oraz o Êladach cielesnych, mózgowych, korowych, którymi zajmujà si´ nauki neurologiczne2. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e artyst´ interesuje najbardziej ów odcisk uczuciowy, jednak˝e, jak poka˝´ w tym
rozdziale, przede wszystkim prowokuje on do namys∏u nad tym, jakie
obrazy (Êlady) z przesz∏oÊci przechowuje nasza pami´ç. Chodzi wi´c
przede wszystkim o odcisk mózgowy, o skojarzenia, które zjawiajà si´
w trakcie odczytania tych prac, jakby bez udzia∏u naszej woli. Prace
Jakubowicza nie mówià wprost o Zag∏adzie, jedynie sugerujà, uruchamiajàc ca∏y ∏aƒcuch skojarzeƒ. Artysta si´ga do tego, co znajduje si´
215

w g∏´bokich pok∏adach naszej ÊwiadomoÊci. Pokazuje nam obrazy otaczajàcej nas rzeczywistoÊci, których pojedyncze elementy my sami odnosimy do historii. Chodzi wi´c o naszà zbiorowà wyobraêni´, która
uleg∏a zdecydowanym przekszta∏ceniom po Auschwitz. Jak pisze Eleonora Jedliƒska, „tory kolejowe nigdy ju˝ nie b´dà znaczy∏y tylko »tory kolejowe«”3. To samo dotyczy wagonów towarowych, drutów kolczastych, ciasno poustawianych prycz, pionowych pasów na ubraniach itp.
W tym rozdziale omówione zostanà prace, które najbardziej odnoszà
si´ do tych problemów. Pomijam tutaj realizacje malarskie tego artysty, które, jak sàdz´, majà zdecydowanie mniejszà si∏´ ra˝enia.

Pami´ç fantomowa
Jednà z najbardziej znanych prac Jakubowicza, a zarazem jednà z najwczeÊniejszych, otwierajàcych cykl prac artysty o historii, jest Arbeitsdisziplin (light-box, pocztówki oraz film wideo, 2002), przedstawiajàca
fabryk´ Volkswagena w Antoninku pod Poznaniem. Nad ukazanà na
g∏ównym przedstawieniu oraz na filmie fabrykà dominuje wysoka, wàska wie˝a z wielkim logo koncernu, ca∏oÊç otoczona jest murem z drutem kolczastym. Na filmie widzimy dodatkowo stra˝nika pilnujàcego
terenu (jest on te˝ ukazany na czarno-bia∏ym zdj´ciu znajdujàcym si´
na awersie pocztówki). Zdj´cia zosta∏y zrobione pod wieczór, kiedy ju˝
zmierzcha∏o. Film nakr´cony zosta∏ zza p∏otu fabryki, z pobliskiego
przystanku autobusowego. Widaç na filmie, ˝e stra˝nik by∏ zaniepokojony faktem filmowania. Od czasu do czasu spoglàda∏ bowiem w stron´
kamery. Ale przede wszystkim by∏o mu zimno (film kr´cony by∏ pod
koniec listopada). Na g∏owie ma on grubà czapk´, r´ce chowa w r´kawach kurtki, zaÊ wydychane przez niego powietrze zamienia si´ w par´. Z pewnym znudzeniem spaceruje po terenie fabryki.
Na g∏ównej fotografii z tego cyklu prezentowanej na light-boksie
oraz reprodukowanej na pocztówce widzimy tylko fragmenty koncernu:
fragment muru i kolczastego drutu otaczajàcego fabryk´ oraz dominujàcà nad terenem wie˝´ z logo Volkswagena na tle zachmurzonego cz´Êciowo nieba rozÊwietlonego przez zachodzàce s∏oƒce. Widok nieba,
zajmujàcy wi´kszà cz´Êç fotografii, mo˝e kojarzyç si´ z pi´knymi widokami czy romantycznymi pejza˝ami. Jednak˝e to przedstawienie nie
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Ilustracja 13. Rafa∏ Jakubowicz, Arbeitsdisziplin, 2002, kadr z filmu, dzi´ki
uprzejmoÊci Artysty.

ma nic wspólnego z sielankowym krajobrazem. Jego nastrój jest raczej
z∏owrogi, ponury, a to za sprawà dominujàcej nad ca∏oÊcià, fallicznej
wie˝y (jej kszta∏t symbolicznie odnosi si´ do sprawowania w∏adzy, zaÊ
ta w∏adza jest tu ÊciÊle okreÊlona — przez wielkie logo VW). Ta wie˝a
nasuwa skojarzenie z kominem w obozie zag∏ady. Z∏owrogà wymow´
pot´guje widok drutu kolczastego na pierwszym planie4.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e w przypadku omawianego zdj´cia artysta nie
dokona∏ ˝adnej ingerencji w ten industrialny krajobraz. Po prostu sfotografowa∏ to, co w tym miejscu zasta∏. Zainspirowa∏ go widok, który
oglàda∏ prawie codziennie, je˝d˝àc autobusem ze Swarz´dza, w którym mieszka, do Poznania, gdzie uczy∏ si´ i gdzie pracuje. Praca ta
wyraênie ujawnia z∏udnoÊç przekonaƒ o przezroczystoÊci fotografii.
Uchwycony przez Jakubowicza widok ma w sobie coÊ surrealistycznego w takim sensie, o jakim pisa∏a Susan Sontag w odniesieniu do fotografii, twierdzàc, ˝e u jej podstaw le˝y surrealizm: „w samym stworzeniu duplikatu Êwiata, rzeczywistoÊci drugiego stopnia, w´˝szej, ale
bardziej dramatycznej ni˝ ta, którà postrzegamy go∏ym okiem”5. Ten
surrealizm polega mi´dzy innymi na upi´kszaniu wszystkiego, nawet
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Ilustracja 14. Rafa∏ Jakubowicz, Arbeitsdisziplin, 2002, kadr z filmu, dzi´ki
uprzejmoÊci Artysty.

obiektów najbardziej banalnych. Mo˝e on zmieniç histori´ w „nagromadzenie dziwactw, ˝art, podró˝ do krainy Êmierci”6. W tym przypadku jest to ˝art ponury, ale jego si∏a zwiàzana jest przede wszystkim
z tym, co tkwi w naszej ÊwiadomoÊci. Samo wykadrowanie zdj´cia
tak, aby drut kolczasty by∏ na pierwszym planie, wykorzystanie naturalnego Êwiat∏a zachodzàcego nieba (co jednoczeÊnie wp∏ywa na przyciemnienie sfotografowanego obiektu) uruchamia ca∏y ∏aƒcuch skojarzeƒ. Nieuchronne jest skojarzenie tego widoku z obozami koncentracyjnymi, co wzmacnia widok wspomnianej wie˝y, która mo˝e kojarzyç
si´ z kominem krematorium. OczywiÊcie to skojarzenie mo˝na odwróciç w odniesieniu do projektowania przez nazistów architektury zag∏ady tak, aby dzia∏a∏a ona uspokajajàco: „Nawet komin krematorium wydawa∏ si´ kominem fabrycznym (którym de facto by∏, zwa˝ywszy przemys∏owe metody uÊmiercania i nie tylko metaforyczny, lecz dos∏owny
sens okreÊlenia obozu jako fabryki Êmierci)”7.
Przedstawienie Jakubowicza przywo∏uje te˝ na myÊl pocztówki
z Auschwitz, w których krajobraz by∏ego obozu ulega estetyzacji, np.
poprzez akcentowanie okreÊlonych zjawisk przyrody, takich jak zachód
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s∏oƒca, na tle którego sfotografowany zosta∏ p∏ot okalajàcy by∏y obóz
Auschwitz-Birkenau czy Ênieg przykrywajàcy druty kolczaste8. Te
pocztówkowe fotografie wywo∏ujà ambiwalentne odczucia grozy i pi´kna,
majà one w sobie coÊ z opisanego w poprzednim rozdziale romantyzmu, tym samym ukazujà coÊ, co mo˝e fascynowaç i uwodziç. Jednak
nie sà to adekwatne odczucia w przypadku Zag∏ady, wydajà si´ czymÊ
zupe∏nie nie na miejscu. Tymi poj´ciami grozy i pi´kna operuje te˝
w warstwie wizualnej fotografia Rafa∏a Jakubowicza, zmuszajàc równie˝ do postawienia pytania o naszà fascynacj´ z∏em.
Tytu∏ Arbeitsdisziplin oznacza dyscyplin´ pracy, co z kolei odsy∏a
do napisów, które naziÊci umieszczali na bramach obozów koncentracyjnych „Arbeit Macht Frei”, co znaczy „praca czyni wolnym”. Jest to
niemiecka formu∏a wywiedziona z rozpowszechnionego w tradycji protestanckiej cytatu z Ewangelii Êw. Jana (J 8, 32) Wahrheit macht frei
(lit. prawda czyni wolnym czy — wed∏ug Biblii Tysiàclecia — prawda
was wyzwoli). W 1872 roku niemiecki prawicowy pisarz Lorenz
Diefenbach zatytu∏owa∏ tak swojà ksià˝k´, a póêniej has∏o to sta∏o si´
popularne w kr´gach nacjonalistycznych. W latach trzydziestych
XX wieku by∏o u˝ywane przez propagand´ nazistowskà w Niemczech
w programach zwalczania bezrobocia. Has∏o to na rozkaz genera∏a SS
Theodora Eicke zosta∏o wykorzystane jako napis umieszczany przy
bramach wejÊciowych do kilku niemieckich obozów koncentracyjnych
(Auschwitz, Dachau, Gross-Rosen, Sachsenhausen, Theresienstadt,
Flossenbürg), b´dàcych zarazem obozami wyniszczajàcej, niewolniczej
pracy9. Ten swoisty portal stworzony w konwencji wielu analogicznych
napisów nad bramami fabrycznymi i magazynowymi zapewne dzia∏aç
mia∏ na nowo przyby∏ych wi´êniów uspokajajàco10. Napis ten korespondowa∏ z innym has∏em, które realizowali w obozach naziÊci,
„Arbeitsdisziplin” — dyscyplinà pracy. Poj´cie to oddaje ich obsesyjne
zami∏owanie do porzàdku, dyscypliny oraz do wartoÊci, jakà jest praca
— wartoÊç stawiana w tym przypadku ponad ludzkie ˝ycie. System nazistowski uczyni∏ bowiem z pracy „powolniejszy od strza∏u, lecz tak
samo skuteczny sposób zadawania Êmierci”11. Tego rodzaju napisy, do
których odwo∏uje si´ Jakubowicz, wpisywa∏y si´ w strategi´ nazistów
zwiàzanà z racjonalizacjà przestrzeni oraz takim jej organizowaniem,
aby jak najbardziej zakryç prawdziwy cel stworzonej przez nich machiny Êmierci. Piotr Winskowski, piszàc o nowoczesnej przestrzeni Zag∏ady, wskazuje, ˝e „te zabiegi tekstowe (tablice i og∏oszenia) stanowià
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nie tylko skrajnie cyniczne zastosowanie j´zyka Tetrii Imperii u∏atwiajàcego ludobójstwo, ale poprzez pozas∏ownà rol´ znaku w przestrzeni,
Êwiadczà o równie funkcjonalnym podejÊciu do tego, co w innej sytuacji by∏oby detalem czy swoistà dekoracjà architektonicznà”12.
W przypadku Arbeitsdisziplin, podkreÊliç warto, ˝e artysta nie dokona∏ ingerencji w wizualnoÊç otoczenia, ale dodajàc ten napis na
pocztówkach i tytu∏ujàc tak ca∏à swojà prac´, zada∏ pytania zarówno
o przesz∏oÊç, jak i o wspó∏czesnoÊç, o si∏´ wielkich koncernów, równie˝ tych, które by∏y uwik∏ane w mechanizm Zag∏ady (podobnie jak
koncerny AGFA, Bayer AG, Siemens AG i inne, które m.in. wykorzystywa∏y prac´ przymusowych robotników).
Sama firma Volkswagen powsta∏a w 1937 roku w celu masowej produkcji tanich pojazdów dla niezamo˝nych warstw niemieckiego spo∏eczeƒstwa. Samochód Volkswagen (w dos∏ownym znaczeniu: narodowy
samochód) zosta∏ zaprojektowany przez Ferdinanda Porsche, a autorem
koncepcji „samochodu dla ludu” by∏ sam Adolf Hitler. Postanowiono
wtedy wybudowaç najwi´kszà fabryk´ samochodów w Europie, a wraz
z nià nowe miasto, Wolfsburg. Jego budow´ rozpocz´to w roku 1939,
wzniesiono wtedy dzielnic´ przeznaczonà dla kierownictwa Volkswagena. Budowa opiera∏a si´ g∏ównie na pracy przymusowych robotników
z krajów okupowanych, jeƒców wojennych, a póêniej tak˝e wi´êniów
obozów koncentracyjnych. W fabryce w czasie wojny wytwarzany by∏
sprz´t wojskowy (np. samochody terenowe Kubelwagen zbudowane na
podzespo∏ach Volkswagena, a tak˝e samoloty-pociski V1). W 1945 roku
nastàpi∏o wyzwolenie przymusowych robotników przez oddzia∏y amerykaƒskie. W momencie zakoƒczenia wojny zniszczone by∏o 3/4 fabryki.
Nadzór nad fabrykà przeszed∏ w r´ce brytyjskie, cz´Êç pracowników
zatrudniono przy usuwaniu zniszczeƒ wojennych, reszta za∏ogi pracowa∏a przy produkcji pojazdów. Brytyjczycy podj´li decyzj´ o uruchomieniu produkcji seryjnej, rozpocz´∏a si´ dalsza rozbudowa miasta. ZaÊ
w roku 1949 brytyjskie w∏adze okupacyjne przekazujà rzàdowi federalnemu kontrol´ nad fabrykà Volkswagena. W roku 1960 spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià Volkswagenwerk GmbH zostaje przekszta∏cona w spó∏k´ akcyjnà Volkswagenwerk AG13.
Eleonora Jedliƒska w tekÊcie „S∏owa klucze Rafa∏a Jakubowicza”
zwraca uwag´, ˝e zarówno s∏owo Volk, jak i Arbeit historia obarczy∏a
pami´cià j´zyka III Rzeszy i pami´cià czasu wojny. Tym samym nazwa
popularnego koncernu samochodowego jest te˝ obarczona tymi znacze220

niami. Poj´cie Volk zosta∏o wprowadzone przez Johanna Gottfrieda
Herdera, jako okreÊlenie narodu, ludu o jednym korzeniu, jednym j´zyku, tym samym charakterze przesz∏oÊci. Poj´cie Volk u˝ywane jako
cz∏on wyst´pujàcy w wyrazach z∏o˝onych i pochodnych w j´zyku
III Rzeszy nabra∏o rasistowskiego zabarwienia. Autorka wskazuje, ˝e
urz´dowy j´zyk III Rzeszy by∏ pos∏usznym narz´dziem systemu: objaÊnia∏, upraszcza∏, klasyfikowa∏, selekcjonowa∏, dezindywidualizowa∏
itp.14. Ale z drugiej strony nazwy Volkswagen nie kojarzymy ju˝ z tym
systemem i wià˝àcà si´ z nim bezdusznoÊcià oraz zwiàzanà z nim
zbrodnià, bo kojarzymy jà przede wszystkim z dobrymi i niezawodnymi
samochodami. ¸aƒcuch skojarzeƒ zwiàzany z historià zostaje uruchomiony dopiero, gdy ktoÊ zwróci nam uwag´ na te aspekty, przywo∏ujàc
nieobecnà ju˝ przesz∏oÊç. Artysta odwo∏a∏ si´ tym samym do pami´ci
fantomowej, która wymusza percepcj´ tego przedstawienia poprzez
skojarzenie z doÊwiadczeniem Auschwitz15.
Ale prac´ Rafa∏a Jakubowicza mo˝emy te˝ odczytaç w kontekÊcie pytaƒ o znaczenie i mechanizmy dzia∏ania wielkich korporacji (równie˝
tych obarczonych z∏à historià) dzisiaj, w kontekÊcie wolnorynkowej gospodarki. Koncerny te prowadzà ekspansywnà polityk´ ekonomicznà
opartà na delokacji, a wi´c przenoszeniu miejsc pracy ze wzgl´du na
ni˝sze koszty pracy i produkcji. Bazujà wi´c na taniej sile roboczej
w krajach, w których budujà swoje fabryki. Nie potrzebujà ju˝ robotników przymusowych, ale same zasady dzia∏ania (ekspansja i wykorzystanie taniej si∏y roboczej) sà wcià˝ podobne, jak kiedyÊ. Pisze o tym Piotr
Bernatowicz w tekÊcie „III Rzesza w sztuce III RP”, podkreÊlajàc, ˝e wykorzystanie niewolniczej si∏y roboczej by∏o zasadniczym elementem zarzàdzania fabrykà Volkswagena przez Ferdinanda Porsche. Fabryka zawdzi´cza∏a im swà ekonomicznà pot´g´, a w czasie wojny dzia∏a∏a wed∏ug dyrektywy Fritza Sauckela, cz∏onka SS: „Obcy robotnicy b´dà traktowani tak, aby wyzyskaç ich w jak najwi´kszym stopniu, przy minimalnych kosztach”16. Autor zastanawia si´, na ile w tym kontekÊcie „dzisiejsza dyscyplina pracy, symbolizowana ogrodzeniem z drutu kolczastego i uzbrojonym stra˝nikiem, na terenie Polski, gdzie robotnicy sà w stanie pracowaç znacznie intensywniej przy znacznie mniejszych kosztach,
wpisuje si´ — zachowujàc wszelkie ró˝nice — w strategi´ organizacji
pracy obecnà w fabryce Volkswagena od poczàtku jej istnienia”17.
Napis Arbeitsdisziplin pisany jest prostà czcionkà, jak gdyby na starej niemieckiej maszynie do pisania. Tà czcionkà Jakubowicz wykona∏
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te˝ napis w innej pracy, a mianowicie Seuchensperrgebiet (Obszar obj´ty epidemià, 2002 — billboard prezentowany w ramach festiwalu Novart w Krakowie oraz pocztówka). W tym przypadku do samej pracy
artysta nie doda∏ ˝adnych elementów obrazowych. Na bia∏ym tle zosta∏
umieszczony niewyraêny, zamazany wspomniany niemiecki napis, na
ogó∏ niezrozumia∏y dla polskiej publicznoÊci. Jest to charakterystyczna
dla j´zyka niemieckiego zbitka kilku s∏ów tworzàca jeden rzeczownik.
„Niemal˝e niemo˝liwym jest, w rytmie miasta, przeczytanie go od jego
pierwszego cz∏onu Seuchen… do ostatniego …gebiet”18. Artysta si´ga
w tym przypadku do metod twórców postmodernizmu oporu. Jego dzia∏ania mo˝na skojarzyç przede wszystkim z pracami Jenny Holzer, która
w miejscach publicznych, gdzie zwykle znajdujà si´ reklamy, wstawia∏a
zagadkowe, niejednoznaczne napisy, odnoszàce si´ do sfery w∏adzy,
mediów, zale˝noÊci p∏ci itp. Te dzia∏ania majà w sobie coÊ z miejskiej
partyzantki z jednej strony, a z drugiej — mogà kojarzyç si´ z rebusami.
Niepokojà widzów ze wzgl´du na niemo˝noÊç bezpoÊredniego odczytania
znaczeƒ, bowiem has∏a sà zwykle niezrozumia∏e, a u Holzer — wr´cz
same sobie przeczà. Tym samym widz pozostaje w niepewnoÊci z tymi
niejednoznacznymi przekazami, które w dodatku napotyka w miej-

Ilustracja 15. Rafa∏ Jakubowicz, Seuchensperrgebiet (Obszar obj´ty epidemià),
2002, billboard, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty.
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scach, gdzie przekaz jest z regu∏y prosty i jednoznaczny19. Ewa Mikina
w tekÊcie na temat sztuki Jakubowicza zauwa˝a, ˝e ma∏o prawdopodobne jest, by przechodzàcy obok tego billboardu widz by∏ w stanie zrozumieç jego znaczenie, mo˝liwe, ˝e potraktowa∏ go jako teaser, czekajàc
na dalszy ciàg, na dopowiedzenie. To w∏aÊnie niemo˝noÊç zobaczenia
(litery sà niewyraêne, zamazujà si´, jakby by∏y pisane na maszynie do
pisania, w której wysch∏a ju˝ taÊma), odczytania, zrozumienia jest wed∏ug Mikiny istotà tej pracy: „Tak przechodzimy codziennie ko∏o historii Zag∏ady, nie trzeba jechaç do Auschwitz, by pochyliç si´ nad Holocaustem, trauma jest wsz´dzie, trzeba tylko patrzyç i widzieç”20. Tyle,
˝e trauma jest w zasadzie niedost´pna, na jej miejscu wy∏ania si´ coÊ
w rodzaju substytucji, symptomów, które w ró˝ny sposób maskujà powrót wypartych treÊci21. Nie wystarczy wi´c patrzeç i widzieç, potrzebna jest analityczna praca, która umo˝liwi dotarcie do tego, co wyparte. Nie sàdz´, ˝eby do przepracowania traumy by∏a zdolna sama
sztuka. Ona mo˝e jedynie wskazywaç symptomy. Tutaj takim symptomem jest ju˝ to, ˝e napis w niemieckim j´zyku wydaje si´ groêny (nawet jeÊli nie rozumiemy jego znaczenia). Ale dlaczego jest groêny, jaki
Êlad zostawi∏ ten j´zyk w naszej pami´ci? Ricoeur powiada, ˝e w przywo∏ywaniu utajonej pozosta∏oÊci przesz∏oÊci w gr´ wchodzi coÊ na
kszta∏t spekulacji. „Ta spekulacja w rzeczywistoÊci idzie pod pràd wysi∏ku przywo∏ywania. Tak naprawd´ nie biegnie naprzód, lecz wspak,
cofa si´, si´ga wstecz. Ale to jednak w∏aÊnie w ruchu przywo∏ywania,
a wi´c w progresji »czystego wspomnienia« w stron´ wspomnienia-obrazu, refleksja oddaje si´ uniewa˝nieniu tego, co zdzia∏a∏o rozpoznanie,
mianowicie uchwyceniu przesz∏oÊci w teraêniejszoÊci, nieobecnoÊci
w obecnoÊci”22. Przywo∏uj´ te s∏owa Ricoeura dlatego, i˝ mam wra˝enie, ˝e doÊç trudno uchwyciç ten moment przywo∏ywania, który pojawia si´ zarówno w pracy Arbeitsdisziplin, jak i Seuchensperrgebiet.
Refleksja u∏atwia rozpoznanie symptomu, ale zarazem nie pozwala
uchwyciç samego momentu rozpoznania ani te˝ tego, z czego to rozpoznanie wynika, a dok∏adnie, dlaczego w fotografii ukazujàcej fabryk´
Volkswagena momentalnie rozpoznajemy obóz zag∏ady, dlaczego, nawet
nie znajàc j´zyka niemieckiego, napis „Seuchensperrgebiet” interpretujemy jako groêny i nieprzyjazny, jako zawierajàcy w sobie przemoc.
WyjaÊnieniem mogà tu byç jedynie Êlady mnezyjne, o których pisa∏am
wczeÊniej, które co wi´cej, jak podkreÊla Ricoeur, sà czymÊ materialnym, rodzajem materialnego Êladu odciÊni´tego w naszym mózgu, jed223

nak Êladu, z którego nie do koƒca zdajemy sobie spraw´. Jakubowicz
w tych pracach wychwytuje coÊ z obszaru pomi´dzy ÊwiadomoÊcià
a nieÊwiadomoÊcià przesz∏oÊci, jakby udawa∏o mu si´ uchwyciç ten moment zaistnienia przesz∏oÊci w teraêniejszoÊci, nieobecnoÊci w obecnoÊci. Wydaje si´ to najwi´kszà wartoÊcià jego sztuki, zarazem jednak
czymÊ bardzo trudnym do nazwania i opisania.
W pracy Rafa∏a Jakubowicza napis wkracza w wyobraêni´ widza,
a zarazem przez brak jakiegokolwiek obrazu odwo∏uje si´ do rzeczywistoÊci na zewnàtrz billboardu, dokonujàc jej naznaczenia. Tablice z tym
napisem informujàcym o obszarze zagro˝onym epidemià pojawi∏y si´
w Warszawie ju˝ w 1939 roku. Mia∏y na celu symboliczne odgrodzenie
tej cz´Êci miasta, poniekàd uprzedzajàc, czy przygotowujàc do zamkni´cia getta, co nastàpi∏o w paêdzierniku 1940 roku. Utworzenie
warszawskiego getta poprzedzone zosta∏o anty˝ydowskimi zamieszkami, napaÊciami na ˚ydów i ich przeÊladowaniem w marcu tego roku,
które prawdopodobnie zosta∏y zainspirowane przez Niemców, jednak˝e, gdzie winnymi byli zdecydowanie Polacy23. Samo poj´cie Seuchensperrgebiet jest bardziej wieloznaczne, bo naziÊci odnosili je równie˝
do zamieszkujàcych getto ludzi. O tej bliskoÊci, stworzonych przez nazistów, znaczeƒ Êwiadczy chocia˝by poj´cie „˝ydowskiej zarazy”, ale
wspomnieç nale˝y te˝ o metaforach brudu, choroby i zarazków u˝ywanych dla opisania wszystkich i wszystkiego, co przeznaczone zosta∏o
do eliminacji. „˚ydzi, wszy, tyfus plamisty” — to zbitka s∏ów z jednego
z nazistowskich plakatów rozpowszechnianych w Polsce. Te manipulacje mia∏y przemawiaç do ludnoÊci polskiej, rozbudzaç, podsycaç oraz
umacniaç lokalny antysemityzm. W wydawanym przez nazistów „Ilustrowanym Kurierze Polskim” w 1942 roku ukaza∏ si´ ca∏ostronicowy
artyku∏ zatytu∏owany: „Z nimi idzie Êmierç”, gdzie zestawione zosta∏y
obok siebie fotografie insektów oraz wychudzonych i brudnych ortodoksyjnych ˚ydów24. Z kolei w marcu 1943 roku otwarto w Warszawie wystaw´ poÊwi´conà zwalczaniu tyfusu. Towarzyszy∏ jej film
o „szpitalu, kostnicy i cmentarzu dla zmar∏ych na tyfus” oraz o „niechlujnych mieszkaniach” w getcie ˝ydowskim25. Te dzia∏ania, has∏a,
plakaty, filmy w jakimÊ sensie prowadzi∏y do oswojenia eksterminacji.
Dehumanizacja przysz∏ych ofiar przygotowywa∏a podatny grunt pod
Zag∏ad´ oraz towarzyszàcà jej oboj´tnoÊç. Jak napisa∏a Maria Janion,
gdy si´ ˚yda „(…) odcz∏owieczy, zdehumanizuje, upluskwi, stanie si´
nie tylko »obcy«, ale i zdatny do uÊmiercenia”26.
224

Raczej niezrozumia∏y napis, niewyraêna czcionka — odsy∏ajà do tego
wszystkiego, co dawne, minione, ale umieszczenie plakatu w kontekÊcie wspó∏czesnego polskiego miasta zmusza (tych, którzy rozszyfrujà
ju˝ ów rebus) do zadania pytania o wspó∏czesne mechanizmy segregacji
oraz u˝ywane dziÊ metafory choroby czy zarazy. Co ze zbrodniczej
przesz∏oÊci zosta∏o we wspó∏czesnej zbiorowej wyobraêni? Wcià˝ mo˝emy spotkaç przyk∏ady tzw. mowy nienawiÊci27 opisujàcej tzw. Innych
(dziÊ sà to przede wszystkim homoseksualiÊci, równie˝ Romowie,
mowa nienawiÊci dotyka wcià˝ tak˝e ˚ydów) przy u˝yciu cielesnych
i fizjologicznych metafor (jako brud, choroba, zwyrodnienie czy degeneracja), wcià˝ te˝ dà˝y si´ do usuni´cia ich z pola widzialnoÊci. Synonimem tego pola mo˝e byç w przypadku pracy Jakubowicza owo bia∏e
t∏o — puste miejsce, brak mo˝liwoÊci reprezentacji i groêny napis ka˝àcy trzymaç si´ z daleka, nie przekraczaç linii obj´tej „zarazà”. Dlatego te˝ praca Rafa∏a Jakubowicza odczytywana jest w kontekÊcie walki o prawo do godnoÊci, do bycia innym, a tak˝e do wyboru swojego
sposobu ˝ycia i prze˝ywania szcz´Êcia na swój sposób28.

Pami´ç miejsca
Skojarzenia zwiàzane z Zag∏adà uruchamia te˝ projekt Jakubowicza
pt. P∏ywalnia (
, czyt. „berechat sechija”) (projekcja,
dwa filmy wideo, pocztówka, 2003)29. By∏a to projekcja hebrajskiego
napisu
, oznaczajàcego „p∏ywalni´” na fasad´ budynku
dawnej synagogi w Poznaniu. Artysta przeprowadzi∏ swojà akcj´
4 kwietnia 2003 roku, a wi´c dok∏adnie w szeÊçdziesiàtà trzecià rocznic´ dnia, kiedy hitlerowcy zacz´li dokonywaç przekszta∏ceƒ tego budynku w p∏ywalni´, która wcià˝ tam si´ znajduje. W projekcie Jakubowicza, wyÊwietlony na dawnej synagodze hebrajski napis dla wi´kszoÊci widzów by∏ niezrozumia∏y. Artysta, umieszczajàc niejednoznaczne
napisy w przestrzeni publicznej, zwraca te˝ uwag´ na samà wizualnoÊç s∏ów pisanych w okreÊlonych j´zykach — niemieckim czy hebrajskim — j´zykach, które same w sobie nacechowane sà znaczeniami
i uruchamiajà okreÊlone skojarzenia (j´zyk niemiecki kojarzy si´,
przede wszystkim starszym ludziom, z przemocà, j´zyk hebrajski mo˝e
wywo∏ywaç skojarzenia tragiczne, zwiàzane z Zag∏adà30, choç mo˝e
te˝ dra˝niç osoby o poglàdach antysemickich). W ten sposób sam j´zyk
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staje si´ Êladem przesz∏oÊci. Na pocztówce przedstawiony jest budynek
dawnej synagogi z napisanym po hebrajsku s∏owem P∏ywalnia, a na jej
awersie znajduje si´ przedstawienie kàpiàcych si´ ch∏opców.
Ta projekcja mia∏a charakter interwencji31 ujawniajàcej nieprzystawalnoÊç dwóch rzeczywistoÊci: dawnej synagogi oraz obecnej p∏ywalni
i mia∏a sprowokowaç dyskusj´ nad znaczeniem tego miejsca32. Ta nieprzystawalnoÊç zosta∏a ujawniona tylko tymczasowo, przez krótki czas
(jeden wieczór)33. Dlatego te˝ w jednej z recenzji, akcja Jakubowicza
okreÊlona zosta∏a jako „pomnik tymczasowy”34. Wydawa∏oby si´, ˝e
p∏ywalnia wybudowana przez nazistów w dawnej bo˝nicy powinna byç
czymÊ tymczasowym, okazuje si´ jednak, ˝e z tego „prezentu” mieszkaƒcy miasta ch´tnie korzystajà.
Ta tymczasowa forma akcji Jakubowicza kojarzy si´ z publicznymi
projekcjami Krzysztofa Wodiczki, których zadaniem jest „ujawnianie”,
„ods∏anianie” stosunków w∏adzy, ukrytej przemocy czy cierpienia jednostek. Sam Wodiczko namawia innych, by uwierzyli, ˝e artyÊci mogà
uczyniç wszystkich wykluczonych, zmarginalizowanych, publicznie niewidocznych, bezg∏oÊnie cierpiàcych, widocznymi i s∏yszalnymi, sama
zaÊ sztuka powinna byç krytyczna i uzdrawiajàca. W przemówieniu wyg∏oszonym przez tego artyst´ 3.10.2007 roku w poznaƒskim Muzeum
Narodowym z okazji otrzymania przez niego tytu∏u doktora honoris
causa Akademii Sztuk Pi´knych w Poznaniu, mówi∏ on równie˝ o pomnikach i monumentach, które sà nieczynne i trwajà w milczeniu i dlatego trzeba je o˝ywiç. Tylko wtedy mo˝liwe jest przepracowanie traumy,
do której si´ odnoszà. Publiczne projekcje sà takim aktem ich o˝ywiania35. W przypadku akcji Jakubowicza dzia∏a si´ rzecz bardzo podobna.
Przez projekcj´ na budynek dawnej synagogi hebrajskiego s∏owa „p∏ywalnia” artysta dokona∏ o˝ywienia tego miejsca, reanimacji jego pami´ci, przekszta∏cenia go w ˝ywy pomnik, a ten z kolei, jak powiada Wodiczko, nie mo˝e byç ju˝ d∏u˝ej zwrócony ku przesz∏oÊci, ale odwrotnie,
ma zwiàzek ze s∏owami „pomnieç”, „upomnieç”, a wi´c i „ostrzec”
i dlatego jest przede wszystkim projektem na przysz∏oÊç36. Warto przywo∏aç tu równie˝, w jaki sposób Wodiczko wyjaÊnia poj´cie „projekcja
publiczna”: „S∏owo »projekcja« ma etymologi´ ∏aciƒskà: proiectio (wyciàgni´cie), pro- (naprzód). Angielski: projection. W szerszym znaczeniu
projekcja oznacza akcj´, proces, stan, technik´, efekt ukazywania czy
zarysowywania, uwypuklania si´ czegoÊ na powierzchni, w tle czy
w otoczeniu, wychodzenie czegoÊ na jaw, wyst´powanie lub wyst´p.
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Projekcja jako pro-jekcja — sugeruje kierunek w stron´ czegoÊ nowego.
Ma ona równoczeÊnie zwiàzek z wy-rzuceniem i wy-pchni´ciem czegoÊ
przed siebie i z siebie, czy nawet z od-rzuceniem czegoÊ lub kogoÊ”37.
W przypadku projekcji Jakubowicza, mo˝emy powiedzieç, ˝e wydoby∏a
ona ˝ydowskà histori´ tego miejsca, wyrzuci∏a na zewnàtrz (w znaczeniu: odkry∏a, ujawni∏a) powa˝ny problem tego miasta. S∏owo „p∏ywalnia” w j´zyku hebrajskim zabrzmia∏o w tym miejscu wstydliwie
i oskar˝ycielsko. Ten napis jest jak podpis, inskrypcja, ale zarazem dopiero ten napis poprzez swojà wewn´trznà sprzecznoÊç (bo raczej spodziewalibyÊmy si´, ˝e autor w j´zyku hebrajskim umieÊci na fasadzie
tego budynku s∏owo „Bo˝nica”, a mo˝e nawet, ze wzgl´du na nieznajomoÊç tego j´zyka, takie jest nasze pierwsze skojarzenie) wskazuje na
niestosownoÊç, nieprzystawalnoÊç, pomieszanie czy te˝ pogubienie pierwotnych znaczeƒ tego budynku. JeÊli wi´c ta projekcja mia∏aby odrzuciç coÊ, wyrzuciç, to w∏aÊnie owo nazistowskie dziedzictwo, które
w tym miejscu wcià˝ istnieje. Tym samym projekcja Jakubowicza pyta
przede wszystkim o przysz∏oÊç tego miejsca.
Artysta konsekwentnie odwo∏uje si´ do metod artystów postmodernizmu oporu38, tropiàcych relacje mi´dzy w∏adzà, produkcjà i komunikacjà, ujawniajàcych ukryte stosunki w∏adzy39. Sztuka Jakubowicza
wydaje si´ nawet bli˝sza tym artystom ni˝ takim twórcom jak Miros∏aw Ba∏ka czy Luc Tuymans40, o inspiracjach którymi mówi sam artysta. Inspiracje Tuymansem ujawniajà si´ bardziej w malarskich realizacjach artysty, takich jak Zugzwang (2003)41 czy Gabinet (2006)42.
Wspomniany napis
, tak jak w przypadku wczeÊniejszych prac, uruchamia znowu skojarzenia zwiàzane z historià.
Napis ten zosta∏ w pewnym sensie u˝yty tautologicznie, potwierdza bowiem stan faktyczny tego budynku, jego obecnà funkcj´. Interwencja
artysty ograniczona zosta∏a do minimum, co podobnie jak w przypadku omówionych wczeÊniej prac spowodowa∏o zwrócenie uwagi na wizualnoÊç otoczenia. Umieszczajàc na budynku napis „p∏ywalnia”, tyle
˝e w j´zyku hebrajskim, tu˝ nad polskim napisem „p∏ywalnia miejska”, artysta przewrotnie ka˝e nam spojrzeç na ten budynek jako na
synagog´. Paradoksalnie wi´c ten napis, choç jego znaczenie, które
otrzymamy z t∏umaczenia, odnosi si´ do obecnej funkcji budynku (leksykalnie oznacza p∏ywalni´), to w warstwie semantycznej (litery hebrajskie odwo∏ujàce si´ do kultury ˝ydowskiej, same w sobie majàce
walor sakralny43) odsy∏a do jego pierwotnej funkcji — do synagogi,
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która jednak˝e pozostaje nie-wypowiedziana, nie-nazwana, wcià˝ bezimienna. Tym samym ten napis wype∏nia pustk´ — chodzi o pustk´
zwiàzanà z wymazaniem pami´ci tego miejsca, brakiem odniesienia do
jego pierwotnej funkcji (tym odniesieniem jest jedynie tablica pamiàtkowa umieszczona przy wejÊciu do dawnej synagogi). Artysta dokona∏
o˝ywienia na moment tego budynku, który jest materialnym Êladem
historii, ale zarazem jej Êwiadkiem, a wi´c tym, który pami´ta dawne
wydarzenia44.

Synagoga jako Êwiadek historii
Sama historia tego budynku odzwierciedla zawik∏ane losy ˚ydów
w dawnym Poznaniu45. ˚ydzi osiedlali si´ w tym mieÊcie od XIII wieku,
na prze∏omie XIV i XV wieku istnia∏a ju˝ lokalna gmina ˝ydowska. Do
koƒca XVIII wieku ˚ydzi ˝yli w izolacji od spo∏ecznoÊci poznaƒskiej,
stanowiàc coÊ w rodzaju odr´bnego stanu. PomyÊlny dla nich okres zakoƒczy∏ si´, jak w ca∏ej Rzeczpospolitej, w XVII i XVIII wieku wraz
z epokà wyniszczajàcych kraj wojen. W mieÊcie zacz´∏o dochodziç do
pogromów, najwi´kszy mia∏ miejsce w 1667 roku. Gmina ˝ydowska zubo˝a∏a. Gdy Wielkopolska wraz z Poznaniem znalaz∏a si´ w 1793 roku
w zaborze pruskim, ˚ydzi zostali obj´ci kontrolà paƒstwa i bardziej restrykcyjnym prawodawstwem ni˝ ich wspó∏wyznawcy w pozosta∏ych
prowincjach pruskich. Mia∏o to na celu sk∏onienie ˚ydów do przyjmowania j´zyka i kultury niemieckiej. Pod koniec XVIII wieku spo∏ecznoÊç
˝ydowska stanowi∏a niemal jednà czwartà mieszkaƒców Poznania. Na
poczàtku XIX wieku gmina poznaƒska stanowi∏a drugà co do wielkoÊci
(po Wroc∏awiu) gmin´ ˝ydowskà ówczesnych Prus. Po wielkim po˝arze
Poznania w 1803 roku zlikwidowano ciasne, pe∏ne zau∏ków getto,
a w zamian wytyczono jednà szerokà ulic´ ˚ydowskà. Ju˝ wtedy powsta∏ pomys∏ budowy monumentalnej Êwiàtyni w „stylu starohebrajskim”. Projekt budowli przedstawi∏ budowniczy o nazwisku Schildener,
jednak˝e nie dosz∏o do jego realizacji46. Po po˝arze pozwolono ˚ydom
osiedlaç si´ i nabywaç nieruchomoÊci bez ˝adnych ograniczeƒ. Trudnili
si´ oni przede wszystkim handlem i rzemios∏em, zamieszkiwali g∏ównie
tereny Starego Miasta. Tam te˝ budowali swoje domy modlitwy. Do po∏owy XIX wieku w mieÊcie czynnych by∏o szeÊç synagog i szeÊç domów
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modlitwy. Najstarsza by∏a synagoga przy ul. ˚ydowskiej 15–18 (kwarta∏
wyznaczony ulicami ˚ydowskà, Mokrà i Wronieckà), jej budynek powsta∏ na prze∏omie XV i XVI wieku. Zwano jà Starà Synagogà w odró˝nieniu od Nowej, wzniesionej na prze∏omie XVI i XVII wieku. W latach
1883–84 przeprowadzono restauracj´ obu, przylegajàcych do siebie, synagog, dwuspadowe dachy zamieniono na p∏askie, a elewacje ozdobiono
dekoracjami neoromaƒskimi, popularnymi w tym czasie w architekturze niemieckiej.
XIX wiek by∏ czasem pozyskiwania przez w∏adze pruskie najbogatszych warstw ludnoÊci ˝ydowskiej dla kultury niemieckiej. Chodzi∏o
o zasymilowanie bogatych i wykszta∏conych ˚ydów z Niemcami i uczynienie ich ogniwem antypolskiej polityki i dlatego ludzie nauki, ludzie
najbogatsi mogli ubiegaç si´ o tzw. naturalizacj´, która wymaga∏a pos∏ugiwania si´ w ˝yciu publicznym i zawodowym tylko j´zykiem niemieckim, który zarazem sta∏ si´ j´zykiem wyk∏adowym w szko∏ach ˝ydowskich. Prawa miejskie i obywatelskie przyznano dopiero w 1843
roku 58 naturalizowanym ˚ydom. Antagonizmy mi´dzy Polakami a ˚ydami pog∏´biajà si´ w okresie Wiosny Ludów, ˚ydzi w du˝ej cz´Êci byli w tym czasie proniemieccy. W 1848 roku zyskali oni prawa obywatelskie, w drugiej po∏owie XIX wieku wzros∏a ich aktywnoÊç polityczna, ekonomiczna i kulturalna. Poszerzy∏o si´ grono ˝ydowskiej inteligencji (lekarzy, adwokatów, nauczycieli i naukowców). ˚ydzi byli pe∏noprawnymi obywatelami Prus, ale zarazem zachowywali wielkie przywiàzanie do judaizmu i spraw ˝ydowskich. Jednak równie˝ w obr´bie
samej spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej pojawi∏y si´ antagonizmy. W zwiàzku
z roz∏amem pomi´dzy tradycjonalistami a zwolennikami reform (reformy judaizmu oraz asymilowania ˚ydów z otoczeniem) w po∏owie XIX
wieku powstaje nowa gmina, zwana Gminà Braci i od∏àcza si´ od ortodoksyjnej gminy, która przybra∏a nazw´ Gminy JednoÊci. Nowa gmina
buduje w∏asnà synagog´ u zbiegu ulic Dominikaƒskiej i Szewskiej.
Âwiadectwem zamo˝noÊci poznaƒskich ˚ydów na prze∏omie XIX
i XX wieku oraz dowodem przywiàzania do judaizmu by∏a budowa
nowej synagogi gminnej przy ul. Stawnej. Koszty jej budowy zosta∏y
pokryte w wi´kszoÊci z prywatnych datków. Inicjatorem budowy by∏
Wolf Feilchenfeld, ówczesny rabin Gminy JednoÊci. Starania o budow´
nowej synagogi podjà∏ ju˝ w roku 1880 w zwiàzku ze z∏ym stanem zespo∏u synagog przy ul. ˚ydowskiej 15–18. Realizacj´ tej idei podj´to
w 1902 roku, powo∏ana zosta∏a komisja ds. wybudowania nowej syna229

gogi dla 1100–1200 wiernych. Pod budow´ wybrano parcel´ pomi´dzy
ulicami: Stawnà, Wronieckà, Ma∏ymi Garbarami i przed∏u˝eniem ulicy
˚ydowskiej. Kamieƒ w´gielny po∏o˝ono 6 marca 1906 roku. Prace budowlane trwa∏y oko∏o pó∏tora roku, a otwarcie synagogi nastàpi∏o
5 paêdziernika 1907 roku. Synagog´ wzniesiono wed∏ug projektu berliƒskiej firmy Cremer i Wolffstein.
Jest to du˝a budowla zbudowana na planie centralnym w kszta∏cie
równoramiennego krzy˝a, przy czym rami´ wschodnie koƒczy absyda
otoczona kilkoma pomieszczeniami. Budowla przykryta jest pot´˝nà
kopu∏à. We wn´trzu w g∏ównej sali centralnie ustawiony by∏ na podwy˝szeniu du˝ych rozmiarów Aaron-ha-kodesz, do którego wiod∏y
umieszczone symetrycznie po bokach pó∏koliste schody. Poprzedza∏ je
pulpit, a ca∏oÊç by∏a oddzielona od sali modlitwy a˝urowà balustradà
zdobionà marmurem. Dla kobiet przeznaczono miejsca na emporach,
do których prowadzi∏y dwa wejÊcia w bocznych ryzalitach. Wn´trze
synagogi by∏o bogato zdobione dekoracjà ornamentalnà, a w kopule
znalaz∏a si´ rzadka w synagogach — dekoracja figuralna — przedstawienie czterech cherubinów oraz arkad symbolizujàcych dwanaÊcie
bram jerozolimskich. Nowa synagoga nazywana by∏a Êwiàtynià (tempel). Symbolika odnoszàca si´ do Jerozolimy mia∏a Êwiadczyç o zasymilowaniu ˚ydów i podkreÊlaç, ˝e sà oni lojalnymi obywatelami swojego kraju (w tym przypadku — paƒstwa niemieckiego) i nie oczekujà
powrotu do Ziemi Obiecanej. Poznaƒskim ˚ydom bli˝ej ni˝ do ortodoksyjnych ˚ydów z innych ziem polskich by∏o do tzw. neoortodoksji niemieckiej. Przejawia∏o si´ to m.in. w przej´ciu okreÊlonych elementów
wspólnych z ruchem reformowanym, jak kazanie w j´zyku niemieckim, Êwiecka edukacja rabina oraz wprowadzenie chóru.
Jednak ta wielka synagoga niebawem zacz´∏a Êwieciç pustkami,
zniemczeni ˚ydzi zacz´li bowiem wyje˝d˝aç do Niemiec, zaÊ cz´Êç
˚ydów wyemigrowa∏a do Ameryki. Ale w 1919 roku na ich miejscu
zacz´li pojawiaç si´ przesiedleƒcy ze wschodnich regionów Rzeczpospolitej, którzy liczyli na popraw´ pozycji ekonomicznej w lepiej rozwini´tej Wielkopolsce. Synagoga przy ul. Stawnej przetrwa∏a do 1940 roku,
kiedy po zmianach wewn´trznej i zewn´trznej architektury Êwiàtyni
zacz´to przekszta∏caç jà w p∏ywalni´ dla ˝o∏nierzy Wehrmachtu.
4 kwietnia 1940 roku zerwano linami ostatnie szeÊcioramienne gwiazdy z kopu∏y bo˝nicy. Zmiana funkcji synagogi oznacza∏a zbezczeszczenie Êwi´tego dla ˚ydów miejsca.
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Po wojnie tej funkcji nie zmieniono, zadziwia, ˝e przystano na zastany stan rzeczy, który by∏ efektem dzia∏aƒ okupanta. Mo˝na ten fakt
wiàzaç z brakiem zainteresowania ze strony w∏adz komunistycznych
pomnikami oraz obiektami wa˝nymi dla innych kultur47. Po wojnie
operowano poj´ciami „dziedzictwa narodowego” i „zabytku narodowego” i jedynie zabytki spe∏niajàce te kryteria odnawiano i restaurowano.
W efekcie niszcza∏y nie tylko synagogi, ale tak˝e koÊcio∏y protestanckie
na tzw. „ziemiach odzyskanych”, wiele z nich przerobiono na restauracje
i remizy stra˝ackie. Niszcza∏y te˝ obiekty Êwieckie z dawnych obszarów niemieckich, tylko dlatego, ˝e nie by∏y obiektami polskimi; dzie∏a
wysokiej klasy, jak na przyk∏ad neogotycki zamek w Kamieƒcu Zàbkowickim projektu K.F. Schinkla. Ceg∏y i kamieƒ z tego zamku by∏y rozkradane na budow´ okolicznych domów, ale tak˝e s∏u˝y∏y wroc∏awskiej
Akademii Sztuk Pi´knych48. Tak dzia∏o si´ z wieloma innymi zabytkami i dziÊ ju˝ wiadomo, jak wiele szkody przynios∏o to podejÊcie zorientowane jedynie na „zabytki narodowe”. Ta ignorancja dla innych kultur
mog∏a byç g∏ównà przyczynà tego, ˝e pozostawiono hitlerowskà p∏ywalni´ w dawnej synagodze w Poznaniu.
Mo˝liwe jednak, ˝e przyczyny tego stanu rzeczy sà bardziej z∏o˝one
i mo˝na je równie˝ wiàzaç z powojennym antysemityzmem. Alina Ca∏a
wskazuje na majàce miejsce po wojnie plàdrowanie przez Polaków
opuszczonych domów, ruin bo˝nic i cmentarzy. W niszczenie pomników
˝ydowskiej kultury w∏àcza∏a si´ równie˝ w∏adza. Przez Polsk´ przesz∏o kilka fal dewastacji. Na prze∏omie lat czterdziestych i pi´çdziesiàtych inicjatywa nale˝a∏a g∏ównie do administracji, która uzasadnia∏a
swe poczynania trudnoÊciami lokalowymi. Mo˝na jednak podejrzewaç,
jak pisze Ca∏a, ˝e pomys∏ umieszczenia pegeerowskiego chlewika
w bo˝nicy, co mia∏o miejsce w Dukli (woj. podkarpackie), mia∏ anty˝ydowski podtekst49. W latach pi´çdziesiàtych akty wandalizmu mia∏y
charakter chuligaƒski, niszczono cmentarze, a nawet rozkopano masowy grób ofiar hitleryzmu na cmentarzu ˝ydowskim przy ul. Okopowej
w Warszawie. Po 1968 roku dewastacje by∏y dokonywane przez tzw.
nieznanych sprawców, ale mo˝liwe, ˝e by∏y organizowane przez przedstawicieli s∏u˝b bezpieczeƒstwa. Dewastowano pomniki ofiar hitleryzmu, natomiast w∏adze w tym czasie zacz´∏y wcielaç w ˝ycie plan zacierania materialnych Êladów etnicznej odr´bnoÊci50.
Poznaƒski budynek dawnej synagogi jest wcià˝ wa˝nym miejscem
dla poznaƒskich ˚ydów, jest miejscem symbolicznym; jako ˝e nie ma
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Ilustracja 16. Rafa∏ Jakubowicz, P∏ywalnia, 2003, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci
Artysty.

w Poznaniu miejsc upami´tniajàcych obecnà tu przez wieki, ˝ydowskà
kultur´. W roku 2002 w∏adze miasta Poznania przekaza∏y budynek,
wraz z placem, prawowitym w∏aÊcicielom, czyli Zwiàzkowi Gmin Wyznaniowych ˚ydowskich RP. W∏adze Gminy Wyznaniowej pragnà przekszta∏ciç dawnà synagog´ w „Centrum Judaizmu i Tolerancji” oraz
utworzyç Izb´ Pami´ci dla uczczenia ponad 30 tys. Polaków, którzy ratujàc polskich ˚ydów w czasie okupacji otrzymali odznaczenie nadawane przez Yad Vashem — Sprawiedliwi WÊród Narodów Âwiata. Jednak
losy Centrum stojà pod znakiem zapytania ze wzgl´du na brak funduszy na remont synagogi51.
Rafa∏ Jakubowicz w swojej pracy poszukuje Êladów pierwotnej
funkcji budynku oraz jego historii (tzw. pami´ci miejsca), dzieje si´ to
przede wszystkim w filmie wideo pt. P∏ywalnia (ok. 13 min) ukazujàcym wn´trze dawnej synagogi52. Artysta wchodzi tu z kamerà do
Êrodka i skrupulatnie rejestruje wszystko, co znajduje si´ we wn´trzu.
Jego podró˝ odbywa si´ zgodnie z rytmem korzystania z p∏ywalni: najpierw artysta z kamerà przechodzi przez hol, nast´pnie wchodzi do
szatni, potem filmuje prysznice. Ich metalowe zakoƒczenia, tak jak ka232

felkowe Êciany budzà z∏owrogie skojarzenia: „Najsilniejsze wra˝enie
robià uj´cia opustosza∏ego pomieszczenia z prysznicami. Z∏owrogo sterczàca instalacja hydrauliczna przywo∏uje skojarzenia z tragedià obozów koncentracyjnych. W tym momencie mo˝emy ju˝ si´ poczuç usatysfakcjonowani z rezultatu poszukiwaƒ. Mo˝emy si´ równie˝ zastanowiç nad skojarzeniami, jakie wywo∏ujà w nas otwory wentylacyjne,
ale mo˝e to ju˝ oznaka paranoi?”53. T´ „paranoj´”, o której pisze Kowalik, mo˝na jednak doÊç racjonalnie (tego poj´cia u˝ywam tu nieco
sarkastycznie) wyjaÊniç. Po pierwsze, mo˝na jà wyt∏umaczyç poprzez
Êlady mnezyjne, które przechowuje nasza pami´ç. Po drugie zaÊ, te
skojarzenia mo˝na powiàzaç ze sposobem, w jaki naziÊci projektowali
architektur´ Zag∏ady: „Komory gazowe mieÊci∏y si´ w budynku sugerujàcym bo˝nic´ zwieƒczonym gwiazdà Dawida, a na korytarzu przed
komorami sta∏y kosze z kwiatami — w cynicznà retoryk´ czystoÊci
i higieny, s∏u˝àcà dezinformowaniu i dezorientowaniu do koƒca, w∏àczono nawet atrapy pryszniców wmontowane w sufity komór gazowych”54. Mo˝na to równie˝ traktowaç jako symbol nieodró˝nialnoÊci,
o której pisze Giorgio Agamben w odniesieniu do biopolityki nazistów,

Ilustracja 17. Rafa∏ Jakubowicz, P∏ywalnia, 2003, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci
Artysty.
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Ilustracja 18. Rafa∏ Jakubowicz, P∏ywalnia, 2003, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci
Artysty.

gdzie po jednej stronie stawiane by∏o uÊwi´cone cia∏o narodu, a po
drugiej homo sacer — ˝ycie, które nie zas∏uguje na ˝ycie, zaÊ ochrona
˝ycia (tu: walka o higien´) zbiega∏a si´ z walkà przeciwko nieprzyjacielowi. „Tylko w tej perspektywie nabiera pe∏nego sensu eksterminacja
˚ydów, w ramach której policja i polityka, motywy eugeniczne i ideologiczne, ochrona zdrowia i walka z wrogiem stajà si´ absolutnie nieodró˝nialne”55.
Dalsze sekwencje filmu Rafa∏a Jakubowicza prowadzà nas na basen,
na którym, jak prawdziwi kàpielowicze — zostajemy d∏u˝ej. Artysta
kr´ci monotonny, statyczny film ukazujàcy basen, a jednoczeÊnie kamera rejestruje ca∏y wystrój budynku. Zostaje w ten sposób ujawniona
struktura tej budowli przeznaczonej do pe∏nienia funkcji sakralnych.
Widzimy wod´ odbijajàcà Êciany i okna oraz kopulaste sklepienie.
W wyobraêni widza ta woda mo˝e przejàç sakralne funkcje miejsca56.
W odblaskach Êwiat∏a na powierzchni wody dostrzegamy niezwyk∏oÊç
i tajemniczoÊç. Warto podkreÊliç, ˝e woda ma w judaizmie znaczenie
oczyszczajàce. Rytualnà kàpiel ortodoksyjni ˚ydzi odbywajà w mykwie
(myk∏e, hebr.
). Mykwa wyglàda jak ma∏y kryty basen, w któ234

rym powinno si´ mieÊciç minimum 200 galonów wody deszczowej
zmieszanej z wodà miejskà. Kàpiel w mykwie oznacza duchowe oczyszczenie, jest odnowieniem zwiàzku z rajem. Chasydzi odbywajà t´ kàpiel
codziennie przed rozpocz´ciem modlitw, Chasydki zaÊ muszà braç kàpiel po porodzie oraz po ka˝dej menstruacji. Obmywane sà tam równie˝
naczynia skalane nieczystoÊcià. Oczyszczajàcà kàpiel (twil´) odbywajà
te˝ osoby przechodzàce na judaizm57. W filmie Jakubowicza ukazany
basen mo˝e skojarzyç si´ z mykwà, ale to wra˝enie szybko znika, kiedy pojawiajà si´ u˝ytkownicy basenu i widzimy zwyczajnà rzeczywistoÊç p∏ywalni. Nast´pnie opuszczamy basen, przechodzimy pod zawieszonym nad drzwiami neonem BOSCH (to jeszcze jedna firma, która
by∏a uwik∏ana w Zag∏ad´), a wychodzàc zatrzymujemy si´ przy automatach do gry, gdzie toczy si´ fikcyjna wojna i padajà strza∏y. W koƒcu
opuszczamy budynek, przyglàdajàc si´ zewn´trznym elewacjom.
Artysta podà˝a z kamerà po zakamarkach tego miejsca, jakby szuka∏
Êladów dawnej bo˝nicy. Jednak tych fizycznych Êladów po prostu ju˝
nie ma, jeÊli mo˝emy o nich mówiç, to sà to Êlady symboliczne, które
pojawiajà si´ w naszej wyobraêni. Sceneria tego miejsca (bia∏e kafelki,
prysznice, basen) kojarzy si´ przede wszystkim z higienà. ZnajomoÊç
kontekstu powstania p∏ywalni w dawnej bo˝nicy naprowadza na ca∏y
dyskurs higieny w III Rzeszy. „Kolejne elementy wystroju, jak przemys∏owe lampy i bia∏e kafelki, sugerujà nieludzki charakter wn´trza, którego naczelnym celem jest utrzymywanie czystoÊci, higiena, która w retoryce nazistowskich Niemiec, ale i w innych krajach i Êrodowiskach s∏u˝y∏a dyskredytowaniu Innego. Zarazem siatka bia∏ej glazury, rozpe∏zajàca si´ we wszystkie strony, przywodzi na myÊl szpitalnà opresj´, ale
równie˝ i autorytarny charakter kartezjaƒskiej geometrii”58.
W przedziwny sposób w filmie nakr´conym przez Jakubowicza spotykajà si´ z jednej strony znaczenia zwiàzane z odbywaniem rytualnej
kàpieli w mykwie przez ortodoksyjnych ˚ydów, a z drugiej — znaczenia zwiàzane z higienà oraz czystoÊcià z dyskursu ideologicznego
III Rzeszy. Pojawiajà si´ te˝ znaczenia odnoszàce si´ wprost do Zag∏ady,
to prysznice nasuwajàce skojarzenie z kàpielà przed wejÊciem do komór
gazowych. Ta sprzecznoÊç skojarzeƒ mo˝e odnosiç si´ do sprzecznoÊci,
które zawiera to miejsce i jego historia.
Kiedy w 1933 roku Hitler przejà∏ w Niemczech w∏adz´, og∏osi∏ swój
postulat budowy wielkiej III Rzeszy i odrodzenia narodu niemieckiego,
mi´dzy innymi poprzez utrzymanie czystoÊci rasowej. Rozpocz´to na235

gonk´ na ˚ydów, którzy zostali skojarzeni z obiektem brudnym. Jak ju˝
wspomnia∏am, naziÊci opisywali w swych propagandowych tekstach ˚ydów jako zaraz´, chorob´, bakterie, a tak˝e robactwo. Jest to typowa
retoryka zag∏ady Innego — retoryka obrzydzania — uto˝samienia obiektu nienawiÊci z fizjologià i tym, co ohydne59. Dlatego higiena sta∏a si´
w III Rzeszy has∏em ideologicznym, narz´dziem walki i opresji, zaÊ
z tym poj´ciem wià˝e si´ wspomniana ju˝ nierozró˝nialnoÊç (higiena rozumiana zarazem jako walka o zdrowie i walka z wrogiem60).
Niebagatelne znaczenie mia∏o te˝ miejsce zaprezentowania ca∏ego
projektu w 2006 roku w Centrum ˚ydowskim w OÊwi´cimiu. Kontekst
tego miejsca uruchomi∏ dalszà cyrkulacj´ znaczeƒ pomi´dzy budynkiem
dawnej synagogi, w której obecnie mieÊci si´ p∏ywalnia, a obozem zag∏ady. Tym, co wspólne dla tych odleg∏ych od siebie miejsc, jest Zag∏ada — w pierwszym przypadku pojmowana symbolicznie (likwidacja synagogi jako likwidacja kultury ˝ydowskiej, dyskurs higieny odsy∏ajàcy
do idei czystoÊci rasowej), a w drugim — pojmowana dos∏ownie.
Na aspekt dalekich skojarzeƒ, które budzi praca Jakubowicza,
wskazuje te˝ Eleonora Jedliƒska: „Obecna p∏ywalnia miejska w Poznaniu nigdy nie by∏a miejscem unicestwiania ˚ydów, od 1940 roku by∏a
p∏ywalnià. Dlaczego obrazy zarejestrowane na taÊmie wideo odsy∏ajà
naszà myÊl ku Zag∏adzie? Sens filmu wydaje si´ jednak jednoznacznie
odwo∏ywaç do pami´ci miejsca, które w swym pierwotnym przeznaczeniu by∏o miejscem sakralnym, i do pami´ci Zag∏ady narodu ˝ydowskiego”61. Z kolei Piotr Kowalik zastanawia si´ nad ∏atwoÊcià, z którà
nasuwajà si´ oglàdajàcym podobne skojarzenia. Âwiadczy to o sile obrazów, a tak˝e o znaczeniu wizualnych skojarzeƒ, które pojawiajà si´
jeszcze przed werbalizacjà konkretnych problemów. Mo˝na je traktowaç jako, opisane przez Paula Ricoeura, Êlady mnezyjne62, które tworzà naszà historycznà ÊwiadomoÊç, ale zarazem, których w pe∏ni sobie
nie uÊwiadamiamy. Mo˝e nawet bardziej nale˝a∏oby tu mówiç o podÊwiadomoÊci. Historia funkcjonuje w naszej wyobraêni w formie pewnych obrazów-ikon (na podobny problem zwróci∏ uwag´ Zbigniew Libera
w serii Pozytywy, 2004). Dotyczy to równie˝ historii Zag∏ady — historii,
która, jak pisze Katarzyna Bojarska, rozpuszcza si´ w coraz bardziej
niezró˝nicowanym potoku obrazów. „Przedstawienia oddali∏y niewyobra˝alnà traum´ rzeczywistoÊci, która za nimi stoi, sta∏y si´ znakami,
którymi ludzie porozumiewajà si´ mi´dzy sobà”63. Ka˝da wypowiedê
w sensie historycznym, wizualnym czy literackim uruchamia ca∏y ∏aƒ236

cuch skojarzeƒ, o˝ywia to, co znajduje si´ w naszej pami´ci. To w∏aÊnie problem wizualnych skojarzeƒ, klisz, poprzez które postrzegamy
rzeczywistoÊç, Êladów, którymi jesteÊmy ju˝ na zawsze obcià˝eni, najbardziej nurtuje artyst´64.
Samo uruchamianie wizualnych skojarzeƒ jest w∏aÊciwe dla naszej
zdolnoÊci projekcji, którà opisa∏ w ksià˝ce Sztuka i z∏udzenie Ernst
H. Gombrich65. Chodzi mianowicie o to, ˝e dopasowujemy widziane obrazy do schematów, które sà nam ju˝ znane, widzimy lub s∏yszymy to,
co dostarcza nam pami´ç. Pojmowanie bowiem, jak podkreÊla Gombrich, dominuje nad postrzeganiem. I dlatego w przypadku P∏ywalni
widzimy Êlady Zag∏ady66. Gombrich nazywa t´ w∏aÊciwoÊç naszego widzenia „programowà projekcjà”. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak
wiele w naszym postrzeganiu zale˝y od posiadanej przez nas wiedzy
i naszego nastawienia. Wed∏ug autora ksià˝ki Sztuka i z∏udzenie
wszelka sztuka jest grà z naszà wyobraênià i naszà pami´cià67. Ale
musimy pami´taç te˝ o tym, ˝e nasza pami´ç jest zwodnicza, wytwarza czy dorabia pewne obrazy i sytuacje, których nie widzieliÊmy
i w których nie uczestniczyliÊmy, ale które wpasowujà si´ w jakiÊ
schemat. Te obrazy przenikajà do naszej pami´ci z obszaru kultury popularnej, sztuki, historii. A w pami´ci, która w tym rozumieniu bliska
jest wyobraêni, prawda zawsze zaz´bia si´ z fikcjà. W przypadku tej,
jak i innych prac Jakubowicza mniej chyba chodzi o to, jak chce wi´kszoÊç komentatorów jego sztuki, by zbudowaç projekt ocalenia pami´ci, bardziej zaÊ o to, by poznaç znaczenie Êladów Zag∏ady w naszym
zbiorowym imaginarium.
Rafa∏ Jakubowicz wydaje si´ interesowaç najbardziej relacjà mi´dzy tragicznymi wydarzeniami a naszà ÊwiadomoÊcià. Ta praca, podobnie jak opisane w poprzednim rozdziale Miejsce nieparzyste El˝biety
Janickiej, mówi równie˝ o nieobecnoÊci, a zarazem pyta o naszà wyobraêni´. Janicka zadaje pytanie, z czym kojarzymy w naszej wyobraêni Zag∏ad´, natomiast Jakubowicz wskazuje na istnienie pewnych
okreÊlonych klisz i skojarzeƒ, które funkcjonujà jako Êlady, które pojawiajà si´ w momencie uÊwiadomienia sobie braku zwiàzanego z wykreÊleniem przesz∏oÊci (w tym przypadku historii ˝ydowskiej bo˝nicy
w Poznaniu). Zarówno Miejsce nieparzyste Janickiej, jak i P∏ywalnia
Jakubowicza wskazujà na to, co wyparte i zapomniane, spychane do
mrocznej piwnicy naszej wyobraêni. Obydwoje artyÊci zwracajà wi´c
przede wszystkim uwag´ na zapomnienie, na funkcjonowanie przesz∏o237

Êci w dwoistym, pami´ciowym i historycznym wymiarze, która zatraca
si´ w zapomnieniu. Jak pisze Paul Ricoeur, „ekwiwalentem zapomnienia jest zniszczenie archiwów, muzeów, miast — Êwiadków minionej
historii. Tam gdzie jest Êlad, jest i zapomnienie”68.

Âlady (przesz∏oÊci)
Rafa∏ Jakubowicz w swej sztuce odwo∏uje si´ cz´sto do gotowych obrazów, preparuje jakiÊ fragment przesz∏oÊci, umieszczajàc go we wspó∏czesnym kontekÊcie, ale te˝ wskazujàc na histori´, którà ten kontekst
w sobie kryje. Jednà z takich prac by∏ neon EB (2006), jaki pojawi∏ si´
w poznaƒskim Zamku Cesarskim podczas wystawy Stan wewn´trzny69. Wed∏ug Przemys∏awa J´drowskiego, kuratora tej wystawy, ka˝dy
z wystawiajàcych artystów mia∏ zmierzyç si´ z silnà, totalitarnà strukturà zamku — budynku, który mia∏ pe∏niç funkcj´ g∏ównej kwatery Hitlera w tzw. Kraju Warty. Ju˝ w 1939 roku rozpocz´to prace nad zmianà
wystroju zamku, którymi dowodzi∏ sam Albert Speer. Kurator wskaza∏

Ilustracja 19. Rafa∏ Jakubowicz, EB, 2006, instalacja na wystawie Stan wewn´trzny w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty.
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jednak, ˝e wystawa Stan wewn´trzny nie by∏a „»o Zamku«, lecz »przez
Zamek«, który stanowi punkt wyjÊcia i dojÊcia wystawianych w nim
projektów. Ich najwi´kszà wartoÊcià jest rejestracja spi´cia ideologii
w∏adzy przypisanej wn´trzu ze wspó∏czesnym j´zykiem sztuki”70.
Jakubowicz nad jednà z klatek schodowych zawiesi∏ neon EB przypominajàcy swym kszta∏tem koniczynk´ lub te˝ motyla. By∏ to monogram (E.B.) zaprojektowany przez Alberta Speera dla Ewy Braun (by∏
m.in. wyszywany na obrusach). W tym przypadku odczytanie znaczeƒ
tej pracy uzale˝nione jest od naszej wiedzy i znajomoÊci historii bàdê
mo˝liwoÊci jej poznania od samego artysty. W przeciwnym razie jesteÊmy skazani na niewiedz´ i mo˝emy sàdziç, ˝e artysta próbowa∏ zamieniç neon z reklamà, jakich wiele w mieÊcie, w beztroski znak — symbol
szcz´Êcia. Nie wiemy bowiem, ˝e ten beztroski znak skrywa mrocznà
histori´, którà zarazem artysta naznacza miejsce swej interwencji. Ciekawe jest to, ˝e w tych zimnych murach wielkiego zamku ta koniczynka
— w warstwie wizualnej — wydawa∏a si´ mieç pozytywne przes∏anie.
Praca ta mówi jednak równie˝ o tym, jak b´dàc nieÊwiadomi, mo˝emy
∏atwo wpaÊç w pu∏apk´ gloryfikowania danej w∏adzy czy choçby tylko
nieÊwiadomego multiplikowania jej symboli czy znaczeƒ.
Metodà preparowania fragmentów przesz∏oÊci Jakubowicz pos∏u˝y∏
si´ równie˝ w pracy pt. Transparent (2006). By∏a to jedna z dwóch prac,
które prezentowa∏ w ramach wystawy Ulica Pró˝na71 w 2006 roku odwo∏ujàcej si´ do problemu pami´ci warszawskiego getta72. Transparent
zosta∏ ustawiony na klatce schodowej kamienicy, gdzie odbywa∏a si´ prezentacja. Napis na transparencie g∏osi∏: „Precz z ˝ydowskà sztukà” i by∏
powtórzeniem transparentu niesionego prawdopodobnie podczas warszawskiej manifestacji z dwudziestolecia mi´dzywojennego, z której zachowa∏o si´ dokumentalne zdj´cie, prezentowane obok transparentu.
Warto wskazaç w odniesieniu do tej pracy, jak i tych omawianych
wczeÊniej, ˝e artyst´ interesuje te˝ problem êróde∏ historycznych. W jaki
sposób i jak u˝ywamy ich do rekonstruowania historii oraz na jakie êród∏a zwracamy uwag´, a jakie pomijamy? Ewa Domaƒska w ksià˝ce
Historie niekonwencjonalne wskazuje na krytyk´ poj´cia „êród∏a historycznego”, poj´cia, które jest reliktem pozytywizmu i które sugeruje
mi´dzy innymi „mo˝liwoÊç dotarcia do »faktów bazowych«, w których
na odkrycie czeka prawda historyczna”, a tak˝e „przywo∏uje skojarzenia
z czystoÊcià, przezroczystoÊcià pozosta∏oÊci po przesz∏oÊci uznawanych
za êród∏a, które sà jak oddzielajàca nas od przesz∏oÊci szyba, poprzez
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Ilustracja 20. Fotografia archiwalna ukazujàca manifestacj´ z czasu przed II wojnà Êwiatowà. Dzi´ki uprzejmoÊci Artysty.

którà jesteÊmy w stanie zobaczyç jà takà, jakà by∏a — niezniekszta∏conà”73. Ale w zwiàzku z podwa˝eniem tradycyjnego myÊlenia o êród∏ach,
pozostaje nam pytanie, jak okreÊliç i jak badaç pozosta∏oÊci po przesz∏oÊci. Domaƒska proponuje „Êlad (przesz∏oÊci)” — poj´cie, które zwraca
m.in. uwag´ na ambiwalentny status przesz∏oÊci jako takiej (jej „Êladowà” obecnoÊç)74. Tego rodzaju Êlady, szczàtki przesz∏oÊci Marc Bloch
okreÊla∏ Êwiadkami czy te˝ Êwiadectwami mimowolnymi, Êwiadczàcymi
wbrew sobie75. Równie˝ takimi Êladami przesz∏oÊci zajmuje si´ w swej
sztuce Jakubowicz, starajàc si´ je wytropiç, podà˝ajàc za nimi w poszukiwaniu ich znaczeƒ. Ale wskazuje on nie tylko na to, co Êlady znaczà,
ale te˝ na to, jak gubià one swoje znaczenia (niezrozumia∏e frazy, których u˝ywa artysta, czy symbole, po jakie si´ga, jak np. „EB”). Bo Êlad
oznacza równie˝ brak tego, po czym pozosta∏. Domaƒska, piszàc o cia∏ach
zaginionych osób w czasie „brudnej wojny” w Argentynie (1976–1983),
wskazuje na kategori´ non-absent past — „przesz∏oÊci, której nieobecnoÊç si´ manifestuje”. „Skupiajàc si´ na niej, unikamy pragnienia uobecnienia przesz∏oÊci, jej re-prezentacji, a zwracamy si´ ku przesz∏oÊci, któ240

ra w jakiÊ sposób jest ciàgle obecna, nie chce odejÊç czy raczej nie mo˝na si´ jej pozbyç”76. Mimo zgo∏a odmiennej tematyki, którà podejmuje
w swej sztuce Jakubowicz, ale zarazem te˝ tematyki traumatycznej, bo
odnoszàcej si´ do Zag∏ady, wydaje si´, ˝e udaje mu si´ ukazaç w∏aÊnie
„przesz∏oÊç, której nieobecnoÊç si´ manifestuje”. Artysta zbli˝a si´
w ten sposób w swej artystycznej metodzie do dekonstrukcji, która zadaje pytania o nieobecnoÊç, o brak, o to, co niewypowiedziane, przemilczane czy zapomniane, ale równie˝ jego dzia∏anie mo˝na odnieÊç do psychoanalitycznego „powrotu tego, co wyparte”. Wyparte wraca bowiem
pod postacià Êladu, o czym pisa∏ Jacques Lacan: „Symptom jawi si´ nam
zrazu w postaci Êladu i zawsze b´dzie dla nas tylko niezrozumia∏ym Êladem a˝ do momentu, kiedy d∏uga droga analizy osiàgnie swój kres, kiedy
pojmiemy znaczenie symptomu”77. Symptomy, jak pisze interpretujàcy
Lacana Slavoj ÎiÏek, w wyniku ich przepracowania, pozwalajà na „tworzenie przesz∏oÊci”. „W ten sposób wytwarzamy symbolicznà rzeczywistoÊç przesz∏oÊci, dawno zapomnianych traumatycznych zdarzeƒ”78.
Transparent z napisem „Precz z ˝ydowskà sztukà”, o którym nie
wiemy w∏aÊciwie nic, jest takim symptomem, domagajàcym si´ naszej
analizy. Ta z kolei mo˝liwa jest jedynie poprzez odniesienia do tego, co
sta∏o si´ potem, po pierwsze — chodzi wi´c o kontekst Zag∏ady, po drugie — o polski antysemityzm zarówno przedwojenny, jak i wspó∏czesny,
a po trzecie wreszcie — kontekst wspó∏czesnych ataków na sztuk´.
JeÊli natomiast, w przypadku pracy Transparent, chcemy przejÊç
do przesz∏oÊci, znajdziemy si´ w stanie zagubienia, który mo˝na okreÊliç jako podà˝anie za Êladami i gubienie tropów (nasuwa si´ tu te˝
skojarzenie z tropieniem zwierzyny). Trop urywa si´ bowiem bardzo
szybko, wiemy jedynie, ˝e zdj´cie transparentu z napisem „Precz z ˝ydowskà sztukà” pochodzi najprawdopodobniej z okresu dwudziestolecia mi´dzywojennego, ale nie wiemy, w którym roku odbywa∏a si´
przedstawiona manifestacja i czego dok∏adnie dotyczy∏a. ZnajomoÊç
faktów historycznych ka˝e skojarzyç t´ fotografi´ z manifestacjà narodowców, byç mo˝e endeków lub innych prawicowych ugrupowaƒ. Jednak pozostajemy w sferze domys∏ów. Mo˝emy si´ te˝ domyÊlaç, jakà
sztuk´ mieli na myÊli twórcy tego transparentu — twórczoÊç awangardowà — a wi´c t´, której niemiecki odpowiednik zosta∏ okreÊlony
przez nazistów jako „sztuka zdegenerowana”.
Dorota Jarecka w artykule „Jak Hitler walczy∏ ze »sztukà zdegenerowanà«”79 wskazuje, ˝e w Polsce, mimo niech´ci do sztuki awangar241

dowej, traktowano jà jednak pob∏a˝liwie. Poj´cie „zdegenerowanie”
w odniesieniu do sztuki by∏o u˝ywane przez cz∏onków Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga w programach, manifestach i oÊwiadczeniach.
By∏a to na szcz´Êcie grupa marginalna, bez szans si´gni´cia po w∏adz´,
ale byç mo˝e pojawia∏a si´ na jakichÊ endeckich manifestacjach.
Jarecka podkreÊla te˝, ˝e w przedwojennej Polsce nigdy nie dosz∏o
do wystaw wyszydzajàcych sztuk´ nowoczesnà, do niszczenia dzie∏ czy
ingerowania w kolekcje. Jednak˝e mechanizm zdobywania poklasku
przez atakowanie sztuki nowoczesnej „niezrozumia∏ej dla mas” by∏ ten
sam, co w Niemczech. Ponadto autorka tekstu o atakach na „sztuk´ zdegenerowanà”, wskazuje na dzia∏alnoÊç Stanis∏awa (Stacha z Warty) Szukalskiego (1893–1987), twórcy artystycznego ugrupowania okreÊlajàcego
si´ jako Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce. Jarecka wskazuje
przede wszystkim na antyelitarne, antysemickie i antynowoczesne teksty Szukalskiego publikowane na ∏amach wydawanego przez niego pisma „Krak”. Jego myÊli by∏y przyk∏adem najpe∏niejszego odbicia idei nazistowskiej walki z „kulturalnym rozk∏adem” w polskiej sztuce80.
Szukalski by∏ rzeêbiarzem oraz grafikiem, czu∏ si´ niedoceniany,
a przyczyn´ tego upatrywa∏ w kosmopolityzmie zapatrzonych w Zachód krytyków sztuki, uwa˝ajàc, ˝e przewa˝ajà wÊród nich ˚ydzi lub
ludzie ˝ydowskiego pochodzenia81. W roku 1937 w jego publicystyce
pojawi∏o si´ has∏o: „Precz z komunizmem — ze Êwiata, starymi — z ˝ycia spo∏ecznego, ˚ydami — z Polski, klerem — z polityki!”82.
Niektóre jego prace i idee, w tym nacjonalistyczne czy wr´cz antysemickie symbole, zosta∏y przypomniane stosunkowo niedawno przez
Kazimierza Piotrowskiego na organizowanych przez niego wystawach:
Irreligia. Morfologia nie-sacrum w sztuce polskiej w Atelier 340 Muzeum w Brukseli (5 X 2001–27 I 2002), Neuropa w Galerii XX1, Warszawa 2004 (sama idea Neuropy zosta∏a zaczerpni´ta wprost od Szukalskiego, który w latach 30. nawo∏ywa∏ do stworzenia zwiàzku narodów skrzywdzonych i upoÊledzonych, z którego wykluczone mia∏yby
zostaç wszystkie paƒstwa drapie˝ne, kolonialne, imperialne83) oraz
Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej
ekspresji (w Polsce) w Galerii XX1, Warszawa 2004. Na tej ostatniej
wystawie prezentowany by∏ m.in. zaprojektowany przez Szukalskiego
w latach trzydziestych znak Topokrzy˝a, który mia∏ byç umieszczany
przed wejÊciem do polskich, katolickich sklepów, aby chroniç polski
handel, mia∏ byç u˝ywany, jak wskazywa∏o objaÊnienie: „do walki
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z ˝ydostwem pod has∏em „G.O.J.” — „Gospodarczà Organizujemy JednoÊç”. Tabliczki z tym symbolem kolportowane by∏y jeszcze w roku
1940 przez antysemickà grup´ „Atak”, która prawdopodobnie swojà
nazw´ zawdzi´cza∏a wydanej w 1929 roku przez Szukalskiego broszurze pod tytu∏em „Atak Kraka”, którà z kolei traktowaç mo˝na jako
pierwszy numer pisma „Krak”84. Kazimierz Piotrowski w tekÊcie towarzyszàcym wystawie Inc. nie zwraca wprost uwagi na antysemickà
wymow´ Topokrzy˝a, wskazuje jedynie na pewne jej podobieƒstwo ze
znakiem promocyjnym „Teraz Polska” oraz myÊleniem propagujàcym
nasze rodzime korporacje85. Warto wspomnieç tutaj o tym, ˝e podobny
znak projektu Szukalskiego Topoorze∏ ukazujàcy or∏a, którego skrzyd∏a
stanowià ostrza obosiecznego topora, zosta∏ przej´ty przez ugrupowania faszystowskie i skrajnie prawicowe. Wspó∏czeÊnie pos∏uguje si´
nim neopogaƒskie ugrupowanie Niklot, którego dzia∏acze pojawiajà si´
na listach wyborczych LPR i Samoobrony86. Przedziwne, ˝e te absurdalne idee, symbole wcià˝ znajdujà swych zwolenników, a z drugiej
strony ca∏kowicie pomijane sà milczeniem przez badaczy87.
Byç mo˝e rzeczywiÊcie jest tak, jak pisze Jarecka, ˝e dzia∏alnoÊç Szukalskiego, Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, a w kontekÊcie omawianej pracy Jakubowicza — pojawienie si´ na przedwojennej demonstracji transparentu z napisem „Precz z ˝ydowskà sztukà” — to przyk∏ady
postaw marginalnych, ale z drugiej strony mo˝na si´ zastanawiaç, dlaczego ten problem w ogóle nie zosta∏ przebadany, przeanalizowany, dlaczego
w zasadzie nic nie wiemy o nagonce na awangardowà sztuk´ czy te˝
o uto˝samianiu sztuki nowoczesnej ze sztukà ˝ydowskà (jak mia∏o to
miejsce w III Rzeszy), ewentualnie traktujemy przejawy takich postaw jako niegroêny margines. W zasadzie bardziej chodzi tu o niezbadany i nieprzepracowany problem polskiego antysemityzmu (na ile znajdowa∏ on
swoje odzwierciedlenie w stosunku do sztuki) ni˝ o skal´ tego zjawiska.
Wracajàc do pracy Jakubowicza, fotografia transparentu z napisem
„Precz z ˝ydowskà sztukà” by∏a wyÊwietlana na Êcianie klatki schodowej obok stojàcego transparentu. Artysta pokaza∏ w ten sposób, ˝e istnieje ciàg∏oÊç pomi´dzy przedwojennymi i wspó∏czesnymi atakami na
sztuk´ i, co wi´cej, ˝e polski antysemityzm u˝ywa∏ podobnej retoryki,
jak niemiecki narodowy socjalizm, ˝e obiekty nienawiÊci obu ideologii
(˚ydzi, sztuka awangardowa, komuniÊci itp.) by∏y w zasadzie to˝same.
ZaÊ wspó∏czesne ataki na sztuk´ ujawniajà operowanie tymi samymi metaforami, których u˝ywali ideolodzy III Rzeszy w odniesieniu do
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„sztuki zdegenerowanej” (sztuka jako choroba, artyÊci jako zwyrodnialcy, postulaty leczenia artystów itp.88). Sztuka widziana jest jako
coÊ niebezpiecznego, zagra˝a bowiem dyskursowi w∏adzy, zmusza do
myÊlenia, tote˝ dotykajà jà jawne i niejawne akty cenzury, spotyka si´
z atakami i próbami ograniczenia jej dost´pu do szerszej publicznoÊci,
na co wskaza∏ Jakubowicz w ironicznym projekcie Sztuka zabija
(2005), w którym sparafrazowa∏ ostrze˝enia o szkodliwoÊci palenia tytoniu umieszczane na pude∏kach papierosów, odnoszàc je do sztuki.
Ale czy z retoryki ataków na sztuk´ wspó∏czesnà oraz wszelkie obszary „innoÊci” zosta∏y wyciàgni´te jakieÊ wnioski? Czy w kraju, w którym stawia si´ pomniki Dmowskiemu, jest miejsce na refleksj´ o historii polskiego antysemityzmu, czy nie jest raczej tak, ˝e antysemityzm
jest wcià˝ tym, co przemilczane, niewypowiedziane, zamiecione pod dywan? ZaÊ wszelkie próby pokazania tego problemu wywo∏ujà reakcje
wr´cz histeryczne, jak w przypadku zamieszania i ataków na Jana Tomasza Grossa, zarówno za Sàsiadów, jak i Strach89. Ten antysemityzm
k∏adzie si´ cieniem na naszej rzeczywistoÊci, o czym mówi∏a praca wideo Jakubowicza zatytu∏owana w∏aÊnie Cieƒ, która prezentowana by∏a
podczas wystawy Ulica Pró˝na w 2007 roku90. Jest to projekcja wideo
rzutowana z góry na dó∏, na pod∏og´, przedstawiajàca chodnik, bruk. Co
jakiÊ czas pojawia si´ cieƒ — jest to w∏aÊnie cieƒ pomnika Dmowskiego.
Ten cieƒ naprzemiennie pojawia si´ i znika.
Problemy, które nurtujà artyst´, zwiàzane sà przede wszystkim
z tym, co ma miejsce obecnie. Interesuje go wspó∏czesnoÊç, zdaje si´
on zastanawiaç, dlaczego ma∏o kto dostrzega groz´ wspó∏czesnych ataków na sztuk´, dlaczego cechuje nas oboj´tnoÊç wobec, pojawiajàcej
si´ wspó∏czeÊnie w rzeczywistoÊci spo∏ecznej, „mowy nienawiÊci”, dlaczego nie dostrzegamy mrocznych odniesieƒ. Jak to si´ dzieje, ˝e, mimo i˝ Zag∏ada sta∏a si´ tak wa˝nym, symbolicznym wydarzeniem
z przesz∏oÊci, o którym mówimy niemal wy∏àcznie tonem podnios∏ym,
nie analizujemy prowadzàcych do niej mechanizmów, nie staramy si´
ustrzec przed tym wszystkim, co mo˝e do niej prowadziç? Mo˝liwe, ˝e
dzieje si´ tak dlatego, ˝e traktujemy Zag∏ad´ jako wydarzenie jedyne
i niepowtarzalne, tkwiàc w dobrym samopoczuciu, ˝e nas to ju˝ nie
dotyczy. Przecie˝ pot´piamy sprawców i wspó∏czujemy ofiarom, ale czy
nie traktujemy tego jako usprawiedliwienia i zwolnienia od myÊlenia?
Czy w takiej sytuacji mo˝liwy jest wi´c „powrót wypartego”?
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Przeciw-historia
Omówione tu prace Rafa∏a Jakubowicza odczytaç mo˝na w kontekÊcie
proponowanej przez Michela Foucaulta „przeciw-historii”, która wywodzi si´, wed∏ug tego filozofa, z walki ras, z walki uciÊnionych o swà reprezentacj´. Autor, który wielokrotnie pisa∏ o wiedzy jako o dyskursie
w∏adzy, podobnie odnosi si´ do dyskursu historii, ukszta∏towanego ju˝
w staro˝ytnoÊci, obowiàzujàcego w Êredniowieczu i jeszcze d∏ugo potem, chodzi o dyskurs s∏u˝àcy w∏adzy, tworzàcy dla niej uzasadnienie
i dajàcy jej umocnienie. „Historia, podobnie jak rytua∏y, namaszczenia,
uroczyste pogrzeby, ceremonie i legendarne opowieÊci, jest operatorem, intensyfikatorem w∏adzy” — mówi∏ Foucault w jednym ze swych
paryskich wyk∏adów91. Przeciwieƒstwem historii typu rzymskiego jest
przeciw-historia, która niweczy ciàg∏oÊç chwa∏y. „Pokazuje, ˝e blask
— ten s∏awny, oÊlepiajàcy blask w∏adzy — nie jest czymÊ, co petryfikuje, zespala i unieruchamia ca∏e cia∏o spo∏eczne, a tym samym utrzymuje w nim porzàdek, ale ˝e w rzeczywistoÊci jest Êwiat∏em, które dzieli, które oÊwietla jednà stron´, ale pozostawia w cieniu albo spycha
w mrok drugà stron´ cia∏a spo∏ecznego”92. Przeciw-historia mówi w∏aÊnie o stronie cienia, ujawnia to, co ukryte by∏o w mroku, przemilczane, co zosta∏o przemyÊlnie zamaskowane, choç równie˝ ona ustanawia
stosunki w∏adzy, a w skrajnym przypadku mo˝e przekszta∏ciç si´
w swoje przeciwieƒstwo (tak jak dyskurs walki ras mo˝e przerodziç
si´ w rasizm)93.
Do strategii ods∏aniania/zas∏aniania, a tak˝e do dualizmu obecnoÊci
i nieobecnoÊci Jakubowicz odwo∏a∏ si´ tak˝e w pracy przygotowanej
na konkurs Spojrzenia w 2007 roku. Ten konkurs organizowany jest
corocznie od 2005 roku przez Fundacj´ Deutsche Bank oraz warszawskà
Zach´t´. Praca Jakubowicza by∏a swego rodzaju prowokacjà wymierzonà w sponsora, dokona∏ on bowiem wykucia w Êcianie logo Deutsche
Banku, a nast´pnie zakrycia tego logo poprzez staranne zagipsowanie
i zamalowanie tak, by Êciana wróci∏a do stanu poprzedniego, ale pod tà
Êcianà artysta pozostawi∏ gruz, Êlad po przeprowadzonej akcji. Ten
proces dokumentuje folder ze zdj´ciami. Praca ta ∏àczona jest przez recenzentów z minimalizmem i sztukà konceptualnà z jednej strony,
a z drugiej odsy∏a do strategii, którà artysta pos∏u˝y∏ si´ ju˝ w pracy
Arbeitsdisziplin, wskazujàc na to, co ukryte, zas∏oni´te, a co odnosi
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Ilustracja 21. Rafa∏ Jakubowicz, Bez tytu∏u, 2007, kolekcja Narodowej Galerii Sztuki
Zach´ta, praca wykonana na konkurs Spojrzenia 2007 – Nagroda Fundacji Deutsche
Bank, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty i Narodowej Galerii Sztuki Zach´ta.

si´ do ÊwiadomoÊci Zag∏ady. Dlatego ta praca sta∏a si´ tak bardzo
dwuznaczna, bo artysta zamiast przypodobaç si´ mecenasowi, postawi∏
pytanie o jego wymazanà histori´.
Deutsche Bank zosta∏ za∏o˝ony w 1870 roku w Berlinie. Mia∏ specjalizowaç si´ przede wszystkim w obs∏udze handlu zagranicznego i bardzo szybko rozpoczà∏ swojà ekspansj´. Pierwsze zagraniczne siedziby
otwarto jeszcze w latach 70. XIX wieku w Szanghaju, Londynie i Jokohamie. Po dojÊciu Hitlera do w∏adzy z zarzàdu firmy musia∏o odejÊç
trzech cz∏onków ˝ydowskiego pochodzenia. Bank uczestniczy∏ tak˝e
w niechlubnym procederze grabie˝y majàtków ˝ydowskich w III Rzeszy.
W czasie wojny w jego struktury by∏y w∏àczane banki z okupowanych
krajów Europy Wschodniej. Ponadto Deutsche Bank pomaga∏ w dzia∏alnoÊci gestapo oraz udzieli∏ po˝yczki na budow´ obozu koncentracyjnego
w OÊwi´cimiu i pobliskich filii przedsi´biorstwa IG Farben. W 1999 roku DB wraz z innymi firmami niemieckimi wp∏aci∏ na specjalny fun246

dusz 5,2 mld dolarów dla ofiar Zag∏ady i przeÊladowaƒ III Rzeszy94.
A wi´c znowu mamy do czynienia z niechlubnà przesz∏oÊcià, która jest
wymazana, znika, ukrywa si´ pod pozytywnym image przyjaznego
sztuce banku.
Rozwa˝ajàc sztuk´ Jakubowicza, warto zauwa˝yç, ˝e ukazuje on nie
tylko wymazanà histori´ zwiàzanà z ˚ydami czy Zag∏adà, ale równie˝
wymazanà niemieckà przesz∏oÊç. W pracy prezentowanej na wystawie
Odczarowywanie. Proces ciàg∏y we wroc∏awskiej Galerii BWA Awangarda (22.02–13.04.2008) pyta o wyparcie „niemieckoÊci” z miasta,
które wesz∏o w sk∏ad tzw. ziem odzyskanych. Ca∏a ta wystawa dotyka∏a
problemu pami´ci, jej deformacji, wskazywa∏a na zniekszta∏cenia przesz∏oÊci, mity, którymi zast´powana jest niewygodna historyczna prawda. W przypadku tej ekspozycji artyÊci w du˝ej cz´Êci odnieÊli si´
w∏aÊnie do mitu „ziem odzyskanych” (dziÊ mówi si´ cz´Êciej o „ziemiach pozyskanych”). W podr´cznikach nie pisano o niemieckiej historii takich miast jak Wroc∏aw. A przecie˝ miasta w swojej tkance: w architekturze, urbanistyce przechowujà pami´ç przesz∏oÊci. ˚eby dostrzec to, co ukryte i wyparte, wystarczy czasem tylko spojrzeç pod
podszewk´, zetrzeç kurz pokrywajàcy nasze konwencjonalne wyobra˝enia. W∏aÊnie takie zadanie postawili przed sobà artyÊci bioràcy
udzia∏ w wystawie Odczarowywanie, pytajàc o pami´ç tego miasta
i jego wypartà histori´. Tego problemu dotyczy∏a te˝ projekcja Jakubowicza Es beginnt in Breslau na fasadzie galerii Awangarda. Artysta
równie˝ tutaj pyta o wypartà histori´, szuka Êladów „przesz∏oÊci, której
nieobecnoÊç si´ manifestuje”. Ponownie pyta o „pami´ç miejsca”, ka˝àc inaczej spojrzeç na niezwyk∏y budynek Galerii BWA Awangarda,
który odbiorcom sztuki kojarzy si´ przede wszystkim z wystawami
sztuki wspó∏czesnej, przychodzà oni tam przede wszystkim po to, by
wejÊç do Êrodka, zobaczyç, co jest aktualnie wystawione. Tymczasem
artysta ka˝e widzowi wyjÊç na zewnàtrz, przed galeri´ i spojrzeç na
ten budynek, dostrzec jego niezwyk∏oÊç, dziwnoÊç, hybrydycznoÊç.
Projektowany napis zosta∏ tu rozdzielony na frazy Es beginnt i in Breslau, które pojawi∏y si´ w ∏ukach po bokach g∏ównego wejÊcia. Napisy
te rytmicznie miga∏y i tylko momentami wyÊwietlane by∏y w ca∏oÊci.
Ale czy wiemy, co znajdowa∏o si´ w tym miejscu wczeÊniej? Jaka jest
genealogia tego miejsca, jaki jest jego poczàtek?
Galeria Awangarda mieÊci si´ przy ul. Wita Stwosza (dawna Albrechtstrasse) w dawnym Pa∏acu Hatzfeldów, który po wojennych
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Ilustracja 22. Rafa∏ Jakubowicz, Es beginnt in Breslau, projekcja podczas wystawy Odczarowywanie. Proces ciàg∏y we wroc∏awskiej Galerii BWA Awangarda,
2008.

zniszczeniach zosta∏ zachowany jako „˝ywa ruina” (chodzi o przeszklone
przestrzenie po bokach g∏ównego wejÊcia) i przystosowany do prezentowania sztuki wspó∏czesnej. W tym miejscu od poczàtku XIV wieku
znajdowa∏y si´ rezydencje Piastów brzeskich i oleÊnickich. W pierwszej po∏owie XVIII wieku przebudowano je na pa∏ac w stylu barokowym, który sp∏onà∏ w 1760 roku w czasie wojny siedmioletniej. Na
tym miejscu zbudowano nowy klasycystyczny pa∏ac, a budowà kierowa∏ niemiecki architekt Carl Gotthard Langhans, póêniejszy twórca
Bramy Brandemburskiej95. Nowa rezydencja powsta∏a w stylu wczesnego klasycyzmu i neorenesansu. Fasada nawiàzywa∏a do w∏oskich
rozwiàzaƒ pa∏acowych. By∏a to olbrzymia, trójkondygnacyjna rezydencja z dodatkowym pó∏pi´trem. JeÊli chodzi o tego typu architektur´,
by∏a najwi´ksza w mieÊcie, a nawet w ca∏ym regionie. Pa∏ac zosta∏ powa˝nie zniszczony w czasie Festung Breslau. Najpierw wysadzono
wy˝sze kondygnacje, a w 1946 roku run´∏a reszta fasady. Pozosta∏
z niej tylko balkonowy portyk, który obecnie, wraz z przeszklonymi
bocznymi Êcianami, tworzy fasad´ galerii. Bombardowania przetrwa∏
równie˝ hall i boczna Êciana od ul. Krowiej, a tak˝e parter, jednak
znacznà jego cz´Êç rozebrano ze wzgl´du na zapotrzebowanie na ceg∏´
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do odbudowy Warszawy, ale byç mo˝e równie˝ ze wzgl´du na antyniemieckie nastawienie obecne w ówczesnym dyskursie konserwatorskim. Ocala∏a jedynie sklepiona sieƒ z zabytkowymi kolumnami pochodzàcymi z wczeÊniejszej siedziby Piastów96.
W ci´˝kim ozdobnym portyku, na który rzutowana by∏a projekcja
Jakubowicza, wyraênie rysujà si´ trzy pionowe cz´Êci, przez co ca∏oÊç
nasuwa skojarzenie z ∏ukiem triumfalnym. Ale jest to w zasadzie jedynie kad∏ubek dawnego pa∏acu przypominajàcy o jego dawnej ÊwietnoÊci. Znowu powraca tu kwestia ideologizacji polskiej konserwacji i odbudowy zabytków po II wojnie Êwiatowej. Jak ju˝ zosta∏o powiedziane,
zainteresowaniem w∏adz cieszy∏y si´ tylko te zabytki, które odpowiada∏y kategorii „zabytku narodowego”97. W przypadku Pa∏acu Hatzfeldów
cz´Êç historyków sztuki (m.in. Edmund Ma∏achowicz) i architektów
stara∏a si´ o jego odbudow´. Ówczesne w∏adze poczàtkowo rozwa˝a∏y
takà mo˝liwoÊç, ale potem jà odrzucono, argumentujàc, ˝e pa∏ac by∏
m.in. siedzibà gauleitera Âlàska Karla Hanke (pod koniec wojny awansowanego na Reichsführera-SS). Z kolei ci, którzy dà˝yli do odbudowy
pa∏acu, próbowali wykazaç jego zwiàzki z Polskà, wskazujàc np., ˝e
potomek rodu Hatzfeldów pomaga∏ królowi polskiemu w jednej z bitew,
a wspomniany ju˝ architekt Langhans to w rzeczywistoÊci rodowity
Âlàzak, o nazwisku Jan D∏ugi. Jednak˝e plany odbudowy spe∏z∏y na niczym. W∏adze zatwierdzi∏y projekt Galerii BWA autorstwa Ma∏achowicza (trzeci z kolei, bo dwa pierwsze zak∏ada∏y odbudow´ pa∏acu). Projekt ten zosta∏ opracowany jednak w taki sposób, aby ocaliç jak najwi´cej z istniejàcej ruiny i nie zamykaç drogi do póêniejszej rekonstrukcji. Ta obecnie jest planowana, rozpocz´to ju˝ prace przygotowawcze, w budynku majà znaleêç si´ biura Urz´du Miasta.
Na t´ niezwyk∏à histori´ budynku byç mo˝e nie zwrócilibyÊmy uwagi,
gdyby nie niepokojàca projekcja Jakubowicza. I znowu, jak to zdarza
si´ przy okazji wystaw, które próbujà rozprawiaç si´ z historià (zw∏aszcza z historià miejsca, jak przywo∏ana wczeÊniej ekspozycja Stan wewn´trzny), to miejsce stanowi nie tylko ram´ dla wystawy, ono samo
w sobie stanowi jej element, jego historia zostaje poprzez wystaw´ naÊwietlona czy, choçby tylko, ukazuje si´ na mgnienie oka, jednak dr´czy i nie daje spokoju. JeÊli pozostaniemy jej nieÊwiadomi, w zasadzie
wcià˝ pozostaniemy pod wp∏ywem pi´tna wypartej przesz∏oÊci.
Artysta w tytule tej projekcji nawiàza∏ do niezrealizowanego projektu Zbigniewa Gostomskiego Zaczyna si´ we Wroc∏awiu przygotowa249

nego na Sympozjum Wroc∏aw ’70, w czasie którego problem „ziem odzyskanych” by∏ zupe∏nie pomini´ty, choç odbywa∏o si´ ono z okazji 25.
rocznicy „powrotu tych ziem do Macierzy” (ciekawe, ˝e u˝ywano
w tym kontekÊcie s∏owa „Macierz” w odró˝nieniu od „Ojczyzny”, jakby powtarzajàc niemieckie rozró˝nienie na Heimat i Vaterland 98). Wroc∏aw pe∏ni∏ znaczàcà rol´, jeÊli chodzi o sztuk´ awangardowà, stanowi∏
mocny oÊrodek konceptualizmu, neoawangardy (Wanda Go∏kowska,
Zbigniew Makarewicz, Stanis∏aw Dró˝d˝ i inni). Jakubowicz wskazuje,
˝e zainteresowa∏o go to po∏àczenie mitu „ziem odzyskanych”, miasta
jakby bez historii, oraz sztuki awangardowej (która w tym przypadku
nie ma si´ do czego odwo∏aç). Artyst´ zainspirowa∏a te˝ myÊl Ludwiƒskiego, który mówi∏: „(…) musz´ powiedzieç z ca∏à stanowczoÊcià, ˝e
nowe rodzaje sztuki w latach 60. by∏y w∏aÊciwie tylko we Wroc∏awiu.
Z ró˝nymi wyjàtkami oczywiÊcie”99. Nieprzypadkowo wi´c Sympozjum
Wroc∏aw ’70 — manifestacja konceptualizmu odbywa∏o si´ akurat
w tym mieÊcie i w pewnym sensie legitymizowa∏o ideologi´ w∏adzy.
W∏adza popiera∏a bowiem sztuk´ awangardowà, artyÊci byli wolni, jeÊli
chodzi o Êrodki wyrazu, o ile tylko nie wchodzili na drog´ polityki100.
A wi´c zarówno w przypadku sztuki, jak i miasta czy szerzej mitu
„ziem odzyskanych” wspierano dzia∏ania, które odcina∏y si´ od kontekstu, jak i od historii. Mo˝na wi´c postawiç tez´, ˝e wpisanie sztuki
awangardowej w ideologi´ „ziem odzyskanych” by∏o rodzajem wzajemnego uwiarygodnienia (nie potrzebujemy historii, ale stwarzamy swego
rodzaju iluzj´, w przypadku sztuki t´ iluzj´ Wies∏aw Borowski okreÊli∏
terminem „pseudoawangarda”101). W tym kontekÊcie znaczenia nabiera
te˝ nazwa Galerii BWA — Awangarda. Programowe odci´cie si´ awangardy od przesz∏oÊci i od tradycji w jakimÊ sensie legitymizowa∏o podobny sposób myÊlenia o „ziemiach odzyskanych”.

Artysta jako detektyw
W przypadku omówionych prac Rafa∏a Jakubowicza mno˝à si´ przemilczane wàtki, które artysta ods∏ania albo raczej naÊwietla, bo pyta on,
czy w ogóle jesteÊmy w stanie te wàtki dostrzec, czy znamy t´ nieobecnà przesz∏oÊç, czy chcemy poznaç owe zagmatwane historie okreÊlonych
miejsc, budynków, okreÊlonych firm i koncernów. Znaczenia nabiera tu
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tak˝e metafora Êwiat∏a, rozÊwietlenia, której jednak nie powinniÊmy kojarzyç w tym przypadku z przemocà OÊwiecenia, ale raczej z dzia∏aniem Êwiat∏a w sensie technicznym. U Jakubowicza pojawia si´ jako
element konstytutywny projekcji. Napisy sà wyÊwietlane lub tworzone
sà ze Êwietlówek, migajàc i rozb∏yskujàc itp. Metaforycznie mo˝na odnieÊç te dzia∏ania do Êwiat∏a, które powoduje ukazanie si´ okreÊlonego
kszta∏tu na odbitce fotograficznej. Artysta przejmuje rol´ tropiciela,
a mo˝e detektywa, który jednak˝e zosta∏ tym detektywem troch´
z przypadku (w wywiadach artysta mówi, ˝e zajà∏ si´ poznaƒskim
budynkiem dawnej synagogi oraz budynkiem Volkswagena, dlatego ˝e
niemal codziennie widzia∏ te budynki z okien autobusu oraz tramwaju,
je˝d˝àc na poznaƒskà ASP). Nasuwa to skojarzenie z dzia∏aniem protagonisty filmu Powi´kszenie102, gdzie fotografia zrobiona przez przypadek, z nudów, staje si´ dowodem morderstwa, ujawnia coÊ, czego nie
by∏o widaç go∏ym okiem. Mamy do czynienia zarówno w przypadku tego
filmu, jak i cz´Êci prac Jakubowicza ze Êladem dokumentalnym, który
trzeba jednak wypreparowaç, odzyskaç. W Powi´kszeniu fotograf mody
zaczyna prowadziç prywatne Êledztwo, Jakubowicz tak˝e w swej sztuce staje si´ detektywem (tu: historii) i do wspó∏uczestnictwa w tym
Êledztwie zmusza te˝ widzów przez to, ˝e jego projekty sà niejednoznaczne, niejasne, kierujàc nas w∏aÊnie na to, czego nie widaç go∏ym
okiem, zostawiajàc jakiÊ trop, wprowadzajàc jakàÊ nieoczywistoÊç w to,
co z pozoru zwyczajne i powszechne. Bo, ile jest takich miejsc, które
kryjà wyparte historie, a które mijamy bez jakiejkolwiek refleksji?
W odniesieniu do przedstawionej na poczàtku teorii Êladów zaproponowanej przez Paula Ricoeura, mo˝na powiedzieç, ˝e Jakubowicza
interesujà wszystkie rodzaje Êladów — Êlady mnezyjne przechowywane
przez naszà wyobraêni´, Êlady uczuciowe (artysta bowiem pyta o nasz
stosunek do przesz∏oÊci) oraz Êlady dokumentalne (przechowywane
przede wszystkim w przestrzeniach miejskich, ale równie˝ w archiwach). Tym samym jego sztuka powoduje nieoczekiwane rozpoznanie
obrazów z przesz∏oÊci, przyczyniajàc si´ do „powrotu zapomnianej
przesz∏oÊci”103. Ca∏y czas próbuje on uchwyciç „przesz∏oÊç, której nieobecnoÊç si´ manifestuje”. To, co przemilczane, zamaskowane, ukryte
w mroku — to m.in. wstydliwa historia koncernu Volkswagen oraz polityka wspó∏czesnych korporacji korzystajàcych z taniej si∏y roboczej
(Arbeitsdisziplin), to problem gettoizacji oraz spychania w sfer´ niewidzialnoÊci grup mniejszoÊciowych (Seuchensperrgebiet), to równie˝
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opiesza∏oÊç i nieumiej´tnoÊç pozbycia si´ z dawnej poznaƒskiej synagogi przy ul. Stawnej i ˚ydowskiej nazistowskiego dziedzictwa, przemilczanie historii wybudowanej dla ˝o∏nierzy Wehrmachtu p∏ywalni104,
a nawet kuriozalny pomys∏ europos∏a Marcina Libickiego, by zburzyç
ten budynek105, co w omawianym kontekÊcie mo˝na by okreÊliç „ostatecznym rozwiàzaniem” problemu poznaƒskiej synagogi (P∏ywalnia). To
równie˝ historia polskiego antysemityzmu, endecji, M∏odzie˝y Wszechpolskiej, nagonek na sztuk´ awangardowà (m.in. Transparent); ale
równie˝ zapomnienie o niemieckiej przesz∏oÊci takich miast jak Wroc∏aw, które znalaz∏y si´ w obr´bie tzw. „ziem odzyskanych” (Es beginnt
in Breslau).
Wracajàc do wspomnianego wczeÊniej wyk∏adu Michela Foucaulta
— filozof wskazuje na zadania postawione przed przeciw-historià: jej
rolà „b´dzie pokazanie, ˝e prawa sà zwodnicze, ˝e królowie noszà maski, ˝e w∏adza opiera si´ na iluzji i ˝e historycy k∏amià. Nie b´dzie to
zatem historia ciàg∏oÊci, lecz historia odszyfrowania, odgrzebania sekretu, odzyskania przeinaczonej lub st∏amszonej wiedzy”106. Takiego
odszyfrowania dokonuje w swych pracach Jakubowicz, dlatego te˝ pos∏uguje si´ s∏owami czy znakami, które sà niezrozumia∏e. Preparuje on
drobne fragmenty przesz∏oÊci i dokonuje ich rozkodowania, ukazujàc
ich pozornà niewinnoÊç (np. EB). Rozsadza tym samym tradycyjny historyczny dyskurs, zadajàc trudne pytania: czy Zag∏ada by∏a tylko
dzie∏em niemieckich nazistów czy te˝ jest cz´Êcià ludzkiej ÊwiadomoÊci, kiedy i w jakich okolicznoÊciach ta ÊwiadomoÊç by∏a te˝ udzia∏em
Polaków? Na ile ta ÊwiadomoÊç obecna jest równie˝ dzisiaj? I jak to,
co z∏owrogie i wstydliwe, zosta∏o zrekuperowane i oswojone przez
wspó∏czesnoÊç? W ten sposób prace Jakubowicza, odnoszàc si´ do historii, mówià przede wszystkim o wspó∏czesnoÊci.

ROZDZIA¸ 7

B∏´dne ko∏o historii
(prace Artura ˚mijewskiego)
Cokolwiek zdarzy∏o si´ raz, mo˝e wydarzyç si´ znowu — byç mo˝e nie
w ten sam sposób, ale w równowa˝nej formie.
Yehuda Bauer, „Right and Wrong Teaching of the Holocaust”
O, Êwi´ta góro popio∏ów! O, góro butów, okularów, protez, warkoczyków!
A obok ciebie? Pilni historycy z talentem spierajàcy si´ o „procent od sprzedanego egzemplarza”. Ciotki Holocaustu przed ka˝dym wyst´pem w telewizji poprawiajàce makija˝. UÊmiechy i ˝arty na spotkaniach autorskich, by
rozluêniç oficjalny nastrój. — Jak˝e pi´knie i ciekawie opowiedzia∏a pani t´
histori´ o rozstrzelanej ˚ydówce, którà uratowa∏ dobry Herr Mueller — ze
wzruszeniem wyznaje czytelniczka z Hamburga.
Stefan Chwin, Z∏oty pelikan
Sztuka jest wyemancypowana i emancypujàca, gdy wyrzeka si´ w∏adzy
narzuconego przekazu, okreÊlonej widowni i jednoznacznego sposobu wyjaÊniania Êwiata, gdy mówiàc inaczej, przestaje chcieç nas wyemancypowaç.
Jacques Ranciere, Estetyka jako polityka

Dla Artura ˚mijewskiego1 sztuka jest formà badania rzeczywistoÊci,
jest jak nauka, która bada stosunki spo∏eczne, ludzkie relacje, uwi´zienie cz∏owieka w konwencjach, uzale˝nienie od ró˝nych form w∏adzy.
Artysta z za∏o˝enia porusza si´ po marginesach, obszarach odrzuconych. Interesuje go kondycja ludzka i jej funkcjonowanie w sytuacjach
skrajnych, w sytuacjach upodlenia czy te˝ zniewolenia.
Po roku 2000 artysta zaczà∏ podejmowaç w swojej sztuce równie˝
problemy pami´ci, antysemityzmu, relacji polsko-˝ydowskich; pytajàc
mi´dzy innymi o to, czy dziÊ mo˝na wyobraziç sobie Zag∏ad´. To w∏aÊnie prace dotyczàce tej problematyki sà tematem tego rozdzia∏u.
Przedstawi´ je w porzàdku chronologicznym, aby ukazaç istniejàce po253

mi´dzy nimi odniesienia, ale równie˝, by pokazaç ewolucj´ artystycznej
drogi tego artysty. Najbardziej jednak interesowaç mnie b´dà filmy wideo: Berek, Lisa, 80064 oraz Polak w szafie. Filmy te mo˝na zaliczyç
do gatunków hybrydowych, które ∏àczà sztuki plastyczne, film, reporta˝,
ale niekiedy równie˝ eksperyment psychologiczny czy akcj´ spo∏ecznà.

Wyobraênia po/o Zag∏adzie
Jak pisze Katarzyna Bojarska: „Historia pojawia si´ w twórczoÊci
˚mijewskiego w sposób równie natarczywy jak cielesnoÊç. Historia rozumiana jako doÊwiadczenie, prze˝ycie, a wreszcie wyparta trauma
domaga si´ stworzenia sytuacji, w której b´dzie mog∏a powróciç”2.
Wydaje si´ jednak, ˝e prace ˚mijewskiego majà przede wszystkim na
celu uwolnienie si´ od historii, takie jej przepracowanie, by mo˝na by∏o
ju˝ zajàç si´ innymi tematami, co potwierdzajà s∏owa artysty z wywiadu, który udzieli∏ Joannie Turowicz. Opowiadajàc o filmie Nasz Êpiewnik, artysta mówi: „Nie chodzi∏o mi o to, ˝eby rozprawiaç si´ z Holokaustem. Mnie wkurza, ˝e zespó∏ tematów: ˚ydzi, Izrael, Polska — zazwyczaj równa si´ Holokaust”3. I dodaje: „Ja jednak nie chcia∏em, aby
kontekst historii nie odwróci∏ uwagi od wspó∏czesnoÊci, od tego, co si´
dzieje teraz — dzisiaj”4. Paradoksalnie jednak filmy, które zostanà
omówione w tym rozdziale, najbardziej w∏aÊnie dotyczà Zag∏ady.
Pierwszà pracà ˚mijewskiego podejmujàcà ten temat by∏ film wideo
pt. Berek z 2000 roku (format DVD, 3’50 min). Ukazani sà tu ludzie,
którzy grajà w berka, gonià si´ w ciasnych pomieszczeniach, prawdopodobnie w piwnicach. Sytuacja jest o tyle dziwna, ˝e pomieszczenie
jest ciemne i obskurne, wydaje si´ ma∏o odpowiednie do gry w berka,
zaÊ ukazani ludzie sà nadzy. Jednak wykonywane przez nich czynnoÊci wydajà si´ faktycznie zabawà, próbujà si´ nawzajem z∏apaç, klepnàç, co cz´sto wywo∏uje ich Êmiech. Ale bieganie w tych pomieszczeniach nie jest ∏atwe. Panujàca wilgoç sprawia, ˝e ∏atwo si´ poÊlizgnàç,
poza tym te pomieszczenia wydajà si´ zdecydowanie za ma∏e do gry
w berka. NagoÊç zaÊ wywo∏uje pewne skr´powanie i za˝enowanie.
W zasadzie ci ludzie zmuszeni sà, by kr´ciç si´ w ko∏o, co powoduje
zawroty g∏owy, od czasu do czasu ktoÊ z nich si´ potyka albo musi
podeprzeç si´ r´kà o pod∏og´. Ta sytuacja sprawia wra˝enie zupe∏nie
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Ilustracja 23. Artur ˚mijewski, Berek, 2000, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty.

absurdalnej, ich ob∏àkany bieg w kó∏ko mo˝e kojarzyç si´ z B∏´dnym
ko∏em (1895–1997) Jacka Malczewskiego, ale mo˝e byç te˝ swoistym
danse macabre — taƒcem Êmierci, czy raczej, jak okreÊli∏a go Agata
Araszkiewicz, „danse macabre w komorze gazowej”5. Dopiero koƒcowe
napisy informujà widzów, ˝e cz´Êç scen w filmie Berek zosta∏a nakr´cona w jednej z komór gazowych na terenie by∏ego obozu zag∏ady. I dopiero wtedy zdajemy sobie w pe∏ni spraw´ z nieadekwatnoÊci tej sytuacji
oraz jej grozy. Czy˝by ˚mijewski stawia∏ hipotez´, ˝e ludzie czekajàcy
na Êmierç grali w berka? Nie. Raczej artysta zmusza nas do postawienia sobie pytania, czy myÊlàc o grozie obozów Êmierci, zastanawiamy
si´ nad tym, co robili ludzie czekajàcy na Êmierç? Czy te˝ raczej jest
to pytanie nie do uniesienia przez naszà wyobraêni´?
˚mijewski wskazuje, ˝e jego praca ma na celu odczarowanie tematu, uwolnienie si´ w∏aÊnie od tego, co wydaje si´ nie do uniesienia.
W jednym z wywiadów mówi: „Ta praca jest pe∏na okrutnej zabawy,
sadyzmu, nagoÊci i jednoczeÊnie dziecinnej beztroski. Jest pe∏na niewinnoÊci, Êmiechu, szczeniackiego rozbawienia. Chodzi∏o o wizualne
zrekonstruowanie sytuacji. Tak jak si´ to kiedyÊ odbywa∏o: nadzy ludzie w komorze gazowej. Ale zamiast horroru mamy Êmieszki, zabawki,
erotyczne gierki — niewinne igraszki. Jaka ulga!
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»– Có˝ za wulgarna kaêƒ! Ale powiedz mi, prosz´, przecie˝ ta kaêƒ
si´ nie odby∏a? B∏agam, powiedz mi — nie by∏o jej, prawda?
– OczywiÊcie, ˝e nie by∏o, to ci si´ tylko przywidzia∏o«”6.
Na t´ prób´ odczarowania historii zwraca te˝ uwag´ Katarzyna Bojarska, piszàc, ˝e zamiast na tragedi´ Êmierci w komorze gazowej, patrzymy na niewinnà, niemal dzieci´cà zabaw´. „Historia zostaje zrekonstruowana, »powtórzona«, jednak z istotnym przesuni´ciem. (…) Choç
by∏y obóz koncentracyjny to residuum makabry i traumy, artysta i jego
bohaterowie przyszli tam nie op∏akiwaç i uÊwi´caç, ale desakralizowaç,
»zagraç« z tym miejscem, z jego energià, agresywnie t´ przestrzeƒ naruszyç”7. Artysta wraca do sytuacji historycznej traumy, ale zarazem
zmienia bieg historycznych wydarzeƒ, mo˝na powiedzieç, ˝e tworzy pozytyw w odniesieniu do negatywu, który wy∏ania si´ z naszej historycznej wyobraêni. W tym sensie dzia∏anie ˚mijewskiego by∏oby podobnà grà z historycznymi wyobra˝eniami, jakà przeprowadzi∏ nieco póêniej Zbigniew Libera w swoim cyklu fotografii pt. Pozytywy (2004). Ten
cykl powsta∏ na zasadzie przeciwstawienia, artysta wykorzysta∏ dwuznacznoÊç okreÊleƒ zwiàzanych z fotograficznà technikà. JeÊli istnieje

Ilustracja 24. Zbigniew Libera, Mieszkaƒcy z serii Pozytywy, 2002, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty.
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negatyw — zdj´cie czarne lub w sensie symbolicznym: o przera˝ajàcej
wymowie, musi istnieç równie˝ jego odpowiednik — kolorowy pozytyw,
w sensie symbolicznym — obraz radosny i beztroski.
Zbigniew Libera wybra∏ do tej serii znane fotografie dokumentujàce
groz´ II wojny Êwiatowej i Zag∏ady oraz wspó∏czesnych wojen i konfliktów. Te zdj´cia w wi´kszoÊci gdzieÊ ju˝ widzieliÊmy, na kartach podr´czników do historii, w gazetach, na wystawach fotografii World Press
Photo. Inscenizujàc fotografie w taki sam sposób jak w pierwowzorze,
artysta zmieni∏ jednak wymow´ zdj´ç, tak by sta∏a si´ pozytywna. Libera mówi w wywiadzie: „Wydaje mi si´, ˝e w dzisiejszych czasach nie
chcemy wiedzieç, jaka jest rzeczywistoÊç, bardzo chcemy odbieraç jà
pozytywnie”8. W fotografii nawiàzujàcej do zdj´cia obozu koncentracyjnego, Mieszkaƒcy uÊmiechajà si´, sà radoÊni i zadowoleni. Równie˝,
tak jak w pierwowzorze, ubrani sà w pasiaki, tym razem jednak sà to
paski ich pi˝am. Druty kolczaste zosta∏y zastàpione przez rozwieszone
sznury. Ewa Domaƒska, analizujàc t´ fotografi´, wskaza∏a, ˝e ukazani
na niej Mieszkaƒcy sà cieniem, widmem ludzi ukazanych na fotografii
b´dàcej kadrem z filmu Aleksandra Woroncewa Kronika Wyzwolenia
KL Auschwitz z 1945 roku, ukazujàcej wi´êniów obozu zaraz po wyzwoleniu. „Jednak w tym przypadku »powrót trupów« nie ma charakteru rewindykacyjnego. Widma nie szukajà sprawiedliwoÊci, nie domagajà si´ w∏aÊciwego pochówku, nie straszà przeÊladowców, wr´cz przeciwnie, sà one niejako »antywidmami« — zadowolonymi ze swojego losu
postaciami, sugerujàcymi, ˝e d∏ug wobec martwych zosta∏ ju˝ sp∏acony,
˝e ich trauma nie musi ju˝ przeÊladowaç naszej pami´ci”9. Jak powiada dalej autorka, sà to „duchy z przesz∏oÊci”, które nie powracajà, aby
si´ mÊciç, ale raczej aby funkcjonowaç jak „dobre duchy” pami´ci reparacyjnej, której celem jest pojednanie i przebaczenie10. Byç mo˝e równie˝ w kontekÊcie „pami´ci reparacyjnej” odczytaç mo˝na film ˚mijewskiego, gdy˝ ukazana tu zabawa jest „wejÊciem w konflikt ze spokojem
i powagà tego miejsca, z martwà pami´cià sycàcà si´ ceremonia∏em
sk∏adania wieƒców, z pami´cià zamkni´tà na prze˝ycie, na wejÊcie
w tamten Êwiat inaczej ni˝ za pomocà rytualnych przemówieƒ i zapalania zniczy”11. Zak∏ócenie decorum oraz wejÊcie w bezpoÊredni kontakt
z miejscem ka˝à w inny sposób odnieÊç si´ do przywo∏anego pytania:
„co robili ludzie w komorach gazowych?”. To prze∏amanie dystansu powoduje, ˝e ca∏a sytuacja mo˝e wydaç si´ widzowi bliska, a mo˝e wr´cz
sk∏aniaç do nast´pnego pytania: „co ja bym robi∏/robi∏a czekajàc na
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Êmierç?”. Ale czy jesteÊmy w ogóle w stanie takie pytanie sobie postawiç? Nie istniejà Êwiadectwa dotyczàce tej sytuacji. O tym paradoksie pisa∏ Jean-Fran˜ois Lyotard, którego s∏owa przywo∏uje Giorgio Agamben
w ksià˝ce Co zostaje z Auschwitz: „Zobaczenie »naprawd´ na w∏asne
oczy« komory gazowej by∏oby warunkiem upowa˝niajàcym do stwierdzenia jej istnienia, warunkiem pozwalajàcym przekonaç niedowiarków. Nale˝a∏oby jednak równie˝ dowieÊç, ˝e dokonywa∏a ona swego zabójczego dzie∏a w tym samym momencie, w którym si´ jà widzia∏o. Jedynym wiarygodnym dowodem jej morderczej funkcji by∏aby Êmierç tego, który jà ujrza∏. Skoro jednak ów zosta∏ zg∏adzony, nie mo˝e zaÊwiadczyç o tym, ˝e zginà∏ w komorze gazowej”12. To dlatego Zag∏ada nazywana
jest wydarzeniem bez Êwiadków, gdy˝ nie mo˝na, jak pisa∏a Shoshana
Felman, zaÊwiadczyç o niej od Êrodka, nie sposób daç Êwiadectwa
z wn´trza Êmierci ani od zewnàtrz, gdy˝ osoba z zewnàtrz z definicji
nie uczestniczy∏a w tym wydarzeniu13.
Zarówno postacie ukazane w Berku, jak i Mieszkaƒcy zostali jakby
formalnie uwi´zieni, w pierwszym przypadku mamy do czynienia
z klaustrofobicznym pomieszczeniem, z którego nie ma ucieczki, w drugim takim formalnym ograniczeniem wskazujàcym na niemo˝noÊç
ucieczki sà rozwieszone na pierwszym planie sznurki b´dàce odniesieniem do drutów kolczastych. Mieszkaƒcy to postacie „wbite w form´”
pochodzàcà z katalogu póz, obrazów, matryc, noszonych w naszej wyobraêni. Ró˝ni prac´ ˚mijewskiego od pracy Libery to, ˝e nie posiada ona
swego bezpoÊredniego pierwowzoru, stawia raczej pytanie o to, czy taki
„pierwowzór”, „negatyw” istnieje w ogóle w naszej wyobraêni. Natomiast jeÊli chodzi o podobieƒstwa pomi´dzy Berkiem a Mieszkaƒcami,
w przypadku obydwu tych prac, mamy do czynienia z odgrywaniem historycznej sceny przez statystów, a wi´c w zasadzie ludzi niedotkni´tych przez traum´. Dostosowujà si´ oni w pe∏ni do wymogów artystów,
odgrywajà wyre˝yserowane sceny, przybierajà narzucone pozy. Poza
i konwencja sà tym, co wi´zi „aktorów” tych scen. Mieszkaƒcy nie sà
w stanie uwolniç si´ od negatywnej si∏y pierwowzoru, od znaczeƒ, które
przywo∏uje nasza wyobraênia. Nie sà w stanie uwolniç si´ z negatywnego odniesienia, poniewa˝, jak pisze Domaƒska, „ideologia pami´ci jest
obecnie matrycà, formà naszego widzenia przesz∏oÊci”14. Tym samym
wi´c nasze myÊlenie o historii, o historycznych traumach jest równie˝
myÊleniem sformatowanym, konstruowanym przez gotowe konwencje
i zapo˝yczone stereotypy.
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Takich konwencji i stereotypów dostarcza mi´dzy innymi kultura
popularna. Nie wiemy, co dzia∏o si´ w komorach gazowych, ale równie˝
w odniesieniu do tego kraƒcowego doÊwiadczenia, ta kultura dostarcza
schematów i podpowiedzi mówiàcych o tym, jak to mog∏o wyglàdaç.
Mam tu na myÊli przede wszystkim film Lista Schindlera Stevena
Spielberga (1993), gdzie to, co niewyobra˝alne, przekszta∏cone zostaje
w spektakl. Janina Struk zwraca uwag´ na to, ˝e film ten odbierany
by∏ jako „prawdziwy”, niemal˝e jako dokumentalny. Wynika∏o to z daleko posuni´tego realizmu, ujawniajàcego si´ w takich scenach, jak ta
przedstawiajàca „grup´ nagich kobiet z ogolonymi g∏owami, st∏oczonych ciasno w pomieszczeniu, które my, widzowie, bierzemy za komor´
gazowà”. Jak pisze dalej Struk: „nawet naziÊci z tego, co wiemy, nie
posuwali si´ do filmowania w komorach gazowych”15.
Ten problem w ciekawy sposób zosta∏ pokazany te˝ przez Omera Fasta
w pracy wideo Spielberg’s List (2003). Na dwóch ekranach wyÊwietlane
by∏y zdj´cia z by∏ego obozu koncentracyjnego w Krakowie P∏aszowie,
gdzie nagrywano cz´Êç scen do filmu Lista Schindlera. Zdj´cia wybudowanych na u˝ytek filmu ruin miesza∏y si´ z tym, co po nich zosta∏o (ruinami
ruin?). Oprócz tego w pracy Fasta przedstawione zosta∏y wywiady
ze statystami filmu. Jedni opowiadajà o naborze do filmu, inni o scenach, które mia∏y w nim miejsce (np. co dzia∏o si´ w komorze gazowej),
jeszcze inni przywo∏ujà swoje w∏asne wspomnienia z wojny. Te porzàdki
niepokojàco si´ ze sobà mieszajà. Dwuznacznie brzmià opowieÊci o naborze na statystów i selekcji, której zosta∏y poddane te osoby (np. musia∏y mieç ciemne w∏osy i odpowiedni profil). Praca Fasta by∏a prezentowana m.in. na wystawie History Will Repeat Itself. Strategie rekonstrukcji w sztuce wspó∏czesnej (kuratorki: Inke Arns i Gabriele Horn,
CSW Zamek Ujazdowski, 16.02–13.04.2008), zaÊ jak pisa∏a w towarzyszàcym wystawie tekÊcie Inke Arns, „Celem Fasta nie jest relatywizacja czy zakwestionowanie autentycznych Êwiadectw Holokaustu, lecz
podniesienie pewnej z∏o˝onej i niezwykle palàcej kwestii: kiedy umrze
ostatni naoczny Êwiadek Zag∏ady, kto powie nam, co naprawd´ si´ wydarzy∏o i jak zmieni si´ nasz stosunek do tego rozdzia∏u historii? Czy
ulegnie on zmianie, kiedy, pomijajàc filmy dokumentalne i prace historyczne, o HolokauÊcie opowiadaç b´dà jedynie filmy fabularne w rodzaju Listy Schindlera?”16. Czy fikcja nie zastàpi rzeczywistoÊci, a inscenizacja historii Êwiadectwa historycznego? O tym procesie pisze te˝ Janina Struk, wskazujàc, ˝e film Spielberga przyczyni∏ si´ do popularnoÊci
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ukazanych w nim miejsc, zacz´to organizowaç wycieczki po Krakowie
Êladami Zag∏ady wed∏ug Listy Schindlera, wydana zosta∏a w trzech j´zykach (po polsku, angielsku i niemiecku) broszura Âladami „Listy
Schindlera” z tekstem Franciszka Palowskiego, który by∏ pierwszym
przewodnikiem Spielberga po mieÊcie, a póêniej uczestniczy∏ przy realizacji filmu17. W jednym z przewodników kulturalnych po mieÊcie18
zwrócono uwag´ bardziej na miejsca zwiàzane z filmem ani˝eli z wydarzeniami historycznymi. „Nie jest do koƒca jasne — powiada Struk — gdzie
fikcja miesza si´ z faktem. Przewodnik wymienia miejsca, gdzie filmowano pami´tne sceny: »˚ydzi zmuszeni do odgarniania Êniegu«, »Likwidacja getta ˝ydowskiego«, »Ma∏a dziewczynka w czerwonym palcie«
oraz »Oskar i Ingrid na konnej przeja˝d˝ce«. Przewodnik umacnia jeszcze z∏udzenie, ˝e Spielberg odtworzy∏ w filmie prawdziwy Holokaust”19. W kontekÊcie „turystyki Zag∏ady” oraz zacierania granic mi´dzy historià a jej symulacjà, innego znaczenia nabierajà przytoczone
wczeÊniej s∏owa: „»Có˝ za wulgarna kaêƒ! Ale powiedz mi, prosz´,
przecie˝ ta kaêƒ si´ nie odby∏a? B∏agam, powiedz mi — nie by∏o jej,
prawda? — OczywiÊcie, ˝e nie by∏o, to ci si´ tylko przywidzia∏o«”. Bo
tej „wulgarnej kaêni”, potwornej zbrodni gazowania ludzi zobaczyç nie
mogliÊmy, widzieliÊmy tylko jej symulacj´…
Byç mo˝e te˝ dlatego sytuacj´ ukazanà w Berku mo˝na odczytaç
jako swoiste „b∏´dne ko∏o”. Ukazani ludzie gonià si´, uciekajà, ale
w zasadzie kr´cà si´ jedynie w kó∏ko, nie sà w stanie wydostaç si´ na
zewnàtrz, uciec z tej sytuacji. Byç mo˝e chodzi przede wszystkim
o wskazanie, ˝e my sami nie jesteÊmy w stanie uciec od naszych historycznych wyobra˝eƒ, te zaÊ produkowane sà przez kultur´. Z jednej
strony to, co najbardziej okrutne, niemo˝liwe do uniesienia przez wyobraêni´ stawia nam opór, ale z drugiej — to miejsce oporu zostaje
wype∏nione przez kulturowe symulacje. Mo˝liwe, ˝e ˚mijewski dotar∏
do tego miejsca oporu wyznaczonego przez naszà wyobraêni´. Wskaza∏am, ˝e sytuacj´ przedstawionà w Berku mo˝na odczytaç jako nowà
interpretacj´ B∏´dnego ko∏a Malczewskiego (1895–97). Malczewski
przedstawia∏ w swoich p∏ótnach w∏asnà wizj´ polskiej historiografii
— historiografii romantycznej. JeÊli u ˚mijewskiego pojawia si´ wizja
polskiej historiografii, to by∏aby to wizja historiografii po Zag∏adzie,
a wi´c takiej, która nie jest w stanie udêwignàç tematu, historiografii
naznaczonej pi´tnem Zag∏ady, ale zarazem, w której pojawiajà si´ znaczàce pomini´cia, przeoczenia, niedopowiedzenia, a niekiedy nawet za260

fa∏szowania. Dominick LaCapra wskaza∏, ˝e jest to uniwersalny problem dotyczàcy historii zmagajàcej si´ z traumà Zag∏ady. W odniesieniu do psychoanalizy opisujàcej zachowania posttraumatyczne, które
charakteryzujà si´ tym, ˝e jest si´ przez przesz∏oÊç nawiedzanym lub
op´tanym i zamkni´tym w kompulsywnym odtwarzaniu traumatycznych zdarzeƒ, LaCapra wskazuje, ˝e ta „powracajàca wcià˝ przesz∏oÊç
blokuje przysz∏oÊç lub fatalistycznie zawiàzuje jà w melancholijnym,
b∏´dnym kole”20. Takà figurà tego b∏´dnego ko∏a staje si´ Berek ˚mijewskiego, zw∏aszcza ˝e to posttraumatyczne odgrywanie jest cz´sto
dezorientujàce i chaotyczne21. To przepracowanie jest wa˝ne, aby mo˝na
by∏o wypracowaç rozró˝nienie mi´dzy przesz∏oÊcià a teraêniejszoÊcià
i zdaç sobie spraw´ z „bycia tu i teraz, otwartego na przysz∏oÊç”22.
Chodzi wi´c o mo˝liwoÊç wyjÊcia z b∏´dnego ko∏a, a jak wskazuje sam
artysta, jemu zale˝y na takim przepracowaniu przesz∏oÊci, aby mo˝na
by∏o zajàç si´ ju˝ teraêniejszoÊcià. Pytanie tylko, czy jest to w ogóle
mo˝liwe…
Innà pracà Artura ˚mijewskiego, którà te˝ mo˝na odczytaç jako
swoisty „pozytyw”, jest film wideo Zeppelintribüne z 2002 roku (format DVD, 11,14 min). Film ukazuje s∏ynnà trybun´, którà zaprojektowa∏ Albert Speer na placu defilad w Norymberdze, gdzie odbywa∏y si´
uroczystoÊci i zjazdy NSDAP oraz która s∏u˝y∏a za sceneri´ filmu Triumf
woli Leni Riefenstahl (1934). WielkoÊç trybuny zderzona zosta∏a w filmie ˚mijewskiego ze scenami ukazujàcymi sprzàtajàcà i taƒczàcà par´
oraz turystów, którzy wchodzàc na t´ trybun´ niemal automatycznie
wykonujà faszystowskie pozdrowienia. Wszystko to odbywa si´ w lekkiej i zabawowej atmosferze niedzielnego popo∏udnia i rodzinnych spacerów, co podkreÊla wykorzystana w filmie muzyka. W ten sposób znikajà
z∏owrogie znaczenia miejsca, a faszystowskie pozdrowienia sà tylko
rodzajem performansu czy zabawy. Artysta pokazuje swoiste odcià˝enie
„pami´ci miejsca”, które nast´puje, gdy miejsca, które pe∏ni∏y ideologiczne funkcje, stajà si´ niemal wy∏àcznie atrakcjami turystycznymi.
Jest to zresztà doÊç charakterystyczna tendencja, ˝e w pozosta∏oÊciach
po dawnych epokach nie widzimy ju˝ Êladu pe∏nej przemocy przesz∏oÊci, a jedynie turystyczne atrakcje, które z ciekawoÊcià odwiedzamy,
zwiedzamy, fotografujemy (zgodnie z wszystkimi turystycznymi rytua∏ami). JesteÊmy skorzy traktowaç rozmaite miejsca pami´ci, relikty
dawnych epok i wydarzeƒ, równie˝ tych najbardziej przera˝ajàcych,
pomniki pami´ci wr´cz jako parki rozrywki. Mo˝e dzieje si´ tak dlate261

go, ˝e zbyt trudno by∏oby udêwignàç ÊwiadomoÊç dziedzictwa tych
miejsc? Przywo∏aç mo˝na w tym kontekÊcie s∏owa Artura ˚mijewskiego z wywiadu, który przeprowadzi∏ z nim Rafa∏ Jakubowicz: „By∏em
kiedyÊ jako opiekun z grupà nastoletnich ch∏opców na wycieczce
w OÊwi´cimiu. Jako ˝e nie mia∏em wÊród nich ˝adnego pos∏uchu, potraktowali Auschwitz we w∏aÊciwy sobie sposób: ganiali si´ po korytarzach bloków, Êmiali si´, bawili, ha∏asowali. To straszne, przygn´biajàce
miejsce przestawa∏o byç takie straszne. Te dzieciaki mia∏y moc transformowania miejsca, odbiera∏y mu upiornoÊç. Równie˝ wtedy widzia∏em w komorze gazowej wycieczk´ m∏odzie˝y z Izraela. Trzy dziewczyny
stan´∏y na Êrodku betonowej pod∏ogi, uÊmiechn´∏y si´, a czwarta zrobi∏a im zdj´cie idiotkamerà. Ach, co za ulga! — pomyÊla∏em przyglàdajàc si´ tej scenie”23. Obserwowa∏am podobnà sytuacj´ w Berlinie na
terenie wybudowanego w 2004 roku Pomnika Zag∏ady ˚ydów (projektu Petera Eisenmana). Dzieciaki goni∏y si´ pomi´dzy wyrastajàcymi
z ziemi kubami odnoszàcymi si´ symbolicznie do grobowców, a zarazem do obozowych bloków, w g∏´bi tego labiryntu-cmentarza sta∏a jakaÊ zakochana, ca∏ujàca si´ para… T´ tendencj´ do czynienia z historii
êród∏a rozrywki wykorzystano te˝ w prywatnym Grutas Park, po∏o˝onym niedaleko Druskiennik na Litwie, gdzie mieÊci si´ muzeum reliktów komunizmu24. Na wielkim obszarze parku stojà, zwo˝one z ca∏ej
Litwy, rzeêby Marksa, Lenina, Stalina, Dzier˝yƒskiego i innych komunistycznych przywódców. Jest to coÊ w rodzaju Disneylandu we
wschodnim wydaniu, mo˝na tu kupiç losy na loterii, nabyç pamiàtki,
zjeÊç obiad w stylowej restauracji. Brakuje okazji do g∏´bszego namys∏u nad zbrodniami komunizmu. M∏odzi ludzie, którzy zwiedzajàc ten
park, robià sobie zdj´cia przy pomnikach, siadajà na przyk∏ad na kolanach Dzier˝yƒskiego, co równie˝ mia∏am okazj´ widzieç. Przesz∏oÊç
traktowana jest jako towar, atrakcja, zaÊ znaczenia historyczne ulegajà
degradacji, jeÊli nie wr´cz uniewa˝nieniu. W takich miejscach mo˝na
zastanawiaç si´, na ile ziÊci∏a si´ radykalna diagnoza Jeana Baudrillarda o tym, ˝e historia sta∏a si´ scenariuszem w stylu retro, i nie tylko
scenariuszem filmowym, o którym pisa∏ filozof, ale równie˝ scenariuszem turystycznym. „Historia na chybi∏ trafi∏ powstaje z martwych
— ˝adna silna idea nie dokonuje selekcji, jedynie nostalgia rozrasta si´
bez koƒca: wojna, faszyzm, kroniki belle époque bàdê rewolucyjnych
zmagaƒ, wszystko jest sobie nawzajem równowa˝ne i upodabnia si´ do
siebie nawzajem bez ró˝nicy, w tym samym pos´pnym i ˝a∏obnym
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uniesieniu, w tej samej fascynacji przesz∏oÊcià”25. Ta fascynacja obecna
jest te˝ w omawianym filmie ˚mijewskiego pokazujàcym turystów wykonujàcych faszystowskie pozdrowienie. Oglàdajàc Zeppelintribüne
zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e w tym miejscu to pozdrowienie nie
ma nic wspólnego z poglàdami zwiedzajàcych, z faszystowskà ideologià; jest raczej takim pozornie pustym gestem, mo˝e wr´cz cz´Êcià turystycznego rytua∏u. Te gesty, traktowanie historycznych miejsc oraz
memoria∏ów jako oderwanych od swych pierwotnych znaczeƒ, jako
miejsc rozrywki wskazujà na szerszà tendencj´, jakà jest próba uwolnienia si´ od historii — szukania owej ulgi, o której mówi ˚mijewski.
Czy˝by jednak artysta nie zauwa˝y∏, ˝e to uwolnienie ju˝ nastàpi∏o?
Nasza epoka uwolni∏a si´ od historii, o czym tak˝e pisa∏ Baudrillard,
wskazujàc, ˝e historia sta∏a si´ naszym utraconym przedmiotem odniesienia i zosta∏a oderwana od „rzeczywistoÊci historycznej”, utraci∏a
z nià jakikolwiek zwiàzek, przekszta∏cajàc si´ w hiperrzeczywistoÊç.
Baudrillard w odwo∏aniu do teorii Freuda pisa∏, ˝e utrata obiektu powoduje jego fetyszyzacj´, aby przes∏oniç owo nieznoÊne odkrycie straty.
Dlatego te˝ tak bardzo nasza epoka fetyszyzuje utraconà histori´. „To
w owej pró˝ni powracajà fantazmaty przesz∏oÊci, widma minionych
zdarzeƒ, ideologii, dawnych mód (…)”26.
A mo˝e Jean Baudrillard nie mia∏ racji i historia jest czymÊ, co
wcià˝ nad nami cià˝y, od czego uwolniç si´ wcale nie jest ∏atwo?
A mo˝e ucieczka w Êwiat hiperrzeczywistoÊci jest próbà obrony przed
„prawdziwà historià”? Warto wróciç tu jeszcze do historii jako elementu nap´dzajàcego przemys∏ turystyczny, podlegajàcej tym samym
regu∏om konsumeryzmu. Mo˝e jest tak, ˝e obawiamy si´ historii i na
ró˝ne sposoby próbujemy jà oswoiç, czego przyk∏adem by∏oby wspomniane ju˝ robienie zdj´ç jako element turystycznego rytua∏u? Bo, jak
pisa∏a Susan Sontag, fotografie dajà ludziom wyimaginowanà w∏adz´
nad przesz∏oÊcià, a tak˝e pomagajà oswoiç obcà sobie przestrzeƒ. Dlatego fotografia rozwija si´ w parze z turystykà (jednà z najbardziej charakterystycznych rozrywek naszych czasów). Fotografie dajà dowód na
to, ˝e „podró˝ si´ odby∏a, program wykonano i bawiono si´ dobrze”27.
Turysta, czujàc si´ niepewnie w jakimÊ otoczeniu, robi zdj´cie, aby odzyskaç pewnoÊç siebie. „Fotografowanie jest nie tylko rodzajem zaÊwiadczania o prze˝yciu czegoÊ, jest tak˝e Êrodkiem rezygnacji z prze˝yç, poniewa˝ cz∏owiek ogranicza prze˝ycia wy∏àcznie do poszukiwania
∏adnych widoków, przekszta∏ca je w obrazy i pamiàtki. Podró˝ staje si´
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strategià gromadzenia zdj´ç. Sama czynnoÊç ich wykonywania dzia∏a
kojàco i ∏agodzi ogólne poczucie dezorientacji, które podró˝ jeszcze
wzmaga. Wi´kszoÊç turystów odczuwa przymus odgrodzenia si´ aparatem fotograficznym od czegoÊ, co jest godne uwagi, a co napotyka po
drodze”28. Sama czynnoÊç fotografowania, ale na terenie by∏ego obozu
Auschwitz–Birkenau, sta∏a si´ te˝ tematem cyklu fotograficznego Rogera
Cremersa z 2008 roku zatytu∏owanego Preserving Memory: Visitors
at the Memorial and Museum Auschwitz–Birkenau, Poland, 30 April
— 4 May. Za ten cykl ukazujàcy turystów robiàcych zdj´cia w dawnym
obozie zag∏ady Cremers otrzyma∏ pierwszà nagrod´ w kategorii „Sztuka i rozrywka” World Press Photo 2009. Holenderski fotograf zwróci∏
tym samym uwag´ na coraz popularniejszà „turystyk´ Zag∏ady”. Na
marginesie warto powiedzieç, ˝e z tà kwestià mo˝e spotkaç si´ ka˝dy,
kto pojawi si´ w Krakowie i wÊród wielu ulotek zostanie mu wr´czona ulotka z reklamà wycieczki do Auschwitz. Sama otrzyma∏am takà
ulotk´, gdy latem 2008 roku, wracajàc z rodzinà z Zakopanego do Poznania, zatrzymaliÊmy si´ na kilka godzin w Krakowie. Przyznaj´, ˝e
gdy jà zobaczy∏am, przesz∏y mi po plecach ciarki. T∏em ulotki jest fragment obozowego p∏otu z drutami kolczastymi oraz widoczna w tle wie˝a stra˝nicza, na to zosta∏y na∏o˝one zdj´cia przedstawiajàce wi´êniów
w pasiakach, a wi´c zdj´cia, które by∏y wykonywane przez nazistów
do identyfikacji wi´êniów. Ulotka informuje o wycieczce z przewodnikiem do Auschwitz-Birkenau, o mo˝liwoÊci zarezerwowania hotelu,
a najbardziej wyró˝niona zosta∏a cena: 90 PLN, na drugiej stronie zaÊ
znajduje si´ reklama wycieczki do Wieliczki…29. Ten przemys∏ turystyczny opisywa∏ ju˝ w 1995 roku Marek Frysztacki na ∏amach „Tygodnika Powszechnego”, wskazujàc, ˝e turyÊci, wynoszàc z tego miejsca
nieokreÊlony rodzaj niepokoju i smutku, napotykajà gotowà propozycj´
estetycznà oferowanà przez lokalny rynek: „Do nabycia nie tylko Êwiece
i wiàzanki kwiatów, lecz równie˝ stylizowane kartki pocztowe. Perspektywa rampy spod bydl´cego wagonu. Birkenau o zachodzie s∏oƒca.
Auschwitz »by night«. Z∏amana ró˝a zawieszona na kolczastym drucie.
¸agodna kolorystyka. Czarne, ˝a∏obne obwódki. S∏odycz smutku i zadumy. Anud mundi odnajduje swój wspó∏czesny wyraz estetyczny, kojarzàcy si´ z reklamowym folderem”30.
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Inny jest w nas – filmy z Izraela
Artur ˚mijewski w 2003 roku przebywa∏ na stypendium artystycznym
w Izraelu. Pobyt ten zaowocowa∏ kilkoma interesujàcymi filmami,
w których artysta wykorzysta∏ metod´ dokumentalnej rejestracji rzeczywistoÊci. Filmy odnoszà si´ do historii i jej wp∏ywów na losy
i ÊwiadomoÊç jednostek ludzkich uwik∏anych w histori´, ale przede
wszystkim stawiajà pytanie o identyfikacj´, problematyzujàc narodowà
to˝samoÊç.
Pielgrzymka (format DVD, 29’30 min, 2003) zosta∏a nakr´cona
wspólnie z Paw∏em Althamerem. ArtyÊci wzi´li udzia∏ w wycieczce do
Ziemi Âwi´tej, odwiedzajàc zarówno miejsca kultu zwiàzane z ˝yciem
Chrystusa, jak i miejsca ˝ydowskiej martyrologii (Yad Vashem). Film
ukazuje przemieszanie religijnych prze˝yç z rytua∏ami konsumpcyjnymi
(wizyty w sklepach z pamiàtkami), ujawnia równie˝ polskie uprzedzenia wobec ˚ydów (zadziwia historia opowiadana przez przewodnika wycieczki, w której pojawiajà si´ elementy ksenofobiczne i antysemickie).
Filmem, który bezpoÊrednio ukazuje nienawiÊç i uprzedzenia, jest
Itzik (format DVD, 5’05 min, 2003). Protagonista wyg∏asza tu pe∏en religijnych odniesieƒ monolog, w którym ujawnia si´ ogromna nienawiÊç
do Palestyƒczyków, ukryty ˝al oraz l´ki zwiàzane z niepewnoÊcià swojego losu i losu swoich najbli˝szych (mi´dzy innymi s∏u˝àcego w wojsku
syna). Wed∏ug Itzika, Holokaust da∏ Izraelczykom legitymacj´ do zemsty
wymierzonej innym, a dok∏adnie do zabijania Arabów. Twierdzi on, ˝e
skoro jest ich na Bliskim Wschodzie trzysta razy wi´cej ni˝ ˚ydów, to
za jednego zabitego w zamachu ˚yda, Izraelczycy powinni zabiç nie
3000, ale 300 000 Arabów. Film pokazuje, jak nienawiÊç staje si´ pasjà
protagonisty, motorem nap´dowym jego ˝ycia, staje si´ podstawà
wszystkiego, co myÊli i w co wierzy. Praca ˚mijewskiego ka˝e spytaç
o to˝samoÊç ˝ydowskà, której g∏ównym wyznacznikiem jest odwo∏anie
do Zag∏ady. Ukazuje te˝, jak dawne poczucie krzywdy, niezaleczone rany
eksplodujà w formie uprzedzeƒ i nienawiÊci. W odniesieniu do tego filmu postawiç mo˝na pytanie, które zadaje Kinga Dunin przy okazji rozwa˝aƒ o reprezentacjach historii w polskiej literaturze: „czy narodowe
odczytanie Holocaustu, jako wydarzenia z historii ˝ydowskiej i podstawy tworzenia wspó∏czesnej ˝ydowskiej to˝samoÊci, nie pochodzi z tej
samej logiki, która zrodzi∏a Holocaust?”31. Wydaje si´, ˝e ulegamy pewnym mitom, kiedy na trwa∏e przypisujemy danym grupom czy narodom
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cechy ofiar, trudno nam uwierzyç, ˝e ludzie z tej w∏aÊnie narodowoÊci
˝ywià si´ podobnà nienawiÊcià w stosunku do innych. W przypadkach
skrajnego nacjonalizmu, jaki prezentuje Itzik, logika kata i ofiary jest
bardzo ∏atwa do odwrócenia. On sam uznaje Arabów za podludzi,
których najlepiej by∏oby zg∏adziç… Pu∏apkà wydaje si´ w tym przypadku ju˝ sama to˝samoÊç narodowa jako podstawa w∏asnej identyfikacji
— to˝samoÊç, która opiera si´ na rachunku krzywd, z którà wià˝e si´
narodowy egoizm i zamkni´cie na Innego. Nacjonalistyczne ideologie
czynià z to˝samoÊci narodowej norm´ i moralny postulat, przypisujàc
jej szczególne znaczenie32. W paradygmacie narodowym w∏asne, dawne
krzywdy s∏u˝à do usprawiedliwienia krzywd zadawanych innym. Jest
to to˝samoÊç, która zamyka si´ do wn´trza danej narodowej grupy. To,
co znajduje si´ na zewnàtrz, zgodnie z tym myÊleniem — to obcy, wrogi,
cz´sto zagra˝ajàcy danemu narodowi Êwiat. To myÊlenie prowadzi do
nierozwiàzywalnych konfliktów, jak w∏aÊnie konflikt na Bliskim Wschodzie. Jak powiada Geoffrey H. Hartman: „Przez wiele lat Izrael, wzbraniajàc si´ przed etosem reprezentowanym przez rzesze uciekinierów,
u˝ywa∏ jednoczeÊnie pami´ci o HolokauÊcie, aby uprawomocniç w∏asnà
pozycj´ (co nadal robi; w coraz wi´kszym stopniu)”33. Porzucenie paradygmatu narodowego na rzecz paradygmatu cz∏owieczeƒstwa (otwarcia
na Innego, wspó∏czucia i wspó∏odczuwania, bez wzgl´du na narodowoÊç) wydaje si´ w tym przypadku niemo˝liwe, w zwiàzku z czym nic
nie jest w stanie tym konfliktom zaradziç. Tragizm polega na tym, ˝e
odejÊcie od tego myÊlenia jest niemo˝liwe po ˝adnej ze stron. Sam Itzik
pokazany przez ˚mijewskiego móg∏by byç lustrzanym odbiciem dla Araba — nacjonalisty nienawidzàcego ˚ydów, którego ca∏y sens ˝ycia polega
te˝ na nienawiÊci. Znowu mamy do czynienia z b∏´dnym ko∏em, tym razem jest to b∏´dne ko∏o nienawiÊci.
W Naszym Êpiewniku (format DVD, 13’24 min, 2003) artysta pyta
o pami´ç, ale zarazem wskazuje na niepewne granice to˝samoÊci narodowej. ˚mijewski poprosi∏ bowiem ˚ydów polskiego pochodzenia
mieszkajàcych w Izraelu, aby przypomnieli sobie choç fragmenty polskich piosenek, które znajà z dzieciƒstwa. Artysta mówi, ˝e z za∏o˝enia ten film jest o wspó∏czesnoÊci, dotyczy wspó∏czesnego Izraela oraz
znikajàcej w nim obecnoÊci Polski (polskiego j´zyka): koƒca polskiego
Êwiata w Izraelu34.
Artur ˚mijewski opowiada, jak wpad∏ na pomys∏ tego filmu. Latem
2003 roku mieszka∏ w Tel Awiwie, u swojej przyjació∏ki, artystki, Mai
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Ilustracja 25. Artur ˚mijewski, Nasz Êpiewnik, 2003, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Fundacji Galerii Foksal.

Gordon. Jej matka powa˝nie zachorowa∏a i trafi∏a do szpitala. Kiedy artysta wraz z przyjació∏kà chodzi∏ odwiedzaç starszà kobiet´ w szpitalu,
wspólnie rozmawiali oni po polsku. Zauwa˝y∏, ˝e w tej sali le˝à te˝ inne
starsze panie, znajàce j´zyk polski, gdy˝ przed wojnà mieszka∏y one
w Polsce. Le˝àce w szpitalu kobiety mia∏y oko∏o 80 lat albo nawet wi´cej.
Artysta pomyÊla∏, ˝e gdyby zaÊpiewa∏y one „Jeszcze Polska nie zgin´∏a,
póki my ˝yjemy”, by∏by to opis realnej sytuacji — prawda historii: „To pokolenie polskiej emigracji powoli si´ koƒczy, gaÊnie. JakiÊ fragment Polski w Izraelu teraz znika, dos∏ownie umiera…”35. Ostatecznie o zaÊpiewanie polskich, patriotycznych piosenek poprosi∏ trzy kobiety z tej samej
szpitalnej sali, a póêniej namówi∏ jeszcze kilka osób z klubu Amcha (odpowiednik naszych klubów seniora). Cz´Êç z nich przypomnia∏a sobie nie tylko hymn i piosenki patriotyczne, ale równie˝ dawne popularne piosenki
o mi∏oÊci (np. Ta ostatnia niedziela, Umówi∏em si´ z nià na dziewiàtà i inne). Artysta zwraca uwag´ na problem j´zyka i zwiàzanej z nim pami´ci,
na to, jakà rol´ odgrywa j´zyk dla pami´ci: „J´zyk polski by∏ zapewne ich
pierwszym j´zykiem. By∏ tym pierwszym sposobem poznawania Êwiata,
jakàÊ pierwszà zorganizowanà strukturà myÊli, poj´ç, rozumienia rzeczywistoÊci, wyra˝ania uczuç. I to wszystko w nich zamkni´to, zapiecz´to267

wano. A ja moimi naleganiami to wszystko na moment odmyka∏em”36.
Dlatego Nasz Êpiewnik staje si´ przede wszystkim filmem o przypominaniu sobie. Artysta ukazuje starsze osoby, kiedy próbujà sobie przypomnieç nauczone w dzieciƒstwie piosenki, kiedy nucà coÊ, podÊpiewujà,
a tak˝e przywo∏ujà strz´py swoich wspomnieƒ, „wydobywajà z pami´ci
jakieÊ szczàtki tych piosenek, kilka wersów. Niektórzy pami´tajà wi´cej,
ale b∏àdzà po swojej pami´ci, szukajàc pogubionych melodii, pogubionych
s∏ów”37. Strz´py, szczàtki, fragmenty, pogubione s∏owa — te okreÊlenia
wydajà si´ najbardziej odpowiadaç temu, co pami´tajà ukazani w filmie
ludzie. To zarazem s∏owa, które mo˝na odnieÊç do struktury pami´ci starszego cz∏owieka, do najg∏´bszych warstw tej pami´ci odnoszàcych si´ do
pierwszych, najwczeÊniejszych wspomnieƒ. Mamy tu do czynienia z rodzajem odtworzenia, o jakim pisze Paul Ricoeur, które zak∏ada, „˝e pierwotne wspomnienie przedmiotu czasowego, takiego jak melodia, »ulotni∏o
si´« i powraca”38. Taka melodia jest ju˝ nie tyle przedstawiana, ile reprezentowana, przy-pominana, jest ta sama, ale „jakby” zas∏yszana39.
Film ten ukazuje zarazem, ˝e to˝samoÊç jest czymÊ du˝o bardziej
skomplikowanym, opiera si´ nie tylko na poczuciu przynale˝noÊci do da-

nego narodu, ale równie˝ na j´zyku, wspomnieniach z dzieciƒstwa, pami´ci pierwszego domu oraz prze˝ytych traum. „Pomi´dzy zagubionymi
s∏owami i fa∏szywymi melodiami, opowiadana j´zykiem kalekim i ∏amliwym, przeÊwituje historia wygnania, mordu, zbiorowa i indywidualna
trauma, a z drugiej strony — tak˝e wstyd wyparcia i zapomnienia”40.
Mo˝na zapytaç, do czego odnosi si´ zaimek dzier˝awczy „nasz” w tytule tego filmu. Czy chodzi o „nasz”, czyli polski, czy „nasz” — w odniesieniu do ukazanych tu osób, czy te˝ „nasz” w sensie doÊwiadczenia
pokoleniowego starszych ludzi, a mo˝e „nasz” jako „nasz wspólny”?
I dlaczego w∏aÊciwie artysta prosi te osoby o zaÊpiewanie polskich piosenek, polskiego hymnu? Przecie˝ sam zna je dobrze. Niedos∏yszàca
matka Mai Gordon nie do koƒca rozumie jego proÊb´, zadajàc mu pytanie: „Czy pana mama nie nauczy∏a pana tych piosenek?”. Wydaje si´
to wa˝ne z tego wzgl´du, ˝e te piosenki kojarzà si´ starszej kobiecie
z domem rodzinnym, z matkà. Wa˝na jest kwestia j´zyka — pierwszy
j´zyk, który poznajemy, j´zyk ojczysty, w j´zyku angielskim okreÊlany
jest jako mother tongue (j´zyk matczyny). Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e
to w∏aÊnie j´zyk matczyny jest tym, co ∏àczy polskich odbiorców z protagonistami filmu. Chodzi o zrozumienie p´kni´tej to˝samoÊci, które
mo˝e nastàpiç jedynie przez otwarcie si´ na ró˝norodnoÊç i akceptacj´
ró˝nic. Ten film, jak powiada Bojarska, daje nam mo˝liwoÊç poznania
sàsiadów, których nigdy nie znaliÊmy, bo przyszliÊmy za póêno41. Chodzi
te˝ o zaakceptowanie innego, który jest zarazem „nasz” i „obcy”, jest
do nas podobny, identyfikuje si´ z tym samym, co my, ma wspomnienie tego samego j´zyka matczynego.

Antygona w Jerozolimie

Ilustracja 26. Artur ˚mijewski, Nasz Êpiewnik, 2003, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Fundacji Galerii Foksal.
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Lisa (format DVD, 11 min, 2003) to kolejny film, który powsta∏ podczas pobytu artysty w Izraelu. Temu filmowi poÊwiec´ wi´cej uwagi,
gdy˝ najpe∏niej odnosi si´ do problemu nieprzepracowanej historii.
Przy realizacji tego filmu równie˝ pomaga∏a artyÊcie Maya Gordon.
Lisa to m∏oda Niemka, która ju˝ od 10 lat mieszka w Jerozolimie
i pracuje jako opiekunka osób starszych i chorych. Lisa opowiada, ˝e
w wyniku boskiego objawienia dowiedzia∏a si´, ˝e musi przeprowadziç
si´ do Izraela. Uwa˝a ona, ˝e w poprzednim ˝yciu by∏a ˝ydowskim
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ch∏opcem zastrzelonym przez nazist´. Dziewczyna mówi, ˝e uzmys∏owi∏a
sobie to w pe∏ni podczas wizyty w Yad Vashem, gdy zobaczy∏a zdj´cia
ofiar z obozów koncentracyjnych. Mówi, ˝e na jednym ze zdj´ç zobaczy∏a wtedy siebie.
Film ukazuje Lis´ spacerujàcà ulicami Jerozolimy, robiàcà drobne
zakupy, odpoczywajàcà i spoglàdajàcà na panoram´ miasta. Dziewczyna
mówi, ˝e kocha to miasto, ˝e Jerozolima jest jej najlepszà przyjació∏kà.
Jednak czuje si´ tam samotna, nie ma przyjació∏, traktowana jest jako
ktoÊ obcy. Inne sceny filmu zosta∏y nagrane w jej domu, g∏ównie
w kuchni. Siedzi ona na wprost kamery opowiadajàc swojà histori´.
Film koƒczy si´, gdy dziewczyna zaczyna p∏akaç i najpierw prosi artyst´, ˝eby wyszed∏, a potem wychodzi sama.
Wydaje si´, ˝e Lisa to dziewczyna wyjàtkowo wra˝liwa, która nie
mog∏a poradziç sobie ze ÊwiadomoÊcià Zag∏ady oraz nie by∏a w stanie
udêwignàç winy swych przodków. Opowiadajàc swojà histori´, mówi
o momencie, gdy mia∏a dwanaÊcie lat i zobaczy∏a film Noc i mg∏a (Nuit
et bruillard, re˝. Alain Resnais, 1955). Jest to jeden z pierwszych filmów o Zag∏adzie, który sta∏ si´ wzorcem dla wszystkich nast´pnych
filmów o tym tragicznym wydarzeniu.

Ilustracja 27. Artur ˚mijewski, Lisa, 2003, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Fundacji Galerii Foksal.
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Ten niespe∏na 30-minutowy obraz podzielony zosta∏ na dwie cz´Êci:
czarno-bia∏e archiwalne zdj´cia z hitlerowskich kronik i wspó∏czesny
komentarz, nakr´cony na kolorowej taÊmie. Film mówi o Zag∏adzie ˚ydów w Auschwitz, ale równie˝ o dziurawej pami´ci, która wszystkie
niewygodne fakty i wydarzenia spycha w podÊwiadomoÊç. Film rozpoczyna si´ w atmosferze nieruchomych krajobrazów, pustych i pospolitych. Kamera przesuwa si´ powoli przez pos´pny pejza˝, zbli˝ajàc si´
do obozu w OÊwi´cimiu42. Bezwzgl´dna cisza i pustka ziejàca z opustosza∏ych baraków zostaje skontrastowana z archiwalnym materia∏em
pokazujàcym wyniszczonych wi´êniów, cia∏a poddane medycznym eksperymentom, okaleczone zw∏oki. Kamera uwa˝nie Êledzi ka˝dy kàt
obozu: krematoria z resztkami popio∏u z ludzkich cia∏, wn´trza komór
gazowych ze Êladami na Êcianach, które zosta∏y wydrapane paznokciami, sterty obci´tych w∏osów, myd∏o wyprodukowane z tkanki t∏uszczowej wi´êniów. Alain Resnais zestawi∏ ten szokujàcy materia∏ z przebitkami z procesu norymberskiego, gdzie hitlerowscy zbrodniarze wypierajà si´ wszelkiej odpowiedzialnoÊci za Zag∏ad´, powtarzajàc uporczywie, ˝e tylko wype∏niali rozkazy prze∏o˝onych. Dokument Noc i mg∏a
powsta∏ 10 lat po wojnie i by∏ pierwszym filmem tak otwarcie pokazujàcym koszmar obozów zag∏ady. Wi´kszoÊç widzów by∏a wstrzàÊni´ta
do g∏´bi, mimo i˝ byli to ludzie, którzy byli naocznymi Êwiadkami wojny. W Wielkiej Brytanii, Brytyjska Rada Klasyfikacji Filmów (BBFC)
nakaza∏a w 1960 roku, przed dopuszczeniem filmu do rozpowszechniania, usuni´cie kilku scen ukazujàcych nagie kobiety, spalone lub zw´glone cia∏a i sterty zw∏ok. Film dopuszczono tam w ca∏oÊci dopiero
w 1990 roku43. Film doÊwiadczy∏ równie˝ cenzury ze strony Francji
i Niemiec (te wycofa∏y si´ z festiwalu w Cannes w 1956 roku)44. Sam
Resnais mówi∏ o tym filmie, ˝e jest dokumentem nie tylko o „nocy” hitlerowskich zbrodni, lecz tak˝e o pokr´tnej pami´ci ludzkiej, przys∏oni´tej grubà „mg∏à” niepozwalajàcà ujrzeç istoty rzeczy45.
Film ten wstrzàsnà∏ równie˝ Lisà, jak wynika z jej relacji. To zdarzenie mo˝na porównaç ze wstrzàsem doznanym przez Susan Sontag,
która majàc równie˝ dwanaÊcie lat, zobaczy∏a fotografie z Bergen-Belsen i Dachau w ksi´garni w Santa Monica. W odniesieniu do tego wydarzenia napisa∏a póêniej: „Nic, co widzia∏am póêniej — ani na zdj´ciach, ani w ˝yciu — nie dotkn´∏o mnie tak brutalnie, g∏´boko, b∏yskawicznie. Sàdz´ nawet, ˝e mog∏abym podzieliç moje ˝ycie na dwie cz´Êci: zanim zobaczy∏am te zdj´cia (mia∏am dwanaÊcie lat) i po ich ujrze271

Ilustracja 28. Artur ˚mijewski, Lisa, 2003, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Fundacji Galerii Foksal.

niu, choç min´∏o sporo czasu, nim zrozumia∏am w pe∏ni, czego dotyczy∏y. (…) Gdy patrzy∏am na nie, coÊ si´ we mnie za∏ama∏o. Dotar∏am do
jakiejÊ granicy, nie tylko granicy potwornoÊci: czu∏am nieodwracalny
smutek, zranienie, ale zarazem coÊ we mnie stwardnia∏o, coÊ obumar∏o,
coÊ jeszcze p∏acze”46. Mo˝na powiedzieç, ˝e ˝ycie Lisy równie˝ podzieli∏o si´ na dwie cz´Êci, przed obejrzeniem filmu oraz po. Póêniej nawiedza∏y jà z∏owrogie sny, w których wszystko by∏o zatopione we
krwi. Mo˝na wyobraziç sobie, ˝e w ÊwiadomoÊci dojrzewajàcej dziewczyny film ten musia∏ odcisnàç ogromne pi´tno i zaczà∏ prowadziç Lis´
do szaleƒstwa (jej przekonanie, ˝e by∏a w poprzednim ˝yciu ˝ydowskim ch∏opcem, wydaje si´ potwierdzaç przypuszczenie, ˝e jest ona po
prostu psychicznie chora). Pojawiajà si´ problemy z samookreÊleniem
si´. Lisa po obejrzeniu tego filmu nie mog∏a zidentyfikowaç si´ z w∏asnym narodem. Opowiada ona, ˝e w Niemczech czu∏a si´ coraz bardziej obco, ˝e to nie by∏ ju˝ jej kraj. Ten problem z identyfikacjà doprowadzi∏ do tego, ˝e Lisa zacz´∏a identyfikowaç si´ z ofiarami Zag∏ady.
Ta identyfikacja z ofiarami mo˝e byç doÊç prostym sposobem na pozbycie si´ poczucia winy, utwierdzajàc „w poczuciu fundamentalnej niewinnoÊci”47. Nie mogàc odnaleêç si´ w Niemczech, Lisa jako m∏oda
272

dziewczyna postanowi∏a wyjechaç do Izraela. Ju˝ w Jerozolimie nabra∏a
przekonania, ˝e w poprzednim ˝yciu by∏a ˝ydowskim ch∏opcem, zastrzelonym w OÊwi´cimiu przez nazist´ strza∏em w potylic´. Lisa
twierdzi, ˝e czuje ból w tym miejscu, a tak˝e, ˝e pami´ta sam moment
postrzelenia. Mówi o ciemnoÊci i ciszy, która ogarn´∏a jà po postrzeleniu. W ten sposób pami´ç narracyjnà (pami´ç, którà naby∏a w szkole,
mi´dzy innymi w wyniku obejrzenia wspomnianego filmu) zast´puje
ona, wytworzonà przez siebie, pami´cià traumatycznà.
„Pami´ç narracyjna jest oddalona, ma miejsce po wydarzeniu. Pami´ç traumatyczna, czy lepiej przywrócenie, nie zna dystansu od wydarzenia, poniewa˝ jest mu bli˝sza”48. Odwo∏anie do pami´ci narracyjnej
wykorzystuje si´ w tradycyjnej pedagogice. Jej zadaniem jest z za∏o˝enia mistrzowskie opanowanie wiedzy, jej kumulacja, ale to mistrzowskie
opanowanie zawodzi w przypadku Zag∏ady, która jest historià traumy,
a wi´c opanowanie wiedzy o niej w sposób tradycyjny jest niemo˝liwe.
Z kolei odwo∏anie do pami´ci traumatycznej nak∏ania do wejÊcia „w relacj´, która jest raczej wzruszeniowa i emocjonalna ni˝ rozumowa”49.
Z pewnoÊcià taka wzruszeniowa i emocjonalna jest relacja Lisy do Zag∏ady. Sprawa jednak w jej przypadku wydaje si´ bardziej skomplikowana. Ona nie tylko zast´puje pami´ç narracyjnà pami´cià traumatycznà, ale zast´puje jednà traum´ (którà musia∏o byç dla niej obejrzenie
wspomnianego filmu o Zag∏adzie) drugà traumà (której nie prze˝y∏a albo
— jak sama mówi — prze˝y∏a jà w poprzednim ˝yciu). Te dwa wydarzenia wydajà si´ ÊciÊle ze sobà zwiàzane równie˝ ze wzgl´du na wiek Lisy
jako dziewczynki, która obejrza∏a film o Zag∏adzie, i Lisy jako zastrzelonego ˝ydowskiego ch∏opca. Nastàpi∏o wi´c tutaj przeniesienie, zwiàzane
zapewne z tym, ˝e ten film musia∏ byç dla dwunastoletniej Lisy niczym
strza∏ w ty∏ g∏owy — roztrzaskanie, rozbicie jej bezpiecznego Êwiata
dzieciƒstwa i postawienie przed jej oczyma rzeczywistoÊci niewyobra˝alnej i niezrozumia∏ej, rzeczywistoÊci grozy, której winni byli ludzie tej samej narodowoÊci, co ona, mo˝e nawet wspó∏winnymi byli cz∏onkowie jej
rodziny. Dlatego te˝ dziewczyna woli zidentyfikowaç si´ z Innym i prowadzi ona dalej swoje ˝ycie w taki sposób, ˝e sama staje si´ tym Innym.
Tak jest postrzegana w Jerozolimie. Jak powiada ˚mijewski: „Nie ma
przyjació∏ wÊród ˚ydów, gdy˝ dla nich obraêliwe i szalone jest jej przekonanie, ˝e ˝y∏a ju˝ kiedyÊ i ˝e w tym dawnym ˝yciu by∏a ˝ydowskim
ch∏opcem”50. Nastàpi∏o tutaj ca∏kowite stopienie si´ ja i innego. LaCapra
okreÊla to jako uto˝samienie, które mo˝e wiàzaç si´ po pierwsze z tym,
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co Melanie Klein okreÊli∏a jako projekcyjnà identyfikacj´, w ramach której nieakceptowane cechy jaêni sà przypisywane innemu, a po drugie
i z tym przypadkiem, jak si´ wydaje, boryka si´ Lisa, ∏àczyç si´ mo˝e
z procesem inkorporacji, w której cechy innego zostajà wch∏oni´te i zachowane we w∏asnym ja51. Mo˝na mówiç te˝ o wstydzie, ale w rozumieniu Giorgio Agambena, który polemizujàc z Emmanuelem Lévinasem,
wskaza∏ na problem dezintegracji zwiàzanej ze wstydem, na podwójny
ruch upodmiotowienia i odpodmiotowienia: „Jak gdyby nasza ÊwiadomoÊç rozpad∏a si´ i umkn´∏a, a zarazem z mocy jakiegoÊ nieodwo∏alnego
nakazu zosta∏a zawezwana do nieustannego towarzyszenia w∏asnemu
rozpadowi, do bycia obecnà przy wyobcowaniu tego, co w sposób bezwzgl´dny najbardziej w∏asne. W uczuciu wstydu jedynà treÊcià podmiotu jest zatem jego w∏asne odpodmiotowienie, staje si´ on Êwiadkiem
w∏asnego rozpadu, w∏asnego samozatracenia jako podmiotu”52.
Sposób Lisy na radzenie sobie z winà Zag∏ady, nawet jeÊli ociera
si´ o szaleƒstwo, porównaç mo˝na do odkupienia, o którym mówi∏ podczas swojego pobytu w Polsce historyk i teoretyk literatury, Hans
Ulrich Gumbrecht53. Zada∏ on pytanie o to, jaki móg∏by byç nasz zwiàzek z przesz∏oÊcià, jeÊli run´∏yby wszystkie kanoniczne i zinstytucjonalizowane formy wykorzystania historii. Postawi∏ tez´, ˝e wtedy
przetrwa∏oby pragnienie uobecnienia przesz∏oÊci — „pragnienie, by
uczyniç przesz∏oÊç obecnà”54. To pragnienie jest zwiàzane z uobecnianiem przesz∏oÊci dla odkupienia55. Gumbrecht mówi∏ te˝ o uczuciu
wstydu dotyczàcym przesz∏oÊci i o problemie, jak sobie z tà przesz∏oÊcià poradziç, nie wypierajàc jej. Wskaza∏ te˝ na zwiàzek pomi´dzy
historià a to˝samoÊcià: „Kiedy mówimy »historia«, myÊlimy o takiej
zale˝noÊci-od-przesz∏oÊci, która odnosi si´ do pytania o kszta∏towanie
si´ to˝samoÊci”, zaÊ samo kszta∏towanie si´ to˝samoÊci w oparciu
na przesz∏oÊci dokonuje si´ za poÊrednictwem dwóch mediów: historycznych narracji oraz magii (praktyk magicznych)56. To, co powoduje
nasze zwrócenie si´ do przesz∏oÊci, to fascynacja, która jest silniejsza
od nas, jest nieuchronna, jest pragnieniem uczynienia przesz∏oÊci
obecnà. Mówiàc o tym „uobecnianiu” Gumbrecht przywo∏uje teologi´
Eucharystii, która jest „rytem, magià, dzi´ki której dokonuje si´ realna obecnoÊç Boga”, Bóg staje si´ „dotykalny, obecny w przestrzeni”57.
Historyk odnosi to do pragnienia uobecnienia przesz∏oÊci i powiada, ˝e
najbardziej odpowiednim tropem radzenia sobie z tym pragnieniem
jest „odkupienie”. Gumbrecht mówi, ˝e „odkupienie jest tropem, który
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sugeruje specyficzny stosunek do przesz∏oÊci, akceptacj´ odpowiedzialnoÊci za czyny, których sam nie dokona∏em”58. Mo˝e ono nastàpiç tylko
w sytuacji, kiedy dokonuje si´ uobecnianie. Podstawowa struktura tego
„odkupienia” jest nast´pujàca: „jeszcze zanim si´ urodzi∏eÊ, coÊ negatywnego zdarzy∏o si´ w przesz∏oÊci; coÊ, co nigdy nie stanie si´ cz´Êcià
twoich dzia∏aƒ, coÊ, na co nie mia∏eÊ wp∏ywu, jednak to wydarzenie
przynosi ci wstyd, czujesz si´ winny, kiedy stajesz twarzà w twarz
z ludêmi, którzy tak˝e urodzili si´ po Tym (»Tym« z du˝ej litery)”59.
Gumbrecht przywo∏uje tu poj´cie „zwichni´ta historia” Jacques’a Derridy60. Chodzi o odziedziczenie po przesz∏oÊci czegoÊ, co przynosi
wstyd, a wr´cz poczucie winy za coÊ, czego si´ nie dokona∏o.
Wydaje si´, ˝e dok∏adnie na takie poczucie winy „zachorowa∏a” Lisa — protagonistka filmu ˚mijewskiego, to poczucie by∏o tak wielkie,
˝e aby si´ go pozbyç, przesta∏a ju˝ identyfikowaç si´ z w∏asnym narodem i jego historià, a zacz´∏a identyfikowaç si´ z ofiarami. Ta identyfikacja sta∏a si´ jej sposobem na odkupienie. Gumbrecht powiada, ˝e
aby odkupienie by∏o mo˝liwe, „musisz otworzyç si´ na wp∏yw Tego,
i aby si´ tak sta∏o, musisz uczyniç przesz∏oÊç obecnà”61. Mimo ˝e nie
mo˝na mieç gwarancji, i˝ odkupienie si´ dokona, praca na nie jest obowiàzkiem (chodzi tu zw∏aszcza o obowiàzek Niemców, gdy˝ nigdy nie
doÊç skruchy). Gumbrecht podsumowuje swe rozwa˝ania: „kszta∏towany przez trop odkupienia stosunek do przesz∏oÊci z definicji jest stosunkiem tragicznym i to w podwójnym sensie. Jest to stosunek tragiczny w klasycznym sensie tragicznoÊci, poniewa˝ zak∏ada istnienie
winy, przy czym stosuj´ okreÊlenie »wina«, dobrze wiedzàc, ˝e dotyczy ona czynów, których si´ nie dokona∏o. Nawet jednak, gdy nie za∏o˝y si´ istnienia winy, to pozostaje uczucie wstydu. Ponadto tragicznoÊç
tkwi tak˝e w fakcie, ˝e czujesz obowiàzek zapracowania na odkupienie, nie majàc ˝adnej gwarancji, ˝e je osiàgniesz, a zatem anga˝ujesz
si´ w prac´, która ma stanowiç odszkodowanie za coÊ, czego nie zrobi∏eÊ, i za którà nigdy nie zostaniesz wynagrodzony”62. Propozycja Gumbrechta na poradzenie sobie z przesz∏oÊcià poprzez odkupienie brzmi
mo˝e dobrze jako propozycja intelektualna, figura stylistyczna (choç
problematyczna wydaje si´ tu specyficzna chrystianizacja historii), jednak w przypadku jednostkowym, na poziomie emocjonalnym i identyfikacyjnym, odkupienie mo˝e po prostu przerodziç si´ w szaleƒstwo,
w psychicznà chorob´, jak w przypadku Lisy. Mo˝e raczej eksplodowaç, tak jak eksploduje postpami´ç. Przywo∏aç warto raz jeszcze
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LaCapr´, który powiada, ˝e uto˝samienie mo˝e prowadziç do inkorporacji doÊwiadczeƒ ofiary, ich odtwarzania lub odgrywania. „W sytuacji
odgrywania osoba ow∏adni´ta przez przesz∏oÊç — choçby w sposób zast´pczy i zapoÊredniczony [a tak dzieje si´ z Lisà] — oraz prze˝ywajàca
traumatyczne sceny [Lisa doznajàca strza∏u w ty∏ g∏owy] mo˝e byç tragicznie niezdolna do odpowiedzialnego dzia∏ania i do zachowywania si´
w sposób etyczny, a wi´c majàcy na wzgl´dzie innych jako innych”63.
Pyta∏am artyst´, jak dotar∏ do tej dziewczyny64. Powiedzia∏, ˝e o Lisie opowiedzia∏ mu znajomy Mai Gordon, który mia∏ doÊç dziewczyny
i si´ z niej naigrywa∏, gdy˝ w sposób doÊç infantylny okazywa∏a mu
mi∏oÊç. Zastanawia∏am si´, na ile, na poziomie emocjonalnym, Lisa pozosta∏a dzieckiem, które ucieka jeszcze w fantazje i marzenia, i które
w∏aÊnie wyobra˝eniami zast´puje w swej ÊwiadomoÊci to, z czym nie
potrafi sobie poradziç. Wiele dzieci wytwarza w swej wyobraêni
wymyÊlonego przyjaciela, inne z kolei wyobra˝ajà sobie, ˝e sà kimÊ
innym, jakàÊ fantastycznà postacià. W jednym i drugim przypadku
wierzà one, ˝e ta wykreowana rzeczywistoÊç ma realny wp∏yw na ich
w∏asne ˝ycie, a wr´cz, ˝e jest to˝sama z tym, co dzieje si´ realnie65.
Tak, jakby dalszy rozwój emocjonalny zatrzyma∏ si´ dla Lisy w wieku,
gdy obejrza∏a ona wspomniany film o Zag∏adzie. ˚mijewski powiedzia∏,
˝e dla niego nie ma znaczenia, czy dziewczyna jest psychicznie chora,
gdy˝ jej sposób na poradzenie sobie z poczuciem winy jest czymÊ, co
podziwia. Jak ju˝ pisa∏am, film koƒczy si´, gdy Lisa, nie potrafiàc
znieÊç swojego bólu, wstaje i odchodzi sprzed kamery. Ona idzie zmagaç si´ dalej ze swoim losem Innego, Obcego, my zostajemy sami
z opowiedzianà przez nià historià, a w∏aÊciwie z jej tragedià.
Lisa jest postacià tragicznà i jej tragizm wydaje si´ mieç wymiar
klasyczny. Cierpi ona za winy swych ojców, dobrowolnie skazujàc si´
na wygnanie i bycie martwà za ˝ycia (poczucie, ˝e zosta∏a zamordowana). Jej tragedi´ mo˝na porównaç z historià Antygony z tragedii Sofoklesa (442 r. p.n.e.). Antyczna bohaterka, córka Edypa, sprzeniewierzy∏a si´ Kreonowi, królowi Teb, za to, ˝e odmówi∏ jej bratu Polinikowi
godziwego pochówku, gdy˝ ten zosta∏ uznany za zdrajc´ ojczyzny.
Odmowa pochówku, jak pisze Giorgio Agamben, przywo∏ujàc w kontekÊcie Êmierci w Auschwitz postaç Antygony, „stanowi∏a form´ magicznej zemsty na ciele zmar∏ego, którego skazywano w ten sposób na
wiekuiste b∏àkanie si´ pod postacià larva, a tym samym odbierano
wszelkà mo˝noÊç znalezienia wiecznego spoczynku”66. Wbrew zakazo276

wi, Antygona postanowi∏a pochowaç Polinika. Zosta∏a skazana za to na
Êmierç przez Kreona i zamurowana ˝ywcem, z odrobinà po˝ywienia.
Pope∏ni∏a samobójstwo zanim nadesz∏a wieÊç o jej u∏askawieniu.
Antygona kierowa∏a si´ nakazem bogów oraz mi∏oÊcià, podobnie
dzieje si´ z Lisà, która twierdzi, ˝e to g∏os od Boga kaza∏ jej jechaç do
Jerozolimy, zaÊ mi∏oÊç do ofiar powoduje jej identyfikacj´ z nimi. Najbardziej poruszajàce w historii Lisy jest to, ˝e jest to historia prawdziwa, dziejàca si´ w czasie obecnym, w zaciszu Jerozolimy.
Wydaje si´, ˝e Lisie najwi´kszy ból sprawia to wszystko, co zaÊwiadcza o braku godziwego pochówku ofiar Zag∏ady — wcià˝ oglàda
ona zdj´cia trupów z obozów zag∏ady, nie potrafiàc sobie poradziç z tymi obrazami. Jest jak Antygona, która powiada:
„Nieszcz´sne zw∏oki bez czci pozosta∏y,
By nikt ich p∏akaç, nikt grzeÊç si´ nie wa˝y∏;
Majà wi´c le˝eç bez ∏ez i bez grobu,
Na pastw´ ptakom ˝ar∏ocznym i straw´”67.
Jacques Lacan wskaza∏, ˝e fabu∏a Antygony, podobnie jak Hamleta,
wià˝e si´ z zak∏óceniem rytua∏u pogrzebowego, a „˝ywe trupy” (Anty-

Ilustracja 29. Artur ˚mijewski, Lisa, 2003, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Fundacji Galerii Foksal.
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gona, podobnie jak duch ojca Hamleta) powracajà, by wyrównaç symboliczne rachunki. Jak pisze odwo∏ujàcy si´ do Lacana Slavoj ÎiÏek,
powrót zmar∏ych stanowi wi´c materializacj´ pewnego symbolicznego
d∏ugu, który zobowiàzuje jeszcze poza terminem fizycznego wygaÊni´cia68. Powiada ÎiÏek, ˝e zmarli wracajà w postaci ˝ywych trupów, nie
mogàc „znaleêç odpowiedniego dla siebie miejsca w tekstach tradycji.
Typowymi przyk∏adami powrotu zmar∏ych w XX wieku sà oczywiÊcie
dwa wielkie wydarzenia traumatyczne — holocaust i gu∏ag. Cienie ich
ofiar b´dà nieprzerwanie nas Êcigaç jako »˝ywe trupy«, dopóki nie doczekajà si´ od nas godziwego pochówku, dopóki trauma ich Êmierci
stanowi integralnà cz´Êç naszej pami´ci historycznej”69. Ale trzeba te˝
pami´taç, ˝e „powrót ˝ywego trupa” to odwrócenie porzàdku w∏aÊciwego rytu pogrzebowego.
Protagonistka filmu ˚mijewskiego jest tak˝e niczym ˝ywy trup,
o czym Êwiadczy jej przekonanie, ˝e zosta∏a zamordowana i ˝e pami´ta
swojà Êmierç. Antygona, jak powiada w innym opracowaniu ÎiÏek, idzie
na ca∏oÊç, „przeobra˝ajàc si´, w swoim uporczywym trwaniu w »pop´dzie Êmierci«, w byciu-ku-Êmierci, w przera˝ajàco bezwzgl´dnà osob´,
wy∏àczonà z kr´gu zwyk∏ych uczuç i myÊli, nami´tnoÊci i l´ków”70. Jej
postaç zmusza nas do postawienia nieub∏aganego pytania: „Czego ona
w∏aÊciwie chce?” (Che vuoi? ), które wyklucza mo˝liwoÊç jakiejkolwiek
z nià identyfikacji71. Antygona jest postacià tragicznà, ale równie˝ postaw´ Lisy mo˝na interpretowaç w kategoriach konfliktu tragicznego. Choç
Giorgio Agamben wskazuje, ˝e model tragiczny jest nieprzystajàcy do
rozwa˝aƒ nad Auschwitz, co dotyczy sytuacji by∏ych wi´êniów obozów;
mo˝na go jednak odnieÊç do wewn´trznego konfliktu Lisy, a zarazem
byç mo˝e do konfliktów moralnych tych, którzy urodzili si´ po Zag∏adzie,
ale którzy stajà przed pytaniem o etyk´ i moralnoÊç po Auschwitz. Jak
pisze Agamben: „tragiczny wymiar ma bezwarunkowe wzi´cie na siebie
winy przez podmiot, który zdaje si´ byç niewinny”72, co dok∏adnie dzieje
si´ w przypadku Lisy. Mo˝e jej przes∏anie jest dla nas ostrze˝eniem,
wskazaniem, ˝e musi nastàpiç odkupienie i sp∏acenie symbolicznego
d∏ugu? To, i˝ dostrzeg∏a ona ten problem i wesz∏a na drog´ odkupienia,
czyni jà paradoksalnie bardziej ˝ywà od nas ˝yjàcych w zapomnieniu
i oboj´tnoÊci. Kto jest wi´c tutaj bardziej „˝ywym trupem”?
Warto jednak pami´taç o tym, ˝e wiara w „odkupienie” mo˝e byç
czymÊ z∏udnym, dlatego zresztà sztuka drugiego i trzeciego pokolenia
po Zag∏adzie opisywana jest jako twórczoÊç ery anty-odkupienia73.
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W to poj´cie zaproponowane przez Jamesa E. Younga wpisuje si´
zresztà te˝ sztuka ˚mijewskiego, która, jak poka˝´ w dalszej cz´Êci
rozdzia∏u, nie daje ˝adnej nadziei na odkupienie. Zresztà podobnie
w przypadku Lisy, pozostajemy z pytaniem „Czego ona w∏aÊciwie
chce?” (Che vuoi? ).

Pi´tno Zag∏ady
Wszystkie omówione dotychczas filmy wskazujà, ˝e nasza kultura, nasza pami´ç, historiografia, my sami jesteÊmy napi´tnowani przez Zag∏ad´, n´kani, jak powiada Bauman, przez jej widmo74. Warto zastanowiç si´, z czym wià˝e si´ to pi´tno Zag∏ady?
Pi´tno to skaza, znak „zranionej to˝samoÊci”, jak powiada Erving
Goffman75. „Wynalazcami” pi´tna byli staro˝ytni Grecy, którzy stosowali ten termin na okreÊlenie znaków wskazujàcych, „˝e ze statusem moralnym ich nosiciela wià˝e si´ coÊ nadzwyczajnego i z∏ego zarazem”76.
Wspó∏czeÊnie to okreÊlenie mniej odnosi si´ do znaku czy cielesnych
atrybutów, ale do samej haƒby. Pi´tno okreÊla atrybuty dotkliwie dyskredytujàce, sprawiajàce, ˝e nosiciel pi´tna postrzegany jest jako Inny,
gorszy i w koƒcu sam zaczyna równie˝ postrzegaç siebie w taki sposób.
Goffman mówi o trzech rodzajach pi´tna: po pierwsze jest to brzydota
cielesna, czyli rozmaite deformacje fizyczne; po drugie — wady przypisywane z∏ej woli, nieujarzmionym bàdê nienaturalnym nami´tnoÊciom,
zaburzenia psychiczne, na∏ogi, ale te˝ radykalizm polityczny; po trzecie
— grupowe pi´tna rasy, narodowoÊci i wyznania, przekazywane z pokolenia na pokolenie, nak∏adane na wszystkich cz∏onków rodziny77. Nie ma
tu miejsca na pi´tna historii. Jednak jeÊli przyjmiemy, ˝e pi´tno Zag∏ady
odnosi si´ do nieradzenia sobie z wydarzeniami z przesz∏oÊci, z traumà,
z której nie potrafimy si´ uleczyç, z winà, której nie potrafimy si´ pozbyç, to pi´tno w szerszym sensie mo˝emy zaliczyç do zaburzeƒ i chorób
psychicznych, które mieszczà si´ w drugiej kategorii dokonanej przez
Goffmana klasyfikacji, jednak˝e jako przekazywane z pokolenia na pokolenie, jednakowe dla wszystkich cz∏onków grupy pi´tno Zag∏ady zaliczyç
mo˝na równie˝ do trzeciej grupy. Powstaje pytanie, kto w tym uk∏adzie
jest napi´tnowanym, a kto pi´tnujàcym? Wydaje si´, ˝e wszyscy po Zag∏adzie, w jakimÊ sensie ˝yjemy z jej pi´tnem (co potwierdza, ˝e mamy
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do czynienia z trzecim rodzajem pi´tna). A ju˝ na pewno dotyczy ono poszczególnych narodów — ˚ydów (jako ofiar Zag∏ady), Niemców (jako winnych), Polaków (jako Êwiadków, ale równie˝ jako tych, którzy sà „napi´tnowani zbrodnià”, jak pisze w kontekÊcie Jedwabnego Joanna Tokarska-Bakir78). Tokarska-Bakir wskazuje na kwesti´ nieprzepracowania w∏asnego antysemityzmu, z czego wynika „problem przesz∏oÊci, która nie
chce odejÊç — problem, który majà zarówno Niemcy, jak i Polacy, a tak˝e Francuzi, S∏owacy, Litwini, Ukraiƒcy, ¸otysze, Holendrzy…”79.
Erving Goffman podkreÊla trudnà sytuacj´ osoby noszàcej pi´tno: jednostka ta, jak ka˝dy, domaga si´ akceptacji, oczekuje nale˝nego szacunku i uznania, które nale˝à si´ jej ze wzgl´du na niekwestionowane
aspekty jej spo∏ecznej to˝samoÊci. Tymczasem otoczenie odmawia jej
tego. W rezultacie jednostka znajduje w sobie takie cechy, a nawet
zaczyna kwestionowaç te atrybuty, które wczeÊniej uwa˝a∏a za niewàtpliwe, które t´ odmow´ uzasadniajà, dokonujàc w ten sposób deprecjacji siebie80. Z pi´tnem ∏àczy si´ wi´c niskie poczucie wartoÊci,
poczucie niepewnoÊci, strach przed otoczeniem, a niekiedy oscylowanie
pomi´dzy „kuleniem si´ ze strachu a arogancjà”, które mogà przechodziç od jednego do drugiego81.
Goffman pisze te˝ o zarzàdzaniu pi´tnem, a wi´c o kontrolowaniu informacji o sobie. Wià˝e si´ z tym fakt, ˝e niekiedy próbujemy pi´tnu zaprzeczyç, ukryç je, jednak˝e ono wcià˝ wydostaje si´ na zewnàtrz. Mo˝na powiedzieç, ˝e dzieje si´ to równie˝ w sztuce, która zwraca uwag´ na
ten problem, ujawniajàc w∏asne napi´tnowanie. W tym kontekÊcie sztuka staje si´ „miejscem na uboczu”, a wi´c miejscem, „gdzie osoby z pi´tnem si´ demaskujà i stwierdzajà, ˝e nie muszà ukrywaç swojego pi´tna
ani zbytnio si´ troszczyç o odwracanie od niego uwagi”82.
Problem pi´tna Zag∏ady, którego symbolem jest obozowy tatua˝, podejmuje praca wideo Artura ˚mijewskiego 80064 z 2004 roku (format
DVD, 9’20 min). Artysta wystàpi∏ tu w roli „z∏ego”, ukaza∏ zaplecze
swojej sztuki — zaplecze mroczne i nieprzyjazne. Pokaza∏ mianowicie
przymus psychologiczny, jaki zastosowa∏ wobec starego cz∏owieka,
Józefa Tarnawy, by∏ego wi´ênia obozu w Auschwitz. Namówi∏ go do
odnowienia sobie obozowego numeru, w∏aÊciwie do jego ponownego
wytatuowania.
W filmie oglàdamy spotkanie, które odbywa si´ w studiu tatua˝u.
Józef Tarnawa opowiada o swoich prze˝yciach w obozie koncentracyjnym. Mówi o tym bez emocji, podkreÊla, ˝e najwa˝niejsze by∏o wtedy
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prze˝yç, ˝e nie myÊla∏o si´ o niczym innym. Pasuje do tego poj´cie
„syndrom prze˝ytnika” u˝yte przez Zygmunta Baumana83. „Prze˝ytnik”
(ten, kto prze˝y∏) — okreÊlenie to wydaje si´ byç bardziej pejoratywne
od poj´cia „ocalony”, ale w niektórych sytuacjach bardziej adekwatne,
mówiàce w∏aÊnie o p´dzie do prze˝ycia, o kulcie prze˝ycia. Bauman,
w odwo∏aniu do Eliasa Canettiego, wskaza∏ na negatywny aspekt kultu
prze˝ytnictwa, nazywajàc go zatrutym dziedzictwem Zag∏ady. Jak pisa∏
bowiem Canetti: „Najelementarniejsza i oczywista postaç sukcesu to
pozostanie przy ˝yciu”, prze˝ycie innych, niekiedy za wszelkà cen´84.
Artysta prosi Józefa Tarnaw´ o ponowne wytatuowanie sobie tego
numeru, a Tarnawa, choç musia∏ wczeÊniej si´ zgodziç, gdy˝ spotkanie
odbywa si´ ju˝ w studiu tatua˝u, odmawia, mówiàc, ˝e to nie ma sensu, po co to robiç, ˝e nie b´dzie to ju˝ ten sam numer. Prosi artyst´, by
odstàpi∏ od swego zamiaru. ˚mijewski nie ulega jednak w namowach,
co doprowadza do ostatecznej zgody tego cz∏owieka. W rozmowie nakr´conej póêniej, która jest równie˝ elementem filmu, Józef Tarnawa
niech´tnie oglàda swój odnowiony numer, mówi, ˝e przeszed∏ on renowacj´ niczym stary mebel. Ten znak obozowy wydaje si´ pi´tnem tego
cz∏owieka. Warto jednak zastanowiç si´, na ile to pi´tno zosta∏o ukaza-

Ilustracja 30. Artur ˚mijewski, 80064, 2004, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci
Fundacji Galerii Foksal.
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ne w filmie ˚mijewskiego i w gruncie rzeczy, kto jest tu nosicielem
pi´tna — czy jedynie by∏y wi´zieƒ obozu koncentracyjnego czy tak˝e
sam artysta, a mo˝e tymi nosicielami sà równie˝ widzowie?
Artur ˚mijewski wyszed∏ z za∏o˝enia, ˝e poprzez ten ponowny akt
wytatuowania obozowego numeru otworzy temu cz∏owiekowi „drzwi pami´ci”. Byç mo˝e chodzi∏o mu równie˝ o pokazanie mechanizmu odtworzenia traumy, bo ta, wed∏ug koncepcji psychoanalitycznych, domaga si´
powtórzenia, a nie przedstawienia. Z drugiej strony jednak, ten stary
cz∏owiek wydawa∏ si´ pogodzony z ˝yciem, niekoniecznie potrzebujàcy
uleczenia. Wydaje si´ wi´c, ˝e nie jest to dobry trop interpretacyjny.
Artysta mówi∏ te˝ o tym, ˝e cz∏owiek, który zosta∏ raz z∏amany, nie
potrafi si´ ju˝ podnieÊç, zawsze b´dzie uleg∏y wobec przymusu i stosowanej wobec niego si∏y. ˚mijewski okreÊla Józefa Tarnaw´ w ten sposób: „Mówiàc w kontekÊcie bohatera filmu 80064, mam na myÊli konformizm, który nie jest aktem kolaboracji, ale aktem zgody, uleg∏oÊci, ustanowienia zwierzchnictwa, niewolnictwa. Józef Tarnawa nie chcia∏ si´
nikomu przypodobaç, on zmieni∏ charakter swojego istnienia — zniknà∏
— pojawi∏ si´ inny cz∏owiek. Ta osoba, którà by∏ przed obozem, »przesta∏a
si´ zachowywaç« — przesta∏a cokolwiek manifestowaç, wyra˝aç — zapad∏a si´ do wn´trza osobowoÊci — implodowa∏a. I ten moment zosta∏ przywo∏any poprzez ponowne tatuowanie numeru”85. Potwierdza si´ tutaj
opinia Goffmana, ˝e z pi´tnem ∏àczy si´ niskie poczucie wartoÊci, deprecjacja siebie, kulenie si´ w sobie, a w tym przypadku tak˝e uleg∏oÊç wobec innych.
Na poczàtku filmu Józef Tarnawa opowiada o swoim numerze,
o tym, ˝e ch´tnie go pokazuje, zw∏aszcza podczas wizyt na terenie
dawnego obozu Auschwitz. Ten cz∏owiek znika, staje si´ znowu swoim
obozowym numerem. NaziÊci wprowadzili biurokratyczny system poddaƒstwa, niewolniczej pracy i Êmierci, w którym ci, którzy zostali
uznani za podludzi, zostali pozbawieni swojej indywidualnoÊci, podmiotowoÊci, a pierwszym krokiem by∏o pozbawienie nazwisk i zamienienie ich na obozowe numery. Symbolem tego odindywidualizowania,
pozbawienia cz∏owieka podmiotowoÊci by∏y w∏aÊnie obozowe numery
tatuowane zwykle na lewym przedramieniu. Te numery by∏y elementem systemu ewidencyjnego, który istnia∏ ju˝ wczeÊniej, w którym
wi´êniowie mieli swoje karty (tzw. karty perforowane Holleritha, za
pomocà których dokonywano ewidencji ludnoÊci). Poprzez te karty segregowano i notowano prac´ wi´êniów oraz ich zag∏ad´ „w identycz282

nym trybie jak operacje gospodarcze, wojenne czy finansowe”86. Ludzie byli traktowani w tym systemie jedynie jako materia∏, jedni jako
materia∏ do pracy, inni (˚ydzi) jako materia∏ przeznaczony do zag∏ady.
Film ˚mijewskiego zmusza przede wszystkim do pytaƒ o etyk´ artysty. Podczas jego oglàdania rodzi si´ pytanie, czy artysta stosuje tu
podobny mechanizm, jaki zastosowali naziÊci, czy chodzi mu w∏aÊnie
o symboliczne odtworzenie fragmentu tego zbrodniczego systemu?
Katarzyna Bojarska pisze o tym przedsi´wzi´ciu, ˝e przypomina
nieudanà terapi´, zwulgaryzowanà psychoanaliz´, autorka podkreÊla
te˝ pogard´, z jakà ˚mijewski odniós∏ si´ do swojego rozmówcy87.
A mo˝e jest tak, ˝e artysta zda∏ sobie spraw´ z owej „zakazanej reprezentacji”, o której pisa∏ Jean-Luc Nancy przywo∏ywany ju˝ w rozdziale
o El˝biecie Janickiej? Nie mo˝na daç bezpoÊredniej reprezentacji Zag∏ady, bo ona sama dokona∏a zniszczenia reprezentacji, mo˝na jedynie
próbowaç wniknàç w sam ten proces. ˚mijewski posuwa si´ pod tym
wzgl´dem bardzo daleko, w zasadzie powtarzajàc gest nazisty, jego
niszczenie zakazanej reprezentacji jest, jak w obozach, niszczeniem
cz∏owieka. Mo˝e artysta wyszed∏ z za∏o˝enia, ˝e wszelkie próby pokazania przemocy i okrucieƒstwa zwiàzanego z Zag∏adà sà z gruntu fa∏szywe, ˝e jeÊli chce si´ o tym okrucieƒstwie mówiç, to nale˝y je odtworzyç czy wr´cz, jak w tym przypadku, powtórzyç?
Potwierdza∏yby to s∏owa artysty, który w jednym z wywiadów mówi: „Pami´ç o Zag∏adzie nie chroni przed powtarzaniem si´ masowych
zbrodni — pami´tanie nie jest skutecznym sposobem. I je˝eli nawet
chodzi mi o pami´tanie, to o pami´tanie bólu i opresyjnoÊci. Chodzi
o okrucieƒstwo zapami´tane w okrutny sposób”88.
Osoby, z którymi rozmawia∏am o tym filmie, mi´dzy innymi studenci, mówili, ˝e w zasadzie nie widzà sensu, ˝e ten film powsta∏. Inni
wskazywali, ˝e okrutny i potworny jest zamiar artysty, by cz∏owieka,
który kiedyÊ by∏ ofiarà, znowu sprowadziç do roli ofiary. Bo, co mo˝e
wynikaç z ukazania tego, ˝e cz∏owiek jest konformistà, ˝e ulega skrajnie restrykcyjnym regu∏om w∏adzy? Film nie namawia do buntu, nie
uczy niepos∏uszeƒstwa. Ze wzgl´du na ten film zacz´to mówiç o sztuce
˚mijewskiego jako o twórczoÊci ∏amiàcej standardy etyczne. Ten film
w pewnym sensie podwa˝a wa˝ne dla artysty idee, ˝e sztuka mo˝e byç
istotnym, konstruktywnym narz´dziem zmiany spo∏ecznej. Tutaj wyraênie widaç, ˝e sztuka u˝yta zostaje jako narz´dzie opresji, manipulacji, polityki spo∏ecznej. W imi´ sztuki bowiem by∏y wi´zieƒ Au283

Ilustracja 31. Artur ˚mijewski, 80064, 2004, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci
Fundacji Galerii Foksal.

schwitz zostaje „z∏amany” namowami artysty. Ten drugi nie szanuje
jego woli, nie pozwala si´ wycofaç. Dlatego wra˝enia pozostawione
przez ten film w oglàdajàcych podsumowaç mo˝na trawestacjà zdania
„Arbeit macht frei” dokonanà w pracy Grzegorza Klamana z 2003 roku: Kunst macht frei, gdzie „wolnoÊç” (wyzwolenie) oznacza w gruncie
rzeczy zniewolenie, a nawet zadany ból i cierpienie.
Katarzyna Bojarska zwraca uwag´ na to, ˝e w za∏o˝eniu artysty
emocje i ból mia∏y przerosnàç s∏owo, staç si´ „prawdziwym” dowodem
przeciwko z∏u. „Tymczasem nic takiego si´ nie wydarzy∏o, nie nastàpi∏a
pozawerbalna transmisja historii. Nie by∏o to, jak chcia∏ tego ˚mijewski, »Êwiadectwo nieodparte, agresywne, penetrujàce emocje samego
widza tak, jak ból penetruje cia∏o«”89. Trudno zgodziç si´ z komentatorkà, gdy˝ w∏aÊnie emocje i ból przeros∏y w tym filmie przekaz. To
w∏aÊnie przez nie ten film jest tak trudny w odbiorze, wzbudza tak
du˝e kontrowersje, powoduje w widzach z∏oÊç, smutek, a niekiedy wywo∏uje ∏zy. Towarzyszy temu poczucie bezsilnoÊci, oglàdajàcy ten film
widzowie mówià, ˝e chcieliby, aby ten eksperyment zosta∏ przerwany,
a jednak nie majà na to ˝adnego wp∏ywu. Eksperymentu nie przerywa
ani artysta, ani Józef Tarnawa, ani Êwiadek, jakim jest m´˝czyzna
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wykonujàcy tatua˝. Nikt nie robi nic, by t´ z∏owrogà akcj´ zatrzymaç.
Mimo oburzenia widzów, nie spotka∏am si´ te˝ nigdy z reakcjà, aby
ktoÊ poprosi∏ o zatrzymanie tego filmu, nie zdarzy∏a si´ równie˝ sytuacja, ˝eby ktoÊ z niego wyszed∏. Brniemy wi´c w tym koszmarze do
koƒca, przyjmujemy rol´ bezmyÊlnych Êwiadków, gapiów, ale sami nie
jesteÊmy w stanie nic zrobiç. Mo˝e wi´c oburzenie na artyst´ ukrywa
tu faktyczny powód z∏oÊci, jakim jest w∏asna bezradnoÊç, poczucie winy, niemo˝noÊç podj´cia akcji? Tak, artysta stawia nas w roli gapiów,
rozgrywa dramat, w którym on wchodzi w rol´ nazisty, Józef Tarnawa
odgrywa rol´ ofiary (˚yda w obozie zag∏ady, choç sam by∏ Polakiem
w obozie koncentracyjnym), a tatua˝ysta i widzowie sà Êwiadkami.
O trudnej sytuacji Polaków w czasie II wojny Êwiatowej jako Êwiadków Zag∏ady i zwiàzanym z tym poczuciem winy pisano ju˝ wielokrotnie. Pierwszy ten temat poruszy∏ Jan B∏oƒski w g∏oÊnym eseju „Biedni
Polacy patrzà na getto” opublikowanym w „Tygodniku Powszechnym”
w 1987 roku90. Poczucie winy wiàza∏o si´ z tym, ˝e Polacy niewiele
zrobili (a przede wszystkim niewiele mogli zrobiç), aby zatrzymaç ten
koszmar. Byli bezsilni ze strachu przed okupantem, czasem z oboj´tnoÊci, ale niekiedy równie˝ dlatego, ˝e sami nienawidzili ˚ydów. Jak
wskazujà m.in. Bo˝ena Szaynok, Jan T. Gross i Zygmunt Bauman, po
wojnie dosz∏o do tego poczucie winy zwiàzane z przej´ciem w∏asnoÊci
˝ydowskiej91. Tragedia ˚ydów dla wielu Polaków sta∏a si´ dobrodziejstwem, tote˝ pojawi∏a si´ potrzeba przekonania siebie, ˝e tragedia ta
by∏a moralnie usprawiedliwiona. Powojenna przemoc wobec ˚ydów
w Polsce, dochodzàcy do g∏osu antysemityzm mogà Êwiadczyç o mechanizmie wyparcia traumy oraz obwiniania ofiar za to, co si´ sta∏o.
Syndrom traumy powoduje „psychiczne odr´twienie”, któremu towarzyszy cz´sto gniew, agresja, wÊciek∏oÊç, a tak˝e opisany pierwotnie
przez Freuda92 „przymus powtarzania”, poprzez który ofiara dà˝y do
„przeformu∏owania”, a wi´c takiej przebudowy psychiki, jej wartoÊci
i symboli, które pomogà jej ogarnàç traumatyczny obraz. W sprzyjajàcych okolicznoÊciach mo˝e nastàpiç wyzwolenie si´ z niewoli traumy93.
Jednak kiedy samoleczenie jest zablokowane, nast´puje wzmocnienie
poczucia winy, zaprzeczania, gniewu i psychicznego odr´twienia:
„b∏´dnego ko∏a nieprzezwyci´˝onej historii”94.
Idàc tropem tego myÊlenia, wskazaç mo˝na, ˝e tak˝e próby moralnego usprawiedliwienia ˚mijewskiego w zwiàzku z tà pracà sà dwuznaczne. Owszem, my dzi´ki niej mo˝emy coÊ zyskaç (mam wra˝enie,
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˝e artysta w przenikliwy sposób wskazuje na nekrofiliczny charakter
historii, o czym powiem za chwil´), jednak Józef Tarnawa nie zyskuje
nic, raczej ponownie traci swoje odbudowane po obozie cz∏owieczeƒstwo, traci poniekàd swojà to˝samoÊç (wraz z utratà oryginalnego numeru obozowego). Artysta skonstruowa∏ film w taki sposób, ˝e wystàpi∏
w roli z∏ego, ale równie˝ widzowie biorà wspó∏udzia∏ w tej zbrodni.
Tym samym jednak jest to jedna z najwa˝niejszych (jeÊli nie najwa˝niejsza) prac dotyczàcych post-Êwiadectwa. Po pierwsze dlatego, ˝e
problem etyki i moralnoÊci jest w odczytaniu widzów podstawowy,
a tym samym zmusza nas do zastanowienia, na ile w ogóle mo˝liwa
jest etyka „po Auschwitz” (i zarazem w pracach o Auschwitz). Jak
udowadnia Zygmunt Bauman, w Êwiecie stworzonym przez nazistów
rozsàdek sta∏ si´ wrogiem moralnoÊci. „Logiczne myÊlenie wymaga∏o
zaakceptowania zbrodni. Racjonalna walka o przetrwanie wymaga∏a
niesprzeciwiania si´ unicestwianiu innych ludzi. Ta racjonalnoÊç sprawia∏a, ˝e ofiary zwróci∏y si´ przeciw sobie nawzajem, zapominajàc
o ∏àczàcym je cz∏owieczeƒstwie. RacjonalnoÊç uczyni∏a z nich tak˝e zagro˝enie i wroga tych wszystkich, których nie przeznaczono jeszcze na
Êmierç i którym przypad∏a na razie rola biernych Êwiadków”95. Ta racjonalnoÊç odar∏a ˝ycie z cz∏owieczeƒstwa i mimo ˝e przemin´∏y ju˝
dawno czasy nazistów, my ciàgle nie jesteÊmy zdolni do zrozumienia
Zag∏ady: „(…) nasza niezdolnoÊç do ods∏oni´cia istoty upiornej mistyfikacji, nasza gotowoÊç uprawiania historii za pomocà fa∏szywie poj´tego rozumu, który zbywa roszczenia moralnoÊci jako niewa˝ne lub niedorzeczne, nasza zgoda na zasad´ ch∏odnej kalkulacji jako argument
przeciwko nakazom etycznym — wszystko to Êwiadczy wymownie
o deprawacji, którà obna˝y∏a Zag∏ada, lecz której nie uda∏o si´ jej, jak
widaç, zdyskredytowaç w naszych oczach”96.
O tej deprawacji Êwiadczy równie˝ film ˚mijewskiego, a przede
wszystkim dokonane przez niego powtórzenie tego deprawujàcego
gestu, który odczytaç mo˝na jako podstawowy gest prowadzàcy do
Zag∏ady (chodzi o niezgod´ na innoÊç drugiego cz∏owieka prowadzàcà
do dokonania na nim przemocy). To, ˝e w ogóle taki film powsta∏, potwierdza te˝ byç mo˝e podstawowà tez´ ksià˝ki Baumana, ˝e w naszej
kulturze wcià˝ funkcjonujà te elementy, które z∏o˝one ze sobà mogà
prowadziç do Zag∏ady. Bauman powiada, ˝e pomóc mo˝e nam wyzwalajàce poczucie wstydu prowadzàce do odkrycia moralnego sensu tego
straszliwego historycznego doÊwiadczenia. Tylko ono mo˝e pomóc
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„w wyegzorcyzmowaniu widma Zag∏ady, które do dziÊ nawiedza ludzkie sumienia i ka˝e przymykaç oczy na to, co dzieje si´ wokó∏, byle tylko nie burzyç wygodnego obrazu przesz∏oÊci”97. Tylko trzeba zapytaç,
co musi si´ staç, ˝eby takiego poczucia wstydu doÊwiadczyç? Czy, ˝ebyÊmy ten wstyd poczuli, musi powstaç dopiero taki film jak 80064,
w którym brak dobrego rozwiàzania?
I choç w dalszej cz´Êci tekstu poka˝´ mo˝liwoÊç interpretacji tego filmu, nie chc´ artysty usprawiedliwiaç, tym bardziej nie zamierzam
usprawiedliwiaç siebie jako wspó∏winnej (co wynika z faktu, ˝e ten film
oglàda∏am, pokazywa∏am innym oraz ˝e podj´∏am z nim dialog). Nie jest
jednak te˝ moim zamiarem oburzanie si´ na artyst´ i pot´pianie go,
gdy˝ uwa˝am, ˝e w ten system degradacji norm etycznych jesteÊmy zawik∏ani wszyscy, niekiedy bardziej, ni˝ nam si´ wydaje. Chodzi mi´dzy
innymi o korzystanie z produktów firm obcià˝onych z∏à historià, ale równie˝ korporacji wykorzystujàcych tanià si∏´ roboczà w tzw. krajach rozwijajàcych si´. Chodzi wi´c o korzystanie z „dobrodziejstw” neoliberalizmu przy niemal ca∏kowitym ignorowaniu wyzysku oraz wykluczeƒ, które si´ z tym systemem wià˝à (bo co my w ogóle mo˝emy zrobiç? — ta
bezradnoÊç jest w tym kontekÊcie znaczàca). Chodzi zarówno o teraêniejszoÊç, jak i o nierozliczenie si´ z przesz∏oÊcià, czyli z problemem bycia
Êwiadkami Zag∏ady oraz polskich wspó∏win. Chodzi tak˝e o nasze „˝erowanie” na innych, ich Êwiadectwach i opowieÊciach.
Brak w tym filmie dobrego rozwiàzania, co z kolei mo˝na odnieÊç
do pi´tna historii, do dziedzictwa bycia Êwiadkiem Zag∏ady, o czym pisa∏ Bauman: „Zwa˝my, ˝e mordu na polskich ˚ydach dokonali okupanci na oczach Polaków, stawiajàc ich tym samym przed dylematami moralnymi, nieznanymi wi´kszoÊci narodów w podbitych przez nazistów
krajach — dylematami bez rozwiàzania i bez dobrego wyjÊcia; dylematami, jakie w jaskrawej sprzecznoÊci z pouczeniami Kantowskiego testamentu przeciwstawi∏y nakazy rozumu nakazom etyki”98. Bauman
namawia te˝ do zastanowienia si´, co byÊmy zrobili, gdyby do naszych
drzwi zapuka∏ obcy, obdarty i wyn´dznia∏y cz∏owiek i poprosi∏ o schronienie, za które grozi∏aby nam i naszym najbli˝szym kara Êmierci lub
powolne dogorywanie w obozie. Autor mówi za siebie, ale chyba trudno
nie powiedzieç tego samego: „Mnie, któremu tej próby los zaoszcz´dzi∏,
wolno tylko uczciwie przyznaç, ˝e nie wiem…”99.
Brak dobrego rozwiàzania mo˝e dotyczyç równie˝ sposobów reprezentacji Zag∏ady. Tomasz Majewski w tekÊcie o Siegfriedzie Kracau287

erze zwraca uwag´ na sformu∏owany przez niego w rozwa˝aniach o filmie nakaz obrazów w odniesieniu do filmów dokumentalnych o Zag∏adzie100. O potrzebie „obrazów mimo wszystko” mówi te˝ Didi-Huberman, o czym ju˝ pisa∏am101. Z dzisiejszej perspektywy nadmiaru obrazów, w tym tych najbardziej przera˝ajàcych, ukazujàcych potwornoÊci
tego Êwiata, trudno zgodziç si´ z Kracauerem i Didi-Hubermanem, ˝e
obraz dokumentalny oraz fotografie dokumentalne pozwalajà nam faktycznie na konfrontacj´ ze z∏em. Raczej trzeba by si´ odwo∏aç do przypuszczeƒ Susan Sontag mówiàcej o tym, ˝e mo˝liwe, i˝ te najbardziej
drastyczne obrazy prowadzà nas do zoboj´tnienia102. Kracauer by∏
przekonany, co wyrazi∏ przywo∏ujàc mit o Gorgonie, ˝e ludzkà godnoÊç
w ostatecznej instancji mo˝e uchroniç próba wizualizacji tego, co oÊlepia i odbiera nam zdolnoÊç widzenia. W odwo∏aniu do tych rozwa˝aƒ
Didi-Huberman powiada, ˝e tylko w tej odwadze spojrzenia na obraz
le˝y jego zdolnoÊç do „ocalenia rzeczywistoÊci103. Majewski zestawia
stanowisko Kracauera z rozwa˝aniami Theodora Adorno i nie tyle z jego „zakazem przedstawienia” z Kulturkritik und Gesellschaft (1949),
ile z opinià wyra˝onà w Dialektyce negatywnej z 1966 roku, i˝: „wcià˝
trwajàce cierpienie ma tak˝e prawo do ekspresji, jak maltretowany do
krzyku; dlatego raczej mylny by∏by sàd, ˝e po OÊwi´cimiu nie mo˝na
ju˝ napisaç ˝adnego wiersza. Nie ma jednak b∏´du w mniej kulturalnym pytaniu, czy po OÊwi´cimiu mo˝na jeszcze ˝yç, a zw∏aszcza, czy
ma do tego pe∏ne prawo ten, kto przypadkowo OÊwi´cimia uniknà∏,
a w zasadzie powinien by byç stracony”104. Majewski wskazuje, ˝e celem Adorna nie by∏o nigdy wprowadzenie zakazu przedstawienia, ale
obrona „absolutnej negatywnoÊci” Auschwitz przed trywializujàcym
przyswojeniem Êrodkami skompromitowanej kultury105. Adorno wskazywa∏ te˝ na niemo˝noÊç poj´ciowego uchwycenia Zag∏ady, co z czasem zacz´∏o legitymizowaç strategie „negatywnego przedstawienia”
w realizacjach artystycznych podejmujàcych temat ludobójstwa, prowadzàc do swoistej tabuizacji reprezentacji Zag∏ady106. Przekszta∏cenie Auschwitz w figur´ nieprzedstawialnego mo˝e bowiem, jak ju˝ zosta∏o powiedziane, prowadziç do uwznioÊlenia horroru Zag∏ady. Wracajàc teraz
do ˚mijewskiego — nie proponuje on reprezentacji Zag∏ady ani w formie
wizualizacji tego, co oÊlepia, ani w formie negatywnej, a w zamian
proponuje coÊ w rodzaju odegrania dramatu. ¸amiàc jednak podstawowe
zasady etyki, pokazuje wprost, ˝e kultura po Auschwitz jest Êmietniskiem, jak mówi∏ Adorno, w tym sensie, ˝e sztuka, wracajàc w jakiej288

kolwiek formie do tego tematu, potyka si´ o etyk´ (choç nie a˝ tak wyraênie i boleÊnie jak w filmie ˚mijewskiego). Paradoksalnie mo˝e byç
bowiem tak, ˝e strategia milczenia jest nieetyczna (nie pozwalajàc na
to, by wybrzmia∏ krzyk ofiar), ale i mówienie te˝ jest nieetyczne (zawsze zadajàc jakiÊ ból i gwa∏t).
Nie sàdz´, by chodzi∏o w tym filmie, jak wskazywali interpretatorzy,
o ukazanie mentalnoÊci cz∏owieka jako ofiary. Nie chodzi chyba te˝
o odtwarzanie wspomnieƒ, o ukazanie cia∏a jako miejsca pami´ci, wpisania w nie historii — historii, która pozostawia Êlady, jak blizny czy obozowe tatua˝e. Artysta mówi, ˝e chodzi∏o mu o otworzenie „drzwi
pami´ci”, ale film pokazuje nam coÊ wi´cej. Zastanawia bowiem to, ˝e
artysta tak bardzo ujawni∏ w∏asne „okrucieƒstwo”. Jest to film, w którym chyba najbardziej ujawni∏ siebie, swoje rozmowy z protagonistà,
stosunek do niego. Zarazem stanà∏ tu na pozycji kata, o czym pisa∏
Pawe∏ Leszkowicz107. Ten film dra˝ni, bo oglàdajàcy go widz zostaje
zmuszony do zidentyfikowania si´ z oprawcà. Ale tu pojawia si´ pewne
p´kni´cie, bo mo˝na zinterpretowaç t´ prac´ pokazujàc, ˝e nie tyle mówi
ona o wspomnieniach i historii, ale bardziej pyta o nasz do nich stosunek, o to, dlaczego przywiàzujemy tak du˝à rol´ do pami´ci Zag∏ady, ˝e
za wszelkà cen´ chcemy uzyskaç jà od bezpoÊrednich Êwiadków? Wydaje si´, ˝e nasze podejÊcie do przesz∏oÊci jest w∏aÊnie podejÊciem paradoksalnym: ona boli, jeÊli jest nieprzepracowana, ale próba jej przepracowania mo˝e wywo∏aç jeszcze wi´kszy ból (zw∏aszcza tych, których
te wydarzenia dotyczy∏y bezpoÊrednio). Jest to film o naszym ciàg∏ym
wracaniu do historycznych traum, o postÊwiadectwie dramatycznych
wydarzeƒ, a wi´c o nieprzepracowanym historycznie doÊwiadczeniu bycia Êwiadkiem Zag∏ady, o doÊwiadczeniu przesz∏ych pokoleƒ, którego
sami nie doÊwiadczyliÊmy, ale które, tak jak postpami´ç Zag∏ady, po∏o˝y∏o si´ cieniem na naszej rzeczywistoÊci108. Chodzi wi´c o ujawniajàce si´ w naszej rzeczywistoÊci pi´tno Zag∏ady, czy bardziej precyzyjnie
— pi´tno bycia jej Êwiadkiem. Byç mo˝e ze wzgl´du na t´ skomplikowanà sytuacj´ nie sà w stanie nam pomóc wersje heroiczne, ˝a∏obne czy
te˝ patetyczne, które w∏aÊciwie oddalajà nas od koszmaru i mo˝liwoÊci
jego przepracowania. Potykamy si´ wi´c o te zmagania, które przyjmujà coraz dziwniejsze, coraz bardziej koÊlawe formy. Bo czy przesz∏oÊç
domaga si´ od nas faktycznie symbolicznego powtarzania?
Za wszelkà cen´ chcemy zatrzymaç pami´ç ofiar — tych, którzy powoli odchodzà. Ale ka˝da próba zatrzymania tej pami´ci, zebrania
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wspomnieƒ, b´dzie wiàza∏a si´ z ponownym odtwarzaniem bólu tych,
których trauma dotyczy bezpoÊrednio. Wspomnienia bolà, boli ich przywo∏ywanie, a paradoks tej sytuacji polega w∏aÊnie na tym, ˝e sà potrzebne, by jakiekolwiek przepracowanie traumy mog∏o nastàpiç.
W ksià˝ce Obwód g∏owy W∏odzimierza Nowaka zamieszczony jest
reporta˝ o rozdzielonej przez nazistów poznaƒskiej rodzinie Witaszków. Ojca, doktora medycyny i cz∏onka ruchu oporu zamordowano,
a córki w ramach Lebensborn trafi∏y na wychowanie do niemieckich
rodzin, dopiero po latach zosta∏y odnalezione i wróci∏y do polskiej matki. Jedna z nich, Alodia Witaszek, wracajàc do wspomnieƒ rodzinnego
dramatu i póêniejszego bolesnego rozdzielenia z niemieckà Mutti,
mówi: „Przepraszam, jestem jakaÊ dzika. (…) Wie pan, takie rozedrganie
w Êrodku, dzikoÊç serca. Mo˝e gdyby nas przestali pytaç, gdybyÊmy
nie musia∏y sobie ciàgle przypominaç, to mo˝e byÊmy si´ wyciszy∏y.
Ale pan pyta, inni pytajà…”109.
Ta kobieta mówi o rozedrganiu, o braku mo˝liwoÊci wyciszenia si´
na skutek ciàg∏ego obcowania z tymi, którzy zadajà pytania o jej przesz∏oÊç. Czy te pytania, proÊby o wspomnienia, z którymi spotykajà si´
starsi ludzie, bezpoÊredni Êwiadkowie tragicznych wydarzeƒ, nie sà
w gruncie rzeczy niczym innym, jak proÊba ˚mijewskiego w stosunku
do Józefa Tarnawy, by pozwoli∏ na odnowienie sobie obozowego tatua˝u? Bo pytajàc o przesz∏oÊç, otwieramy rany, sprawiamy, ˝e wspomnienia z wyblak∏ych (jak dawny numer obozowy) znów stajà si´ intensywne, otrzymujà wyraêne barwy (jak ten odnowiony numer
80064). I znowu zaczynajà boleç. Ponadto poprzez sam proces odtwarzania na przyk∏ad na rzecz wywiadu stajà si´ one ju˝ czymÊ zupe∏nie
innym. Z jednej strony mówi si´ o fabularyzacji wspomnieƒ, ale z drugiej o tym, ˝e one tracà swojà pierwotnà funkcj´, przestajà s∏u˝yç
wspominajàcemu cz∏owiekowi jako wa˝ny element jego to˝samoÊci,
a stajà si´ materia∏em wykorzystanym przez badaczy, pisarzy, filmowców itp. Stajà si´ wi´c czymÊ innym, odnowionym, przepisanym, jak
odnowiony numer Józefa Tarnawy. Istotne jest te˝ to, ˝e takie „dopytywanie” nie ma celu terapeutycznego, raczej przypomina „rozdrapywanie ran”.
Tyle, ˝e wszystko, co tyczy cia∏a i odbywa si´ na ciele, jest odbierane przez nas bardziej sensualnie, bezpoÊrednio, bo mamy zakodowanà
pewnà tendencj´, by uto˝samiaç si´ z cia∏em, które widzimy, odczuwaç
ukazany ból, niekiedy nie potrafiàc go znieÊç. Dlatego nie pot´piamy
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tych, którzy przeprowadzajà wywiady. Jednak, czy ci, którzy zbierajà
wspomnienia, sà niewinni? Czy nie sprawiajà wi´kszego bólu, ale
mniej widocznego, bo psychicznego? A historycy, którzy zajmujà si´
Zag∏adà? Dlaczego w∏aÊciwie to robià? Po co? Dla tych, którzy odeszli
czy dla siebie? Dla przepracowania traumy, z którà si´ zmagamy, czy
dla zwyk∏ej pychy zwiàzanej z posiadaniem wiedzy, panowaniem nad
przesz∏oÊcià, a mo˝e nawet tylko ze wzgl´du na mod´ na pewne tematy czy te˝ dla w∏asnej kariery? Michael Geyer i Miriam Hansen wskazali na „eksplozj´ wspomnieƒ” o ludobójstwie, na trwajàcy od póênych
lat siedemdziesiàtych wysyp pami´tników i badaƒ historycznych, nasilony równie˝ przez przemys∏ filmowy110. Sta∏o si´ to równie˝ w Niemczech, jak pisze Geoffrey Hartman: „w kraju, gdzie Eksterminacj´ zaplanowano, nagle zbrodnia ta sta∏a si´ »popularna«”111, mo˝na mówiç
wr´cz o metamorfozie braku wiedzy w jej nadwy˝k´. Na pewno nie da
si´ jednoznacznie oceniç wiedzy i intencji tworzàcych jà historyków.
Chocia˝, jak napisa∏a Katherine Kearns, cz´Êç prac dotyczàcych Zag∏ady, podejmujàc tematyk´ Êmierci, ma charakter bardziej nekrofiliczny
ni˝ upami´tniajàcy112. Z drugiej strony, jak kontynuuje swe rozwa˝ania Hartman: „Holokaust nie powinien si´ wydarzyç, ale mia∏ miejsce,
jest wi´c donios∏ym wydarzeniem, które przyciàga uwag´ architektów,
artystów, badaczy i intelektualistów”113. Bo teraz, kiedy prze∏amana
zosta∏a publiczna cisza, nie ma powrotu do milczenia.
Nie chodzi te˝ o to, by stawiaç zarzuty historykom (sama do nich nale˝´ i sama podejmuj´ problem przesz∏oÊci), ale aby pozostaç czujnym.
Bo czy naukowa wiedza o Zag∏adzie mo˝e nas obroniç przed tym, co
mo˝e do niej prowadziç czy przeciwnie — zoboj´tnia na to? Czy nie
sprawia, ˝e oddalamy si´ od naszej rzeczywistoÊci i tego, co jest w niej
niepokojàce, groêne, mroczne? Bo ∏atwiej mówiç o przesz∏oÊci, ni˝ uporaç si´ z teraêniejszoÊcià. I ∏atwiej jest teoretyzowaç… A mo˝e zamiast
uciekaç w przesz∏oÊç, nale˝a∏oby zajàç si´ teraêniejszoÊcià? Wydaje si´,
˝e tu równie˝ nie ma dobrego rozwiàzania.
Nikt z nas nie jest niewinny. I przede wszystkim to pokazuje film
˚mijewskiego. Kiedy próbujemy przepracowaç przesz∏oÊç (mówi si´, ˝e
dla teraêniejszoÊci, dla uleczenia si´ z traumy, ale czy na pewno?),
jesteÊmy jak artysta, który zmusza starego cz∏owieka do odnowienia
sobie obozowego numeru. Bo to, co ukazuje w gruncie rzeczy ˚mijewski
w tym filmie, to jest nasz specyficzny (paradoksalny, ambiwalentny,
ale tak˝e pe∏en przemocy) stosunek do przesz∏oÊci.
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Pokazuje on zarazem, ˝e to my wszyscy jesteÊmy nosicielami pi´tna, nie umiejàc poradziç sobie z przesz∏oÊcià, z nieprzepracowanà
traumà (bycia Êwiadkami Zag∏ady lub dzieçmi czy wnukami tych
Êwiadków). Wcià˝ wracamy do przesz∏oÊci, szukamy w niej tematów,
êród∏a inspiracji, a niekiedy nawet rozrywki (obecnie wskazuje si´ na
to, ˝e w naszej kulturze przybywa nie tylko coraz wi´cej badaƒ na temat historii II wojny Êwiatowej oraz Zag∏ady, ale tak˝e przybywa coraz
wi´cej produktów kultury popularnej, w tym filmów fabularnych). My
(artyÊci, historycy, uczestnicy kultury), jak nosiciele pi´tna, kulimy si´
w sobie (mówiàc o naszej posttraumie), ale i wykazujemy si´ arogancjà
(wobec bezpoÊrednich Êwiadków).
Co ciekawe, to pi´tno wydaje si´ paradoksalnie mniej boleç tego
starego cz∏owieka ni˝ nas samych. Byç mo˝e on sam bardziej upora∏
si´ ze swojà przesz∏oÊcià ni˝ my (tzw. II i III pokolenie po) z mrocznymi widmami przesz∏oÊci. Nie mo˝emy ju˝ oceniç jego dzia∏ania, nie
mo˝emy zweryfikowaç, na ile jego opór by∏ silny, a mo˝e zosta∏ tylko
namówiony przez artyst´ do odgrywania tego oporu. On ju˝ nie ˝yje,
zmar∏ 18.07.2007114.
Znaczàcy jest moment naszych prób uchwycenia wszystkiego, co
zwiàzane jest z historià Zag∏ady, kiedy odchodzà, umierajà jej bezpoÊredni Êwiadkowie. My wcià˝ jeszcze próbujemy od nich coÊ uzyskaç,
zabraç ich wspomnienia, skorzystaç z ich doÊwiadczeƒ (których w zasadzie i tak nie jesteÊmy w stanie zrozumieç). Jest w tym rzeczywiÊcie coÊ z nekrofilii. Mo˝e wi´c naszym pi´tnem jest w gruncie rzeczy
ów nekrofiliczny stosunek do przesz∏oÊci?

Czy sztuka ma bezpoÊredni wp∏yw
na rzeczywistoÊç?
Sam Artur ˚mijewski poszukuje wcià˝ nowych rozwiàzaƒ artystycznych, a tak˝e podstaw teoretycznych, które umocni∏yby jego sztuk´ jako
majàcà spo∏eczne oddzia∏ywanie. G∏oÊny sta∏ si´ manifest artysty pt.
„Stosowane sztuki spo∏eczne”115, w którym próbuje on stworzyç nowy
projekt dla sztuki, wskazujàc na jej wag´ w porzàdku spo∏eczno-politycznym. Na poczàtku tekstu zadaje pytanie, czy sztuka ma polityczne
znaczenie i czy mo˝e byç czymÊ innym ni˝ ch∏opcem do bicia dla popu292

listów. Uwa˝a, ˝e zadawanie takich pytaƒ jak powy˝sze jest dzisiaj
traktowane równoznacznie z zamachem na istot´ sztuki.
Mo˝na zapytaç, czy jest tak, jak pisze ˚mijewski, ˝e zaanga˝owanie polityczne w sztuce jest podejmowane z niema∏ym trudem, gdy˝ towarzyszy
nam wstyd zwiàzany z politycznym zaanga˝owaniem sztuki w czasach totalitaryzmów? Jest to jeden z mo˝liwych powodów, ale przyczyny nieanga˝owania si´ artystów w polityk´ sà du˝o bardziej skomplikowane. Sam
˚mijewski pisze o tym, ˝e sztuka zawsze s∏u˝y∏a jakimÊ ideologiom, wspiera∏a mo˝now∏adców, by∏a na us∏ugach koÊcio∏a. Zaanga˝owanie jej we
wzmacnianie ideologii w∏adzy nie jest wi´c wynalazkiem systemów totalitarnych XX wieku, mo˝na zaryzykowaç tez´, ˝e jest stare jak dzieje sztuki
(np. sztuka staroegipska). Dà˝enie do autonomii sztuki, o którym pisze artysta, by∏o raczej próbà zrzucenia tego jarzma, oderwania si´ od s∏u˝alczych funkcji sztuki. ZaÊ w XX wieku artyÊci zacz´li tworzyç w∏asne projekty polityczne, jak choçby artyÊci awangardy czy póêniejsi twórcy postmodernizmu oporu, którzy za cel swojej krytyki obrali stosunki w∏adzy.
Wspomniana niech´ç do polityki (rozumianej w w´˝szym sensie) obserwowana u wielu wspó∏czesnych artystów mo˝e te˝ wiàzaç si´ z niech´cià do tworzenia ze sztuki jedynie politycznego narz´dzia oraz
z idàcymi za tym uproszczeniami interpretacyjnymi. Najlepsze prace to
takie, które pozwalajà nam spojrzeç w inny sposób na rzeczywistoÊç,
takie, które nas zmieniajà, ale niekoniecznie muszà to byç prace, które
powstajà w myÊl okreÊlonych ideologicznych za∏o˝eƒ. Prace przykrojone
do politycznych programów stajà si´ jedynie ilustracjà danych tez, zaczynajà w koƒcu ograniczaç tak˝e samych artystów. Ponadto, jak pisze
Ewa Majewska: „ÂciÊle reporterski, podporzàdkowany aktualnoÊci spo∏eczno-politycznej imperatyw twórczy, jaki wy∏ania si´ z tekstu ˚mijewskiego, ryzykuje przede wszystkim pozbawienie sztuki tego, co cechowa∏o dotàd udane przedsi´wzi´cia artystyczne — ich zdolnoÊci
przenoszenia wyobraêni i percepcji odbiorcy w obszary wychodzàce
poza rzeczywistoÊç danà przy jednoczesnym umiej´tnym sproblematyzowaniu tej rzeczywistoÊci”116.
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Inny jest w nas?
Warto w tym miejscu wspomnieç film Artura ˚mijewskiego Polak
w szafie (2007), który, jak si´ wydaje, zosta∏ stworzony ju˝ wed∏ug
regu∏ wspomnianego manifestu. Artysta nawiàzuje tu równie˝ do çwiczeƒ studyjnych wprowadzonych przez prof. Grzegorza Kowalskiego
„Obszar wspólny, obszar w∏asny”.
Film Polak w szafie dotyczy palàcego problemu polskiego antysemityzmu. Praca ta ukazuje m∏odych ludzi, antropologów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy na prze∏omie paêdziernika i listopada 2005 roku pod
kierunkiem prof. Joanny Tokarskiej-Bakir prowadzili badania terenowe
w Sandomierzu i jego okolicach, majàce na celu zweryfikowanie ˝ywotnoÊci legend o krwi. Badania dowiod∏y, ˝e legenda o porywaniu polskich
dzieci (a nawet doros∏ych) przez ˚ydów jest znana mieszkaƒcom Sandomierza, okolicznych wsi i miasteczek we wszystkich grupach wiekowych. To wszystko, co us∏yszeli i zobaczyli m∏odzi badacze, wielka skala
antysemityzmu, oboj´tnoÊç zwiàzana z wiszàcym w katedrze sandomierskiej obrazem Karola de Prevot przedstawiajàcym ˚ydów dokonujàcych
tzw. mordu rytualnego, wstrzàsn´∏o nimi i dlatego prof. Tokarska-Bakir
zaproponowa∏a Arturowi ˚mijewskiemu podj´cie wspólnych dzia∏aƒ, które mog∏yby im pomóc rozliczyç si´ z tym, co zobaczyli.
To „rozliczenie si´” nast´puje tutaj poprzez dzia∏ania z obrazem
— zamalowywanie go, opatrywanie rozmaitymi komentarzami, palenie,
odgrywanie i zmienianie fabu∏y sceny przedstawionej na tym obrazie
itp. Ukazani w filmie studenci oraz pani profesor opowiadajà o tym, co
us∏yszeli w Sandomierzu podczas swych badaƒ terenowych. To, co poruszy∏o ich najbardziej, to zabójstwa i pogromy, do których wiod∏y takie mity, jak ten o „mordzie rytualnym”.
Czy jednak ten film mówi nam coÊ, czego nie wiemy? Czy jest
w stanie nas zmieniç? Jakie reakcje w nas wywo∏uje, oprócz s∏usznego
pot´pienia obrazu oraz tych, którzy zgadzajà si´, by wisia∏ on wcià˝
w katedrze w Sandomierzu?
Obraz Karola de Prevot zosta∏ namalowany na poczàtku XVIII wieku
na zamówienie ks. Stefana ˚uchowskiego i zatytu∏owany jest Posàdzenie
˚ydów o mord rytualny. Nale˝y on do cyklu Martyrologium Romanum
z lat 1708–1737, ukazujàcego m´czeƒstwo chrzeÊcijan. Punktem wyjÊcia
dla tego cyklu jest historia o rzezi ludnoÊci Sandomierza dokonanej
przez Tatarów. O obrazie sta∏o si´ g∏oÊno, gdy w 2000 roku ksiàdz Sta294

Ilustracja 32. Artur ˚mijewski, Polak w szafie, 2007, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Fundacji Galerii Foksal.

nis∏aw Musia∏ wystàpi∏ z postulatem usuni´cia go z katedry w Sandomierzu.
Obraz, odwo∏ujàcy si´ do jednej z legend o tzw. mordzie rytualnym,
przedstawia chrzeÊcijaƒskà matk´, która swoje dziecko sprzeda∏a
˚ydom, chciwym niewinnej krwi. Legenda ta g∏osi, ˝e na poczàtku
XVI wieku znaleziono zmasakrowane cia∏o niemowl´cia. Po ogl´dzinach
mieszkaƒcy doszli do wniosku, ˝e dziecku zosta∏a utoczona krew, a nast´pnie zw∏oki pozwolono pogryêç przez psa, dla zatarcia Êladów
zbrodni. Staç si´ tak mia∏o, gdy˝ ˚ydzi, wed∏ug tego podania, potrzebowali krwi na mace i w tym celu kupowaç mieli od polskich matek nowo narodzone potomstwo, które nast´pnie zak∏uwano tak, aby upuÊciç
krew. Tak przynajmniej zeznawali Êwiadkowie w procesach, jakie
w Sandomierzu wytoczono ˚ydom oskar˝onym o rytualne mordy. Kilka z nich zakoƒczy∏o si´ dla oskar˝onych karà Êmierci.
Rozmowy z mieszkaƒcami, które przeprowadzili studenci antropologii, wykaza∏y, ˝e liczne opowieÊci oskar˝ajàce ˚ydów o porywanie dzieci,
rytualne mordy, upuszczanie krwi chrzeÊcijan sà wcià˝ obecne w ÊwiadomoÊci ludzi ˝yjàcych w tych okolicach. Jedna ze studentek wskaza∏a, ˝e
jej rozmówczyni opowiada∏a o zw∏okach m´˝czyzny znalezionych w szafie
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Ilustracja 33. Artur ˚mijewski, Polak w szafie, 2007, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Fundacji Galerii Foksal.

jakiegoÊ ˚yda w taki sposób, jakby widzia∏a t´ scen´ na w∏asne oczy.
˚ydów oskar˝a si´ tam wcià˝ o spisek przeciw Polsce, opanowanie sejmu oraz obarcza winà, mi´dzy innymi za z∏y stan polskiej gospodarki117.
Problem tego rodzaju legend rozwa˝a Alina Ca∏a w ksià˝ce Wizerunek ˚yda w polskiej kulturze ludowej118. Autorka wskazuje, ˝e legenda
o „mordach rytualnych” to jeden z najstarszych i najbardziej zakorzenionych w kulturze przekonaƒ o ˚ydach. Legenda ta jest zwiàzana
z wiarà w powiàzanie ˚ydów z diabelskimi mocami. Ten mit pojawi∏ si´
ju˝ w staro˝ytnoÊci, gdy pojawi∏o si´ przekonanie, ˝e kap∏ani w Êwiàtyni jerozolimskiej, co siedem lat, w Êwi´to Pesach, jedli wn´trznoÊci
utuczonego uprzednio cudzoziemca. Ale, co ciekawe, w Rzymie rytualny
kanibalizm zarzucano równie˝ chrzeÊcijanom, twierdzàc, ˝e nak∏uwali
oni oblepione ciastem dziecko i spo˝ywali jego krew podczas mszy.
W czasach Êredniowiecza zarzuty dotyczàce wyznawców judaizmu
o praktykowanie zabójstw na chrzeÊcijanach pojawiajà si´ na prze∏omie
XI i XII wieku. Prawdopodobnie mia∏o to zwiàzek z odkryciem na nowo
filozofii Arystotelesa. Pierwsze oskar˝enie pojawia si´ w Norwich
w 1151 roku, kiedy angielski zakonnik oskar˝y∏ ˚ydów o zabicie ch∏opca w celu odtworzenia m´ki Chrystusa. Podobne doniesienia pojawiajà
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si´ w Anglii, Francji, a póêniej w krajach niemieckich, prowadzàc niekiedy do zbiorowych wystàpieƒ przeciwko ˚ydom, a od XII wieku — do
wytaczania procesów, które koƒczy∏y si´ zwykle zbiorowymi wyrokami
Êmierci. Jak wskazuje autorka ksià˝ki, „»klasyczna« forma podaƒ o porywaniu i mordowaniu dziecka w celu dodania jego krwi do macy lub
wina, u˝ywanych w trakcie obchodów Pesach, wykszta∏ci∏a si´ w kulturze niemieckiej w XIV wieku, a rozpowszechni∏a w XV wieku, stajàc
si´ cz´Êcià folkloru”119. Póêniej legenda rozprzestrzeni∏a si´ na wschód,
docierajàc do Czech i Polski oraz na po∏udnie, na W´gry. W Rzeczpospolitej zarzut o mord rytualny rozpatrywa∏ po raz pierwszy sàd w Rawie na Mazowszu w 1547 roku, chocia˝ pierwsze pomówienie mo˝na
znaleêç ju˝ w Kronice D∏ugosza. W XVIII wieku oskar˝enia dotar∏y te˝
na teren Ukrainy i Litwy. Natomiast w 1815 roku, po likwidacji Ksi´stwa Warszawskiego wybuch∏a wr´cz epidemia pomówieƒ, które jednak by∏y przez sàdy oddalane. Autorka wskazuje te˝, ˝e trudno mówiç
o tym, by istnia∏ na ziemiach polskich kult rzekomych ofiar, choç w niektórych koÊcio∏ach istnia∏y obrazy przedstawiajàce ich torturowanie (tu
mo˝na wskazaç w∏aÊnie na obraz sandomierski). Pod koniec XIX wieku
pojawi∏a si´ nowa fala pomówieƒ o mordy rytualne, inspirowanych
przez antysemitów, wcià˝ jeszcze zdarza∏y si´ procesy zakoƒczone wyrokami skazujàcymi. Na przyk∏ad w 1885 roku sàd galicyjski skaza∏ na
powieszenie krakowskà rodzin´ Ritterów obwinionà o „zabójstwo w celach religijnych dziewczyny chrzeÊcijaƒskiej”120. Ten szkic dotyczàcy
dziejów wiary w rytualne zabójstwa dokonane przez ˚ydów stanowi
w ksià˝ce Ca∏ej wst´p do przedstawienia jej w∏asnych badaƒ terenowych przeprowadzonych w latach 1975, 1976, 1978 i 1984 na obszarze
po∏udniowo-wschodniej i wschodniej Polski. Ona równie˝ stwierdzi∏a
˝ywotnoÊç tego mitu w polskiej kulturze ludowej. Jej respondenci powo∏ywali si´ na obiegowe opinie, jedynie cz´Êç stwierdzi∏a, ˝e nie wierzy w takie historie, niektórzy zaÊ wyrazili przekonanie, ˝e przyk∏ady,
o których mówià, zosta∏y „naocznie stwierdzone”121. Ciekawa jest te˝
dalsza cz´Êç rozwa˝aƒ, w których autorka wskazuje, ˝e ˚ydom w ogóle
przypisywano nadprzyrodzonà moc, dlatego wizerunek ˚yda owiany by∏
grozà, wyznawcy judaizmu budzili l´k, ale i respekt. Mogli bowiem, wed∏ug wierzeƒ, zsy∏aç ró˝ne nieszcz´Êcia, obrzucaç klàtwà, która zawsze
mia∏a si´ sprawdzaç, ich nadprzyrodzona moc mia∏a chroniç ich miejsca
sakralne. Wierzono równie˝, ˝e z tych nadprzyrodzonych mocy korzyÊci
czerpali tak˝e sami Polacy, co ujawnia si´ w legendach o cadykach i ra297

binach, którzy uzdrawiali i czynili cuda. Co ciekawe, te opowieÊci przytaczali cz´sto ci sami ludzie, którzy mówili o „mordach rytualnych”122.
Jakie wi´c z tych badaƒ p∏ynà wnioski? Alina Ca∏a wskazuje, ˝e archaiczny obraz ˚ydów, który przetrwa∏ w ÊwiadomoÊci polskiej prowincji, mia∏ bardzo wyraêny wymiar nadnaturalny. ObecnoÊç ˚ydów
w ewangelii spowodowa∏a, ˝e zostali oni obdarzeni mocami nadprzyrodzonymi i nale˝eli do sfery sacrum. „Tak sportretowana mniejszoÊç odznacza∏a si´ cechami wartoÊciowanymi ambiwalentnie, by∏a groêna, ale
jej istnienie by∏o konieczne. Wizerunek budowano biegunowo: od obdarzania w∏asnoÊciami szataƒskimi, a˝ po wyraênie artyku∏owanà koncepcj´ Êwi´toÊci — i to u tych samych rozmówców, w ró˝nych kontekstach rozmowy”123. Autorka wskazuje te˝, ˝e ów wzór przekonaƒ nie
odnosi∏ si´ wy∏àcznie do wyznawców judaizmu, choç oni zajmowali pozycj´ szczególnà. O kontakty z nieczystymi si∏ami podejrzewano te˝
przedstawicieli niektórych zawodów, takich jak medycyna, garncarstwo, kowalstwo. Ponadto te mity wpisujà si´ w struktur´ opinii
o grupach uznanych za obce. Cyganie, na przyk∏ad, jako ci, którzy
skradli narz´dzia M´ki Paƒskiej, majà wed∏ug podaƒ, oszukiwaç i ˝yç
lekko, a pomoc mocy diabelskich zapewnia im dostatek. Ale równie˝:
„Niemcy przedstawiani byli na podobieƒstwo czorta, ten zaÊ nosi∏
»kusy« strój niemiecki. O po˝eranie dzieci podejrzewani byli Polacy
w Niemczech oraz Francuzi wÊród ˝ydowskiej ludnoÊci Polski”124. Bowiem wszystko, co obce, budzi∏o groz´, ale i fascynowa∏o. Starano si´
odizolowaç od obcych, ale w pewnym sensie kontakty z nimi by∏y
atrakcyjne. Chroniono w∏asnà kultur´, ale pozostawiano furtki, przez
które wnika∏y z zewnàtrz wp∏ywy — konkluduje swe wywody Ca∏a125.
Autorka pozwala nam wniknàç i zrozumieç mentalnoÊç ludzi wierzàcych w tego rodzaju legendy. Wiejska spo∏ecznoÊç tworzy∏a zamkni´tà,
etnocentrycznà grup´, którà umacnia∏ podzia∏ na sfery „swoje” i „obce”.
To˝samoÊç grupy budowana by∏a wi´c w pierwszym rz´dzie w oparciu
na kategorii „obcoÊci”. Zdobywanie w∏asnej ÊwiadomoÊci bowiem odbywa si´ w zetkni´ciu z tym, co inne. InnoÊç pe∏ni∏a rol´ integrujàcà,
sprzyjajàc ujednoliceniu zwyczajów126. Istotna jest podkreÊlana przez
autork´ ambiwalencja w postrzeganiu ˚ydów w kulturze wiejskiej.
„Wyznawcy judaizmu wcale nie zajmowali najni˝szego miejsca w hierarchii spo∏ecznej dawnej Rzeczpospolitej. (…) Prastare, niepisane prawa normowa∏y wzajemne kontakty mi´dzy stanami. ˚yd móg∏ byç autorytetem zarówno w gromadzie wiejskiej, jak i na dworze szlacheckim.
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By∏ êród∏em informacji, udziela∏ rad, poÊredniczy∏ i mediowa∏. JednoczeÊnie jednak pogardzany by∏ jako handlarz. Nazywano go »szachrajem«, choç wcale nie wp∏yn´∏o to na rezygnacj´ z korzystania z jego
us∏ug”127. Mity zatem s∏u˝y∏y raczej integracji ni˝ agresji wobec obcych, choç sprzyja∏y negatywnym nastawieniom. Zmian´ tego modelu
przyniós∏ proces asymilacji i zwiàzany z nim rosnàcy udzia∏ ˚ydów
w ˝yciu kulturalnym, spo∏ecznym i politycznym, a w sukurs rodzàcym
si´ fobiom przyszed∏ w drugiej po∏owie XIX wieku antysemityzm.
Zasadniczym jego sk∏adnikiem by∏o przekonanie, ˝e ˚ydzi stanowià
ras´ odr´bnà i ni˝szà oraz wrogà reszcie ludzkoÊci. Wtedy rodzà si´
„programy dyskryminacji, segregacji, ekspulsji, a nawet fizycznego
wyniszczenia ˚ydów”128. Autorka wskazuje tym samym, ˝e mity, nawet tak drastyczne jak ten o „mordzie rytualnym”, nie sà jeszcze tym
samym, co programowy antysemityzm.
Sytuacja zmienia∏a si´ jednak w czasie kryzysów. Wtedy mityczne
legendy, za pomocà których ustalano miejsce „obcej” grupy w hierarchii spo∏ecznej, dostarcza∏y te˝ mo˝liwoÊci takiej interpretacji, która
czyni∏a t´ grup´ winnà wszelkiego z∏a. Zarzucano ˚ydom m.in. Êwiadome rozniecanie zarazy, trucie studzien, napaÊci na chrzeÊcijan oraz dokonywanie „mordów rytualnych”. Alina Ca∏a wskazuje, ˝e ten ostatni
przesàd by∏ w du˝ej mierze „projekcjà agresji zakodowanej w chrzeÊcijaƒskiej kulturze”129. I faktycznie bywa∏ pobudkà niektórych aktów
przemocy. Szczególnie silnie uwidoczni∏o si´ to tu˝ po II wojnie Êwiatowej, kiedy przez kraj przesz∏a psychoza pog∏osek o porywaniu i mordowaniu dzieci przez ˚ydów, dajàc impuls pogromom: w Rzeszowie
(14–15.06.1945), w Krakowie (5.02.1946) i najbardziej krwawemu
— w Kielcach (4.07.1946). Mit ten niejako funkcjonowa∏ „uÊpiony”,
uaktywniajàc si´ w czasie za∏amaƒ zwyk∏ego porzàdku (pod koniec lub
te˝ po okresie kryzysu) i wtedy jego si∏a by∏a tak wielka, ˝e popycha∏
„spokojnych gospodarzy do zbrodni”130. Przesàdy s∏u˝y∏y jako ∏àcznik
mi´dzy czasem „kryzysu” a czasem spokoju, pomaga∏y utrzymaç wrogoÊç na sta∏ym poziomie, „zamro˝onà” w czasach spokoju w mitach
i wybuchajàcà w okresie za∏amaƒ. Ponadto one w∏aÊnie dostarcza∏y
modelu agresji. „W cyklicznie powtarzajàcych si´ pogromach widaç odwrócenie sytuacji: »mord rytualny« zaistnia∏ w rzeczywistoÊci, bo to na
˚ydów napadano, u˝ywajàc »rytualnych«, odwo∏ujàcych si´ do wierzeƒ,
uzasadnieƒ”131. A wi´c t∏um robi∏ w zasadzie to, co zarzuca∏ obcym,
a po opadni´ciu pogromowej fali pojawia∏y si´ próby wtórnych racjona299

lizacji: oskar˝ajàc tych, na których dokonano pogromu. Ca∏a podsumowujàc te rozwa˝ania, wskazuje na absurdalnà wrogoÊç wobec ocalonych z Zag∏ady: „Te l´ki i nastroje nienawiÊci by∏y cz´Êcià mechanizmu
radzenia sobie z traumà wojennà — przez szukanie winnych poÊród
»zast´pczych wrogów«”132, co mog∏o przynosiç ukojenie zw∏aszcza
tym, którzy wynieÊli z czasów okupacji niepokój sumienia lub kompleks winy. Analiza przeprowadzona przez Alin´ Ca∏à pozwala wniknàç w kultur´ ludowà przesiàkni´tà anty˝ydowskimi mitami, przynajmniej cz´Êciowo pozwala nam jà zrozumieç, co oczywiÊcie w ˝adnym
wypadku nie oznacza usprawiedliwienia.
Inaczej dzieje si´ w filmie Polak w szafie, dlatego ˝e innych (tu: polskich antysemitów) nie widzimy, nie mamy okazji ich poznaç ani us∏yszeç, nie wiemy, dlaczego wcià˝ ˝ywe sà wÊród nich legendy o krwi133
(w ten sposób okreÊla si´ tutaj legendy o „mordach rytualnych”). Nie mo˝emy poznaç ich intencji, dowiedzieç si´, co myÊlà na temat tego obrazu.
Pozostajà w filmie niewidoczni i niemi. Pozostajà wi´c Innymi tego filmu
— dzikusami, kanibalami, ludo˝ercami. Poj´cia „kanibal” u˝ywam przewrotnie, bo na sandomierskim obrazie jako „kanibale” przedstawieni zostali ˚ydzi (legendy o krwi to wyobra˝enie o „˚ydach krwiopijcach”134),
a jak pokaza∏a analiza Ca∏ej, to doÊç cz´sty motyw w stygmatyzacji Innego. Zarazem jednak to przecie˝ antysemici okreÊlani sà poj´ciem „˝ydo˝erców”, które równie˝ ma zabarwienie kanibalistyczne135.
W znaczeniu symbolicznym okreÊlenie „kanibal” oznacza w∏aÊnie
innego, dzikiego. Pierwszy raz ten termin zosta∏ u˝yty przez Krzysztofa Kolumba dla nazwania „barbarzyƒców” oddajàcych si´ praktykom
jedzenia ludzkiego mi´sa. Zygmunt Bauman za Claudem Levi-Straussem powiada: „»Kanibalizm« szybko sta∏ si´ definicjà i dowodem barbarzyƒstwa barbarzyƒców”136. W ten sposób poj´cie to sta∏o si´ narz´dziem kolonizacji Innego, wobec którego my — ludzie niezjadajàcy
swych wrogów mogliÊmy si´ okreÊliç jako cywilizowani, jako nie-barbarzyƒcy. Kanibalizm wcià˝ pojawia si´ jako figura tego, co okreÊlamy
jako dzikà, nie-ludzkà stron´ cz∏owieka, jako besti´, monstrum.
Poprzez odci´cie si´ od tego, definiujemy nasze cz∏owieczeƒstwo,
mo˝emy je potwierdziç i — w co wierzymy — udowodniç. Ale zarazem
jest to moment, kiedy kolonizujemy Innego, przyk∏adamy do jego zrozumienia nasze miary, pojawia si´ on tylko jako antyteza nas samych,
udowadniajàc naszà wy˝szoÊç czy te˝ nasze cz∏owieczeƒstwo.
Ewa Domaƒska analizuje zwiàzane z kanibalizmem poj´cie „ludo300

Ilustracja 34. Artur ˚mijewski, Polak w szafie, 2007, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Fundacji Galerii Foksal.

˝erca”, które nasuwa skojarzenie z dzikà i krwio˝erczà bestià polujàcà na niewinne ofiary nie tyle w celu zdobycia po˝ywienia, ile wyra˝ajàcà w ten sposób rodzaj pierwotnej agresji i pragnienie krwi137. Poj´cie to wià˝e si´ wi´c z fundamentalnym l´kiem przed Innym, który
jest diametralnie ró˝ny od nas samych, pragnie naszej krwi i pozbawiony jest ludzkiej twarzy. JeÊli przez wieki tak widziany by∏ w kulturze polskiej ˚yd, to zauwa˝my, ˝e bardzo ma∏o potrzeba, ˝eby sytuacj´ odwróciç i w podobny sposób widzieç „˝ydo˝erc´”, zw∏aszcza ˝e
mówimy tu o ludziach diametralnie ró˝nych od nas: prostych, niewykszta∏conych, mieszkajàcych na wsi, najcz´Êciej niezamo˝nych.
Inni stwarzajà zagro˝enie dla naszego poczucia bezpieczeƒstwa. Ukazujà, ˝e nasza rzeczywistoÊç zorganizowana jest na kruchych podstawach i ˝e w ka˝dej chwili mo˝e ona ulec rozpadowi. Podobnie jak rozpadowi ulega nasze cia∏o, choç wolimy wierzyç we w∏asnà integralnoÊç.
Gra toczy si´ wi´c o niepewne granice nas samych i naszego porzàdku;
przy czym porzàdek cia∏a i porzàdek spo∏eczny sà ÊciÊle ze sobà powiàzane. InnoÊç — to w∏aÊnie innoÊç cielesna, a problem zdefiniowanego
przez Juli´ Kristev´ abiektu138, a wi´c tego, co przekracza podzia∏y,
funkcjonuje na granicach, nie daje si´ ∏atwo zdefiniowaç, b´dàc jedno301

czeÊnie „swoim”, jak i „obcym”, co powoduje jednoczeÊnie wstr´t i fascynacj´, dotyczy zarówno sfery cielesnej, jak i spo∏ecznej. Dokonujemy
zag∏ady innoÊci — równie˝ z wn´trza nas samych. Inny, którego nosimy
w sobie, zostaje wydalony na zewnàtrz, staje si´ obcym, wrogiem, monstrum, plugastwem, bestià, tyranem, obiektem nienawiÊci.
„W ˝yciu spo∏ecznym to w abiekcie ogniskuje si´ nienawiÊç i przemoc. Tymczasem — jak twierdzi Kristeva — abiekt tkwi wewnàtrz podmiotu. Skoro szukamy i zabijamy koz∏a ofiarnego, nie potrafiliÊmy poradziç sobie z w∏asnym abiektem w nas”139. Przenosimy na zewnàtrz niebezpieczeƒstwo, które nosimy w sobie: „to nie ja jestem s∏aby, to inny
mi zagra˝a”. Kristeva powiada: „Ta nienawiÊç, nieroz∏àczna od l´ku,
stanowi przede wszystkim tak˝e l´k przed samym sobà, nieumiej´tnoÊç
radzenia sobie z w∏asnymi pop´dami. L´k i nienawiÊç sà silnie zakorzenione w kruchoÊci jednostki, a nieumiej´tnoÊç zg∏´bienia, »przepracowania« w∏asnego strachu i nienawiÊci powoduje, ˝e rzutujemy je en face:
obcià˝am innego stanem zagubienia, którego doÊwiadczam”140. Mo˝na
wi´c powiedzieç, ˝e w-inny jest w nas. To w∏aÊnie z takà abiektualnà
nienawiÊcià wiàza∏y si´ uprzedzenia wobec ˚ydów. Jednak˝e abiektem,
Innym, mo˝e dla nas zostaç ka˝dy diametralnie ró˝ny od nas. Ta logika,
diametralnej innoÊci donikàd nie prowadzi, powiela stare stereotypy potrzeby oddzielenia si´ i okreÊlenia wobec Innego. Jedynà szansà wyjÊcia z tej logiki jest dostrze˝enie „innego w sobie”.
W przypadku filmu Polak w szafie twarz Innego zastàpiona jest powsta∏ym na podstawie antysemickich, ludowych mitów, obrazem. My
(odbiorcy) identyfikujemy si´ podczas oglàdania tego filmu ze studentami antropologii i, jak oni, jesteÊmy ustawieni w pozycji kulturowej
czy moralnej wy˝szoÊci. JesteÊmy po s∏usznej stronie — tych, którzy
sà oburzeni i poruszeni. Ale czy nie wpadamy tym samym w sid∏a prostego myÊlenia o „sprawcach” i „ofiarach”? èli sà oczywiÊcie inni, my
ich pot´piamy i dzi´ki temu zyskujemy dobre samopoczucie. Katarzyna
Bojarska w tekÊcie na temat tego filmu oraz zwiàzanej z nim dyskusji
w Fundacji Batorego przytacza wàtpliwoÊci, które pojawi∏y si´ podczas
spotkania: „dlaczego przy okazji takich wystaw, publikacji, wszyscy jesteÊmy tak poruszeni i zadziwieni istnieniem antysemityzmu, zupe∏nie
jakby nikt z nas nie rozmawia∏ ze swoimi dziadkami czy rodzicami,
jakbyÊmy byli g∏usi na rozmowy w autobusie albo sklepie osiedlowym,
nie korzystali z Internetu i nie czytali gazet. Czy˝byÊmy znowu ulegli
znakomicie uspokajajàcemu wyjaÊnieniu, ˝e to margines, ˝e to ludzie
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Ilustracja 35. Artur ˚mijewski, Polak w szafie, 2007, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Fundacji Galerii Foksal.

na wsi, ˝e to jacyÊ inni, ˝e to nie my?”141. Bo nie wystarczy tylko szukaç z∏a w innych, nale˝y te˝ „spojrzeç na siebie samego z zewnàtrz”,
by wejÊç na drog´ zdrowienia i wydalania trucizny142. W przypadku
tego filmu nie jesteÊmy w stanie spojrzeç na siebie z zewnàtrz, nie
mo˝emy bowiem zidentyfikowaç si´ z bezimiennym, pozbawionym twarzy innym (czy te˝ tylko próbowaç go zrozumieç). W ten sposób film
staje si´ jedynie ilustracjà pewnych tez czy pewnego zdarzenia, nie
analizuje zaÊ przedstawionej sytuacji, nie prowokuje do postawienia
g∏´bszych pytaƒ. Zamiast tego daje ∏atwe odpowiedzi, narzuca jedynie
s∏usznà interpretacj´ i pozostawia oglàdajàcych w samozadowoleniu
i przekonanych o w∏asnej moralnej nieskazitelnoÊci. Ale, czy w niektórych przypadkach taka logika nie prowadzi do tak skrajnych poglàdów
jak te, które prezentowa∏ Itzik?
Film Polak w szafie zosta∏ przywo∏any w opublikowanym w 2008
roku ManifeÊcie Archiwum Etnograficznego (którego mentorkà jest
tak˝e Joanna Tokarska-Bakir)143, jako przyk∏ad sztuki, która ma bezpoÊredni wp∏yw na rzeczywistoÊç spo∏ecznà. W manifeÊcie stwierdzono, ˝e film mia∏ same dobre skutki, m.in. „realny wp∏yw na sytuacj´
w mieÊcie, wyra˝ajàcy si´ m.in. w koÊcielnej decyzji o zas∏oni´ciu obra303

zów w katedrze (pod pozorem ich konserwacji)”144.
Ale czy na pewno jest to tylko i wy∏àcznie dobry skutek? Równie˝
co do tego mam wàtpliwoÊci. Czy sam akt zas∏oni´cia obrazu jest
w stanie uleczyç sytuacj´ zwiàzanà z du˝à skalà antysemityzmu
w Polsce?
Pot´ga wizerunków, o której pisze w swej ksià˝ce David Freedberg,
sprawia, ˝e zas∏oni´ty obraz mo˝e mieç jeszcze wi´kszà si∏´ oddzia∏ywania ni˝ niezas∏oni´ty145. W historii odbioru zdarza∏o si´, ˝e obrazy obdarzano niesamowità mocà, jawi∏y si´ one jako zdolne do dzia∏ania. Obrazy dzia∏a∏y cuda, uzdrawia∏y, nios∏y pomoc potrzebujàcym, broni∏y miasta w obliczu zagro˝enia, odstrasza∏y z∏e duchy, wyzwala∏y mi∏oÊç pomi´dzy nieznajomymi, a nawet pomaga∏y w zap∏odnieniu (towarzyszàc
ma∏˝onkom przy ich ∏ó˝ku), ale by∏y te˝ mÊciwe i zdolne do destrukcji
(wtedy odwracano je do Êciany lub zas∏aniano). Obrazy porusza∏y si´,
przemawia∏y, p∏aka∏y, znika∏y, a nawet o˝ywia∏y. OczywiÊcie opowieÊci
te majà najcz´Êciej status konwencji, toposu, nie nale˝à do rzeczywistoÊci, wskazujà jednak na moc, którà ludzie przypisujà obrazom. Sztuka
jest uto˝samiana z rzeczywistoÊcià — udowadnia w swojej ksià˝ce Freedberg146. Akt niszczenia obrazu, który stanowi zasadniczy temat filmu
˚mijewskiego, wywodzi si´ z tego samego porzàdku — porzàdku uznajàcego owà pot´g´ wizerunków. Ponadto za aktami niszczenia stoi zwykle
autentyczna trauma, Êwiadomie lub nieÊwiadomie ukryta147.
David Freedberg powiada, ˝e idolatria i ikonoklazm wyrastajà
z tych samych za∏o˝eƒ, przyznajà bowiem, ˝e obrazy posiadajà moc,
wyzwalajà l´k, co wià˝e si´ z zacieraniem granicy mi´dzy przedstawieniem a tym, co przedstawiane. Autor wskazuje na pewien paradoks z tym zwiàzany: „Kochamy sztuk´ i jej nienawidzimy; cenimy jà,
a zarazem obawiamy si´ jej; znamy jej pot´g´”148. Zastanawia si´ równie˝ nad samym aktem niszczenia obrazów, aktem, który ma przecie˝
miejsce tak˝e w filmie ˚mijewskiego, choç tylko na poziomie symbolicznym (studenci dokonujà zniszczenia nie obrazu, ale jego kopii). Bardzo cz´sto celem niszczenia jest obalenie tego, co symbolizuje obraz.
Usuwa si´ równie˝ wizualne Êwiadectwa z∏ej przesz∏oÊci, a za takie
Êwiadectwo uznaç mo˝na obraz Karola de Prevot, ale taki akt „oznacza
puszczenie przesz∏oÊci w niepami´ç”149. A przecie˝ chodzi∏oby w przypadku sandomierskiego obrazu raczej o przepracowanie przesz∏oÊci,
rozliczenie si´ z nià, rozliczenie si´ ze z∏ymi legendami na temat ˚ydów. Freedberg zastanawia si´ te˝ nad problemem ikonoklazmu w kon304

tekÊcie spo∏ecznym i zauwa˝a, ˝e ikonoklazm wiàza∏ si´ cz´sto z ch´cià ochrony prostego ludu przed wizerunkami (bo to dzieci i proÊci
ch∏opi, jak mniemano, ∏àczà w jedno wizerunek i prototyp): „Po raz kolejny okazuje si´, ˝e kiedy tylko przyznamy, ˝e obrazy i rzeêby dzia∏ajà, wina — jakby mo˝na tu by∏o mówiç o winie — spada na klasy ni˝sze. To one sà podatne na skutki dzia∏ania obrazów, nie my. Nam nie
grozi niebezpieczeƒstwo wielbienia obrazów, ich fetyszyzacji czy te˝
zwiedzenie na manowce nieodpowiednim tematem”150. OczywiÊcie
równie˝ ikonoduli podkreÊlali znaczenie obrazów dla prostych, niepiÊmiennych ludzi, wskazujàc, ˝e ich celem jest pouczenie i pomoc
pami´ci. A wi´c to proÊci ludzie wymagajà, wed∏ug tego myÊlenia, nadzoru i ochrony przed wizerunkami. Jest to o tyle wa˝ne, ˝e w filmie
˚mijewskiego ci „proÊci ludzie”, którzy spowodowali traum´ m∏odych
antropologów, nie wyst´pujà w ogóle, ale przecie˝ to ich nale˝y ochroniç przed obrazem Karola de Prevot. My wiemy bowiem, ˝e przedstawiona historia jest wymys∏em, ale nie jesteÊmy pewni, czy wiedzà to
oni. Czy nasze obawy nie wynikajà wi´c z tego, ˝e mogà oni potraktowaç ten obraz jako przedstawienie prawdziwej historii? W dodatku
historii, która zostaje uwiarygodniona przez miejsce, w którym obraz
zawieszono, a wi´c sandomierskà katedr´.
Mo˝e zresztà, przyjmujàc proponowane przez ˚mijewskiego w manifeÊcie za∏o˝enia o subwersywnoÊci dzia∏aƒ politycznych wobec sztuki
oraz o tym, ˝e sztuka jest to˝sama z rzeczywistoÊcià151, nale˝a∏oby
„dzia∏ania z obrazem” podjàç w koÊciele, w którym ten obraz jest powieszony, a nie w bezpiecznej przestrzeni galerii. To zresztà w∏aÊnie
miejsce wywo∏uje najwi´cej kontrowersji, jeÊli idzie o obraz Karola de
Prevot. Wiszàcy tam obraz zaÊwiadcza dobitnie o owym nierozliczeniu
si´ KoÊcio∏a z mitami na temat ˚ydów, z jego udzia∏em w zbrodniach
przeciwko mniejszoÊci ˝ydowskiej, która kiedyÊ mieszka∏a na tych terenach. Bo, gdyby to rozliczenie nastàpi∏o, obraz nie wywo∏ywa∏by takich emocji, mo˝liwe, ˝e ju˝ dawno zosta∏by z katedry Êciàgni´ty.
Dominika Grabiec pyta w odniesieniu do obrazu: „Co natomiast zrobiç z twardà materià, która z jednej strony jest dzie∏em sztuki, zabytkiem oraz Êwiadectwem historii, z drugiej jednak przekazuje treÊci nie
do przyj´cia dla wspó∏czesnego, wra˝liwego cz∏owieka? Czy rzeczywiÊcie najlepszym rozwiàzaniem by∏oby to, co na przedstawieniach robià
z obrazem studenci? A mo˝e s∏usznie jest, ˝e wisi w katedrze, gdzie ludzie przychodzà pojednaç si´ i przyjàç komuni´, bo pobudza do rachun305

ku sumienia i ˝alu za winy pope∏nione przeciw bliênim?”152. Dlatego
warto postawiç pytanie, jakie sà konsekwencje zas∏oni´cia tego obrazu
i w jaki sposób ten akt wp∏ywa na utrwalanie bàdê obalenie stereotypów na temat ˚ydów. Sam akt zas∏oni´cia obrazu (w dodatku pod pozorem konserwacji) mo˝e byç tylko i wy∏àcznie symbolicznym zamieceniem brudów pod dywan jeszcze g∏´biej, a nie — ich wymieceniem.
Bez jakiegokolwiek przepracowania problemu antysemityzmu
wÊród miejscowych ludzi ich fobia mo˝e jeszcze wzrosnàç. Pozostaje
jeszcze pytanie, kto mia∏by ten problem przepracowaç? Wydaje si´, ˝e
najwi´cej mia∏by tu do powiedzenia KoÊció∏, który, niestety, wcià˝ woli
milczeç, ni˝ przepracowywaç w∏asne grzechy, KoÊció∏, który sam nie
bardzo potrafi poradziç sobie z jawnymi antysemickimi wypowiedziami i wystàpieniami jego przedstawicieli (Radio Maryja i pokrewne).
Alina Ca∏a wskazuje na u˝ytecznoÊç legend o krwi dla KoÊcio∏a, który
pos∏ugiwa∏ si´ zabobonem, by „zapobiec mi´dzywyznaniowym kontaktom, broniç jednoÊci katolicyzmu, a wreszcie — by wzmóc masowà pobo˝noÊç. (…) KoÊció∏ zyskiwa∏ tak˝e materialnie. Rozliczne te korzyÊci
powodowa∏y, ˝e bardzo trudno rezygnowa∏ z jego eksploatowania,
mimo i˝ studiowanie tradycji starotestamentowej musia∏o unaoczniç
absurdalnoÊç takich zarzutów”153. W okresie mi´dzywojennym KoÊció∏
wykorzystywa∏ wàtki antyjudaizmu w swojej propagandzie, zaciera∏y
si´ wtedy granice mi´dzy Êwieckim a koÊcielnym antysemityzmem,
zw∏aszcza katolickie pisma o masowym nak∏adzie propagowa∏y antysemityzm, mimo jego pot´pienia przez Watykan154. Wydaje si´, ˝e antysemityzm KoÊcio∏a wcià˝ nie zosta∏ przepracowany.
Czy wi´c w tym przypadku sztuka leczy i kogo mo˝e uleczyç? My jako odbiorcy mamy uspokojone sumienie, ˝e wreszcie zakryto ten okropny obraz. Prawda jest po naszej stronie, ona zwyci´˝y∏a. Tylko czy czasem nie okazujemy w ten sposób poczucia moralnej wy˝szoÊci? Inni sà
niewa˝ni, nieistotni, niemi, jak w filmie ˚mijewskiego, w którym pozostajà zupe∏nie niewidzialni. Nie wiemy, co myÊlà i co mówià. A przecie˝
rozwiàzaniem problemu nie mo˝e byç skazanie na milczenie. Wydaje si´
raczej, ˝e jesteÊmy kompletnie bezradni wobec antysemityzmu, nie
chcemy s∏uchaç drugiej strony, nie umiemy z tymi ludêmi rozmawiaç.
Ludzie, których dotyczà analizowane tu zagadnienia, sà mocno „pokiereszowani” przez histori´ — przez zdarzenia, które mia∏y miejsce
w ca∏kiem niedalekiej przesz∏oÊci, zdarzenia, wobec których cz´sto pozostawali, pozornie, niezaanga˝owanymi obserwatorami. Te zdarzenia
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bowiem nie mog∏y byç dla nich oboj´tne — wobec tego, co widzieli
i o czym s∏yszeli, nie mogli pozostaç nieporuszeni. Od czegoÊ takiego
nie mo˝na si´ zupe∏nie odciàç, chyba ˝e mentalnie, udajàc, ˝e „nic si´
nie sta∏o, bo nie dotyczy to mnie osobiÊcie”. Jednak te nagonki, rzezie,
mordy na swoich „Obcych” (Polakach ˝ydowskiego pochodzenia), na
„sàsiadach” nie mog∏y byç oboj´tne dla ludzi zastraszonych wojnà i jej
okrucieƒstwem, ludzi zmuszonych „okolicznoÊciami” do czynów, które
wcià˝ wypierajà z pami´ci, zag∏uszajàc wyrzuty sumienia. Trudno jest
˝yç, pami´tajàc horror wojny, a jeszcze trudniej uznaç swój udzia∏
w zbrodni lub choçby tylko oboj´tnoÊç wobec zbrodni. Byç mo˝e mechanizmem, który pomaga im funkcjonowaç, jest „obwinienie ofiar”,
czyli uczynienie „Innych” odpowiedzialnymi za w∏asne winy (w tym
przypadku powracajàcy antysemityzm). Dzi´ki takiemu — psychologicznemu, a w∏aÊciwie: spo∏ecznemu — przeniesieniu mo˝liwe staje si´
odseparowanie od obiektu „s∏usznej” (czy raczej: uzasadnianej sobie
i innym) nienawiÊci i unikni´cie konfrontacji z wyrzutami sumienia,
ale te˝ z poczuciem krzywdy, jakà wyrzàdzi∏a im historia.
Inny, obcy jest cz´sto ∏atwym wyt∏umaczeniem dla naszych krzywd,
bo inaczej ci´˝ko jest ˝yç. Ale nale˝y uwa˝aç, bo ∏atwo jest napi´tnowaç tego, kto sam pi´tnuje i wpaÊç w b∏´dne ko∏o wykluczeƒ i nienawiÊci do Innego, tudzie˝ jego uciszania, odmawianie mu prawa g∏osu
i mo˝liwoÊci reprezentacji.
Byç mo˝e wyjÊciem z tej sytuacji jest próba symbolicznego czy psychoanalitycznego wejÊcia w przesz∏oÊç, by jà uleczyç dla przysz∏oÊci.
Ale znowu nale˝y byç tu czujnym, bo mo˝liwe, ˝e jest to jedynie figura
retoryczna, za którà stoi tylko z∏udzenie uleczenia. W∏aÊciwie wcià˝
brakuje mo˝liwoÊci opuszczenia b∏´dnego ko∏a historii. Wcià˝ te˝ brak
dobrego rozwiàzania.

ROZDZIA¸ 8

Polifonia pami´ci czy pami´ç
nie do pogodzenia?
(Wspomnienia z miasta L.)1
Wszelkie wspomnienia sà z∏udne, bo teraêniejszoÊç nadaje im inne barwy.
Albert Einstein
Skoro nie wiadomo, co znaczy doÊwiadczenie pami´ci w ˝ywej obecnoÊci
obrazu rzeczy minionych ani co znaczy zabraç si´ za poszukiwanie utraconego czy odnalezionego wspomnienia, to jakim sposobem mo˝na zasadnie
pytaç, komu przypisaç to doÊwiadczenie i to poszukiwanie?
Opowiadaç jeden dramat to tyle, co zapominaç o innym.
Paul Ricoeur, Pami´ç, historia, zapomnienie

Tematem tego rozdzia∏u jest film dokumentalny Wspomnienia z miasta L. /Erinnerungen aus der Stadt L. (re˝. Monika Kowalska, Grzegorz Kowalski, Zbigniew Sejwa, 2004), dotyczàcy przedwojennej i wojennej historii Gorzowa Wielkopolskiego (wówczas miasta Landsberg).
Podstaw´ tego filmu stanowià wspomnienia, osobiste narracje, w których przeplatajà si´ wàtki osobiste ze wspomnieniami wydarzeƒ zwiàzanych z II wojnà Êwiatowà. Ta historia wa˝na jest jednak o tyle, o ile
wp∏ywa na prywatne losy przedstawionych tu osób. Twórcy, zwiàzani
z tym miastem oraz jego instytucjami kulturalnymi2, poprosili o wypowiedzi szeÊç osób: cztery kobiety i dwóch m´˝czyzn, którzy urodzili
si´ w przedwojennym Landsbergu lub jego okolicach i tu sp´dzili swoje dzieciƒstwo3. Film stanowi równie˝ rodzaj projektu edukacyjnego,
gdy˝ dzi´ki jego oglàdaniu m∏odzi ludzie mogà poznaç bliskà przesz∏oÊç swojego miasta, zrozumieç skomplikowane losy wysiedlanych
Niemców, spojrzeç w inny sposób na sam problem wojny.
Ten trwajàcy nieca∏à godzin´ (47 min) film mo˝na okreÊliç jako dokumentalno-artystyczny. Wspomnienia dawnych landsberczyków ilustrowane sà archiwalnymi fotografiami, zdj´ciami z rodzinnych albumów, stary308

mi widokówkami, widokami przedwojennego miasta oraz wspó∏czesnymi fotografiami4. W ten sposób nie tyle odtworzony, ale raczej skonstruowany, poprzez odpowiednie zestawienie wspomnieƒ i materia∏ów wizualnych, zosta∏ klimat dawnego Landsbergu. Z ∏atwoÊcià mo˝emy wyobraziç sobie miejsca, o których opowiadajà protagoniÊci filmu. Ale zarazem
te fotografie sprawiajà, ˝e film staje si´ swego rodzaju sentymentalnà
podró˝à w przesz∏oÊç. Napi´cie budowane jest równie˝ przez zderzenie
spokojnego rytmu wspomnieƒ z nastrojowà muzykà Micha∏a Wróblewskiego oraz bogatà („pulsujàcà”) warstwà wizualnà. Mo˝na zaliczyç ten
film do tzw. gatunków hybrydowych (np. „dokument fabularyzowany”),
które znoszà restrykcyjne granice mi´dzy „fikcjà” i „prawdà”, „faktem
historycznym” a „wytworem wyobraêni”5. Sztuka ∏àczy si´ z gatunkami
reporta˝owymi, byç mo˝e dlatego, ˝e pozwalajà one autorom zachowaç
pewien dystans, nie ka˝à im ujawniaç w∏asnych emocji. Cz´sto autorzy
tych przedsi´wzi´ç sà wr´cz niewidzialni. Tak dzieje si´ te˝ we Wspomnieniach z miasta L., którego twórcy stojà po drugiej stronie kamery,
g∏os majà tu jedynie starsi ludzie opowiadajàcy o swym dzieciƒstwie.
Nie poznamy tu reakcji autorów na us∏yszane historie (co w przypadku
tego filmu, jak postaram si´ udowodniç pod koniec rozdzia∏u, ma kluczowe znaczenie). Nie mo˝na jednak traktowaç reporta˝u jako gatunku faktycznie obiektywnego. Autor zawsze ma wp∏yw na kszta∏t wspomnieƒ,
które chce wys∏uchaç. W zale˝noÊci od zadanych pytaƒ, od jego nastawienia, zdolnoÊci empatii, a tak˝e takich czynników, jak p∏eç, narodowoÊç (ten ostatni czynnik wydaje si´ mieç du˝e znaczenie w omawianym
tu przypadku — wspomnieƒ Niemców wys∏uchiwanych przez Polaków),
opowiadajàcy ubierajà swe wspomnienia w nieco inne formy. NaiwnoÊcià by∏oby wi´c wierzyç w obiektywnoÊç reporta˝u czy dokumentu, a t´
wiar´ mo˝na porównaç jedynie z wiarà w przezroczystoÊç fotografii.
Warto wziàç równie˝ pod uwag´ specyfik´ medium, jakim jest film wideo. Jak powiada James E. Young w odniesieniu do filmów ukazujàcych
wywiady z ocala∏ymi z Zag∏ady, filmy wideo budujà jednokierunkowà
narracj´. „W przep∏ywie filmu i taÊmy wideo kryje si´ poczucie sekwencji, to znaczy liniowa przyczynowoÊç, sugerujàca sens wydarzeƒ: u podstaw ka˝dego Êwiadectwa — z jego poczàtkiem, Êrodkiem i zakoƒczeniem — stoi okreÊlone rozumienie wydarzeƒ”6. Tutaj dodatkowo pojawiajà si´ zdj´cia, które ilustrujà opowiadane zdarzenia.
W odniesieniu do tego filmu chc´ w tym rozdziale postawiç pytania,
na ile konstruowanie wizji historii alternatywnej (czy te˝ mikrohisto309

rii) jest odkrywaniem luk w historii oficjalnej, czy artystyczne kreowanie historii mo˝e nam pomóc w zbli˝eniu si´ do tzw. Innych (tu: Niemców) oraz, i to jest chyba najwa˝niejsze, czy mo˝na pogodziç sk∏ócone
ze sobà pami´ci?

Landsberg i Gorzów Wielkopolski
Wspomnienia z miasta L. dotyczà przedwojennej i wojennej historii
Gorzowa Wielkopolskiego. To miasto nale˝y do tak zwanych „ziem odzyskanych”, jednak w tym okreÊleniu zawarty jest fa∏sz, gdy˝ ten obszar nigdy do Polski nie nale˝a∏ (dlatego coraz cz´Êciej mówi si´
o „ziemiach pozyskanych”). By∏o to bowiem niemieckie miasto znane
jako Landsberg nad Wartà. Jego historia si´ga XIII wieku. W 1249 roku ziemia lubuska znalaz∏a si´ w r´kach brandenburskich poprzez zastaw, jaki Boles∏aw Rogatka, ksià˝´ legnicki, uczyni∏ wobec arcybisku-

Ilustracja 36. Pocztówka archiwalna z dawnego Landsbergu (dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego) wykorzystana w filmie Wspomnienia z miasta L. / Erinnerungen aus der Stadt L., 2004, re˝. Monika Kowalska, Grzegorz Kowalski,
Zbigniew Sejwa, dzi´ki uprzejmoÊci Twórców filmu.
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pów Magdeburga. W 1260 roku Konstancja, córka Przemys∏a I, ksi´cia
wielkopolskiego, wysz∏a za Konrada, syna margrabiego brandenburskiego Jana i jako posag wnios∏a ziemie kasztelanii santockiej, bez samego grodu. W 1257 roku rycerz Albrecht de Luge zosta∏ upowa˝niony
przez margrabiego Johanna I z dynastii askaƒskiej do za∏o˝enia niemal
na granicy kasztelanii santockiej i ziemi lubuskiej miasta o nazwie
Landisberch Nova (Landsberg Nowy, dla rozró˝nienia z Alt-Landsbergiem, ko∏o Berlina, w Niemczech). Landisberch sta∏ si´ wa˝nym oÊrodkiem kulturalnym i handlowym na wschodnich rubie˝ach Niemiec.
W 1433 roku miasto prze˝y∏o obl´˝enie husytów, a w XVII wieku
przez kilkadziesiàt lat znosi∏o szwedzkà okupacj´. Miasto utrzymywa∏o
te˝ wojska rosyjskie w wojnie siedmioletniej i op∏aca∏o si´ kontrybucjà
armii Napoleona. Najtragiczniejsza dla miasta by∏a II wojna Êwiatowa.
Garnizon Wehrmachtu, wycofujàc si´ do Kostrzyna, wysadzi∏ oba mosty, a oddzia∏y Armii Czerwonej pali∏y Stare Miasto poczàwszy od
30 stycznia 1945 roku. Ostatecznie w marcu 1945 roku Landsberg zosta∏ przekszta∏cony na polski Gorzów nad Wartà (póêniej z powodów
ideologicznych, dla podkreÊlenia polskich praw do „ziem odzyskanych”, dodano przymiotnik Wielkopolski, chocia˝ w zasadzie trudno
mówiç o zwiàzkach historycznych miasta z Wielkopolskà)7. Sà to wi´c
raczej ziemie „nabyte”, „pozyskane”, a nie „odzyskane”. Dzisiaj nie
mówi si´ ju˝ o wyzwoleniu Gorzowa, ale o przej´ciu miasta,
a 30 stycznia, który by∏ wczeÊniej okreÊlany „Dniem wyzwolenia Gorzowa”, nazywany jest „Dniem pami´ci i pojednania”8.
Twórcy filmu, jeszcze przed przystàpieniem do jego realizacji, zwrócili uwag´ na znaczàcy fakt, ˝e w gorzowskich szko∏ach o wczeÊniejszej
historii miasta mówi∏o si´ niewiele. Tak, jakby ta historia sprzed
1945 roku nie istnia∏a. Z konstruowanej w ten sposób pami´ci zbiorowej wykreÊlono histori´ wczeÊniejszych mieszkaƒców miasta. A jednoczeÊnie w samym mieÊcie mo˝na znaleêç wiele Êladów wczeÊniejszych
dziejów, np. rekonstrukcj´ zabytkowej Fontanny Pauckscha z 1897 roku,
nazwanà tak od nazwiska fundatora Hermanna Pauckscha, fabrykanta
z Zawarcia, czy budynek ¸aêni Miejskiej wybudowanej w niemieckim
modernistycznym stylu w 1928 roku z inicjatywy fabrykanta Maxa
Bahra. Miasto uznaç mo˝na za tekst pami´ci kulturowej, poddaje si´
ono zarówno widzeniu, jak i czytaniu, czas opowiadany i przestrzeƒ zamieszkiwania sà tu ÊciÊle ze sobà powiàzane9. Jednak˝e w przypadku
Gorzowa pami´ç jego przedwojennej przesz∏oÊci (a dok∏adnie pami´ç
311

jego zamieszkiwania) nie znalaz∏a miejsca w pami´ci zbiorowej jego
obecnych mieszkaƒców, pozosta∏y jedynie jej materialne Êlady.
To w∏aÊnie ta wyparta historia miasta sta∏a si´ pretekstem do nakr´cenia tego filmu. Jednak jego twórcy postanowili przyjrzeç si´ tej
historii z perspektywy prywatnej — perspektywy zwyk∏ych ludzi, ˝yjàcych jeszcze, dawnych mieszkaƒców Landsbergu. Ewa Domaƒska
w ksià˝ce Mikrohistorie zwróci∏a uwag´ na nowà histori´ kulturowà,
która w miejsce jednej makrohistorii proponuje wieloÊç mikrohistorii
(historii zwyczajnych ludzi, opowieÊci o ich prywatnym ˝yciu, o ich
skomplikowanych losach toczàcych si´ w cieniu wielkich wydarzeƒ). Te
mikrohistorie Domaƒska okreÊli∏a jako „pere∏ki wspó∏czesnej historiografii”, które najlepiej oddajà przemiany w przesz∏oÊci, opisujàc drobne
wydarzenia powszechnych dni historii, ma∏e Êwiaty „innych ludzi”,
przybli˝ane przez badaczy po to, by wskazaç na ich odmiennoÊç10.
Chodzi wi´c o takà histori´, która „opowiada o cz∏owieku, który zosta∏
»wrzucony« w Êwiat, o ludzkim byciu w Êwiecie, o ludzkim doÊwiadczaniu Êwiata (…)”11. Jest to wi´c historia ludzkich uczuç, doÊwiadczeƒ, skomplikowanych losów anonimowych ludzi.
To w∏aÊnie uczucia, wspomnienia, prywatne mikroÊwiaty stajà si´
w tym filmie najwa˝niejsze. Film gorzowskich artystów opowiada o historii z perspektywy jednostki, a nie z perspektywy zbiorowoÊci, mówi o pozornie nieznaczàcych wydarzeniach, tropi histori´ na jej marginesach. Wskazuje zarazem, jak wielki wp∏yw majà historyczne wydarzenia na zwyk∏ych ludzi i ich prywatne Êwiaty.
Do nakr´cenia filmu zmobilizowa∏a autorów ÊwiadomoÊç, ˝e jest to
w zasadzie ostatni moment, by te wspomnienia zebraç, gdy˝ mieszkajàcy tu kiedyÊ Niemcy sà ju˝ ludêmi w podesz∏ym wieku, wielu z nich
ju˝ umar∏o. Wszyscy protagoniÊci wyst´pujàcy w tym filmie urodzili
si´ na poczàtku lat 30. Ró˝ne sà powody zainteresowania historià
w ostatnim czasie, jednym z nich mo˝e byç opisana przez Jana Assmanna zmiana pokoleniowa — powolne odchodzenie pokolenia ofiar
i sprawców Zag∏ady ˚ydów oraz innych zbrodni nazistowskich. „To, co
dziÊ jest jeszcze ˝ywà pami´cià, jutro b´dzie ju˝ tylko medialnym
przekazem”12. Palàca staje si´ wi´c potrzeba, aby pami´ç doÊwiadczenia Êwiadków historii, a wi´c pami´ç komunikacyjnà prze∏o˝yç na kulturowà pami´ç potomnych, która wspiera si´ na mediach13. Twórcy,
wyczuwajàc ten moment, starali si´ uchwyciç jeszcze owà „˝ywà pami´ç”: „Grzegorz, jako t∏umacz, uczestniczy∏ w jednym ze spotkaƒ
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Ilustracja 37. Fotografia archiwalna z dawnego Landsbergu (dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego) wykorzystana w filmie Wspomnienia z miasta L. / Erinnerungen aus der Stadt L., 2004, re˝. Monika Kowalska, Grzegorz Kowalski, Zbigniew Sejwa, dzi´ki uprzejmoÊci Twórców filmu.

z landsberczykami, podczas którego wspominali swoje sp´dzone tu
dzieciƒstwo. Kiedy opowiedzia∏ nam te historie, uÊwiadomiliÊmy sobie,
˝e Niemcy mówià z jednej strony o NASZYM mieÊcie, a z drugiej o historii, która nas tak wczeÊniej ciekawi∏a. ZdaliÊmy sobie spraw´, ˝e
jest to ostatni moment, ˝eby utrwaliç te opowieÊci, ˝e ludzie ci powoli
odchodzà. Do nas, jak sami mówià, wracajà ju˝ tylko po wspomnienia,
których tak naprawd´ nie majà komu przekazaç. Ich dzieci i wnuki nie
interesujà si´ historià dawnego, niemieckiego miasta Landsberg. Wi´kszoÊç z nich nie chce tu nawet przyje˝d˝aç”14. Ci ludzie sà w pewnym
sensie ˝ywymi duchami przesz∏oÊci tego miasta, sà upiorami naszej
historii, marami niedajàcymi spokojnie gnuÊnieç w oparach mitu o odzyskaniu tego, co nigdy nie by∏o utracone.
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Historie mówione
Wywiady ze starszymi ludêmi, którzy wspominajà swà m∏odoÊç, pozwalajà przywo∏aç jednà z nowszych dziedzin historii, jakà jest „historia
mówiona” (oralna, in. literatura Êwiadectwa), która nie opiera si´ na pisemnych Êwiadectwach, ale na wspomnieniach pozyskanych w trakcie
ustnego wywiadu15. Historia mówiona (oral history) zacz´∏a si´ rozwijaç ju˝ w latach trzydziestych XX wieku w zwiàzku z badaniami ludów
afrykaƒskich, w du˝ej mierze wówczas niepiÊmiennych. To w∏aÊnie
brak dokumentów pisanych zmusza∏ badaczy do poszukiwania innych
êróde∏ i wykorzystania tradycji ustnej. Podstawy metodologiczne dla historii mówionej stworzy∏ Jan Vansina w pracy De la tradition orale. Essai de méthode historique16 z 1961 roku. Oral history zacz´∏a si´ coraz
bardziej instytucjonalizowaç, przekszta∏cajàc si´ w dyscyplin´ akademickà, a jej przedmiotem zainteresowania przesta∏a byç wy∏àcznie historia ludów niepiÊmiennych, ale tak˝e tradycja przekazywana ustnie
w spo∏eczeƒstwach europejskich i amerykaƒskim17.
Do metody historii mówionej si´gajà cz´sto badacze najnowszej historii: II wojny Êwiatowej, Zag∏ady18, przesiedleƒ czy wolnoÊciowych
zrywów. Relacje oral history sà jednak wcià˝ jeszcze traktowane przez
bardziej tradycyjnych historyków jako dodatkowe, uzupe∏niajàce, podrz´dne wobec pisanych, rodzaje êróde∏ historycznych19. Metoda ta polega na zapisywaniu wspomnieƒ, opowieÊci, które istniejà jedynie w formie ustnej. Najcz´Êciej sà to wspomnienia ludzi starszych nagrywane
czy te˝ spisywane ze ÊwiadomoÊcià, ˝e jest to — byç mo˝e — ostatni
moment, ostatnia szansa, ˝eby dowiedzieç si´ czegoÊ ciekawego o nieodleg∏ej przesz∏oÊci, ale tak˝e po to, by poznaç w∏asne historyczne zaplecze (co pozornie jest banalne i wydaje si´ nieprzystajàce do modelu
historii ujmowanej w podr´cznikach, a w rzeczywistoÊci — wa˝ne
i niepowtarzalne).
Teraz na powrót zaczynamy doceniaç wartoÊç doÊwiadczenia (praktyki). Ju˝ bez skr´powania i oporów kwestionujemy nieomylnoÊç i prymat rozumu (teorii). DoÊwiadczenie, snucie opowieÊci, bliskoÊç w kontakcie ze s∏uchaczem, podejmowanie prób zrozumienia innego Êwiata
mogà byç jednà z metod historii, którà Ewa Domaƒska okreÊla ju˝ nie
jako histori´ alternatywnà, ale jako niekonwencjonalnà20. W historii
niekonwencjonalnej nacisk po∏o˝ony jest na szczeroÊç jako wartoÊç,
która jest pojmowana jako kategoria filozoficzna czy zasada metodolo314

giczna, co „idzie w parze z odrodzeniem zainteresowania uczuciami
i emocjami, empatià, subiektywnoÊcià, doÊwiadczeniem i pami´cià”21.
Znaczenie empatii w historiografii akcentuje Dominick LaCapra, wskazujàc, ˝e powinna byç ona rozumiana jako próba ponownego uchwycenia zdezintegrowanego, afektywnego wymiaru cudzego doÊwiadczenia,
ale nie mo˝na jej myliç z uto˝samieniem. Powinien jej towarzyszyç
szacunek dla drugiej osoby oraz ÊwiadomoÊç, ˝e jej doÊwiadczenie nie
jest naszym w∏asnym22.
W przypadku wspomnieƒ badanych w historii mówionej nie tyle
chodzi o to, jak by∏o „naprawd´”, ale raczej o to, co i w jaki sposób
jest przez rozmówców pami´tane, jak to pami´tajà i jaki sens przypisujà przywo∏ywanym wydarzeniom. Pami´tanie jest bowiem procesem rekonstruktywnym, „za punkt odniesienia przyjmuje niezmiennie teraêniejszoÊç, a tym samym prowadzi niechybnie do przesuni´cia, deformacji, zniekszta∏cenia, przewartoÊciowania, odnowienia pami´tanych treÊci w chwili ich odtworzenia”23. Ponadto wywiad jest te˝ rodzajem odpowiedzi rozmówcy na jego potrzeb´ nadania sensu w∏asnym doÊwiadczeniom. Dlatego, jak podkreÊla Piotr Filipkowski, „analizujàc wywiady
oral history, powinniÊmy pytaç nie tylko o opowiedziane zdarzenia, ale
tak˝e, mo˝e przede wszystkim o to, kto mówi, co mówi, do kogo, w jakim celu, w jakich okolicznoÊciach”24.
Tradycyjni historycy majà wiele wàtpliwoÊci, co do tej metody,
przede wszystkim dlatego, ˝e opowiadane historie sà zwykle przesiàkni´te emocjami. Co wi´cej, anga˝ujà równie˝ samego badacza/badaczk´, nie pozwalajàc mu/jej pozostaç oboj´tnym. Osoba, która przeprowadza wywiad, odgrywa bardzo istotnà rol´, wp∏ywajàc na kszta∏t opowieÊci. Nie chodzi tylko o pytania, które zostajà postawione, chodzi
równie˝ o nastawienie osoby przeprowadzajàcej wywiad — czy jest
oboj´tne czy ˝yczliwe, wÊcibskie czy dyskretne. Znaczenie ma równie˝
to, czy osoba przeprowadzajàca wywiad jest tej samej narodowoÊci, tej
samej p∏ci, tego samego wieku, wtedy wspólna identyfikacja pozwala
na wi´kszà poufa∏oÊç, szczeroÊç. W zale˝noÊci te˝ od ró˝nych konfiguracji — kto komu opowiada swojà histori´, pewne jej aspekty ulegajà wyolbrzymieniu, inne zatarciu czy ukryciu. Ka˝da i ka˝dy z nas w zale˝noÊci od naszego ukszta∏towania psychologicznego ma tak˝e tendencj´
do specyficznego kreowania siebie. A wi´c na kszta∏t danych historii
wp∏ywajà te˝ aspekty charakterologiczne rozmówców. Tych wszystkich
czynników, które majà wp∏yw na kszta∏t opowieÊci, jest bardzo wiele,
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oczywiÊcie podwa˝ajà one wiar´ w to, ˝e przez wys∏uchanie prywatnych historii mo˝emy dotrzeç do tzw. historycznej prawdy w znaczeniu
obiektywnym. Tutaj wy∏aniajà si´ raczej historie subiektywne.

Fabularyzacja wspomnieƒ
Istniejà pewne mechanizmy zwiàzane z przywo∏ywaniem i ponownym
prze˝ywaniem zdarzeƒ z przesz∏oÊci. To mi´dzy innymi subiektywizacja
wspomnieƒ, wybiórczoÊç okreÊlonych faktów i pomijanie innych, tak˝e
pewna kreacja siebie25, a tak˝e fabularyzacja. „Nadajàc form´ wspomnieniom autobiograficznym, ludzie kierujà si´ obowiàzujàcymi wzorcami narracji, które (…) na poziomie indywidualnym dzia∏ajà poprzez
schematy specyficzne dla danej kultury”26. Pami´ç autobiograficzna
jest dynamiczna, przywo∏ujàc dawne wydarzenia, konstruuje je na nowo i nadaje im znaczenia. Minione wydarzenia zostajà zaktualizowane
wed∏ug nabytej póêniej wiedzy oraz wzorców interpretacyjnych. Pami´ç
nie tyle wi´c o˝ywia przesz∏e doÊwiadczenia, ile rekonstruuje je wed∏ug aktualnych warunków oraz potrzeb27. Ponadto badacze pami´ci autobiograficznej zwracajà uwag´, ˝e w naszej wyobraêni „prawda” miesza si´ z „fikcjà”. Sidra DeKoven Ezrahi, w artykule na temat przedstawiania Zag∏ady w sztuce, podkreÊla, ˝e granice pomi´dzy takimi okreÊleniami jak „fakt historyczny” i „fikcja”, „wspomnienie” i „wytwór
wyobraêni” sà nieostre, bowiem te obszary na siebie nachodzà i wzajemnie oddzia∏ywajà. Badaczka — piszàc o wspomnieniach, autobiografiach, których autorzy próbujà radziç sobie z traumà Zag∏ady — wskazuje, ˝e niemal zawsze zawierajà one elementy fikcjonalnoÊci, nawet jeÊli cechuje je dba∏oÊç o faktograficznà dok∏adnoÊç. I tak: „okazuje si´,
˝e materia historyczna zostaje przetopiona w tyglu wyobraêni niemal
równolegle do samych wydarzeƒ”28. Autorka wskazuje te˝ na istotnà
relacj´ mi´dzy historià a wyobraênià: „Konstruujàc przysz∏oÊç pami´ci,
nie mo˝na nigdy do koƒca spe∏niaç wymagaƒ imperatywu historycznego: historia to dokonany czyn, który wcià˝ stanowi po˝ywk´ dla wyobraêni”29. Podobnie pisze Barbara Szacka: „przywo∏ujàc wspomnienia,
cz∏owiek nie zdaje sobie sprawy, czy to, co pami´ta, jest obrazem tego,
czego sam doÊwiadczy∏, czy tego, o czym marzy∏, czy te˝ tego, o czym
dowiedzia∏ si´ od innych”30. Zdarza si´ nawet, ˝e ludzie sà przekonani,
˝e prze˝yli coÊ, co zdarzy∏o si´ nie im, ale innym osobom.
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Jeszcze bardziej radykalnie ten problem przedstawia Harald Welzer31, badacz niemieckich wspomnieƒ dotyczàcych okresu II wojny
Êwiatowej. Wskazuje on na istnienie wzorców narracyjnych, b´dàcych
swoistymi ramami kulturowymi, w które wpisywane zostajà wspomnienia. Na przyk∏adzie przeanalizowanego przez siebie materia∏u
pokazuje on, ˝e recepcja wydarzenia, o którym si´ póêniej opowiada,
zale˝na jest najbardziej od wzorów medialnych, przede wszystkim filmów, ale wp∏ywajà na nià równie˝ toposy literackie, a nawet wzory
z bajek. „Chodzi wszak o wielokrotnie wypróbowane i skuteczne modele udanych historii, fascynujàcych i wciàgajàcych. Ich import sprawia, ˝e opowieÊci autobiograficzne stajà si´ ciekawe i trzymajà s∏uchaczy w napi´ciu”32. Te kulturowe ramy pozwalajà nadaç struktur´
wspomnieniom, które cz´sto majà charakter fragmentaryczny i mglisty, pozwalajà te˝ uspójniç wydarzenia i nadaç im znaczenie. Welzer
powiada, ˝e prze˝ycia i doÊwiadczenia samych Êwiadków wojennych
wydarzeƒ sà przes∏aniane przez filmy i obrazy, poznane dopiero po
wojnie, ich wspomnienia sà wi´c konstruowane, tym samym osobiste
narracje „stanowià cz´Êç intertekstualnej sieci spo∏ecznej, kulturowej
i historycznej”33. Pami´ç autobiograficzna jest wi´c konstruowana, si´ga
po zastane elementy rzeczywistoÊci, po wzory medialne, toposy, które
wydajà si´ „pasowaç” do w∏asnej przesz∏oÊci. Z drugiej strony w pami´ci pojawiajà si´ te˝ pomini´cia, wyparcia, tzw. bia∏e plamy, jest
ona bowiem z gruntu wybiórcza34. Ze ÊwiadomoÊci wypierane jest to,
co niewygodne, dawna historia bywa wybielana, usprawiedliwia si´
czyny ambiwalentne, co równie˝ ujawnia si´ w przypadku badaƒ nad
niemieckà pami´cià okresu II wojny Êwiatowej, co wydaje si´ szczególnie istotne w kontekÊcie tematu tego rozdzia∏u. Wspomniany ju˝ Harald Welzer wraz z Sabine Moller i Karoline Tschuggnall przeprowadzili ponad 180 wywiadów, w tym: 40 rodzinnych i 142 indywidualne,
stawiajàc sobie za cel zbadanie, jakie elementy prze˝yç z II wojny
Êwiatowej sà przekazywane przez starsze pokolenia m∏odszym, jak nast´puje ta komunikacja, w jaki sposób te treÊci ewoluujà, a tak˝e, jak
treÊci te przenikajà si´ z komunikatami medialnymi35. Ksià˝k´, w której przedstawiajà wyniki swoich badaƒ zatytu∏owali Dziadek nie by∏
nazistà, co oddaje problem przedstawiony przez badaczy, ˝e przesz∏oÊç
II wojny Êwiatowej we wspomnieniach rodzinnych Niemców ulega wybieleniu, przemilczane zostajà wydarzenia niechlubne, wyolbrzymiane
zaÊ takie elementy, jak opór czy pomoc ˚ydom (która niekiedy zresztà
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w tych wspomnieniach przedstawia si´ doÊç wàtpliwie), nieproblematyzowane jest równie˝ samo funkcjonowanie zbrodniczego systemu III
Rzeszy. Wed∏ug tych badaczy niemieckiej pami´ci we wspomnieniach
z czasów II wojny Êwiatowej pojawiajà si´ sta∏e toposy, jak np. „z∏ego
Rosjanina”, „dobrego Amerykanina”, „bogatego ˚yda”, pojawiajà si´
te˝ okreÊlone wzorce interpretacyjne, na przyk∏ad w wypowiedziach,
które zapa∏ do m∏odzie˝owych organizacji politycznych t∏umaczà „naturalnymi” przymiotami m∏odego cz∏owieka, jak naiwnoÊç, m∏odzieƒczy
entuzjazm, brak doÊwiadczenia36. Wskazuj´ na te toposy oraz wzorce
interpretacyjne, gdy˝ sà one istotne tak˝e w kontekÊcie wspomnieƒ
opowiadanych przez protagonistów Wspomnieƒ z miasta L. Tutaj jednak dostrzec mo˝na jeszcze inne toposy: niewinnego dzieciƒstwa, doznanych krzywd, zburzenia uporzàdkowanego Êwiata i wygnania (rajem utraconym jest tutaj zarówno miasto Landsberg, jak i samo dzieciƒstwo).

Wspomnienia
Jaka historia wy∏ania si´ z przedstawionych w filmie wspomnieƒ?
Pierwsze sekwencje przywo∏ujà swoiste prywatne miejsca pami´ci.
Herbert Schimmer opowiada o alei czereÊniowej, gdzie dzieciaki chodzi∏y kraÊç czereÊnie: „Kiedy jà widz´, przypomina mi si´ moje dzieciƒstwo”. Gisela Opitz wspomina miejsce swojego zamieszkania, plebani´, gdy˝ by∏a córkà pastora, opowiada o wielkim ogrodzie, podwórzu oraz gnieêdzie bocianim, które znajdowa∏o si´ na jednej ze stodó∏,
oraz o opowieÊciach, ˝e nowe dziecko zosta∏o przyniesione przez bociana.
Brigitte Brandenburg wspomina wóz drabiniasty z sianem, na który
wchodzi∏a wraz z innymi dzieçmi i który by∏ dla nich niczym raj. Inni
opowiadajà o kàpielisku nad Jeziorem B∏otnym, gdzie znajdowa∏a si´
wie˝a do skoków. Dzieciaki, pozujàce do fotografii na tej wie˝y, sà radosne i uÊmiechni´te. Mówià, ˝e woda by∏a ich ˝ywio∏em, a g∏ównym
hobby by∏y sporty wodne. Zimà kàpano si´ w ∏aêni. Przez miasto przep∏ywa rzeka, latem ch∏opcy p∏ywali pomi´dzy barkami, a gdy przychodzi∏y mrozy, dzieci próbowa∏y przechodziç na drugà stron´ rzeki po
lodzie. Uda∏o si´ to jednej odwa˝nej dziewczynce, tej, która zdoby∏a te˝
p∏ywackà odznak´ podwójnej korony (to historia Christy Greuling). By∏
tu równie˝ park, jak w ka˝dym mieÊcie, który szczególnie atrakcyjny
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by∏ na wiosn´, gdy gra∏y Êwierszcze. Dzieciaki biega∏y wÊród drzew,
co z∏oÊci∏o stró˝a, który próbowa∏ je goniç, ale by∏ inwalidà, weteranem
wojennym z I wojny Êwiatowej. Zimà przychodzono tu na sanki. Inni
jeêdzili na sankach przy domu dró˝nika, czego on bardzo nie lubi∏
i próbowa∏ im na ró˝ne sposoby przeszkodziç. ˚ycie w niewielkim mieÊcie L. up∏ywa∏o spokojnie, nie liczàc dzieci´cych wybryków. Dzieci,
bawiàce si´ w Indian, przywiàza∏y do drzewa aptekarza, o czym mówi
Christine Reinecke. Christa Greuling wspomina z kolei, ˝e ze wzgl´du
na to, i˝ nie lubi∏a w szkole robótek r´cznych, czyta∏a innym dzieciom
ksià˝ki. W jednej z nich by∏a historia o walerianie i kotach, które urzàdzajà po niej „koncerty”. Dzieci wykorzysta∏y t´ histori´, aby pogn´biç
gderliwà babci´ jednej z dziewczynek, której nikt nie lubi∏, i w efekcie
pod jej okno zesz∏y si´ koty z ca∏ej okolicy przeraêliwie miauczàc.
Ale to beztroskie dzieciƒstwo skoƒczy∏o si´, gdy nasta∏a wojna. Tutaj
wspomnienia dawnych landsberczyków zaczynajà ró˝niç si´ od siebie.
Herbert Schimmer opowiada, jak chodzili z dzieçmi obserwowaç çwiczàcych ˝o∏nierzy, którzy przechodzili przez Santoczno i przygotowywali

Ilustracja 38. Fotografia archiwalna wykorzystana w filmie Wspomnienia z miasta L. / Erinnerungen aus der Stadt L., 2004, re˝. Monika Kowalska, Grzegorz
Kowalski, Zbigniew Sejwa, dzi´ki uprzejmoÊci Twórców filmu.
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si´ do wojny z Polskà. Christine Reinecke mówi, ˝e pi´kne dzieciƒstwo
skoƒczy∏o si´ 1.09.1939 roku, ale jako dzieci nie potrafili pojàç, o co
chodzi („Wojna z Polskà?!”). Jeszcze inni poczàtków wojny niemal nie
zauwa˝yli. Inaczej by∏o z Giselà Opitz, której ojciec zosta∏ wcielony do
wojska i matka musia∏a przejàç cz´Êç jego obowiàzków jako pastora.
Odczytywa∏a w koÊciele coraz wi´cej nekrologów. Córka pastora opowiada równie˝, jak dotkliwy by∏ dla niej zakaz jej rodziców uczestniczenia
w spotkaniach Hitlerjugend: „By∏yÊmy wyrzutkami — mówi — a dzieci
nie lubià byç wyrzutkami”. Inna kobieta opowiada, jak du˝o satysfakcji
sprawia∏a jej przynale˝noÊç do tej organizacji, jeêdzi∏a na obozy sportowe,
by∏a dumna ze zwyci´stw („By∏a to wielka frajda”). Wkrótce rzeczywistoÊç staje si´ coraz bardziej niepokojàca. Gisela posz∏a wraz z innymi
dziewczynkami zobaczyç obóz jeniecki dla Polaków. T∏umaczy to dzieci´cà ciekawoÊcià i tym, ˝e nigdy nie widzia∏y po pierwsze Polaków, po
drugie jeƒców, a po trzecie ludzi zamkni´tych za p∏otem. Pozwoli∏a pograç jednemu z nich na swojej harmonijce (póêniej ˝a∏owa∏a, ˝e mu jej
nie zostawi∏a). Christa Greuling, córka piekarza, opowiada, jak mimo
nakazu matki, by posz∏a do swojego pokoju, zosta∏a na dole i zobaczy∏a
ludzi z gwiazdami Dawida, którym matka dawa∏a chleb („mama w tajemnicy przed wszystkimi pozwala∏a ˚ydom przetrwaç”). KtoÊ jednak
zauwa˝a: „W Landsbergu wojna nas w∏aÊciwie omija∏a”. Dzieci chodzi∏y
do parku oglàdaç przelatujàce bombowce. W 1944 roku zbierali przedmioty na tzw. pomoc zimowà dla ˝o∏nierzy niemieckich na rosyjskim
froncie (mena˝ki, ubrania). Ju˝ w 1944 roku pojawi∏y si´ pierwsze fale
uciekinierów z Prus Wschodnich. Niektórzy od listopada tego roku pe∏nili s∏u˝b´ na dworcu kolejowym, pomagajàc uciekinierom. Jedna z kobiet mówi, jak w jej r´kach znalaz∏o si´ zamarzni´te niemowl´, którego
rodzice nie mogli pochowaç. Inna opowiada, ˝e chcia∏a pomóc pewnej
kobiecie z pociàgu przenieÊç jej walizk´, jednak ta kobieta bardzo si´
denerwowa∏a, w koƒcu walizka otworzy∏a si´, a w niej by∏o dwoje martwych niemowlàt. B´dàc jeszcze dzieçmi, niektórzy z nich otarli si´ ju˝
o Êmierç. Hans-Juergen Reso opowiada, jak tu˝ przed wkroczeniem
Armii Czerwonej na strychu jednej z kamienic powiesi∏o si´ 20 osób,
trzeba je by∏o Êciàgnàç i zawieÊç na cmentarz. Wszyscy byli przera˝eni
faktem, ˝e nied∏ugo do ich miasta wkroczà Rosjanie. Do jednej z protagonistek (Brigitte Brandenburg) przyczo∏ga∏ si´ ranny ˝o∏nierz b∏agajàc,
by zawieêç go na ostatni pociàg dla uciekinierów, uda∏o si´ mu pomóc
wk∏adajàc go na sanie. A potem skoƒczy∏o si´ ich dzieciƒstwo (jak mówi
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Reso), tak jak skoƒczy∏o si´ miasto L. 30.01.1945 roku. Matka obudzi∏a
Gisel´ Opitz mówiàc: „Musisz wstaç, spójrz za okno”, a tam stali ju˝
˝o∏nierze rosyjscy, póêniej weszli do domu krzyczàc „Uri, Uri!”, niemal
zastrzelili jej ojca i zaj´li ich dom. Christine Reinecke wspomina z kolei, ˝e Rosjanie wpadli na g∏ówny plac miasta, kr´càc wko∏o swoimi
szablami. W tym czasie ktoÊ s∏yszy, jak Hitler w radiu mówi, aby nie
poddawaç si´, ˝e jeszcze wojna nie jest przegrana. Brandenburg
i Greuling opowiadajà ju˝ o ucieczce, gdy˝ wraz ze swymi rodzinami
opuÊci∏y Landsberg 30.01.1945 roku. Szczególnie bolesne wspomnienia
ma Christa Greuling, której ojciec zosta∏ w mieÊcie, bo jak mówi∏, sà tu
ludzie, dla których trzeba piec chleb. Gdy wróci∏a si´ po coÊ do domu,
widzia∏a, jak ojciec szykowa∏ sobie pistolet, wtedy widzia∏a go po raz
ostatni. Ci, którzy pozostali, bali si´ Rosjan. Reinecke opowiada, ˝e gdy
s∏yszeli pukanie do drzwi, matka kaza∏a jej si´ chowaç, wi´c wychodzi∏a na dach. Gisela Opitz mówi, ˝e mieszkali w jednej izbie w szesnaÊcie
osób, ka˝dego wieczora przychodzili Rosjanie — po kobiety. Christine
pracowa∏a w rosyjskim lazarecie, opowiada o „zamarzni´tej górze ludzkich koƒczyn” po amputacji, którà widzia∏a na dziedziƒcu („poniewiera∏y si´ nogi”). Póêniej zosta∏a wywieziona do innej kwatery i zmuszona
do pracy w polu, a konkretnie do sadzenia ziemniaków. „To by∏o jeszcze
w porzàdku” — mówi, ale wieczorem przychodzili po kobiety Rosjanie.
Postanowi∏a wi´c uciec, za∏atwiajàc sobie zwolnienie przez z∏amanie r´ki. Spad∏a z wo∏u, ale r´ki nie z∏ama∏a, mimo to rosyjska lekarka wypisa∏a jej zwolnienie. Wróci∏a do domu i wyglàda∏a przera˝ajàco („ju˝ nie
jak dziecko”). Od maja by∏o ju˝ wiadomo, ˝e tu b´dzie Polska. „To by∏o
dla nas coÊ przera˝ajàcego” — mówi Gisela Opitz. Zacz´li pojawiaç si´
polscy przesiedleƒcy. Do domu Christine Reinecke przysz∏a polska policja krzyczàc „Wynocha”. Nie dali im czasu na zabranie czegokolwiek.
Okaza∏o si´, ˝e wyp´dzili ich na zawsze. Szli piechotà przez Frankfurt
nad Odrà do Berlina. Jej brat p∏aka∏: „jesteÊmy teraz tacy biedni. Nie
mamy nawet puchowej ko∏derki”. Schimmer, którego rodzinie dano czas
na spakowanie, wspomina moment, gdy zobaczy∏ ∏zy swojej matki,
a tak˝e, jak zgin´∏a im jedna z walizek. To, co im zosta∏o, to wspomnienia…
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To, co niewypowiedziane
Jednak nie o wszystkim mówià starsi Niemcy, wspominajàc swoje
dzieciƒstwo i m∏odoÊç. Niektórych rzeczy mo˝emy si´ tylko domyÊlaç.
Tak dzieje si´, gdy kobiety wspominajà to, co dzia∏o si´ z m∏odymi kobietami, cz´sto jeszcze dziewczynkami, kiedy rezydujàcy Rosjanie
„przychodzili po kobiety”. Po wypowiedzeniu tych s∏ów nast´puje
chwila milczenia. W tym przypadku traumatyczne doÊwiadczenie
(p)omijane jest w ich relacjach, jest nie-do-powiedziane (nie-do-o-powiedzenia).
Jak pisze Piotr Filipkowski o zbieraniu wspomnieƒ Êwiadków wojny,
takie (p)omini´cia sà doÊç cz´stym zjawiskiem. Dotyczà doÊwiadczeƒ,
które wcale nie ulotni∏y si´ z pami´ci, ale wydajà si´ zbyt bolesnym
cierniem, którego lepiej nie dotykaç. Odmowa mówienia jest wi´c cz´sto próbà zabezpieczenia przed dalszym pog∏´bianiem traumy. Ale przecie˝ jest to zabezpieczenie niewystarczajàce, dlatego tak wa˝ne sà empatia i wsparcie ze strony osób przeprowadzajàcych wywiad37. Dlatego
te˝ we wszelkich rodzajach wspomnieƒ zwraca si´ uwag´ nie tylko na
to, co powiedziane, ale równie˝ na to, co przemilczane. „Cisza, przerwa
w narracji spowodowana niemo˝noÊcià mówienia, wypowiedzenia, wys∏owienia pami´ci i towarzyszàcych emocji nie jest przerwà w komunikacji. Przeciwnie, jest istotnym, pe∏nym znaczeƒ komunikatem”38.
W filmie opowiadajàce kobiety spuszczajà wzrok, zawieszajà g∏os,
urywajà w pó∏ zdania, nie mówià o krzywdach, których doÊwiadczy∏y.
W∏aÊciwie, jakby nic si´ nie sta∏o. Kinga Dunin w ksià˝ce o przedstawieniach najnowszej historii w literaturze przywo∏uje fragment powieÊci
Cezarego K. K´dera dotyczàcy podobnej historii39. OpowieÊç mówi
o dwóch Niemkach, matce i córce, które dosta∏y dwie godziny na wyprowadzenie si´, póêniej czeka∏y na odjazd transportu, popychane i poszturchiwane, wyzywane od „niemieckich zdzir”. W przeludnionym pociàgu
pojawiajà si´ bandyci (nie ma znaczenia, czy sà to Polacy, czy Rosjanie),
którzy kradnà i gwa∏cà. Dunin zwraca uwag´, ˝e nie przedstawiony jest
w tym opowiadaniu ˝aden szerszy kontekst, brakuje te˝ dramatyzmu:
„Po prostu kobieta, uderzenie w twarz, gwa∏t, zerwanie z szyi krzy˝yka
— nic wi´cej”40. Autorka zauwa˝a, ˝e brak w tej powieÊci autentyzmu,
jest to narracja z oddalenia, a nie z g∏´bi w∏asnych prze˝yç. Ale porównujàc t´ opowieÊç z narracjà we Wspomnieniach z miasta L., mo˝na zauwa˝yç, ˝e historie ludzkich dramatów mogà byç wcià˝ zbyt bolesne, by
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o nich mówiç. Ukazane tu Niemki nie chcà opowiadaç, co si´ dzia∏o, gdy
„Rosjanie przychodzili po kobiety”, brakuje wi´c mo˝liwoÊci mówienia
z g∏´bi w∏asnych prze˝yç. Trauma, wstyd i strach zamykajà usta, mo˝na
si´ tylko domyÊlaç ukrytego za tym milczeniem koszmaru.
Problem gwa∏tów, niewypowiedzianych w filmie, ale sugerowanych,
ujawnia, istotnà tu, perspektyw´ kobiecà. Kobiety, zresztà tak jak dzieci, pozostawa∏y wobec historii nieme. Dopiero rozwój Nowej Historii,
a tak˝e zwrot w stron´ historii prywatnoÊci przyniós∏ mo˝liwoÊç opowiadania o tym, co do tej pory by∏o wykluczone41. Ponadto pojawi∏a si´
kwestia tego, co by∏o przemilczane niemal we wszystkich historiach
wojennych, a mianowicie wojennych gwa∏tów. Wspomnienie o nich nie
le˝a∏o zw∏aszcza w interesie historii zwyci´zców (tu: ˝o∏nierzy radzieckich), nie pasujàc do wykreowanego ich wizerunku jako „bohaterów”
czy „wyzwolicieli” (choç w jakimÊ sensie to zjawisko zwiàzaç mo˝na
z mitem „zdobywców”, którym nale˝y si´ wszystko; „oswobodzicieli”,
którym nale˝y si´ zadoÊçuczynienie, „wygranych”, którzy muszà pokonaç i pokalaç wroga). Ponadto, jak w przypadku ka˝dej przemocy seksualnej, gwa∏ty okrywajà wstydem nie tyle sprawc´, ile ofiar´. Mo˝e
dlatego starsze Niemki wyst´pujàce we Wspomnieniach wstydzà si´ tego, co je spotka∏o, nie chcà o tym mówiç.
Podobna tematyka pojawi∏a si´ te˝ w zbiorze reporta˝y W∏odzimierza
Nowaka pt. Obwód g∏owy42, gdzie cz´Êç reporta˝y mówi o losach konkretnych Niemców, którzy mieszkali przed wojnà na dzisiejszych zachodnich
ziemiach polskich. Jeden z reporta˝y opowiada histori´ jednej nocy
w dawnym niemieckim miasteczku Wildenhagen (a dzisiejszym Lubinie).
„Noc w Wildenhagen” traktuje o wydarzeniach, które mia∏y miejsce
z 31.01.1945 na 1.02.1945 roku, kiedy na strychu jednego z domów powiesi∏o si´ kilkanaÊcie kobiet wraz z dzieçmi w obawie przed wejÊciem
Rosjan. Ta historia przywo∏ana jest we wspomnieniach Adelheid Nagel,
która jako ma∏a dziewczynka mia∏a zginàç wraz z innymi kobietami na
strychu, ale najpierw zerwa∏a si´ z haku, a potem, gdy jej matka ju˝ nie
˝y∏a, a ona sama zawiàza∏a sobie sznur na szyi, nie by∏a w stanie skoczyç, zaÊ na drugi dzieƒ zosta∏a odratowana i nakarmiona przez Rosjan.
Prace, które dotykajà tego problemu, choçby tak delikatnie, jak we
Wspomnieniach z miasta L., ukazujà, jak sfera w∏adzy i agresji przenika si´ ze sferà cielesnà i seksualnà, a zarazem, jak ∏atwo wpadamy
w pu∏apk´ dualistycznego myÊlenia: dobrzy zwyci´zcy kontra êli zwyci´˝eni; a tak˝e: agresorzy — ofiary. Jeszcze bardziej mo˝na t´ kwe323

sti´ zniuansowaç, kiedy zwróci si´ uwag´ na fakt, ˝e nawet Rosjanie
gwa∏ciciele nie zawsze sà postrzegani jako bestie, niekiedy pomagajà,
jak w przywo∏anych wspomnieniach Adelheid Nagel (jej pomogli, ale
innà dziewczyn´ zgwa∏cili) albo jak w opisie Anonimy (w∏. Marty Hillers), gdzie Rosjanie — gwa∏ciciele nie sà tu przedstawieni jedynie
jako z∏e bestie, ale majà równie˝ ludzkie oblicze. Niektórzy Rosjanie
jej pomagajà, inni uÊwiadamiajà autork´ na temat okrucieƒstw dokonanych przez niemieckich ˝o∏nierzy43. Generalnie jednak we wspomnieniach Niemców z czasów II wojny Êwiatowej utrwalony zosta∏
topos „z∏ego Rosjanina”, wi´kszoÊç wspomnieƒ traktuje o gwa∏tach,
grabie˝ach, zemÊcie i mordach44. W przypadku wspomnieƒ Christine
Reinecke i Giseli Opitz pojawia si´ topos Rosjanina-barbarzyƒcy (wbiegajàcego z karabinem i krzyczàcego „Uri, Uri” albo wymachujàcego
szablà). Z drugiej strony, co mo˝e wydaç si´ dziwne, nie pojawia si´
w ich opisie wartoÊciowanie. Mówià jedynie o strachu przed Rosjanami, to zresztà ten strach móg∏ byç powodem opisanych tu, zbiorowych
samobójstw, co wskazywa∏oby raczej na zbiorowà psychoz´, mo˝liwe,
˝e wynikajàcà ze strachu przed zemstà.
Wspomnia∏am o perspektywie kobiecej. Wed∏ug Welzera, Moller
i Tschuggnall, kobiety inaczej opowiadajà swoje historie zwiàzane
z wojnà, zw∏aszcza w rozmowach rodzinnych. W ich wspomnieniach pojawiajà si´ sceny dramatyczne i niebezpieczne, ale raczej nie sà przedstawiane w konwencji przygodowej, tylko wià˝à si´ z trudnoÊciami
i zagro˝eniami podczas bombardowaƒ lub ucieczki. Kobiety zwykle
w tych opowieÊciach pozostajà bierne, aktywnie nie dzia∏ajà, najwy˝ej
jedynie reagujà45, co odpowiada kulturowym konstrukcjom kobiecoÊci,
które oczywiÊcie majà wp∏yw na poszczególne podmioty i ich widzenie
siebie. Tych konstatacji nie potwierdzajà jednak wspomnienia kobiet
z Landsbergu. Chocia˝ milczà one na temat gwa∏tów (w zasadzie nawet
nie mo˝emy byç pewni, czy ich osobiÊcie ten problem dotyczy), opowieÊci
dotyczàce innych aspektów wojny, ukazujà je jako aktywne uczestniczki
wydarzeƒ, które nie do koƒca pos∏uszne rodzicom, kierujà si´ przede
wszystkim ciekawoÊcià, przez co nieraz wpadajà w tarapaty. Ale mo˝liwe, ˝e ujawnia si´ tu bardziej perspektywa dziecka oraz cechy przypisywane dzieciom przez kultur´, chodzi mi´dzy innymi o przekonanie,
˝e dziecko kieruje si´ ciekawoÊcià, nie jest w stanie oceniç w∏aÊciwie
zagro˝enia, jest nieodpowiedzialne, naiwne, pociàga je przygoda. Bo te
opowieÊci, nawet mówiàce o zagro˝eniu, wpisywane sà w konwencje
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przygodowe. Gisela Opitz opowiada, ˝e w przededniu wkroczenia Rosjan do miasta, gdy stali ju˝ po drugiej stronie Warty, wi´kszoÊç mieszkaƒców uciek∏a, ci zaÊ, którzy pozostali, chowali si´ w domach. Nie by∏o
ju˝ nikogo na ulicach, ale ona by∏a daleko od domu w Gralewie, gdy˝
uda∏a si´ do Landsbergu sprawdziç, czy rodzinie brata jej ojca uda∏o si´
wyjechaç do Berlina. Musia∏a wracaç opustosza∏ymi ulicami Landsbergu, mia∏a na nogach narty biegowe i w wielkim p´dzie sun´∏a na nich
do domu, bojàc si´, ˝e napotka po drodze Rosjan. Mówi o atmosferze
horroru, o tym, ˝e by∏a zupe∏nie sama na ulicy, zrobi∏o si´ ciemno, s∏ysza∏a eksplozje, a niebo rozjaÊnia∏o si´ od wybuchów. Jej opowieÊç jest
niezwykle sugestywna, mo˝na mieç niemal wra˝enie, ˝e uciekamy
wraz z nià (co u∏atwia odpowiednio skonstruowana warstwa wizualna
— dobór zdj´ç ukazujàcych puste ulice miasta). Mo˝na jednak zastanawiaç si´, czy sugestywnoÊç tej opowieÊci nie wynika z wzorców medialnych, które przenikajà niemal do wszystkich wspomnieƒ z czasów
wojny. Jak ju˝ pisa∏am w odwo∏aniu do Welzera, obrazy i wzorce zaczerpni´te g∏ównie z filmów sà materia∏em budujàcym osobiste biografie46. W przypadku szaleƒczego biegu dziewczyny na nartach przez
opustosza∏e miasto takim wzorcem medialnym mogà byç chocia˝by filmy o Jamesie Bondzie. Perspektywa przygody oraz w∏asnej „sprawczoÊci” ujawnia si´ równie˝ w opowieÊci Christine Reinecke, gdy opowiada o tym, jak postanowi∏a uciec od Rosjan, wpadajàc na pomys∏, ˝e z∏amie sobie r´k´. W zasadzie ˝adna z tych kobiet nie przedstawia si´ jako
bierna, ich wspomnienia zdecydowanie nie wpisujà si´ w trajektorie
opowieÊci ofiar (mo˝e zresztà dlatego nie mówià o tym, co dzia∏o si´,
gdy Rosjanie przychodzili po kobiety?).

Pami´ç zwyci´zców i pami´ç zwyci´˝onych
Tego rodzaju wspomnienia, jak te opowiedziane w filmie, sà niewygodne dla naszej, oficjalnej pami´ci, a mo˝e nawet jest to rodzaj wspomnieƒ, których byç nie powinno, które burzà nasz obraz Polaków jako
ofiar oraz obraz „z∏ych Niemców”. Tutaj starsi ludzie opowiadajà
o swoich przygodach, zabawach, zainteresowaniach, gdy byli jeszcze
dzieçmi, a wi´c o rzeczach neutralnych, które pozwalajà wzbudziç nasze zainteresowanie i sympati´, ale mówià te˝ o z∏ych rzeczach, które
je spotka∏y wraz z zaj´ciem Landsbergu przez Rosjan oraz póêniejszy325

mi wyp´dzeniami. Mimo ˝e protagoniÊci filmu nie majà do nikogo ˝alu,
wspominajà jednak równie˝ swà krzywd´, którà doznali od Rosjan
i Polaków, i to czyni te opowieÊci ambiwalentnymi, problematycznymi
dla naszej oficjalnej pami´ci. Postawiç mo˝na pytanie, czy chcemy
w ogóle wiedzieç o krzywdach innych, czy jesteÊmy w stanie uznaç
inne (w tym niemieckie!) ofiary historii. Bo przecie˝, czy dzieci mog∏y
byç winne temu, ˝e urodzi∏y si´ po stronie agresorów? Twórcy filmu
konstatujà: „Kiedy realizowaliÊmy film, godzinami ws∏uchiwaliÊmy si´
w te historie. Bohaterowie stawali si´ nam coraz bli˝si, odkryliÊmy banalnà prawd´, ˝e wojna jest z∏em samym w sobie, dla wszystkich, bez
wzgl´du na to, po której stronie si´ jest, a zw∏aszcza dla dzieci”47.
Mo˝na powiedzieç, ˝e by∏ to pierwszy krok do zbli˝enia pami´ci zwyci´zców i pami´ci zwyci´˝onych.
Film uderza w oficjalnà wersj´ historii, t´ odziedziczonà jeszcze po
czasach PRL-u. Historia uprawiana by∏a w sposób mitotwórczy tak,
aby oficjalna wersja wydarzeƒ odpowiada∏a oficjalnej ideologii, manipulowano pami´cià, usuwano fakty niepasujàce do wersji oficjalnej
— wszystko po to, by wytworzyç okreÊlony model pami´ci oficjalnej.
Tworzenie tej ostatniej nieuchronnie wià˝e si´ z kontrolowaniem
pami´ci w∏asnej spo∏ecznoÊci. Problem ten opisa∏a Mary Douglas,
wskazujàc, ˝e ka˝da instytucja (np. paƒstwo), która ma utrzymaç swój
kszta∏t, wymaga kontrolowania pami´ci swych cz∏onków. I dlatego próbuje si´ sprawiç, by cz∏onkowie narodu „zapominali o wydarzeniach
niezgodnych z w∏asnym szlachetnym wizerunkiem i ka˝e im pami´taç
o tych tylko, które wspierajà ten samopotwierdzajàcy si´ wizerunek”48. Tworzenie pami´ci zbiorowej wià˝e si´ wi´c z wytwarzaniem
obszarów „bia∏ych plam”, tak jak pami´ç jest nieroz∏àcznie zwiàzana
z zapomnieniem. Pisze o tym równie˝ Aleida Assmann, podkreÊlajàc,
˝e „pami´ç zbiorowa jest zawsze pami´cià instrumentalizowanà politycznie”49. W modelu historii i pami´ci oficjalnej w czasach PRL-u nie
by∏o miejsca na niemieckà histori´ tzw. „ziem odzyskanych”, na histori´ ich wczeÊniejszych mieszkaƒców.
W przypadku Gorzowa, tak jak w przypadku przywo∏anego w rozdziale o sztuce Jakubowicza Wroc∏awia, mo˝emy mówiç o micie „ziem
odzyskanych”. Z badaƒ przeprowadzonych przez Barbar´ Szackà, a dotyczàcych wiedzy historycznej nabywanej w szko∏ach w okresie PRL-u,
wynika, ˝e ten mit polega∏ na utwierdzaniu w przekonaniu, ˝e zachodnie
ziemie by∏y odwiecznie polskie, piastowskie. Na przyk∏ad Odra przedsta326

wiana by∏a w podr´cznikach jako granica stara, piastowska, by∏a znakiem powrotu Polski na jej odwieczne ziemie50. Podobnie przedstawiane
by∏y takie miasta jak Gdaƒsk, Szczecin i Wroc∏aw, jako odwiecznie zwiàzane z Polskà. „Gdaƒsk: »jest najstarszym miastem portowym. Przez
wieki istnia∏ tu g∏ówny port Rzeczpospolitej«. Szczecin: »To stare miasto
s∏owiaƒskie. Siedziba ksià˝àt pomorskich. Mimo wielu wieków niemieckiego panowania, do dzisiaj przetrwa∏y [w nim] zabytki przesz∏oÊci«”.
Tak˝e w przypadku Wroc∏awia wskazywano na odwieczne zwiàzki miasta z Polskà. Jak powiada Szacka: „W ten sposób wyznaczony aktualnymi granicami obszar paƒstwa polskiego podlega przekszta∏ceniu w naszà
odwiecznà ziemi´, w terytorium naszej grupy narodowej”51.
Warto zastanowiç si´, na ile ten mit „ziem odzyskanych” nadal cià˝y
na naszej ÊwiadomoÊci? Czy jest tylko spuÊciznà po PRL-owskiej wersji
historii czy te˝ wcià˝ oddzia∏uje na naszà wyobraêni´, powodujàc niepami´ç o poprzednich mieszkaƒcach tych terenów? Czy nie jest tak, ˝e
dalej ulegamy tej zmitologizowanej wersji historii, w której jedne fakty
ulegajà przeinaczeniu, inne idealizacji, a jeszcze inne zostajà wykreÊlone jako nieprzystajàce do oficjalnej wersji wydarzeƒ. Gdy pojawiajà
si´ próby wprowadzenia tych niewygodnych faktów do oficjalnej wersji historii, toczà si´ swego rodzaju wojny o pami´ç i jej kszta∏t.
Na zapomnienie skazana zostaje najcz´Êciej pami´ç zwyci´˝onych.
Jest ona nie do pogodzenia z pami´cià zwyci´zców, o czym pisze
Krzysztof Pomian w ksià˝ce Historia. Nauka wobec pami´ci 52. Obie
utrwalajà si´, przechodzà z pokolenia na pokolenie, przeciwstawiajà
si´ sobie i utrzymujà mi´dzy swymi nosicielami stan wrogoÊci lub
wr´cz nienawiÊci. W tym uj´ciu pami´ç jest noÊnikiem konfliktu. Jak
pisze Paul Ricoeur: „To, co dla jednych oznacza chwa∏´, dla innych poni˝enie. Âwi´towaniu po jednej stronie odpowiada z∏orzeczenie po drugiej. W ten sposób w archiwach pami´ci zbiorowej gromadzà si´ symboliczne zranienia domagajàce si´ wyleczenia”53.
Te dwie pami´ci korzystajà z innych Êrodków. Pami´ç zwyci´zców
utrwalana jest w sposób oficjalny, upowszechniana przez instytucje
w∏adzy, przekazywana poprzez ksià˝ki, utwierdzana przez media, wystawiana w muzeach, objawiana poprzez pomniki, o˝ywiana podczas
rocznicowych uroczystoÊci organizowanych przez paƒstwo. Pami´ç ta
staje si´ podstawà historii oficjalnej (in. urz´dowej). Przeciwnie dzieje
si´ z pami´cià zwyci´˝onych, cz´sto ocenzurowanà, zepchni´tà do podziemia i przekazywanà przede wszystkim w rodzinach w formie ustnej,
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pojawiajàcà si´ w prywatnych wspomnieniach i opowieÊciach, niekiedy
te˝ w legendach i pieÊniach. „S∏owem, jest to pami´ç prywatna i ma∏o
widzialna, o ile nie jest wr´cz ukryta i udost´pniona tylko wtajemniczonym”54. A wi´c jeÊli zwyci´zcy piszà w∏asnà histori´, to przegrani swojà pami´tajà55. W przypadku Niemców sprawa jest bardziej skomplikowana, bo pami´ç zwyci´˝onych jest zarazem pami´cià najeêdêców, agresorów, którzy dopuÊcili si´ najbardziej potwornych zbrodni56. Wydaje
si´ wi´c, ˝e tym bardziej na t´ pami´ç — zwyci´˝onych, ale zarazem
sprawców — nie ma miejsca w polskich dyskursach oficjalnych, zw∏aszcza ˝e kojarzona jest w polskim dyskursie publicznym z tzw. ˝àdaniami
wyp´dzonych57. Ta pami´ç jest równie˝ problematyczna dla zbiorowej
pami´ci Niemców. Pami´ç niemieckich przewin ulega kompensacji, eksternalizacji, wy∏àczeniu, przemilczeniu lub przeinaczeniu58. Nie znaczy
to jednak, ˝e pami´ç zwyci´˝onych, a zarazem sprawców znika, jest jedynie wyparta g∏´biej i bardziej ukryta. „Po 1945 roku, przez parali˝ujàce dzia∏anie pami´ci sprawców, wspomnienia Niemców ukry∏y si´
w cieniu i zablokowa∏y. W przeciwieƒstwie do pami´ci zwyci´zców
i przegranych, pami´ç sprawców nie mo˝e opieraç si´ na publicznych
rytua∏ach i symbolach ani na politycznych interpretacjach. Umacnia si´
ona od wewnàtrz dzi´ki zbiorowemu habitusowi przemilczania i wypierania, który rzuca urok tak˝e na póêniejsze pokolenia”59.
Nieunikniony spór mi´dzy tymi dwoma rodzajami pami´ci nie tylko
przed∏u˝a konflikt, który zapoczàtkowa∏ tworzenie si´ tych dwóch rodzajów pami´ci, ale wr´cz go zaognia, kiedy pojawiajà si´ po obu stronach emocje, a zw∏aszcza kiedy pojawia si´ ˝ywiàca ten konflikt nienawiÊç. „Dochodzi do tego teraz po stronie zwyci´˝onych uraza, poczucie krzywdy i ch´ç odwetu, podczas gdy po stronie zwyci´zców wzmaga si´ przekonanie, ˝e doprowadzili do triumfu, gdy˝ prawo i moralnoÊç sà po ich stronie”60. Ten spór rzekomo dwóch historii, a w gruncie
rzeczy dwóch pami´ci ∏atwo zyskuje wymiar polityczny i prowadzi do
tego, ˝e ka˝da z grup pog∏´bia przepaÊç, jaka dzieli jà od innych.
W innym tekÊcie, dotyczàcym miejsc i konfliktów pami´ci, Krzysztof Pomian powiada, ˝e bardzo cz´sto te konflikty zwiàzane sà w∏aÊnie
z miejscem, gdy˝ „te same przedmioty, terytoria, aglomeracje miejskie
sà rewindykowane przez ró˝ne narody jako ich miejsca pami´ci. JeÊli
ka˝dy z nich roÊci sobie pretensje do wy∏àcznoÊci, a pami´ç, jakà kultywuje, jest g∏ównie pami´cià krzywd doznanych od sàsiada i rywala,
konflikt pami´ci okazuje si´ nieuchronny”61.
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Polifonia pami´ci?
Warto zapytaç o to, w jaki sposób mo˝na t´ przepaÊç zasypaç, jak zlikwidowaç dystans mi´dzy jednym rodzajem pami´ci a drugim, czy mo˝e nastàpiç po∏àczenie pami´ci zwyci´zców i zwyci´˝onych? Wydaje si´, ˝e jest to
mo˝liwe, kiedy obie strony konfliktu zechcà wzajemnie siebie wys∏uchaç,
kiedy znajdà to, co wspólne w tych dwóch rodzajach pami´ci, ale te˝, kiedy odnajdà ró˝nice, które sà nie do pogodzenia i spróbujà je zaakceptowaç.
Byç mo˝e jest to jedyna szansa, aby nastàpi∏o odrzucenie poczucia krzywdy
i ch´ci odwetu z jednej strony, a z drugiej — poczucia moralnej wy˝szoÊci.
Mo˝na te˝ powiedzieç, ˝e historia oficjalna powinna zaczàç sama siebie
kwestionowaç, staç si´ historià krytycznà i znaleêç miejsce w swoim obr´bie na pami´ç zwyci´˝onych. Powinna wi´c byç to historia Êwiadoma
swoich ograniczeƒ, historia wkluczania, w∏àczania, nie tyle tuszowania
konfliktu, ile wydobywania go i analizowania. O tej potrzebie mówi w kontekÊcie pytania o wspólnà Europ´ Gesine Schwan, wskazujàc, ˝e aby uzyskaç wspólnà europejskà to˝samoÊç, nale˝y najpierw stworzyç wspólnà
pami´ç wrogoÊci i konfliktów, skonfrontowaç ze sobà ró˝ne narodowe pami´ci kulturowe, a nast´pnie wytworzyç pomi´dzy nimi sytuacj´ „rozmowy”, aby powsta∏a p∏aszczyzna, na której mog∏yby spotkaç si´ ró˝nice62.
W tej samej dyskusji Robert Traba, historyk, wskazuje na potrzeb´ zaistnienia „polifonii pami´ci”, która nie oznacza zapomnienia z∏ych doÊwiadczeƒ, nienawiÊci, osobistych dramatów, ale pomieszczenie w sobie tej „z∏ej
pami´ci” wraz z przebaczeniem, kompromisem i otwartoÊcià. Tylko poprzez ciàg∏y dialog oraz odkrywanie miejsc Êwiadomie zapomnianych mo˝e
nastàpiç pojednanie konkurujàcych pami´ci63.
Te zadania wydaje si´ realizowaç film Wspomnienia z miasta L.,
przywo∏ujàc pami´ç zwyci´˝onych, na którà nie by∏o dotàd miejsca
w oficjalnej wersji polskiej historii. Niebagatelny jest równie˝ fakt, ˝e to
w∏aÊnie ci, którzy reprezentujà pami´ç zwyci´zców (potomkowie tych,
którzy osiedlili si´ w dawnym Landsbergu, a dzisiejszym Gorzowie), poprosili dawnych mieszkaƒców miasta o opowiedzenie swych wspomnieƒ.
Twórcy chcieli uzupe∏niç luki w pami´ci oficjalnej, zbadaç histori´ miasta przed 1945 rokiem opowiedzianà z perspektywy pojedynczych ludzi,
którzy ˝yli tutaj przed wojnà. Pomys∏ nakr´cenia tego filmu pojawi∏ si´
troch´ przez przypadek, kiedy jego autorzy stykali si´ z przyje˝d˝ajàcymi do Gorzowa dawnymi mieszkaƒcami, którzy chcieli odwiedziç miejsce swego pochodzenia.
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Okaza∏o si´ wtedy, jak silne sà stereotypy funkcjonujàce na temat
Niemców — tych Obcych, Innych, Z∏ych — stereotypy, które uleg∏y
przewartoÊciowaniu dzi´ki poznaniu przybyszów, którzy kiedyÊ byli tu
u siebie. Opowiadajà o tym twórcy filmu w swojej relacji:
„Zbyszek jest z nas najstarszy. Jak sam mówi: »z mlekiem matki
wyssa∏ nienawiÊç do Ruskich i Szwabów«. Jego matka by∏a Êwiadkiem
mordów na Ukrainie, a ojciec przez ca∏à wojn´ (najpierw jako partyzant, a potem ˝o∏nierz) zabija∏ Niemców. Zbyszek po raz pierwszy zastanowi∏ si´ nad swoim stosunkiem do Niemców jakieÊ 20 lat temu.
Spacerujàc z kilkumiesi´cznym synkiem ko∏o domu, w którym mieszka∏, spotka∏ dwoje niemieckich staruszków. Zapytali go o jakàÊ ulic´.
Kiedy zacz´li rozmawiaç, ci Niemcy powiedzieli wskazujàc na jeden
z budynków, ˝e to jest ich dom, ˝e tu si´ urodzili i mieszkali, ˝e to jest
ich Heimat. Zbyszek oburzony stwierdzi∏, ˝e ten dom jest jego, ˝e urodzi∏ si´ tutaj on i jego syn. Po krótkiej rozmowie doszli jednak razem
do wniosku, ˝e dom jest i jego, i ich, a to miejsce jest ich wspólnà ma∏à
ojczyznà. Wtedy po raz pierwszy dotar∏o do niego, ˝e to miasto ma te˝
swojà niemieckà histori´ i powoli zaczà∏ zmieniaç si´ jego stosunek do
Niemców. Dzisiaj ju˝ nawet jego ojciec rozmawia z Niemcami, chocia˝
jeszcze kilka lat temu nie móg∏ s∏uchaç niemieckiej mowy, a Zbyszek
ostatecznie wyleczy∏ si´ z nienawiÊci podczas realizacji filmu, chocia˝
przychodzi∏o mu to z trudem”64.
Zosta∏o tu u˝yte niemieckie okreÊlenie Heimat. Joanna Mieszko-Wiórkiewicz w tekÊcie o niemieckim poj´ciu patriotyzmu, zwraca
uwag´ na rozró˝nienie mi´dzy niemieckim Vaterland („ojcowizna”, poj´cie u˝ywane rzadko i majàce wojenno-militarystycznà konotacj´) oraz
Heimat (okreÊlenie odwo∏ujàce si´ do domu, do ogniska domowego).
Autorka pisze, ˝e Heimat mo˝e byç wsz´dzie, „gdzie Niemcy, lud
w´drowny, rozpalali swoje ognisko domowe i Êpiewali o Vaterlandzie
— pozostawionej za sobà ziemi ojców”. Niemiecki patriotyzm odnosi si´
wi´c do mi∏oÊci do domu, niezale˝nie od tego, gdzie on stoi65. T∏umaczy
to jeszcze bardziej sentyment tych Niemców do utraconych ziem. Oni
w zasadzie odwiedzajà swój Heimat, swojà (dawnà) ojczyzn´.
W tym sensie — ich ojczyzna sta∏a si´ naszà ojczyznà. Mamy
wspólny Heimat i ˝eby faktycznie zrozumieç naszà histori´, musimy
próbowaç spojrzeç na nià równie˝ z innej perspektywy — z perspektywy jej poprzednich mieszkaƒców. To spojrzenie pozwala te˝ odnaleêç
pewnà wspólnà pami´ç. To w∏aÊnie swego rodzaju wspólnota, która po330

wstaje w wyniku wys∏uchania opowieÊci Obcych i porównania ich
z w∏asnymi wspomnieniami mo˝e pozwoliç na prze∏amanie poczucia
obcoÊci, na zasypanie przepaÊci mi´dzy zwyci´zcami a zwyci´˝onymi.
O tym problemie, ale w przypadku Wroc∏awia pisze w swej ksià˝ce
i mówi w wywiadach Gregor Thum66: „Po wojnie stworzono polski mit,
˝e Wroc∏aw tak naprawd´ nigdy nie by∏ niemiecki, ˝e by∏ polski z niewielkà warstwà «niemieckoÊci». A to nie jest prawda. OczywiÊcie znaleêç
w nim mo˝na polskie korzenie, ale by∏ tak niemiecki, jak Lipsk czy Monachium. Powojenny mit o polskoÊci Wroc∏awia by∏ potrzebny, ˝eby ludzie
nie czuli si´ w nim wyobcowani. Ale mit ten tak do koƒca nie by∏ skuteczny. DziÊ wa˝ne jest, aby mieszkaƒcy Wroc∏awia lepiej zrozumieli ca∏à
histori´ swojego miasta, w tym jego pruskie i niemieckie dzieje, aby je
zaakceptowali. Je˝eli tego nie zrobià, pozostanà w tym mieÊcie obcy”67.
Nie jest to ∏atwe, jeÊli wcià˝ funkcjonujà negatywne wyobra˝enia
na temat Niemców. Po cz´Êci zosta∏y one zmienione przez uzupe∏nianie
luk w historii, które nast´puje od 1989 roku. Zacz´to mówiç o zbrodniach Zwiàzku Radzieckiego, o krzywdach doznanych równie˝ od Rosjan, co os∏abi∏o wizerunek Niemców jako jedynych odwiecznych wrogów i krzywdzicieli Polski. Ponadto nowe potrzeby polityczne i gospodarcze doprowadzi∏y do bli˝szych i bardziej przyjaznych stosunków
z zachodnimi sàsiadami. Z drugiej strony jednak pami´ç o krzywdach
doznanych od Niemców nie∏atwo znika z pami´ci zbiorowej. Barbara
Szacka przywo∏uje badania z lat dziewi´çdziesiàtych, które wykaza∏y,
˝e ta pami´ç okreÊla wcià˝ stosunek Polaków do Niemców68. Podobnie
wysiedlenia ludnoÊci niemieckiej jednoznacznie traktowane sà w pami´ci zbiorowej jako sprawiedliwoÊç dziejowa i oczywista konsekwencja wywo∏ania wojny przez Rzesz´ Niemieckà69. Dlatego nie zastanawiamy si´ w ogóle nad losem wyp´dzonych Niemców, nad tym, jakim
nieszcz´Êciem musia∏o byç dla nich opuszczenie ich rodzinnych domów
i jakich krzywd doznali przy tej okazji od Rosjan, jak i od Polaków.

My/oni – my jako oni
Poprzez zaakcentowanie punktu widzenia „wyp´dzonych”, zobaczenie
dawnego Landsbergu niemal˝e ich oczami, mo˝emy si´ do nich zbli˝yç,
ale to w∏aÊnie ta bliskoÊç wzbudza sprzeczne emocje. Ten film okreÊliç
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mo˝na jako nostalgiczny, poj´cie nostalgii (od nostos — wracaç do domu oraz algia — t´sknota) oznacza t´sknot´ za domem, który ju˝ nie
istnieje lub nigdy nie istnia∏, wyra˝a poczucie wykorzenienia70. Ten
sentymentalny rys ujawnia równie˝ warstwa wizualna, a wi´c u˝yte
w filmie fotografie. Sà to zdj´cia z dawnych lat, wykonane przez ró˝nych autorów, w wi´kszoÊci przez amatorów, zaÊ decydujàcym czynnikiem wp∏ywajàcym na ostateczny kszta∏t filmu jest sam dobór fotografii, u∏o˝enie ich w swego rodzaju narracyjne sekwencje. Ich oglàdanie
przywo∏uje na myÊl przeglàdanie starych rodzinnych albumów ze zdj´ciami. Prywatne fotografie sà jednymi z najwa˝niejszych, jeÊli nie najwa˝niejszymi, „wywo∏ywaczami” rodzinnej pami´ci komunikacyjnej,
jednak zdj´cia ukazujàce obce nam osoby czy miejsca nabierajà znaczenia oraz charakteru mediów pami´ci dopiero dzi´ki narracjom71.
PowinniÊmy jednak byç czujni, gdy˝, jak pisze Susan Sontag, „fotografie zamieniajà to, co minione, w przedmiot czu∏ego rozmarzenia, zamazujàc ró˝nice moralne i rozbrajajàc oceny historyczne uogólnionym
patosem spojrzenia w przesz∏oÊç”72. Po cz´Êci tak dzieje si´ w tym filmie, ale z drugiej strony mo˝e poprzez ten klimat przeglàdania starych
zdj´ç udaje si´ zmieniç optyk´ naszego patrzenia na obcych, którzy
w tym momencie stajà si´ nam bliscy?
W ten sposób film ka˝e nam stanàç po stronie tych, którzy nale˝à
do narodu, który sprowokowa∏ wojn´, wczuç si´ w ich sytuacj´, spojrzeç na histori´, na doÊwiadczenia tamtych czasów w taki sposób jak
oni to przedstawiajà, a wi´c przyjàç ich wersj´, która jest antagonistyczna do naszej (jak pami´ç zwyci´zców jest w nieuchronnym konflikcie z pami´cià zwyci´˝onych). Trudno powiedzieç, na ile ta identyfikacja (choç na chwil´, choç na potrzeby tego filmu) z drugà stronà konfliktu jest w ogóle mo˝liwa. Ten film ujawnia, ˝e historia jest obszarem pe∏nym sprzecznoÊci, naznaczonym konkretnymi ludzkimi losami
oraz wspomnieniami, które wydajà si´ nie do pogodzenia.
Historia przedstawiona we Wspomnieniach z miasta L. pokazuje, ˝e
proste podzia∏y, tak u∏atwiajàce ˝ycie, pozwalajàce ∏atwo orientowaç
si´ w Êwiecie, „znaç go” zawodzà, sà niewystarczajàce. Historia ta
przenosi nas ze Êwiata przedmodernistycznego, gdzie byli ludzie i nieludzie (np. staro˝ytni Grecy i Rzymianie oraz „ich” barbarzyƒcy), gdzie
panowa∏y przejrzyste, jednoznaczne podzia∏y: My–Oni, nasi–obcy,
dobrzy–êli, swoi–wrodzy itp., do Êwiata, gdzie rzeczywistoÊç jest du˝o
bardziej z∏o˝ona. JesteÊmy my, sà oni, sà oni jako my (oni tacy jak my,
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Ilustracja 39. Christa Greuling, fotografia archiwalna wykorzystana w filmie
Wspomnienia z miasta L. / Erinnerungen aus der Stadt L., 2004, re˝. Monika Kowalska, Grzegorz Kowalski, Zbigniew Sejwa, dzi´ki uprzejmoÊci Twórców filmu.

oni, ˝yjàcy niegdyÊ w „naszych” domach, „naszych miastach”, majàcy
wspomnienia z miejsc „naszego dzieciƒstwa”) i my jako oni (my najeêdêcy, my okupanci ich terytoriów, my fa∏szerze dziejów, my uzurpatorzy, my barbarzyƒcy…). Dzi´ki otwarciu granic, dzi´ki dialogowi
z Innymi, dzi´ki próbom spojrzenia na Innych jak na „ludzi” (jak na
nas samych), dzi´ki tak wyjàtkowym filmom jak ten mamy szans´ na
zmian´ naszej historycznej ÊwiadomoÊci. Ju˝ nie tylko patrzymy na
nich (np. „niemieckich turystów” czy raczej autochtonów) jak na egzotycznych przybyszów, którzy sà w nieprzekraczalny sposób ró˝ni od
nas, dziwni i niezrozumiali. Teraz patrzymy na nich jak na siebie, na
ludzi takich jak my, na (inne) ofiary, na naszych bliênich, nieznanych
nam wczeÊniej sàsiadów. Nasza nienawiÊç ust´puje miejsca ciekawoÊci, a nawet wspó∏czuciu, poczuciu bliskoÊci i podobieƒstwa. Mo˝na
powiedzieç, ˝e Obcy przeistacza si´ w Innego, a ten w wyniku wzajemnego poznania si´ staje si´ kimÊ Bliskim. A bliscy to ludzie, którzy
sà dla nas wa˝ni i dla których my jesteÊmy wa˝ni, „bliscy to bliêni, inni uprzywilejowani”73.
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Mo˝e byç jednak tak, ˝e jest to myÊlenie utopijne, ˝e pami´ci nie tyle zwyci´zców i zwyci´˝onych, co przede wszystkim ofiar i najeêdêców
pogodziç si´ nie da. Nie ka˝dy bowiem, oglàdajàc ten film, doÊwiadczy
tej bliskoÊci — zasklepienie si´ w nienawiÊci do Obcego, wroga, okupanta, hitlerowca charakterystyczna jest dla cz´Êci osób ocala∏ych
z wojny, z obozów koncentracyjnych i obozów pracy, osób, które ciàgle
pod powiekami majà w∏asny ból, cierpienie, niedol´, zagro˝enie, ból
prze˝yty co prawda ponad pó∏ wieku temu, ale nadal intensywny
i trudny do uÊmierzenia.
ÂwiadomoÊç, wyobraênia i emocje cz∏owieka, zdolnoÊç do przebaczania (a mo˝e zapominania?) sà niemo˝liwe do poznania i ogarni´cia.
Nawet pokoleniom póêniejszym — pokoleniom dzieci i wnuków ludzi
doÊwiadczonych przez wojn´ mo˝e byç trudno oglàdaç ten film. Mogà
bowiem pojawiç si´ wspomnienia urazy, krzywdy, których nie sposób
wyraziç. Bo film, choç oferujàcy pewien dystans, zmusza nas do zbli˝enia si´ do opowiadajàcych — nie dlatego, ˝e autorzy narzucajà nam
przymus odczuwania wobec nich empatii, ale przez sam fakt sp´dzonego z nimi czasu, zobaczenia ich Êwiata, us∏yszenia o ich ˝yciu. KtoÊ
powie, ˝e to nic istotnego, jednak czas komuÊ poÊwi´cony jest wielkim
darem, jest tym, co mamy najcenniejszego — siebie, swojà uwag´,
swoje zainteresowanie, swoje emocje i wzruszenia. Oglàdanie tego filmu, skupienie si´ na opowieÊciach, które sà bolesne, bo pochodzà od
znienawidzonych Innych, wià˝e si´ jeszcze z poczuciem bezsilnoÊci,
wynikajàcej z jednokierunkowoÊci komunikacji poÊredniej: oni mówià,
my s∏uchamy; my nie mo˝emy opowiedzieç im w∏asnych historii i zmusiç czy zobligowaç ich do wys∏uchania nas74.

Potrzeba identyfikacji
Mo˝liwoÊç wypowiedzenia tych wspomnieƒ jest wa˝na ze wzgl´du na
mo˝liwoÊç zdefiniowania siebie, odpowiedzenia sobie na pytanie „kim
jestem?”. W 2003 roku pisa∏a na ten temat niemiecka publicystka Helga Hirsch75: „To, co z powrotem pcha tych ludzi do dawnej ojczyzny, to
nie pragnienie, ˝eby ˝aliç si´ z powodu zburzonych czy zniszczonych
domów lub ˝eby odreagowaç w∏asne oburzenie na Czechach, bo nie
uniewa˝nili dekretów Benesza. To, co sk∏oni∏o ich do dzia∏ania, to
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przede wszystkim ch´ç uzyskania odpowiedzi na pytanie, które stawia
pisarz Michael Zeller w swojej powieÊci Die Reise nach Samosch (Podró˝ do ZamoÊcia): »kim jestem i skàd pochodz´?«”76.
Jednak podejmowanie tego tematu napotyka konflikty pami´ci, które
odbijajà si´ w dyskusjach spo∏eczno-politycznych, chocia˝by takich, jak
te dotyczàce projektu Centrum Przeciw Wyp´dzeniom. Te konflikty
wydajà si´ nie do unikni´cia. Takie konflikty wspó∏tworzà ram´ warunkujàcà odczytanie prac artystycznych podejmujàcych podobne tematy. Dlatego te˝, pytajàc o znaczenia filmu Wspomnienia z miasta L.,
nie sposób o nich nie wspomnieç. Sami twórcy zdajà sobie spraw´
z kontrowersyjnoÊci w∏asnego przedsi´wzi´cia: „Wielu Polakom trudno si´ pogodziç z tym, ˝e mówimy o Niemcach w zwyczajny sposób.
Zdarzy∏o si´, ˝e zdenerwowany starszy pan krzycza∏ z sali po projekcji
»Jak mo˝ecie robiç film o Niemcach? To oni wywo∏ali wojn´. Oni nas
mordowali. MyÊmy wycierpieli wi´cej«. Odpowiadamy zawsze, ˝e my
o tym pami´tamy, znamy histori´, tylko nie wiemy, jak mierzyç nieszcz´Êcie. Zarzucano nam nawet, ˝e film zosta∏ zrealizowany na ˝yczenie Eriki Steinbach, chocia˝ kiedy powstawa∏, nikt o niej w Polsce
jeszcze nie s∏ysza∏”77. Twórcy opowiadali o tym, ˝e film odbierany by∏
jako proniemiecki, jako bioràcy stron´ „wyp´dzonych”. Ale z mieszanymi uczuciami odbierajà ten film równie˝ Niemcy. Twórcy mówià:
„Po wielu spotkaniach z publicznoÊcià zrozumieliÊmy, ˝e taki film mogli
zrealizowaç tylko ludzie tacy jak my — Polacy, którzy urodzili si´
i wychowali na »ziemiach odzyskanych«”78. Film otrzyma∏ nominacj´
do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy, ale to w∏aÊnie niemieckie jury by∏o przeciwne nagrodzeniu go, zarzucajàc dokumentowi jednostronnoÊç. Autorzy filmu podejrzewajà, ˝e byç mo˝e zasiadajàcy
w jury Niemcy nie mieli odwagi spojrzeç na ten film inaczej.
Helga Hirsch we wspomnianym artykule wskaza∏a na potrzeb´
przepracowania traum zwiàzanych z wygnaniem czy przebywaniem
w obozach jenieckich, którego doÊwiadczy∏o wielu Niemców. Autorka
zada∏a pytanie, jak radziç sobie z bólem majà osoby z narodowoÊci odpowiedzialnej za wojn´, które te˝ wycierpia∏y w jej wyniku i którym
w zasadzie nie pozwolono o tym mówiç. Hirsch u˝ywa tu figury Niemca wiecznie-wczorajszego, który nosi w sobie cierpienia okresu powojennego, a˝eby nie mówiç o winie czasów wojny. Bo nie chodzi o to,
wed∏ug Hirsch, ˝eby t´ win´ negowaç, ale ˝eby istnia∏a mo˝liwoÊç
przepracowania w∏asnego bólu i ˝eby daç Niemcom szans´ mówienia
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o nim. Hirsch pisa∏a: „Bez wàtpienia Polacy i ˚ydzi nieporównywalnie
bardziej cierpieli z powodu niemieckiego narodowego socjalizmu ni˝
sami Niemcy. Ale czy ma to oznaczaç, ˝e ból Niemki, której dziecko zasypane zosta∏o podczas nalotu bombowego w ÂwinoujÊciu podczas
ucieczki, musi byç mniejszy od bólu Polki, której syn, b´dàcy cz∏onkiem podziemia, zosta∏ zastrzelony na Pawiaku? Czy jest czymÊ dobrym, jeÊli dokonujemy hierarchizacji grupy ofiar, czy nie prowadzimy
tych ofiar na fa∏szywy trop, obiecujàc, ˝e uleczà w∏asne psychiczne rany poprzez upokorzenie pozornych konkurentów?”79.
Hirsch nie zauwa˝y∏a jednak nieusuwalnej ró˝nicy, która pojawia
si´ pomi´dzy tego rodzaju wspomnieniami80 i chyba mi´dzy innymi
dlatego jej tekst wywo∏a∏ tak wiele burzliwych reakcji81. Autorom polemik trudno by∏o przyjàç perspektyw´ Hirsch, która dokona∏a porównania losu dzieci Zag∏ady i losu dzieci wyp´dzonych82. Odpowiedzi na
zadane przez Hirsch pytanie, formu∏owane przez polskich intelektualistów i historyków, by∏y podobne do siebie: „Nie wolno zrównywaç kata
i ofiary”, „ka˝da ofiara musi byç zinterpretowana we w∏aÊciwym kontekÊcie”. „Choç wspó∏czujemy wszystkim skrzywdzonym, musimy zawsze pami´taç, ˝e ból niemieckiej matki by∏ bólem kobiety pochodzàcej
z narodu odpowiedzialnego za zbrodnie wojenne. Poszczególne jednostki
— dziecko — mog∏y byç niewinne, ale naród by∏ winny”83. Autorom
chodzi∏o wi´c przede wszystkim o takie roz∏o˝enie akcentów, abyÊmy
nie stracili z pola uwagi tego, kto (jaki naród) by∏ sprawcà tego z∏a, jakim by∏a wojna i Zag∏ada84.
Ale wobec tego, jak traktowaç takie narracje, jak opowieÊci Niemców z dawnego Landsbergu, które przekierowujà naszà uwag´ z narodowych rozrachunków na cierpienia pojedynczych jednostek?

Historia sprywatyzowana
i pytanie o innà histori´
Wspomnienia te w pewnym sensie odpowiadajà wezwaniom do tworzenia „innej historii”, której podstawà jest wizja Êwiata pe∏nego szacunku i tolerancji dla odmiennoÊci innego cz∏owieka, jego uczuç i emocji,
historia mówiàca o wspólnocie prze˝yç. S∏awomir Sierakowski w tekÊcie pt. „Chcemy innej historii”85, pisa∏: „Potrzebujemy porzucenia logi336

ki narodowych krzywd, innej historii (…) opartej na wspólnym prze˝yciu minionego z∏a”86. Inna historia, jak chcà jej propagatorzy, powinna
byç budowana w odniesieniu do „szoku towarzyszàcego Zag∏adzie”87,
jednak˝e w takich opowieÊciach, jak te przywo∏ane w gorzowskim filmie czy w wypowiedziach Hirsch, ten „szok” zupe∏nie si´ nie pojawia
(na przeciwnym biegunie sà zaÊ ci, którzy zasklepiajà si´ w owym „szoku” i nie przyznajà w ogóle innym ofiarom prawa do prze˝ywania ich
cierpienia). Inna sprawa, ˝e samo poj´cie „szoku” nie wydaje si´ zbyt
„szcz´Êliwe”, do czego wróc´ w dalszej cz´Êci rozwa˝aƒ. Jak rozumiem
postulat „innej historii”, chodzi∏oby o to, aby tworzyç nowà wspólnot´
doÊwiadczeƒ, na przyk∏ad zbli˝ajàc do siebie zarówno „wyp´dzonych”,
jak i tych, którzy pojawili si´ na ich miejscu, ale z drugiej strony, aby
tego „szoku” Zag∏ady nie traciç z naszego pola widzenia.
Ten film spe∏nia∏by natomiast tylko jeden postulat „innej historii”,
przekazujàc wspomnienia, które ∏àczà, pomagajà we wzajemnej identyfikacji ze wzgl´du na wspólne miejsce oraz wspólne poczucie wygnania. Ludzie, którzy przybyli po wojnie do Landsbergu, te˝ zostali wygnani z w∏asnych wspomnieƒ. „Moja babcia nie mog∏a mi opowiedzieç
o tym, ˝e tak samo jak ja bawi∏a si´ kiedyÊ w tym parku, chodzi∏a nad
Wart´ czy na kàpielisko. Ci ludzie, którzy wrócili, by opowiedzieç swoje wspomnienia, dali mi coÊ, czego nie mia∏am” — opowiada∏a mi Monika Kowalska, wspó∏autorka filmu. Póêniej autorzy poproszeni przeze
mnie o opowiedzenie o swoich doÊwiadczeniach zwiàzanych z tym filmem, napiszà o wspólnocie, jakà tworzy dane miejsce — o wspólnej
pami´ci miejsca: „Monika ze zdumieniem odkry∏a, ˝e kiedy jako ma∏a
dziewczynka s∏ucha∏a wspomnieƒ swojej babci (która pochodzi∏a z ˚ytomierza), przed oczami mia∏a zawsze tutejszy dom i ogród. Tam
umieszcza∏a wszystkie wydarzenia. Ale to opowieÊci Niemców toczy∏y
si´ w tych samych parkach, które zapami´ta∏a z dzieciƒstwa. My i oni
biegaliÊmy po tych samych podwórkach, zje˝d˝aliÊmy na sankach
z tych samych górek, kàpaliÊmy si´ w tej samej rzece. Nagle okaza∏o
si´, ˝e wspomnienia Niemców sà Monice bli˝sze ni˝ wspomnienia
z dalekiej, nieznanej Polski, której nigdy nie widzia∏a”88.
Powiada si´, ˝e cz∏owiek jest istotà terytorialnà, wytwarzajàc
szczególnà wi´ê pomi´dzy sobà a pewnym miejscem w przestrzeni. Do
najwa˝niejszych elementów identyfikacyjnych nale˝à wspólne dzieje
i wspólne terytorium89. „Przesz∏oÊç nadaje miejscom znaczenie, a jednoczeÊnie miejsca te, jako upami´tniajàce, zaczynajà pe∏niç rol´ noÊni337

ków pami´ci. (…) Poprzez zwiàzanie z okreÊlonym miejscem potwierdzona zostaje jego prawdziwoÊç i realnoÊç. Miejsce wià˝e odleg∏e
wczoraj z dzisiejszym dniem”90. Ale ta przesz∏oÊç w niektórych przypadkach z takich miejsc jak Gorzów zosta∏a wymazana, miejsce zosta∏o jakby pozbawione swojej historii, którà postanowili przywróciç mu
autorzy filmu. Chcieli oni lepiej poznaç miejsce, w którym ˝yjà, przywróciç zwiàzanà z nim pami´ç.
Miejsce jest wi´c tym, co zbli˝a i ∏àczy; czymÊ, co jest bliskie i stanowi element identyfikacji zarówno dla wysiedlonych, jak i potomków
tych, którzy przybyli tu po wojnie. Jest to identyfikacja, która odwo∏uje
si´ do tego, co prywatne: do wspomnieƒ z dzieciƒstwa, zabaw z rówieÊnikami, przyjaêni, pami´ci bliskich miejsc. Tym samym mniej wa˝na
staje si´ tu identyfikacja z narodem. Aspekt prywatny staje si´ wa˝niejszy ni˝ aspekt publiczny i dlatego mo˝na mówiç w kontekÊcie tego
filmu o prywatyzacji historii.
Mo˝e nawet bardziej od „prywatyzacji” adekwatne by∏oby tu okreÊlenie „udomowienie”. Miejsce, które ∏àczy, to miejsce szczególne
zwiàzane z samym aktem zamieszkiwania, który, jak powiada Paul Ricoeur, wytwarza najsilniejszy w Êwiecie zwiàzek mi´dzy czasem
a miejscem. „Miejsca zamieszkiwane sà pami´tane par excellence”91.
Sà ch´tnie przywo∏ywane, dlatego te˝ wspomnienie jest do nich przywiàzane, sà rodzajem „wywo∏ywaczy” (reminders) wspomnieƒ, epizodów i historii, które si´ w tych miejscach rozegra∏y92.
To „udomowienie” ujawnia si´ równie˝ w samym filmie, który poprzez swà narracj´ przywo∏uje klimat prywatnego spotkania z przedstawionymi tu osobami, jakbyÊmy spotkali si´ z nimi ca∏kiem prywatnie, w czyimÊ domu, przy kawie i ciastkach, wys∏uchujàc wspomnieƒ
z dawnych czasów i przeglàdajàc stare albumy ze zdj´ciami. Film podejmuje bowiem problem wysiedleƒ w∏aÊnie na poziomie prywatnym,
pyta o sprywatyzowanà, osobistà histori´ miejsca.

Niewinne dzieciƒstwo?
Analiza filmu Wspomnienia z miasta L. nie jest ∏atwa. Film wydaç si´
mo˝e naiwny, g∏ównie dlatego, ˝e jego bohaterowie opowiadajà o mieÊcie widzianym z perspektywy dziecka. S∏yszymy sielankowe opowieÊci o beztroskim dorastaniu. Ich najwczeÊniejsze wspomnienia wpisu338

Ilustracja 40. Gisela Opitz z rodzeƒstwem, fotografia archiwalna wykorzystana w filmie Wspomnienia z miasta L. / Erinnerungen aus der Stadt L., 2004, re˝. Monika
Kowalska, Grzegorz Kowalski, Zbigniew Sejwa, dzi´ki uprzejmoÊci Twórców filmu.

jà si´ w topos „niewinnego dzieciƒstwa”. Trudno uwierzyç w to, ˝e
w tym mieÊcie ˝ycie p∏yn´∏o tak, jakby wokó∏ nie toczy∏a si´ wojna. Te
oznaki wojny, które zauwa˝ali bohaterowie filmu, by∏y gdzieÊ na zewnàtrz ich ˝ycia, poza ich rzeczywistoÊcià. Porównaç mo˝na ten film
z przypadkiem dokudramy Heimat Edgara Reitza (1984), o której pisze
Dominick LaCapra, wskazujàc, ˝e „utwór ten poprzez sielankowe
przedstawienie ˝ycia na prowincji pozytywnie zabarwia obraz III Rzeszy, jednoczeÊnie spychajàc na margines kwesti´ ówczesnego post´powania w stosunku do ˚ydów”93.
W przypadku Wspomnieƒ z miasta L. pami´ç wojny i pami´ç dzieciƒstwa splatajà si´ ze sobà. Widaç jednak, ˝e starsi Niemcy próbujà te
dwa rodzaje pami´ci rozdzieliç. Chcà ocaliç pami´ç szcz´Êliwego, beztroskiego dzieciƒstwa, oddzielajàc jà od pami´ci wojny i przesiedleƒ.
Jedna z ukazanych tu osób mówi, ˝e ich dzieciƒstwo, tak jak miasto
Landsberg, skoƒczy∏o si´ 30.01.1945 roku, w momencie gdy do miasta
wkroczyli Rosjanie. Pokazuje to doÊç skomplikowanà rol´ pami´ci, to,
˝e pami´ç nie tylko przechowuje fakty, ale równie˝ je rekonstruuje oraz
nadaje im znaczenia. Mo˝na powiedzieç, ˝e te osoby w taki sposób
skonstruowa∏y pami´ç swojego dzieciƒstwa, aby ocaliç jego niewinnoÊç.
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Mo˝na w tych wspomnieniach widzieç w∏aÊnie podtrzymywanie mitu
o niewinnoÊci dzieciƒstwa, o wy∏àczeniu go z historii, a tak˝e tendencj´
do niekonfrontowania si´ z tabu czy z wypartymi prze˝yciami. Ich opowieÊci prowokujà ró˝ne pytania, np.: Czy rzeczywiÊcie sà tacy niewinni,
jak siebie przedstawiajà? Czy ich rodziny aktywnie nie uczestniczy∏y
w zbrojnym konflikcie, przez co równie˝ ponoszà cz´Êciowà odpowiedzialnoÊç za swój los lub po prostu, co jest tu bardziej prawdopodobne,
zawierzy∏y Hitlerowi (wierzono nawet, jak wynika z filmu, w jego uspokajajàce zapewnienia, ˝e front zacznie cofaç si´ na Wschód)? Czy ci
Niemcy albo chocia˝by ich rodzice zdawali sobie spraw´ z tragicznego
losu ˚ydów? O nich wspomina jedynie Christa Greuling, córka piekarza, której matka pomaga∏a ˚ydom, dajàc im chleb. W jej s∏owach pojawia si´ dziwna opinia, gdy mówi: „I zobaczy∏am ludzi z tà strasznà
gwiazdà Dawida”, nie wiadomo, czy chodzi jej o to, ˝e ci ludzie byli dla
niej straszni czy straszne by∏o samo napi´tnowanie. Welzer, Moller
i Tschuggnall, którzy przebadali historie rodzinne o II wojnie Êwiatowej, wskazujà, ˝e tlà si´ w nich antysemickie stereotypy, pojawia si´
równie˝ coÊ, co okreÊlili jako „puste mówienie” (chodzi o takie okreÊlenia, jak: „oni”, „ci”, „to tam”), które jednak˝e jest zarazem mówieniem
znaczàcym. Brakuje te˝ w tych rodzinnych przekazach zastanowienia
si´ nad tym, co sta∏o si´ z ˚ydami, którzy znikn´li94. CoÊ podobnego
mo˝na zauwa˝yç we wspomnieniach tej Niemki, która nie mówi o tym,
co mog∏o staç si´ póêniej z ˚ydami, którym jej matka dawa∏a chleb. Badacze niemieckiej pami´ci II wojny Êwiatowej wskazujà na topos niewiedzy („nikt nic nie wiedzia∏”), przesz∏o jedna trzecia przebadanych
przez nich przedstawicieli pokolenia Êwiadków podkreÊla∏a, ˝e nic nie
wiedzieli o istnieniu obozów koncentracyjnych oraz, jak mo˝na si´ domyÊlaç, obozów zag∏ady95. OpowieÊç Christy Greuling dotyczàca wydarzenia zobaczenia ˚ydów jest w∏aÊciwie suchym przekazaniem faktu
(bardziej emocjonalnie traktuje ona sam fakt, ˝e zobaczy∏a coÊ, co by∏o
dla niej niedozwolone, ˝e z∏ama∏a zakaz matki), mo˝na wi´c powiedzieç,
˝e brakuje jej empatii, co te˝ jest doÊç charakterystyczne dla wspomnieƒ, które analizowali niemieccy badacze96. Pisze o tym równie˝ Aleida Assmann, wskazujàc na d∏ugà tradycj´ niemieckiego antysemityzmu, za sprawà której „wygas∏a zdolnoÊç znacznej cz´Êci spo∏eczeƒstwa
do empatii w stosunku do ˚ydów, kiedy byli pozbawieni praw, upokarzani, m´czeni, przeÊladowani, deportowani i mordowani. (…) To, co powinno byç przedmiotem krytyki, oburzenia, odrazy, smutku, a nawet
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traumy, zosta∏o wy∏àczone i wyrzucone ze ÊwiadomoÊci”97. Tym samym
opowieÊç o pozytywnym fakcie pomagania ˚ydom, o którym mówi starsza Niemka (te fakty zresztà, jak wskazujà Welzer, Moller i Tschugnall,
sà cz´sto podkreÊlane i wyolbrzymiane), staje si´ problematyczna i nabiera ambiwalentnych znaczeƒ.
Wypieranie przeplata si´ tu zapewne z nieÊwiadomoÊcià faktów
ukrywanych przed dzieçmi przez rodziców, co uznawane jest za ochron´ i przejaw troski. Mo˝e to jednak prowadziç do dezorientacji, braku
mo˝liwoÊci oceny sytuacji. OczywiÊcie, mo˝na zapytaç o to, czy dzieci
w ogóle mogà byç wspó∏odpowiedzialne za z∏o, a jeÊli tak, to na jakich
zasadach? Bo przecie˝ wy∏àczenie dziecka z historii to cecha historii
konwencjonalnej i kwestionujàc to podejÊcie, nale˝a∏oby zapytaç o to,
w jaki sposób dzieci w∏àczane by∏y do historii, jak w niej uczestniczy∏y,
a nawet jak jà wspó∏tworzy∏y?
Jedna z odpowiedzi z pewnoÊcià podejmowa∏aby kwesti´ przynale˝noÊci protagonistów filmu do Hitlerjugend, o którym mówià oni z rozbrajajàcà wr´cz naiwnoÊcià jako o organizacji sportowej oferujàcej im
ciekawe zaj´cia i wype∏niajàcej czas wolny. Dziwnie brzmià te wspomnienia opowiadane z takim spokojem. JeÊli przyjmiemy nawet, ˝e
wtedy byli oni nieÊwiadomi tego, czym by∏a ta organizacja (bo jako kar´ odbierali zakaz rodziców uczestnictwa w niej, o czym mówià dwie
osoby), to przecie˝ dziÊ powinni w jakiÊ sposób si´ do tego ustosunkowaç, a mo˝e nawet podjàç refleksj´ na temat tego, jak dzieci by∏y w∏àczane w system nazistowski. Mówià przecie˝ równie˝ o tym, jak
w czasie wojny uczestniczyli w zbiórkach na rzecz niemieckich ˝o∏nierzy na froncie wschodnim czy jak od 1944 roku pe∏nili s∏u˝b´ na
dworcu kolejowym. W jakimÊ sensie wi´c dzia∏ali na rzec ca∏ego systemu, ale na pewno ci ludzi nie okreÊliliby si´ jako naziÊci, zresztà to
przedstawianie nazistów jako innych, odcinanie si´ od nich, mówienie,
˝e nie mia∏o si´ z nimi nic wspólnego jest podstawowym rysem wspomnieƒ przebadanych przez Welzera, Moller i Tschuggnall98. W filmie
brakuje w∏aÊnie autorefleksji, podobnie jak brakuje zastanowienia si´
nad tym, czym by∏a wojna i jakie by∏y jej przyczyny, nie pojawia si´
w ogóle próba zastanowienia si´ nad tym, czym by∏a Zag∏ada. Tutaj,
jak w historiach zbadanych przez niemieckich badaczy, „ramy przedstawianych zdarzeƒ sà postrzegane jako równie ma∏o problematyczne,
co funkcja, w której wyst´pujà uczestnicy wydarzeƒ: przeÊladowanie
i wyp´dzenie ludnoÊci ˝ydowskiej jest w tych opowieÊciach po prostu
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okolicznoÊcià, która nie wymaga ˝adnych dodatkowych wyjaÊnieƒ ani
nie jest w ˝aden sposób problematyczna. Dla opowiadajàcych wa˝na
jest jedynie mo˝liwoÊç podkreÊlenia, ˝e w obr´bie tych ram oni sami,
czy bliskie im osoby, wykazywali w swoim post´powaniu gotowoÊç pomocy i zaanga˝owanie”99. We wspomnieniach z Landsbergu, jak ju˝ pisa∏am, pojawia si´ przede wszystkim rys sentymentalny. O tym, co by∏o zwiàzane z ich dzieciƒstwem, Niemcy opowiadajà z ciep∏em, wzruszeniem, wr´cz czu∏oÊcià.
Mo˝e to wynikaç z faktu, ˝e to pokolenie (roczniki 1918–1933) naznaczone jest, jak pisze Aleida Assmann, nie tylko przez samo poÊwiadczanie historii, ale równie˝ przez konsekwentnà socjalizacj´,
„wr´cz inicjacj´ w system ideologicznego rasistowsko-antysemickiego
paƒstwa narodowo-socjalistycznego”100. Pokolenie to wzrasta∏o kszta∏towane przez rytua∏y „mobilizujàcego wychowania formacyjnego”101.
M∏odzie˝ dzia∏ajàcà w Hitlerjugend obj´∏a w 1946 roku amnestia og∏oszona przez aliantów, jednak ju˝ samo to dzia∏anie wskazuje na pewnà
win´, którà byli oni obarczeni. W filmie ujawnia si´ niemo˝noÊç uznania swego, choçby czàstkowego, udzia∏u w winie politycznej, o której
pisze Paul Ricoeur, a „(…) która wynika z faktu, ˝e obywatele nale˝à
do organizmu politycznego, w imi´ którego pope∏niono zbrodnie” i ˝e
korzystali z jego dobrodziejstw102.
Ten problem pokazuje, jak skomplikowana jest relacja jednostki do
historii, jednostki, która z jednej strony potrzebuje wspomnieƒ swego
domu, rodziny, dobrego dzieciƒstwa, które tworzà podstaw´ jej identyfikacji, a z drugiej strony — jednostki, której losy splatajà si´ z tragicznymi wydarzeniami historycznymi. Mo˝na powiedzieç — jednostki
wrzuconej w histori´; dziecka, które nie mia∏o wp∏ywu ani na to, jakiej jest narodowoÊci, ani gdzie i w jakiej rodzinie si´ urodzi∏o, i ponadto, które b´dàc niepe∏noletnie, zale˝ne od rodziców, nie mia∏o wp∏ywu na kszta∏t historycznych wydarzeƒ. Wydaje si´, ˝e te dwa elementy
w samej konstrukcji to˝samoÊci nierozerwalnie ∏àczà si´ ze sobà i byç
mo˝e zanegowanie jednego z nich (pot´pienie w∏asnego, choç niezamierzonego i nieuÊwiadomionego wtedy udzia∏u w systemie z∏a) wiàza∏oby
si´ z rozchwianiem identyfikacji, utratà tej solidnej podbudowy i potrzebà okreÊlenia siebie na nowo. Nie jest to zadanie ∏atwe, zw∏aszcza
dla osób starszych, jednak˝e w∏asne uwik∏anie w z∏à histori´ powinno
umieç si´ oceniç. Tu natomiast mamy raczej do czynienia z ucieczkà od
kwestii etycznych.
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Najwa˝niejsze wydaje si´ pytanie, dlaczego zabrak∏o w tym filmie
etycznej oceny w∏asnych wspomnieƒ? OczywiÊcie, mo˝na si´ zastanawiaç, czy i w jaki sposób mo˝na ∏àczyç pami´ç z etykà. ˚eby wyjaÊniç
ten problem, przywo∏am opisanà przez Jana P. Hudzika dyskusj´ dotyczàcà niemieckiej pami´ci, jaka przetoczy∏a si´ wÊród filozofów i historyków w Niemczech pod koniec lat 90.103. Wskazywano w niej mi´dzy
innymi na problem nieprzyswojonej przesz∏oÊci, anomalie niemieckiej
pami´ci, wypieranie pami´ci zbrodni, na ucieczk´ od „dziedzictwa winy”, jak ujà∏ to Hans Friedrich Fulda104. Fulda wskaza∏ ponadto, ˝e
problem, przed którym stojà wspó∏czeÊni Niemcy, to nie moralna wina
innych, wina przodków-sprawców, ale problem kolektywnie dokonanych przest´pstw, których z∏e skutki ponoszà wszyscy — moralnie
winni lub nie, potomkowie sprawców lub potomkowie ofiar105. Ta opinia by∏a bardzo trudna do przyj´cia przez wielu Niemców. Reinhart
Kosseleck, znany niemiecki historyk, ur. w 1923 roku, a wi´c nieco
tylko starszy od protagonistów filmu, polemizujàc z tezami Fuldy,
przedstawi∏ swojà w∏asnà histori´. 10 maja 1945 roku trafi∏ on jako
rosyjski jeniec do OÊwi´cimia, o którym, jak twierdzi, ani on, ani jego
towarzysze wczeÊniej nie s∏yszeli. Mówi o poczuciu zdrady, jakiego
wtedy doÊwiadczy∏, nazywajàc to „prymarnym doÊwiadczeniem”, które
charakteryzuje si´ nag∏oÊcià i jest samo w sobie nieprzekazywalne.
Przytoczy∏ t´ histori´, aby wskazaç na „nieciàg∏oÊç wszelkiej pami´ci”.
I dalej powiada tak: „Ka˝dy wiedzia∏ coÊ o czymÊ, ale nikt nie wiedzia∏
wszystkiego o wszystkim. (…) Skutkiem tego jest to, ˝e ówczesna
struktura doÊwiadczenia generacji, która ˝y∏a po 1945 roku, zak∏ada∏a
ca∏kiem segmentacyjne sposoby pami´ci, które tworzy∏y sfragmentaryzowane bàdê pryzmatyczne z∏amane przestrzenie, w których ca∏kowicie ró˝ne doÊwiadczenia wiàza∏y si´ lub prze∏amywa∏y, które z ca∏oÊcià dziania si´, tak jak my znamy jà dzisiaj, mia∏y relatywnie ma∏o
wspólnego”106. Tym samym wskaza∏ on na niemo˝noÊç przyswojenia
sobie pami´ci Zag∏ady we w∏asnych wspomnieniach, co z kolei wywo∏a∏o burzliwe reakcje innych. Z polemikà wystàpi∏ mi´dzy innymi Gabriel Motzkin, profesor z Uniwersytetu Jerozolimskiego, i wskaza∏ na
nast´pujàcy dylemat: „albo uznajemy, i˝ moralnoÊç nie ma nic wspólnego z pami´cià, i wtedy nasze wspomnienia mo˝emy traktowaç jako
surowy materia∏, który daje si´ transferowaç w przysz∏oÊç, albo musimy przyjàç, ˝e akt zalecania wspomnieƒ ma ju˝ sam w sobie pewnà
moralnà podstaw´”107. W kontekÊcie gorzowskiego filmu chodzi mi do343

k∏adnie o ten problem — o skontrastowanie myÊlenia o pami´ci pozbawionej moralnej refleksji oraz wspomnieƒ, które, jeÊli majà byç przywo∏ywane, to musi im towarzyszyç perspektywa etyczna. OczywiÊcie
istnieje ró˝nica mi´dzy pami´cià, którà konstruujemy na w∏asny u˝ytek, pe∏nà nieciàg∏oÊci, przeoczeƒ, tego, co wyparte, a konstruowaniem
wspomnieƒ, które sà wypowiadane i tym samym poddawane zostajà
dodatkowej refleksji i interpretacji. Samo przywo∏ywanie wspomnieƒ
jest ju˝ procesem interpretacyjnym, analitycznym, gdy˝ „pami´ç, zdolnoÊç przechowywania informacji to przede wszystkim ca∏y zespó∏
funkcji psychicznych, dzi´ki którym cz∏owiek mo˝e przywo∏ywaç, aktualizowaç minione wra˝enia i informacje z pozoru przebrzmia∏e”108.
A w procesie interpretacyjnym nie mo˝e zabraknàç refleksji moralnej.
Bo, jak mówi Ricoeur w odwo∏aniu do rozwa˝aƒ Arystotelesa, „obowiàzek pami´tania jest obowiàzkiem oddawania sprawiedliwoÊci komuÊ
innemu ni˝ sobie samemu poprzez wspomnienie”109. Ta refleksja
etyczna we Wspomnieniach z miasta L. nie pojawia si´, mo˝na jednak
mieç nadziej´, ˝e samo opowiedzenie wspomnieƒ jest poczàtkiem procesu prowadzàcego do wypracowania etycznych ocen. Chodzi bowiem
o to, ˝eby zaczàç myÊleç o innych ofiarach, bowiem „poÊród tych
wszystkich innych, wobec których jesteÊmy zad∏u˝eni, pierwszeƒstwo
ze wzgl´dów moralnych, przyznajemy ofiarom”110. Ricoeur, za Tzvetanem Todorovem111, ostrzega przed sk∏onnoÊcià do ciàg∏ego uznawania
siebie za ofiar´, ustawicznego domagania si´ zadoÊçuczynienia i tym
samym niezauwa˝enia innych ofiar historii. Obowiàzek pami´ci, rozumiany jako oddanie sprawiedliwoÊci i sp∏acenie d∏ugu wobec przesz∏oÊci, musi bowiem uwzgl´dniaç innych: „Ofiara, o którà tutaj chodzi, to
ofiara-inny, ktoÊ inny ni˝ my”112.
Na tym w∏aÊnie polega paradoks i ambiwalentna wymowa tego filmu
— jego twórcy, mieszkaƒcy Gorzowa, porzucili zasklepiajàce wyobra˝enie o sobie — Polakach jako wy∏àcznie ofiarach i zacz´li zastanawiaç
si´ nad innymi ofiarami historii (Niemcami, którzy w jakimÊ sensie
równie˝ stali si´ ofiarami Polaków), natomiast protagoniÊci filmu nie zastanawiajà si´ nad ofiarami ich historii (a wi´c przede wszystkim ˚ydami,
ale te˝ Polakami). Znaczàca wydaje si´ tu konstatacja Aleidy Assmann:
„Milczenie, które zintegrowa∏o spo∏eczeƒstwo sprawców, zerwa∏o most
prowadzàcy do ofiar”113. Z drugiej strony nie mo˝na zapominaç o krzy˝owaniu si´ w tym filmie ró˝nych dyskursów pami´ci, o tym, ˝e twórcy
Wspomnieƒ stworzyli ten film ze wzgl´du na „bia∏e plamy” istniejàce
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w polskiej pami´ci oficjalnej. Mo˝na bowiem sparafrazowaç Assmann
i powiedzieç: milczenie, które zintegrowa∏o spo∏eczeƒstwo zwyci´zców,
zerwa∏o most prowadzàcy do pokonanych. Twórcy filmu starajà si´ ten
most odbudowaç, jednak˝e tym samym uderzajà w ró˝ne, nak∏adajàce
si´ na siebie i skonfliktowane ze sobà pami´ci.
Warto pozostaç jeszcze na chwil´ przy problemie niemieckiej pami´ci, która zostaje w tym filmie ujawniona, co jest tym ciekawsze, ˝e
chodzi o pami´ç prywatnà, a nie oficjalnà, a, jak si´ oka˝e za chwil´
— mi´dzy tymi dwoma rodzajami niemieckiej pami´ci równie˝ pojawia
si´ znaczàce p´kni´cie. Pojawia si´ tutaj ju˝ trzeci rodzaj konfliktu pami´ci, oprócz wskazanych powy˝ej konfliktów: mi´dzy pami´cià zwyci´zców i pami´cià zwyci´˝onych (tu sprawa jest prosta, bo chodzi w tym
konkretnym przypadku o pami´ç z jednej strony Polaków, a z drugiej
Niemców), pami´cià ofiar i pami´cià sprawców (tu równie˝ chodzi
o konflikt pami´ci polsko-niemieckiej, ale sprawa jest bardziej skomplikowana, bo wed∏ug oficjalnych wizji historii my chcemy widzieç si´
wy∏àcznie jako ofiary, ale w kontekÊcie opowieÊci wyp´dzonych to oni
stajà si´ ofiarami, a my sprawcami ich krzywd), pojawia si´ trzeci rodzaj konfliktu wewn´trznego, dotyczàcego pami´ci niemieckiej: pomi´dzy pami´cià oficjalnà a prywatnà.
Geoffrey H. Hartman w „CiemnoÊci widomej” zauwa˝y∏, ˝e wraz ze
wzrostem ÊwiadomoÊci tego, czym by∏a Zag∏ada, pojawiajà si´ nowe
mechanizmy obronne przeciw niedajàcej si´ znieÊç ÊwiadomoÊci114
— to mi´dzy innymi odcià˝anie pami´ci poprzez pomniki, trywializacja
Zag∏ady przez przemys∏ turystyczny, ale równie˝ negacjonizm czy,
mniej radykalne, ale mo˝e bardziej niebezpieczne, wypieranie pami´ci
o prawdziwych ofiarach przez dyskursy wskazujàce na krzywdy doznawane przez samych przeÊladowców czy cz∏onków ich narodu. Klasycznym przypadkiem wydaje si´ tu dyskurs kreowany przez Erik´
Steinbach, ja jednak wska˝´ na przypadki mniej oczywiste, które znalaz∏y swój oddêwi´k w niemieckim dyskursie publicznym115. Badacze
tego dyskursu zauwa˝ajà, ˝e wypieranie pami´ci o prawdziwych ofiarach z czasów wojny sta∏o si´ doÊç charakterystyczne i pojawia si´
w ró˝nych kontekstach, nie chodzi tylko o krzywd´ wyp´dzonych.
Pojawiajà si´ te˝ g∏osy, które ˝àdajà uwolnienia niemieckiej historii od
tragicznego pi´tna Zag∏ady, wskazujà, ˝e ta wina tak bardzo cià˝y na
Niemcach, ˝e sami stajà si´ ofiarami historii (tu: historii w sensie interpretacji). Niezwykle wymowny wydaje si´ przypadek niemieckiego
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pisarza Martina Walsera (ur. 1927), g∏oszàcego w ostatnich latach tego
rodzaju tezy. Pisze o nim w kontekÊcie sporów o niemieckà pami´ç
Joanna Jab∏kowska, wskazujàc na diametralnà zmian´ jego poglàdów116. Jako m∏ody lewicujàcy pisarz, obserwator oÊwi´cimskich procesów, Walser g∏osi∏, ˝e jeÊli naród i paƒstwo majà okreÊlaç grup´ ludzi,
która wyst´puje w historii jako wspólnota, to Niemcy muszà przyjàç
ÊwiadomoÊç, ˝e ka˝dy przyczyni∏ si´ w jakimÊ stopniu do Auschwitz,
choç wcale nie musia∏ byç zwiàzany z nazistowskim systemem117. Ju˝
w latach 80. zmieni∏ jednak swój stosunek do niemieckiej winy,
mówiàc, i˝ nawet je˝eli ta wojna zacz´∏a si´ bardzo niesprawiedliwie,
to nie ponosi za to odpowiedzialnoÊci zwyk∏y cz∏owiek, zwyczajny ˝o∏nierz. „Zwalniam go od winy” — powiedzia∏ w jednym z wywiadów118.
Ponadto twierdzi∏, ˝e podzia∏ Niemiec by∏ karà niewspó∏miernà do winy,
mówi∏ o pi´knym i zbrukanym trupie ojczyzny. DoÊç du˝à konsternacj´
wywo∏a∏a ju˝ mowa Walsera o Niemczech wyg∏oszona w 1988 roku
w monachijskim teatrze „Kammerspiele”. W kontekÊcie omawianych
wspomnieƒ, wa˝ny wydaje si´ poczàtek tej mowy, gdy˝ pokazuje, ˝e
konflikt pami´ci jest w∏aÊnie sporem o wspomnienia, o nadawanie im
znaczeƒ, o dopuszczonà lub nie perspektyw´ etycznà. Walser przywo∏a∏ bowiem obrazy w∏asnego niewinnego dzieciƒstwa z okresu nazizmu, mówiàc, ˝e do osiemnastego roku ˝ycia nie wiedzia∏ o Auschwitz,
po czym wyg∏osi∏ nast´pujàce s∏owa: „Czy jesteÊmy zdolni lub wr´cz
zobowiàzani do oceniania obrazów dzieciƒstwa z punktu widzenia
obecnej rzeczywistoÊci? Czuj´, ˝e nie potrafi´ dowolnie manipulowaç
moimi wspomnieniami. Nie mog´ ich pouczyç za pomocà wiedzy, którà
obecnie posiadam”119. Przekonywa∏ on, ˝e nie jest w stanie zastàpiç
pami´ci prywatnej wiedzà historycznà. Tym samym mo˝na mówiç
o wyparciu, o wyparciu na tyle niebezpiecznym, ˝e prowadzàcym Walsera do pe∏nych arogancji stwierdzeƒ, a tak˝e braku reakcji na krzywdy innych. Jab∏kowska porównuje reakcj´ Walsera z reakcjà Güntera
Grassa na napady na azylantów w Rostocku w 1992 roku. Podczas
gdy ten ostatni zareagowa∏ na nie z przera˝eniem, Walser nazywa∏ radykalne prawicowe bojówki „zb∏àkanymi dzieçmi”120. Wa˝ne wydaje
si´ wskazanie na te fakty, gdy˝ pokazuje to, jak bardzo pami´ç ulega
ideologizacji. Ideologia jest ramà dla tego, co i w jaki sposób pami´tamy i przekazujemy innym. Walser w swojej mowie z okazji przyznania
mu Nagrody Pokojowej Niemieckich Ksi´garzy121 wyg∏oszonej we
Franfurcie w 1998 roku wystàpi∏ z jeszcze bardziej radykalnymi tezami.
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Mowa ta wywo∏a∏a publicznà dyskusj´, a g∏ównym oponentem Walsera
by∏ Ignatz Bubis, ówczesny przewodniczàcy Centralnej Rady ˚ydów.
Walser mówi∏ o koniecznoÊci odwracania wzroku oraz niemo˝noÊci ˝ycia w Êwiecie, w którym wszystko musi zostaç odpokutowane. Projekt
berliƒskiego pomnika Zag∏ady Europejskich ˚ydów nazwa∏ „koszmarem wielkoÊci boiska do pi∏ki no˝nej i monumentalizacjà haƒby”, zaÊ
pami´ç o Zag∏adzie w jego retoryce nie jest pami´cià o ofiarach oraz
solidarnoÊcià z ich cierpieniem, ale jest w∏aÊnie wyrazem niemieckiej
haƒby122. Niektórzy odczytywali wr´cz jego s∏owa jako ˝àdanie zadoÊçuczynienia za t´ na∏o˝onà na Niemcy niezmywalnà haƒb´. Pojawi∏y si´
równie˝ podejrzenia, ˝e Walser, wyczuwajàc nastroje spo∏eczne, wyrazi∏
to, co czuje wielu Niemców, ale, o czym bojà si´ g∏oÊno mówiç. Analiz´
tej debaty oraz jej reperkusji przeprowadzi∏a Aleida Assmann w eseju
pt. „Die Schlagworte der Debatte” (Has∏a debaty)123. Badaczka ta, piszàc o niemieckim dyskursie pami´ci, wskaza∏a na rozdêwi´k mi´dzy
pami´cià oficjalnà, funkcjonujàcà w komunikacji spo∏ecznej, w mediach oraz w oficjalnych rytua∏ach, a prywatnymi wspomnieniami.
Pami´ç oficjalna dawa∏a wyraz demokratycznym przemianom oraz poglàdowi, ˝e Zag∏ady nie mo˝na zapomnieç, ˝e nigdy doÊç skruchy124;
pami´ç prywatna zaÊ, z kryjàcymi si´ w niej ˝alami, poczuciem
krzywdy, ale równie˝ niewypowiedzianymi winami przodków oraz sentymentem do dawnych czasów, nie by∏a dopuszczana do g∏osu i stanowi∏a sfer´ tabu. W zwiàzku z tym w niemieckiej ÊwiadomoÊci spo∏ecznej konkurujà ze sobà dwa rodzaje pami´ci: pami´ç winy i pami´ç
wstydu. „Do wstydu przypisana jest haƒba, do winy zbrodnia”125.
W kontekÊcie wystàpienia Walsera te dwa rodzaje pami´ci wydajà si´
nie do pogodzenia.
Ale nie do pogodzenia wydajà si´ te˝ wspomnienia tych, którzy pochodzà z narodu zbrodniarzy ze wspomnieniami ich ofiar. Jak wyrazi∏ to
dobitnie, w odniesieniu do mowy Walsera z 1988 roku, Jurek Becker,
pisarz ˝ydowskiego pochodzenia, wówczas emigrant z NRD: „Przykro
mi, ale oko∏o dwudziestu cz∏onków mojej rodziny zosta∏o zagazowanych
lub zakatowanych. Niektórzy umarli z g∏odu i jakoÊ ma to dla mnie dotàd znaczenie. Nie mam tak przytulnych wspomnieƒ z dzieciƒstwa jak
Walser. Czy to jest w∏aÊnie powód, dla którego Niemcy nie nale˝à do
ludzi mojego pokroju, ale do ludzi pokroju Walsera?”126.
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Nieusuwalna ró˝nica
Nie do pogodzenia oznacza w tym przypadku niemo˝noÊç wzajemnej
konfrontacji. Mówi si´, ˝e nie mo˝na wa˝yç cierpieƒ, nie mo˝na licytowaç si´ na ofiary, ale tu jest jeszcze inny problem, bowiem krzywdy,
o jakich mowa, wydajà si´ zupe∏nie niewspó∏mierne. Mówi si´ o tym,
˝eby nie zestawiaç ze sobà ró˝nych wspomnieƒ i doÊwiadczeƒ, ˝e odbiera si´ wtedy innym prawo do prze˝ywania ich cierpienia. Czy na
pewno jednak nie ma tu mo˝liwoÊci wybrni´cia z tego ograniczajàcego
nas dualistycznego myÊlenia (i zawsze musi byç tylko: albo — albo,
a nie: to i to)? Dlatego te˝ spróbuj´ jednak zestawiç cierpienia, aby pokazaç nieusuwalnà ró˝nic´, o której ju˝ wspomnia∏am.
Jak ju˝ pisa∏am, w filmie jedna z kobiet opowiada o ucieczce
z Landsbergu i o tym, ˝e wyp´dzono jej rodzin´, nie dajàc im czasu na
spakowanie si´, mówi równie˝, ˝e po drodze jej m∏odszy brat p∏aka∏ za
swojà utraconà mi´kkà ko∏derkà. Ten dramat utraty mi´kkiej ko∏derki
wydaje si´ niczym, kiedy czytamy o dramacie ˝ydowskich dzieci
w warszawskim getcie. Ludwik Hirszfeld, przewodniczàcy Rady Zdrowia przy Judenracie, najwi´kszy sierociniec w getcie nazwa∏ piek∏em
na ziemi: „Pomieszczenie dla kilkuset mieÊci∏o kilka tysi´cy dzieci.
Przy wejÊciu uderza∏ zapach ka∏u i moczu. Niemowl´ta le˝a∏y zanieczyszczone, pieluch nie by∏o, zimà mocz zamarza∏ i na tym le˝a∏y zamro˝one trupki. Dzieci nieco starsze siedzia∏y po ca∏ych dniach na
pod∏odze lub ∏aweczkach, kiwa∏y si´ monotonnie i, jak zwierz´ta, ˝y∏y
od posi∏ku do posi∏ku, oczekujàc marnej, zbyt marnej strawy”127.
W innym sierociƒcu Janusz Korczak zdecydowa∏ si´ nie karmiç niemowlàt, aby prze˝yç mog∏y dzieci, które mia∏y ÊwiadomoÊç, ˝e ˝yjà.
G∏ód by∏ silniejszy od l´ku przed Êmiercià, w getcie nawet piosenki dotyczy∏y g∏odu128.
Nieusuwalna ró˝nica jest ró˝nicà pomi´dzy cierpieniem konkretnego dziecka a cierpieniem dzieci, które nie by∏y go ju˝ w stanie wyraziç, w jednym i w drugim przypadku — dzieci rzuconych w histori´,
ale traktowanych na zupe∏nie innych zasadach. W opisie Hirszfelda
dzieci kojarzà si´ bardziej z przedmiotami, porównane sà do zwierzàt,
a opis ich zachowania nasuwa skojarzenie z opisem obozowych muzu∏manów, których stan spowodowany by∏ równie˝ chorobà g∏odowà. Jest
to wi´c, opisana przez Giorgio Agambena, ró˝nica pomi´dzy ˝yciem
uznanym za wartoÊciowe a ˝yciem niewartym ˝ycia129. Tej ró˝nicy
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usunàç nie mo˝na. Jest ona tym, co powinno zostaç wzi´te pod uwag´,
jeÊli chcemy w∏àczyç do rozwa˝aƒ perspektyw´ etycznà. Nie ma ona
uniewa˝niç cierpienia innych ofiar (nawet tego dramatu utraty mi´kkiej ko∏derki), ale nie mo˝e zniknàç z naszego pola widzenia, kiedy
przywo∏ujemy wspomnienia oraz próbujemy rozliczyç si´ z przesz∏oÊcià. Nie chodzi wi´c o poj´cie „szoku towarzyszàcego Zag∏adzie”, bo
„prawdziwe przera˝enie jest êród∏em niemocy”, jak powiada Didi-Huberman130. B´dàc w szoku, nie potrafimy oceniç sytuacji, nie potrafimy
myÊleç ani dzia∏aç, a ju˝ na pewno szok nie jest tym, co pozwala∏oby
nam na przepracowanie historii, pogodzenie skonfliktowanych pami´ci
(zresztà, czy b´dàc w szoku, mo˝na w ogóle pami´taç?). Chodzi raczej
o to, aby próbujàc ten konflikt rozwiàzaç, w∏àczyç w obszar rozwa˝aƒ
t´ nieusuwalnà ró˝nic´. Nie chc´ nazywaç jej derridiaƒskà différance,
choç jest to te˝ historia tego, co nie mo˝e si´ uobecniç, co jest odwlekane, odsuwane, co wydaje si´ tak nieprzystajàce, ˝e nie jest brane
pod uwag´. W odwo∏aniu do Rolanda Barthesa i Jacques’a Derridy,
Dominick LaCapra postuluje wprowadzenie do tekstów mówiàcych
o wydarzeniach traumatycznych strony zwrotnej, która stanowi∏aby
„g∏os »pomi´dzy«, wskazujàcy na nierozstrzygalnoÊç i brak, bàdê na
g∏´bokà ambiwalencj´ istniejàcà mi´dzy wyraênie okreÊlonymi pozycjami”131. W podobny sposób rozumiem owà nieusuwalnà ró˝nic´, która powinna byç brana pod uwag´, aby zachowaç perspektyw´ etycznà
w rozwa˝aniach dotyczàcych relacji mi´dzy przesz∏oÊcià a teraêniejszoÊcià.
Najgorsze w konfliktach pami´ci zwyci´zców i zwyci´˝onych, ofiar
i agresorów, w konflikcie mi´dzy pami´cià oficjalnà a nieoficjalnà jest
to, co st∏umione, ukryte, nieujawnione. Na brak mo˝liwoÊci wypowiedzenia prywatnych, bolesnych wspomnieƒ Niemców wskaza∏a te˝
Anna Konik w pracach wideo z cyklu PrzezroczystoÊç (2004), które
eksponowane by∏y m.in. na wystawie Tektonika historii w Instytucie
Sztuki Wyspa w Gdaƒsku (17.03–29.04.2007). Na dwóch projekcjach
przedstawieni zostali starsi ludzie mieszkajàcy w Stuttgarcie — by∏y
˝o∏nierz Wehrmachtu — pan Brozy oraz kobieta, Doris Wichmann,
uciekinierka z dawnych wschodnich terenów Niemiec, która w trakcie
przesiedlenia straci∏a ca∏à swojà rodzin´ i jedynà mi∏oÊç swego ˝ycia132. Konik przedstawi∏a ich w bardzo ciekawy sposób — ka˝de
z nich zosta∏o poproszone o wspomnienia dotyczàce przesz∏oÊci i opowiedzenie o swoim obecnym ˝yciu — artystka na ka˝dej z projekcji po349

dwoi∏a ich wizerunki, tak i˝ mamy wra˝enie, ˝e rozmawiajà oni sami
ze sobà, konfrontujàc przesz∏oÊç z teraêniejszoÊcià. Sama Konik o tym
filmie mówi tak: „Moi bohaterowie ˝yjà pami´cià o innych bliskich,
których ju˝ nie ma. Pami´ç i podró˝ w czasie jest »materià« moich filmów. Czas spe∏niony i dope∏niajàcy si´ w∏aÊnie teraz. Wszystko odbywa si´ w konfiguracji cyfry 2. Ka˝da historia zbudowana jest na podwójnoÊci, ka˝dy dialog ma swoje echo. W ten sposób powsta∏a bardzo
zamkni´ta, introwertyczna ca∏oÊç (…)”133. Artystka wskaza∏a w tej
pracy na to, jak bardzo przesz∏oÊç wcià˝ cià˝y na protagonistach filmu.
Jednak zdwojenie ich wizerunku mo˝na odczytaç równie˝ w taki sposób, ˝e nie majà oni komu opowiedzieç o swoich historiach, zmuszeni
sà do prowadzenia schizofrenicznych rozmów sami ze sobà. W takim
przypadku jest oczywiste, ˝e utrwalany obraz w∏asnej doznanej
krzywdy, wcià˝ w sobie rozpami´tywanej, ale nikomu nieopowiedzianej, brak terapii prowadziç mo˝e jedynie do jeszcze wi´kszego rozdarcia
i do jeszcze bardziej dotkliwego odczuwania w∏asnych krzywd (a tym
samym nieumiej´tnoÊci zobaczenia krzywd innych). Zastanawia mnie
schizofrenicznoÊç tego obrazu zaprojektowanego przez Konik. Problemem schizofreników opisanych przez Kimur´ Bina, którego przywo∏uje
w swych rozwa˝aniach Giorgio Agamben, jest mo˝liwoÊç bycia sobà,
a zarazem „ryzyko mo˝liwoÊci bycia wyobcowanym z siebie samego”,
rozmijanie si´ z samym sobà — jak mówi Agamben, przywo∏ujàc t´ figur´ w nieco innym kontekÊcie, choç równie˝ dotyczàcym mo˝noÊci
i niemo˝noÊci mówienia134. Agamben zastanawia si´ tutaj bardziej nad
istotà cz∏owieka i okreÊlajàcym t´ istot´ wewn´trznym p´kni´ciem.
W innym kontekÊcie, jakby bardziej dos∏ownie, mo˝na mówiç o rozmijaniu si´ samych z sobà ukazanych w tych filmach, jak i przywo∏ywanych w tym tekÊcie Niemców. Chodzi o rozmijanie si´ z w∏asnymi winami i w∏asnymi krzywdami.
O potrzebie prze∏amania milczenia mówi Bosiljka Schendlich,
mieszkajàca w Niemczech Chorwatka, która organizuje w Berlinie terapie dla sprawców i ofiar zbrodni wojennych. Powiada, ˝e nieprzepracowanie traumy powoduje, i˝ jej przekleƒstwo przenosi si´ z pokolenia
na pokolenie. Ze swojej wspólnej traumy powinno wyzwoliç si´ równie˝ dêwigajàce jà spo∏eczeƒstwo. „Najlepiej by by∏o, gdyby i ofiary,
i winowajcy mogli mówiç o tym publicznie, tak aby dà˝yç nie tyle do
ukarania, ile do poznania”135. OczywiÊcie w przypadku win nazizmu
sytuacja wydaje si´ kraƒcowo trudna — czy w ogóle mo˝liwe sà te
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wspólne rozmowy, czy mo˝liwe jest przebaczenie tym, którzy dopuÊcili
si´ rzeczy nieprzebaczalnych? Czy mo˝liwe jest wys∏uchiwanie wspomnieƒ, które wydajà si´ zupe∏nie nie do pogodzenia? To przepracowanie
wydaje si´ tym bardziej wa˝ne, jeÊli ktoÊ uznawany jest za winowajc´
(bo pochodzi z narodu, który dopuÊci∏ si´ zbrodni), ale, jak pisa∏am
wczeÊniej, zosta∏ w nià wrzucony jako dziecko, a tak˝e sam by∏ ofiarà
(jako wyp´dzony, ale te˝ by∏ ofiarà dramatycznych doÊwiadczeƒ, np.
widzàc ludzi, którzy pope∏nili zbiorowe samobójstwo, czy te˝ ofiarà
gwa∏tu, jak w przypadku wspomnianych kobiet, które mówià o tym
gwa∏cie przez milczenie). Schendlich powiada, ˝e najwa˝niejsze jest
spojrzenie na sprawców jako na ludzi. Chodzi te˝ o to, by zobaczyç
w nich ofiary sytuacji, w jakiej si´ znaleêli136.
Ujawnia si´ tu problem nieprzepracowanych traum, nieprzepracowanych dlatego, i˝ w oficjalnym dyskursie brakowa∏o dla nich miejsca.
I wcale nie chodzi o to, by licytowaç krzywdy, ani tym bardziej o to, aby
dà˝yç do wybielenia historii Niemców. Wydaje si´ raczej, ˝e zablokowanie mo˝liwoÊci przepracowania w∏asnych wspomnieƒ zamyka te˝ mo˝liwoÊç przepracowania winy czy, mówiàc bardziej precyzyjnie, wzi´cia
odpowiedzialnoÊci za win´ swych pobratymców lub przodków. Na tym
chyba polega ca∏y tragizm dyskursu oficjalnej pami´ci w Niemczech137,
a dok∏adnie niemieckiej polityki historycznej, która mia∏a byç narz´dziem walki z mentalnymi pozosta∏oÊciami nazizmu i s∏u˝yç propagowaniu takich wartoÊci, jak indywidualizm, tolerancja, otwartoÊç na innych, krytyczny stosunek do narodowego dziedzictwa138. Ale propagowanie tych szlachetnych wartoÊci wydaje si´ niemo˝liwe, jeÊli zablokuje si´ pami´ç prywatnà obywateli, uniemo˝liwi wypowiedzenie wspomnieƒ odnoszàcych si´ do ich w∏asnych krzywd (równie˝ wyp´dzeni
mieli prawo, aby o swoich doÊwiadczeniach opowiedzieç), a w tym samym czasie paradoksalnie pozwoli si´ mówiç nazistowskim oprawcom139. OczywiÊcie wspomnienia zbrodniarzy mia∏y s∏u˝yç przestrodze,
ich czytanie mog∏o daç prób´ odpowiedzi na pytanie Hannah Arendt
o banalnoÊç z∏a. Tu jednak˝e chodzi o coÊ zupe∏nie innego: o zwyczajnych Niemców, którzy ca∏kowicie zawierzyli Hitlerowi, byli oboj´tni na
losy ˚ydów (cz´sto przecie˝ swoich sàsiadów) i nawet jeÊli nie uczestniczyli w sposób czynny w wojnie, ponosili jej konsekwencj´, byli zdruzgotani niemieckimi pora˝kami, przera˝eni wkraczajàcà Armià
Czerwonà, a potem skonfrontowani z kl´skà, a nie mogàc zarazem wyraziç z tego powodu cierpienia, nie mogli, jak wskazali ju˝ dawno nie351

mieccy psychoanalitycy Alexander i Margarete Mitscherlichowie, przepracowaç ˝a∏oby po Hitlerze, co doprowadzi∏o do duchowego odr´twienia140 — i jeÊli to wszystko zosta∏o zablokowane, a nie przepracowane
(chocia˝by przez publiczne rozmowy), zablokowa∏o równie˝ mo˝liwoÊç
wzi´cia odpowiedzialnoÊci za w∏asne winy (jakà by∏o choçby samo zawierzenie Hitlerowi)141. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e przynajmniej cz´Êç
Niemców nie jest w stanie powiàzaç konsekwentnie jednego z drugim.
Przytoczone wczeÊniej wypowiedzi Walsera brzmià w gruncie rzeczy
absurdalnie — oskar˝a on Êwiat o to, ˝e Niemcy wcià˝ dêwigajà pi´tno
haƒby, jakby zapomnia∏, ˝e przyczyny tego stanu rzeczy le˝à tylko i wy∏àcznie po ich stronie. Mo˝na powiedzieç, ˝e zadzia∏a∏ tu proces wypierania ze ÊwiadomoÊci, który Aleida Assmann okreÊli∏a jako „eksternalizacja”, a wi´c oddalenie od siebie winy, przypisanie jej innym i wejÊcie w rol´ ofiary: „Formami artykulacji ofiary jest skarga i oskar˝enie:
ok∏amano i oszukano mnie, nic nie wiedzia∏em o okropnoÊciach, w warunkach narzuconej dyktatury wszelki opór by∏ wykluczony, tylko naziÊci sà winni, Niemcy sà niewinni, wykonywali tylko rozkazy”142. Wyparcie winy z prywatnej ÊwiadomoÊci wp∏yn´∏o na asymetri´ niemieckiej pami´ci, rozdêwi´k mi´dzy pami´cià prywatnà a oficjalnà.
W Niemczech wiele z tego, co pami´tane jest zbiorowo, nie jest pami´tane jednostkowo, natomiast to, o czym pami´ta si´ prywatnie (m.in. w∏asne cierpienia), nie znajduje miejsca w oficjalnej pami´ci politycznej143.
Brak i utrata pami´ci zbiorowej przez naród, plemi´ czy jak w tym
przypadku przez przesiedlonych mo˝e, jak powiada Jacques Le Goff,
pociàgaç za sobà powa˝ne zaburzenia zbiorowej to˝samoÊci144. Mo˝e
w∏aÊnie dlatego, ˝e dyskurs wspomnieƒ, wypowiedzenia w∏asnego ˝alu
i w∏asnych prze˝yç zosta∏ w Niemczech zablokowany, wraca on ze
zdwojonà si∏à w postaci radykalizujàcych si´ ˝àdaƒ wyp´dzonych, wypowiedzi Martina Walsera i tych wszystkich, którzy mówià, ˝e ju˝
doÊç tej haƒby? Coraz bardziej represjonowane, zarówno pami´ç dokonanego z∏a, jak i pami´ç krzywd doznanych przez Niemców, mogà
prowadziç do jeszcze wi´kszych napi´ç zarówno mi´dzy oficjalnà pami´cià niemieckà a pami´cià prywatnà, o jakich pisa∏a Assmann, jak
równie˝ napi´ç mi´dzy pami´cià zwyci´zców i zwyci´˝onych, pami´cià
narodu najeêdêców, zbrodniarzy i pami´ciami narodów ich ofiar.
Te konflikty wydajà si´ nie do rozwiàzania, jeÊli zaognione zostajà
przez polityczne spory, przez dyskusje, które nie pozwalajà na porzucenie myÊlenia w kategoriach narodowych z jednej strony, a z drugiej
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w kategoriach dualistycznych (zwyci´zcy i zwyci´˝eni, ofiary i oprawcy itp.). Dlatego tak wa˝ne sà próby spojrzenia na te konflikty w inny
sposób, tak jak proponuje to mi´dzy innymi sztuka. W tym sensie film
Wspomnienia z miasta L. odpowiada na potrzeb´ tworzenia „innej historii”, warto jednak pami´taç o tym, czego w filmie zabrak∏o, a mianowicie etycznej oceny wspomnieƒ. A „inna historia” od kwestii etycznych uciekaç nie mo˝e. Etyka to w tym przypadku wzi´cie odpowiedzialnoÊci za innego, wzi´cie odpowiedzialnoÊci za przesz∏oÊç dla dobra przysz∏oÊci. To równie˝ potrzeba refleksji nad innymi i ich krzywdami, to pami´tanie, które bierze pod uwag´ nieusuwalnà ró˝nic´.
Wa˝ny wydaje si´ fakt, ˝e film powsta∏ z potrzeby Polaków, mieszkaƒców Gorzowa, których celem nie by∏o „przepracowanie traumy”
wysiedlonych, ale poznanie wczeÊniejszej historii ich miasta, poznanie
ludzi, którzy byli wczeÊniejszymi mieszkaƒcami ich domów, a wi´c ludzi, z którymi ∏àczy ich wspólne miejsce, uczynienie miasta ich wspólnym „miejscem pami´ci”. Ten projekt wpisuje si´ w, zauwa˝one przez
Roberta Trab´, sposoby konstruowania pami´ci „z zewnàtrz”, szczególnie istotne w kontekÊcie europejskiego projektu redefiniowania pami´ci w taki sposób, aby otworzyç pami´ci narodowe na „innych” i tym
samym budowaç „polifoni´ pami´ci”145. Autorami filmu kierowa∏a ch´ç
przyjrzenia si´ „bia∏ym plamom” historii i pami´ci zbiorowej miasta,
temu, co zosta∏o z tej historii wyparte. Uderzyli oni tym samym w pami´ç zbiorowà Polaków, ale zarazem uderzyli w problem zbiorowej pami´ci Niemców (która, jak stara∏am si´ pokazaç, jest swoistym polem
minowym). Te prywatne mikrohistorie by∏y potrzebne autorom dla ich
w∏asnej identyfikacji, identyfikacji z miejscem, w które ich rodzice
i dziadkowie przesiedleni po wojnie ze Wschodu zostali niejako „wrzuceni”. Oni w gruncie rzeczy otrzymali coÊ od opowiadajàcych Niemców. My równie˝ mo˝emy z tego daru skorzystaç.
Andrzej Szpociƒski wskazuje, ˝e w poniemieckich miastach, które
zamieszkali po wojnie Polacy, inny jest stosunek do przesz∏oÊci lokalnej (regionalnej). Jest on bardziej fasadowy, co polega na tym, ˝e zabytki lub znane postacie sà traktowane jako signum loci, a wi´c znaki
pozwalajàce na budowanie unikatowego obrazu miasta czy regionu.
W tych miastach „ich mieszkaƒcy przesz∏oÊç dziedziczà nie po przodkach, lecz otrzymali jà wraz z obszarem, na którym si´ znajdujà jej
Êlady”146. W takiej sytuacji eksponowanie wartoÊci historycznych czy
artystycznych wià˝e si´ z pomini´ciem grupy, która to dziedzictwo
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stworzy∏a. W odniesieniu do autorów Wspomnieƒ mo˝na powiedzieç,
˝e chcieli oni zbli˝yç si´ do przedstawicieli tej grupy, po to, aby zbli˝yç
si´ te˝ do, wypartej i obcej, historii swojego miasta. Chcieli wi´c oni
przebudowaç swój stosunek do lokalnej przesz∏oÊci i, jeÊli w ogóle mówiç o terapii, to chodzi∏o o terapi´ autorów, majàcà na celu ich lepszà
identyfikacj´ z miejscem, oswojenie tego, wcià˝ cz´Êciowo obcego, miasta. Zresztà nie chodzi tu tylko o miejsce, potrzeba jego poznania da∏a
mo˝liwoÊç poznania losów wyp´dzonych, ujrzenia w nich bliskoÊci
z losami ich rodziców i dziadków przesiedlonych do Gorzowa g∏ównie
ze Wschodu.
Ten film odpowiada potrzebom reinterpretowania historii, tworzenia
jej w takim kszta∏cie, aby znalaz∏o si´ w niej miejsce na osobiste narracje, które dotychczas pozosta∏y niewypowiedziane. To zarazem potrzeba zwrócenia si´ w stron´ wspólnoty miejsca, doÊwiadczeƒ, ukonkretnienia ludzkiej jednostki, bliskoÊci z drugim cz∏owiekiem. Przyj´cie takiej perspektywy mo˝e pomóc rozwiàzaç konflikt mi´dzy pami´cià
zwyci´zców a pami´cià zwyci´˝onych.
Film Wspomnienia z miasta L. powoduje tak ambiwalentne uczucia,
gdy˝ pozwala nam na identyfikacj´ z Obcymi (zwyci´˝onymi), co wi´cej ukazuje pewnà wspólnot´ losów (zwyci´˝onych, wygnanych) i tych,
którzy pojawili si´ na ich miejscu (ofiar wojny, ale zarazem zwyci´zców), a tak˝e identyfikacj´ poprzez miejsce (dzisiejszy Gorzów, wczorajszy Landsberg). Poprzez odwo∏anie do dzieciƒstwa, odnosi si´ do
pewnej wspólnoty doÊwiadczeƒ, jakie majà ma∏e dzieci (figle, zabawy,
popisywanie si´ przed rówieÊnikami itp.). Ponadto podkreÊla wspomnianà perspektyw´ kobiecà, pokazujàc krzywdy kobiet, które mogà
byç podobne do siebie niezale˝nie od narodowoÊci (gwa∏ty na kobietach
jako element dzia∏aƒ wojennych). Narracje we Wspomnieniach z miasta L. opierajà si´ te˝ na poczuciu lokalnoÊci i na tym, co zbli˝a i ∏àczy
(podobne wspomnienia z dzieciƒstwa, pami´ç tych samych miejsc, poczucie doznanej krzywdy na skutek wojny). Dawni mieszkaƒcy Landsbergu nie majà do nikogo ˝alu, ˝e tak potoczy∏a si´ ich historia. Ich losy pokazujà, jakim bezsensem by∏a wojna, choç oni sami nie sà w stanie oceniç swego udzia∏u w tym systemie. Pojawia si´ tu jednak p´kni´cie, jakim jest brak odniesienia si´ przez protagonistów do najgorszych konsekwencji II wojny Êwiatowej. Pokazuje to zarazem, jak bardzo zablokowana jest ich pami´ç (co jednak mo˝e nas prowadziç równie˝ do rozmów o naszej zablokowanej i „nieprzyswojonej” pami´ci).
354

Nie jest to wi´c relacja podnoszàca na duchu czy przynoszàca ukojenie, nie pozwala ona równie˝ na domkni´cie dyskursu147.
Pisa∏am wczeÊniej o trzech rodzajach konfliktów pami´ci, ale pojawia si´ jeszcze czwarty poziom, okazuje si´ bowiem, ˝e pami´ç zwyci´zców i zwyci´˝onych ∏àczy nieprzyswojona tudzie˝ wypierana pami´ç Zag∏ady. DoÊç ponura wydaje si´ wizja jednoczàcych si´ ze sobà
zwyci´zców i zwyci´˝onych, Polaków i Niemców, którzy znajdujà w∏asnà wspólnot´ pami´ci zwiàzanà z ich wspólnà „ma∏à ojczyznà”, zapominajàc zarazem (a mo˝e w ogóle nie przyswajajàc?) o tym, co pozosta∏o najwi´kszym pi´tnem niedawnej przesz∏oÊci. O niebezpieczeƒstwie tego rodzaju zapominania pisze Paul Ricoeur: „pami´ç jednostkowa i pami´ç zbiorowa zosta∏yby pozbawione szans na zbawienny kryzys to˝samoÊci, który umo˝liwia Êwiadome przyj´cie przesz∏oÊci i jej
traumatycznego balastu”148.
Mo˝na jednak powiedzieç, ˝e twórcy filmu Wspomnienia z miasta L.
spe∏niajà postulat stawiany przed artystami przez Krzysztofa Pomiana
w odniesieniu do przepracowywania konfliktów pami´ci. ArtyÊci sà bowiem „zdolni apelowaç do prze˝yç odbiorcy, budziç w nim poczucie
wspólnoty z przedstawianymi postaciami, a zarazem ca∏kowitej wobec
nich obcoÊci, wyzwalaç emocje, które sk∏aniajà do zmiany spojrzenia”.
Konflikty te przedstawiane w sztuce jawià si´ jako tragiczne, zaÊ
„uznanie konfliktu za tragedi´ prowadzi do odrzucenia manichejskiej
jego interpretacji jako walki dobra ze z∏em i do rezygnacji z uj´cia,
wedle którego po naszej stronie by∏y tylko ofiary, a po drugiej — tylko
kaci”149. Takie rozumienie konfliktu mo˝e sk∏oniç do oczyszczenia si´,
do edukacji uczuç oraz zastàpieniem litoÊci dla swoich i nienawiÊci dla
obcych wspó∏czuciem dla wszystkich, z wyjàtkiem tych, którzy przekroczyli granice cz∏owieczeƒstwa. Chodzi tu przede wszystkim o mo˝liwoÊç empatii, która, jak powiada Dominick LaCapra, „wyznacza moment, w którym inny zostaje rozpoznany i uznany jako inny — osoba
nastawiona empatycznie wobec kogoÊ nie czuje si´ zmuszona ani upowa˝niona, by wypowiadaç si´ w jego imieniu, ani te˝ by zajmowaç jego miejsce, jako zast´pcza ofiara bàdê sprawca”150.
Nawet jeÊli przedstawione tu konflikty pami´ci jawià si´ jako nie
do pogodzenia (i w tym rozumieniu nale˝y je traktowaç jako tragiczne),
to i tak ich ujawnienie, przedstawienie, opowiedzenie wspomnieƒ jest
du˝o bardziej wartoÊciowe, ni˝ milczenie czy wr´cz takie funkcjonowanie, jakby tej zrepresjonowanej pami´ci w ogóle nie by∏o. Autorzy fil355

mu proponujà w gruncie rzecz coÊ — pozornie bardzo prostego — dajà
Innym (wczeÊniej Obcym, a na czas filmu, a mo˝e równie˝ po nim, Bliskim) mo˝liwoÊç wys∏uchania. Tylko tyle i a˝ tyle. W ˝aden sposób nie
wskazujà jednak, czy konflikty pami´ci sà mo˝liwe do pogodzenia. Nie
oceniajà, nie pot´piajà, w∏aÊciwie nawet nie wiemy, czy wspó∏czujà.
Jednak tym prostym gestem otwierajà przestrzeƒ do przebaczenia
oraz uznania „polifonii pami´ci”. Zawarte w tytule tego rozdzia∏u pytanie
wyrasta z dualistycznej logiki. I to w∏aÊnie t´ logik´ nale˝y odrzuciç.
Polifonia pami´ci musi uwzgl´dniç te rodzaje pami´ci, które sà nie do
pogodzenia. Musi uwzgl´dniaç nieusuwalnà ró˝nic´.

ROZDZIA¸ 9

Krzywe zwierciad∏a historii
(Co robi ∏àczniczka)
Lepiej s∏uchaj, Kiciulku, i nie gadaj tyle, a opowiem ci wszystko, co sobie myÊl´ o Lustrzanym Domu. Po pierwsze, jest w nim ten pokój, który widzisz w lustrze… w∏aÊciwie taki sam jak nasz, tylko ca∏kiem na odwrót.
(…) Albo ksià˝ki: niby takie jak nasze, a wszystkie s∏owa stojà na odwrót.
Wiem, bo czasem podnosz´ do lustra jakàÊ ksià˝k´, a wtedy ktoÊ z tamtej
strony pokazuje mi swojà.
Lewis Carroll, Alicja po tamtej stronie lustra
Lustrzane odbicia nie sà, ÊciÊle rzecz ujmujàc, ani formà, ani obrazami,
ale raczej „pozorem obrazu czy formy” (species imaginis et formae).
Giorgio Agamben, Profanacje

Punktem wyjÊcia, a zarazem g∏ównym przedmiotem analizy tego rozdzia∏u jest ksià˝ka z ilustracjami Darka Foksa i Zbigniewa Libery Co robi
∏àczniczka1. Interesowaç mnie b´dzie tutaj przede wszystkim jej warstwa wizualna. Ksià˝ka sk∏ada si´ z krótkich rozdzia∏ów prozy poetyckiej
autorstwa Foksa oraz z fotografii wybranych i zmodyfikowanych przez Liber´, który w sceneri´ powstania warszawskiego wmontowa∏ zdj´cia
gwiazd filmowych — pi´knych aktorek z dawnych lat. W ten sposób zderzony zosta∏ tragizm wojenny z urodà i pon´tnymi pozami aktorek.
Powstanie warszawskie jako fakt historyczny znajduje swe miejsce
zarówno w dyskursie historii oficjalnej (pomnik, muzeum, podr´czniki,
polityka historyczna), jak i w historii popularnej (filmy, piosenki, gry
itp.). Co robi ∏àczniczka sytuuje si´ pomi´dzy tymi dyskursami, a zarazem odnosi si´ do nich krytycznie. Te dyskursy b´dà w mojej analizie
pe∏ni∏y funkcj´ ramy dla pracy Foksa i Libery, zw∏aszcza ˝e ksià˝ka,
jak i dyskursy, które tu przywo∏am, wzajemnie si´ do siebie odnoszà,
sà niczym lustra z derridiaƒskiej metafory „gabinetu zwierciade∏”…
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Ilustracja 41. Zbigniew Libera, Co robi ∏àczniczka (Darek Foks i Zbigniew Libera,
Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice 2005), dzi´ki
uprzejmoÊci Artysty oraz Galerii Raster.

Historia sfabularyzowana
Histori´ II wojny Êwiatowej, wyzwolenia, powstania warszawskiego
znamy nie tylko z podr´czników historii, ale równie˝ z wersji sfabularyzowanych, a wi´c z tego, co okreÊli∏am jako histori´ popularnà. W tych
wersjach tragizm wojny przemieszany jest z elementami przygody, zabawy, romansu. Wymieniç mo˝na tu produkcje, które na d∏ugie lata zasili∏y i chyba wcià˝ zasilajà wyobraêni´ publicznoÊci, jak Czterej pancerni i pies (re˝. K. Na∏´cki, A. Czekalski, 1966–1970), Stawka wi´ksza
ni˝ ˝ycie (re˝. A. Konic, J. Morgenstern, 1967–1968), produkcje komediowe (np. Jak rozp´ta∏em II wojn´ Êwiatowà, re˝. T. Chmielewski,
1969) oraz filmy powa˝niejsze, w których jednak równie˝ wa˝ny jest
wàtek romansowy2. W odniesieniu do powstania warszawskiego nale˝y
wskazaç przede wszystkim na Kana∏ Andrzeja Wajdy (1956), który wydaje si´ g∏ównym pre-tekstem dla ksià˝ki Foksa i Libery. W ksià˝ce
znajdziemy te˝ odwo∏ania do Popio∏u i diamentu (1958) Wajdy3. Filmy
fabularne, obok innych „tekstów”, produkujà równie˝ rzeczywistoÊç historycznà4. Oglàdane ch´tnie przez m∏odà publicznoÊç, cz´sto dalekie
od historycznej prawdy, kszta∏tujà nasze pierwsze wyobra˝enia o tych
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wydarzeniach. Dopiero póêniej ta wiedza modyfikowana jest przez wiedz´ nabytà w szkole czy samodzielnie uzyskanà dzi´ki powa˝niejszym
ksià˝kom historycznym. Tutaj chc´ podkreÊliç ten motyw czynienia historii przez kultur´ popularnà czymÊ mniej powa˝nym, a zarazem bardziej przyst´pnym, a przede wszystkim atrakcyjnym, wywo∏ujàcym
ch´ç identyfikacji z okreÊlonymi postaciami (ca∏e pokolenia dzieci wychowanych na Czterech pancernych chcia∏y byç albo Marusià, albo Jankiem). Tak wytwarza si´ coÊ, co okreÊli∏abym jako po˝àdanie historii.
Projekt Libery i Foksa stawia przede wszystkim pytanie o to, w co
wierzymy, albo te˝, przez co dajemy si´ uwieÊç? Libera twierdzi, ˝e
praca ta mówi o przenikaniu si´ pozornie nieprzystajàcych do siebie
obrazów i kontekstów, o przenikaniu, które mamy ju˝ zakodowane
w naszej wyobraêni. Pozostajà w niej Êlady obrazów i filmów wojennych, gdzie tragizm miesza si´ z erotyzmem, a Êmierç z seksem. Korzystamy z gotowego repertuaru obrazów i s∏ów. To, co przep∏ywa
przez naszà wyobraêni´, jest ju˝ gotowe, prefabrykowane, uschematyzowane, w zwiàzku z czym „przesz∏oÊç jest nie tyle dobywana z niebytu, ile tworzona. I przekszta∏cana w opowieÊç, zwanà historià”5. Co robi ∏àczniczka mówi przede wszystkim o medializacji historii i majàcym w niej miejsce roztapianiu granic mi´dzy rzeczywistoÊcià (historià) a fikcjà (kulturà). Francuski krytyk literatury i znawca Gombrowicza, Jean-Pierre Salgas nazwa∏ to dzia∏anie „liberaturà”, przywo∏ujàc
te˝ aspekty libido historii i erotyzmu wojny6, i to tym w∏aÊnie tropem
chc´ podà˝aç w mojej interpretacji.

Co robi ∏àczniczka – struktura
Warto przyjrzeç si´ dok∏adnie strukturze tej ksià˝ki. Ok∏adka ksià˝ki
zrobiona jest z szarego papieru, na którym wyró˝nia si´ odbity czerwonà farbà tytu∏ (w przypadku ka˝dego egzemplarza ten tytu∏ odbi∏ si´
nieco inaczej), ca∏a zaÊ ksià˝ka przypomina broszur´ drugiego obiegu,
odbità na powielaczu, albo reprint jakiejÊ starej ksià˝ki. Sk∏ada si´ ona
z 63 rozdzia∏ów (tyle dni trwa∏o powstanie, a poprzez t´ struktur´ praca
odwo∏uje si´ do Pami´tnika z powstania warszawskiego Mirona Bia∏oszewskiego z 1967 roku. W warstwie literackiej ten tekst jawi si´ jako
pre-tekst, tak jak w warstwie wizualnej tym pre-tekstem jest Kana∏).
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Ka˝dy rozdzia∏ zaczyna si´ od s∏ów: „Kiedy ch∏opcy…”, dalej wywód
dotyczy z regu∏y „∏àczniczki”, a koƒczy jà umieszczony w cudzys∏owie
tekst ze „strz´pu kolorowego magazynu dla kobiet wroga”, na który pada wzrok ∏àczniczki. Te teksty sà zbitkà ró˝nego rodzaju kalek, m.in.
wspomnieƒ powstaƒców zarówno z AK, jak i AL, zaÊ teksty z kolorowych magazynów dla kobiet wroga zosta∏y stworzone przez kompilacje
fragmentów listów do „Wysokich Obcasów”7.
Ka˝demu z rozdzia∏ów towarzyszy fotografia amerykaƒskiej lub zachodniej aktorki, z kilkoma wyjàtkami. Wizerunki te zosta∏y przetworzone i wpisane w sceneri´ powstania warszawskiego, a dodatkowo zmodyfikowane, np. przez sugestie zniszczenia danego zdj´cia albo widocznà
pikselizacj´. Fotografie wydajà si´ postarzone, zniszczone, niektóre sà
przeÊwietlone i wydajà si´ wyblak∏e, inne charakteryzuje grube ziarno,
nieostroÊç. Na wielu z nich wyraênie widaç, ˝e sà fotomonta˝em. Ten zabieg przetworzenia zosta∏ wi´c wydobyty na jaw, ujawniony. Tak dzieje
si´ chocia˝by z wizerunkiem Louise Brooks (przedwojennej gwiazdy kina
niemego, mi´dzy innymi filmów Georga Wilhelma Pabsta Puszka Pandory i Dziennik upad∏ej dziewczyny) oraz takich aktorek, jak: Anita Ekberg, Monica Vitti, Catherine Denevue, Gina Lollobrigida, Laureen Bacall, Sophia Loren, Liz Taylor, Jane Seaberg oraz Maria Schneider.
Oprócz wizerunków znanych gwiazd filmowych, znajdziemy te˝ kilka
przedstawieƒ anonimowych kobiet, a jedna fotografia (przy rozdziale 25)
ukazuje polskà aktork´, Mari´ Gorczyƒskà, która bra∏a udzia∏ w powstaniu. Jej zdj´cie zosta∏o zaczerpni´te z powstaƒczej kroniki filmowej.
ZaÊ przedstawienie przy rozdziale 22 ukazuje Cindy Sherman z jej fotografii Untitled Film Still # 7 (1978).
Niekiedy wizerunki kobiet pojawiajà si´ na ok∏adkach pisma „West”,
które zosta∏o wymyÊlone przez artyst´ (w innym miejscu jest to ok∏adka
istniejàcego naprawd´ pisma „Picturegoer. Film Weekly”, wydawanego
w Wielkiej Brytanii w latach 1913–1960). Sam wyraz West widziany
jest te˝ w lustrzanym odbiciu jako fragment d∏u˝szego s∏owa, prawdopodobnie Western (rozdz. 9). U˝ycie poj´cia „West” wskazuje na wieloznacznoÊç: West jak marka papierosów, które co rusz wspominane sà
w tekstach, a tak˝e pojawiajà si´ na fotografiach jako swoisty fetysz
(a mo˝e i znak równouprawnienia, bo zarówno „ch∏opcy palà papierosy”, pali je te˝ ukazana ∏àczniczka, niekiedy rozkoszuje si´ momentem
zaciàgania si´, jak na ilustracji rozdzia∏u 21, lub ledwo widoczna jest
w k∏´biàcym si´ dymie, jak na ilustracji przy rozdziale 12, ale te˝, jak
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Ilustracja 42. Zbigniew Libera, ilustracja do ksià˝ki Co robi ∏àczniczka (Darek Foks
i Zbigniew Libera, Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice
2005), fot. przy rozdz. 25, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty oraz Galerii Raster.

wynika z tekstu, pali ona papierosy po kàtach). I wreszcie, najbardziej
oczywiste znaczenie, West jak zachód. Ta wersja powstania jest opowiedziana na sposób zachodni, jest „zagrana” przez amerykaƒskie aktorki, wpisana w konwencj´ kultury popularnej.
Fotografie ukazujà dawne aktorki, które by∏y kreowane na wampy,
przedmioty po˝àdania, kusicielki, femme fatale. Mamy tu wizerunki
zró˝nicowane — od pseudopornograficznych do przedstawieƒ ch∏opczyc.
Niezaprzeczalny jest erotyzm wielu przedstawieƒ. Szymon Wróbel
w swojej analizie zastanawia si´, na ile rzecz ca∏à mo˝na by potraktowaç jako utajonà pornografi´, mimo ˝e fotografii jawnie erotycznych jest
zaledwie kilka. „A jednak jest w pracy ∏àczniczki ca∏a masa erotyzmu,
erotyzmu kryjàcego si´ nie tyle w ciele, ile w grze spojrzeƒ, pozycji, geÊcie, mimice i sta∏ych niedomówieniach dotyczàcych relacji ∏àczniczki
z wrogiem eksterminujàcym polskich ch∏opców”8. Autor ten stawia jednak˝e tez´, ˝e ksià˝ka Foksa i Libery dotyczy przede wszystkim pracy
pami´ci, reprezentowania, odtwarzania, podtrzymywania przy ˝yciu, tego, co odesz∏o. Wydaje mi si´ jednak, ˝e jest to konstatacja nie do koƒca
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biet i ruin u Libery jest wi´c nowà interpretacjà tego starego tematu
(jednego z popularniejszych w sztuce modernistycznej, przedstawianego mi´dzy innymi na obrazach Jacka Malczewskiego).

Lustro

Ilustracja 43. Zbigniew Libera, ilustracja do ksià˝ki Co robi ∏àczniczka (Darek Foks
i Zbigniew Libera, Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice
2005), fot. przy rozdz. 12, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty oraz Galerii Raster.

Tylko na niektórych fotografiach pojawiajà si´ sylwetki m´˝czyzn. Najbardziej znaczàce jest zdj´cie przy rozdziale 4, gdzie postaç m´˝czyzny
odbija si´ w lustrze, w które patrzy protagonistka. W przestrzeni
przed lustrem nie widaç tego m´˝czyzny w ogóle, a kobieta widoczna
jest tylko fragmentarycznie, od ty∏u. Fragment jej cia∏a zlewa si´
z przestrzenià ramy zdj´cia. I dlatego wizerunki zarówno kobiety, jak
i m´˝czyzny widoczne sà tylko w lustrzanym odbiciu. Lustro jest jakby przesuni´tym dalej fotograficznym kadrem. Nasz punkt widzenia
nie jest zbie˝ny z punktem widzenia kobiety. Zewn´trzny obserwator
znajduje si´ raczej w miejscu, gdzie umieszczony jest m´˝czyzna, który
odbija si´ w lustrze, aczkolwiek on patrzy jeszcze w innà stron´. Ta

Ilustracja 44. Zbigniew Libera, ilustracja do ksià˝ki Co robi ∏àczniczka (Darek Foks
i Zbigniew Libera, Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice
2005), fot. przy rozdz. 1, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty oraz Galerii Raster.

trafna, gdy˝ bardziej uwypuklona zostaje w tej pracy w∏aÊnie kwestia
po˝àdania, w tym po˝àdania okreÊlonych reprezentacji historii.
Wizerunki kobiet w wi´kszoÊci wpisane zostajà w sceneri´ ruin,
jakby na zasadzie przeciwstawienia: po˝àdanie — zniszczenie. Tak, jak
ukazane kobiety nie majà nic wspólnego z sanitariuszkami, tak mo˝na
powàtpiewaç te˝ w prawdziwoÊç ruin. Czy rzeczywiÊcie Libera przetworzy∏ fotografie ukazujàce ruiny powstaƒczej Warszawy, czy te˝ ruiny
w ogóle? Ruiny oznaczajà destrukcj´, martwot´, pozbawienie witalnoÊci
tego, co kiedyÊ by∏o ˝ywe. Ruiny sà odpowiednikiem okaleczeƒ, wskazujà na nieub∏agany up∏yw czasu i jego si∏´ destrukcyjnà9. Poetyka ruin
jest zawsze poetykà vanitas — znikomoÊci i przemijania10. Mo˝na wi´c
powiedzieç, ˝e przeciwstawienie na tych wizerunkach postaci pi´knych
kobiet oraz ruin odnosi si´ do freudowskich pop´dów: pop´du ˝ycia
(Eros) i pop´du Êmierci (Tanatos), dwóch najwa˝niejszych pop´dów,
które zosta∏y ukazane tak˝e w filmie Kana∏. To przeciwstawienie ko362

Ilustracja 45. Zbigniew Libera, ilustracja do ksià˝ki Co robi ∏àczniczka (Darek Foks
i Zbigniew Libera, Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice
2005), fot. przy rozdz. 4, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty oraz Galerii Raster.
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gra lustrzanych odbiç kobiety i m´˝czyzny pozwala przywo∏aç jednà
z pierwszych scen Kana∏u Wajdy, kiedy do powstaƒca Koraba (granego przez Tadeusza Janczara) przychodzi ∏àczniczka Stokrotka (Teresa
I˝ewska) i gdy widzimy ich po raz pierwszy razem. W tym przypadku
gra odbiç jest dynamiczna, kamera bowiem ukazuje na przemian lustrzane odbicia Koraba i Stokrotki, którzy prowadzà luênà rozmow´
(w zasadzie przekomarzajà si´) na temat swojej mi∏oÊci i zazdroÊci.
W filmie Wajdy jest to zarazem gra po˝àdania, gdy˝ ta wymiana mi´dzy Stokrotkà a Korabem koƒczy si´ obrazem ich wspólnego odbicia
w lustrze w momencie inicjowania zbli˝enia. Do tego jednak nie dochodzi, gdy˝ w∏aÊnie rozpoczyna si´ niemiecki obstrza∏. Lustro pe∏ni w filmie Wajdy funkcj´ symbolicznà. Kiedy wiadomo ju˝, ˝e sytuacja jest
ca∏kowicie przegrana i ˝e oddzia∏ partyzantów dowodzony przez porucznika Zadr´ musi zejÊç do kana∏ów, aby przedostaç si´ z Mokotowa
do ÂródmieÊcia, kamera równie˝ ukazuje lustro, tym razem jednak
jest to lustro rozbite od kul (lustro ze zmieniajàcym si´ odbiciem Koraba i Stokrotki odnieÊç mo˝na do Erosa, zaÊ rozbite lustro do Tanatosa).
W przypadku omawianej fotografii w ksià˝ce Co robi ∏àczniczka implikowanym widzem jest m´˝czyzna, a gra spojrzeƒ mo˝e byç porównana
z grà ze znanego obrazu Edouarda Maneta Bar w Folies-Berg¯re
(1882). Mimo odmiennego ustawienia postaci, w jednym i drugim przypadku zdwojone zosta∏o odbicie kobiety (widzianej przed lustrem
i w lustrze, natomiast m´˝czyzn´ widzimy jedynie w lustrzanym odbiciu). W ksià˝ce Co robi ∏àczniczka zosta∏a wykorzystana jeszcze inna
funkcja lustra, chodzi o fotografie przy rozdzia∏ach 31 i 33 oraz 37
i 60. W pierwszym i drugim przypadku u˝yte zosta∏o to samo zdj´cie,
ale jedno jest lustrzanym odbiciem drugiego.
W przypadku kilku przedstawieƒ Libera u˝y∏ tej samej fotografii.
Przy rozdziale 3, 23 i 35 ukazany jest ten sam wizerunek aktorki
— Anity Ekberg, której twarz widzimy z profilu, w pierwszym przypadku
jest elementem niby-plakatu filmowego, na którym widoczny jest jeszcze
m´˝czyzna, a pomi´dzy ich wizerunkami widoczna jest krata; na ilustracji przy rozdziale 23 postaç tej kobiety umieszczona jest pomi´dzy stojàcymi m´˝czyznami (partyzantami?), a na ostatnim zdj´ciu ukazany jest
tylko wizerunek kobiety trzymajàcej krat´. W tym przedstawieniu zawarte jest odwo∏anie do jednej z ostatnich scen Kana∏u, kiedy Stokrotka wraz z rannym Korabem dociera do koƒca kana∏u, ale okazuje si´, ˝e
zosta∏ on zakratowany przez Niemców i wyjÊcie jest niemo˝liwe.
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Rozdzia∏y sà tak skonstruowane, ˝e odwo∏ujà si´ do siebie, ale
w doÊç specyficznym uk∏adzie odniesieƒ. Pierwszy rozdzia∏ zatytu∏owany jest „Kiedy ch∏opcy zaprzeczajà” i odnosi si´ do ostatniego (63)
pt. „Kiedy ch∏opcy przytakujà”, przy czym treÊç jednego stanowi jakby
odwrócenie (czy te˝ lustrzane odbicie) drugiego. Fotografia przy pierwszym rozdziale umieszczona po lewej stronie w stosunku do tekstu pokazuje kobiet´ schodzàcà do kana∏u, a przy ostatnim rozdziale — ilustracja jest umieszczona po prawej stronie i ukazuje kobiet´ (Catherine
Denevue) le˝àcà na ruinach. Drugi rozdzia∏ zatytu∏owany jest „Kiedy
ch∏opcy palà papierosy”, przedostatni: „Kiedy ch∏opcy zapalajà ostatniego papierosa”, szósty: „Kiedy ch∏opcy studiujà map´” i odpowiadajàcy
mu 58: „Kiedy ch∏opcy b∏àdzà w ciemnoÊciach”, 12: „Kiedy ch∏opcy
chodzà tam i z powrotem” i odpowiedni 52: „Kiedy ch∏opcy siedzà bez
ruchu”; 25: „Kiedy ch∏opcy znajdujà Êlady gàsienic”, 39: „Kiedy ch∏opcy
znajdujà gàsienice”. Jedynie rozdzia∏ Êrodkowy (32) nie ma swojego
odpowiednika, znaczàcy jest te˝ jego tytu∏: „Kiedy ch∏opcy stojà w rozkroku”, a ilustruje go niezwykle znaczàcy portret pi´knej kobiety
(Sophia Loren), której twarz ukazana jest frontalnie. Ma rozchylone
usta i lekko przymru˝one oczy, patrzy jednak wprost na widza, jakby
kuszàc go i uwodzàc. Przy sàsiednich rozdzia∏ach (31 i 33) umieszczono
t´ samà fotografi´ ukazujàcà jedynie fragment ulicy, na której mo˝emy
zobaczyç: le˝àcà na ziemi kopu∏k´, fragment krzes∏a oraz fragment odwróconej ty∏em sylwetki jakiejÊ postaci. W ten sposób te zdj´cia stajà
si´ czymÊ w rodzaju ramy dla rozdzia∏u Êrodkowego i umieszczonej
przy nim fotografii. FrontalnoÊç i bezpoÊrednioÊç zdj´cia przy rozdziale 32 zosta∏a zderzona z niedopowiedzeniem, niejasnoÊcià i sugestià
pustki (choçby poprzez przedstawienie pustego krzes∏a) na obu fotografiach, chcia∏oby si´ rzec, „flankujàcych” czy te˝ ramujàcych portret Sophii Loren.
Rozdzia∏ 32 akcentuje miejsce podzia∏u, Êrodek ksià˝ki. Znajduje si´
on dok∏adnie pomi´dzy resztà rozdzia∏ów. Jest niczym krata pomi´dzy
wizerunkiem kobiety i m´˝czyzny z fotografii przy rozdziale 3 albo kobieta stojàca pomi´dzy m´˝czyznami na fotografii przy rozdziale 23, albo lustro w przedstawieniu przy rozdziale 4. Po tym rozdziale fotografie i teksty zamieniajà si´ stronami, co potwierdza przypuszczenie, ˝e ca∏y ten
rozdzia∏ pe∏ni funkcj´ lustra dla pozosta∏ych, które wzajemnie si´ w sobie
odbijajà. Struktura ksià˝ki odwo∏uje si´ do zamkni´cia, zatrzaÊni´cia, wizerunki i s∏owa sà w niej uwi´zione, jak uwi´zieni w kanale partyzanci.
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podpaliç dom, mijajà czerwony budynek, krzàtajà si´, palà opony, siedzà bez ruchu, s∏aniajà si´ na nogach), ∏àczniczka jest prezentowana,
pokazuje si´, wyglàda, patrzy, uwodzi. Jest przede wszystkim obrazem i znakiem spojrzenia. Z samego tekstu zaÊ wynika, ˝e wykonywane przez nià czynnoÊci sà zaprzeczeniem czynnoÊci wykonywanych
w lustrzanych rozdzia∏ach. Najwyraêniej widaç to w rozdziale pierwszym i ostatnim; w pierwszym jej dzia∏anie definiuje krzyk, w ostatnim: milczenie. Jednak oboj´tnie, czy krzyczy, czy milczy, jest aktywna
lub bierna, nie ma to wi´kszego znaczenia, bo przede wszystkim jest
obrazem przyciàgajàcym spojrzenie widza.

Kobieta zamkni´ta w obrazie
Ilustracja 46. Zbigniew Libera, ilustracja do ksià˝ki Co robi ∏àczniczka (Darek Foks
i Zbigniew Libera, Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice
2005), fot. przy rozdz. 32, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty oraz Galerii Raster.

To zamkni´cie mo˝na te˝ zinterpretowaç jako niemo˝noÊç ucieczki przed
reprezentacjami historii, jako swoiste zniewolenie przesz∏oÊcià.
W odniesieniu do tekstu Foksa, wi´kszoÊç interpretatorów podkreÊla,
˝e podczas gdy ch∏opcy wyst´pujà zawsze w liczbie mnogiej, ∏àczniczka
jest jedna, wyst´puje w liczbie pojedynczej. Wskazuje si´ te˝ na prac´
∏àczniczki, która wykonuje swoje zadania, to znaczy „∏àczy, zapewnia
kontakt mi´dzy osobami i instytucjami, przekazuje polecenia, informacje,
dostarcza listy i paczki”11. Jest te˝ elementem literackim ∏àczàcym poszczególne rozdzia∏y w ca∏oÊç. B∏a˝ej Kuznowicz, autor pracy magisterskiej poÊwi´conej ksià˝ce Foksa i Libery, wskazuje te˝, ˝e ∏àczniczka odzwierciedla pewien fantazmatyczny obraz kobiecoÊci, ch∏opi´ce wyobra˝enie autorów ksià˝ki. W ten sposób ∏àczy ona dzieci´ce wyobra˝enia ze
wspó∏czesnà rzeczywistoÊcià, jest uosobieniem „nostalgii za ch∏opi´coÊcià i czasami zabaw w »Niemców i Polaków«, »Czterech pancernych
i psa«, »policjantów i z∏odziei« czy »Indian i kowbojów«”12. Z tym zwiàzana jest teatralizacja, inscenizacje oraz odgrywanie ról.
Znaczàce jest tak˝e to, ˝e kiedy ch∏opcy coÊ robià (zaprzeczajà, palà papierosy, chodzà tam i z powrotem, stojà na pustym peronie, idà
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Jednym z powtarzajàcych si´ motywów, obok ruin i lustra, jest motyw
krat. Sà to kraty jak z Kana∏u albo tylko wytarcia fotografii przywo∏ujàce wzór krat, to równie˝ kraty ozdobne (rozdz. 5). Wszystkie te kraty
mo˝na odczytaç jako odwo∏anie do znaczeƒ zamkni´cia, uwi´zienia,

Ilustracja 47. Zbigniew Libera, ilustracja do ksià˝ki Co robi ∏àczniczka (Darek Foks
i Zbigniew Libera, Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice
2005), fot. przy rozdz. 14, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty oraz Galerii Raster.
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osaczenia. Tu z kolei warto przywo∏aç konstatacje Griseldy Pollock na
temat przestrzennych ograniczeƒ, które pojawiajà si´ w obrazach Berthe Morisot (murki, p∏oty, balustrady) i które, wed∏ug badaczki, odczytaç mo˝na jako symboliczne ograniczenie przestrzeni ˝yciowej kobiet,
zamkni´cie dla nich przestrzeni publicznej13.
Kobieta zawsze wyst´puje w kulturze patriarchalnej jako obraz,
jest Innym podmiotu, spe∏niajàc dla niego funkcj´ lustra. Wed∏ug klasycznej analizy Laury Mulvey, kobieta jest jedynie „signifiantem m´skiego innego, uj´tego ramami symbolicznego porzàdku, w którym
cz∏owiek — m´˝czyzna — mo˝e uciec od swych fantazji i obsesji, przerzucajàc je mocà s∏ów na niemy obraz kobiety, b´dàcej wcià˝ nosicielkà, a nie twórczynià znaczenia”14. Autorka przywo∏uje „faz´ lustra”
z psychoanalitycznych rozwa˝aƒ Jacquesa Lacana15. Warto przypomnieç te rozwa˝ania, jako ˝e lustro wydaje si´ kluczowe równie˝ dla
pracy Libery i Foksa, dla samej struktury tej ksià˝ki. Wed∏ug Lacana,
chwila, kiedy dziecko rozpoznaje swój obraz w lustrze, ma kluczowe
znaczenie dla konstytucji jego ego, jest to moment konstytuowania si´
podmiotu. Dziecko zaczyna identyfikowaç si´ ze swoim odbiciem, jednak wià˝e si´ to ze z∏udzeniem podwójnoÊci, gdy˝ dziecko czuje, ˝e
jest w miejscu wyznaczanym jego cia∏u przez wra˝enia zmys∏owe
(przed lustrem), jak i tam, gdzie si´ widzi (w lustrze). Wed∏ug wyjaÊnieƒ Joanny Bator: „Odbicie jest tak samo prawdziwe jak cia∏o.
W pewnym sensie jesteÊmy tam, gdzie nas nie ma”. I dalej: „Imago
jednoÊci obrazu w∏asnego cia∏a stanie si´ od tej chwili obrazem ja idealnego, które b´dzie towarzyszyç jednostce w jej kulturowym losie” 16.
Druga strona lustra to przestrzeƒ obrazu Matki i ja idealnego, nazwana
przez Lacana „polem Innego”. Wià˝e si´ z tym t´sknota ego do wyobra˝eniowej jednoÊci, a co za tym idzie podmiot ju˝ zawsze b´dzie poszukiwa∏ tej jednoÊci w spojrzeniu Innego, który b´dzie dla niego pe∏niç
rol´ lustra. Bo u˝ywane przez Lacana poj´cie Écrits, „lustro” to ju˝ nie
materialny przedmiot, lecz inni, w których poszukujemy siebie17.
Warto zauwa˝yç, ˝e takà funkcj´ pe∏nià ∏àczniczki na fotografiach
w ksià˝ce Libery i Foksa, stàd pojawiajàce si´ w ksià˝ce podwójnoÊç
(dualizm tekstu i fotografii), lustrzana struktura i lustrzane odbicia,
które sà, jak ju˝ wspomnia∏am, odwo∏aniem do lustra jako znaczàcego
symbolu w Kanale Wajdy, najpierw symbolu — po˝àdania, potem kl´ski, a w zasadzie Êmierci (nie przypadkiem rozbite lustro uto˝samiane
jest z nieszcz´Êciem).
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Obraz kobiety niesie w sobie jednak równie˝ niebezpieczeƒstwo,
gdy˝ jej znaczenie wynika z ró˝nicy p∏ci, czego dowodem jest brak penisa, z czym z kolei wià˝e si´ kompleks kastracji. Jak powiada Laura
Mulvey, w przypadku obrazu tworzonego przez kultur´ nast´puje
ucieczka przed tà groêbà, przez dewaluacj´, ukaranie lub, przeciwnie,
uratowanie przedmiotu winnego, a po drugie przez substytucj´ przedmiotu-fetysza bàdê przemianà samej przedstawionej postaci w fetysz.
Kobieta przemieniona zostaje przede wszystkim w przedstawienie,
w przedmiot oglàdu, ucieleÊnia marzenia i l´ki m´˝czyzny. Mulvey
wskazuje w odniesieniu do klasycznych przedstawieƒ hollywoodzkich
(a nie bez znaczenia jest to, ˝e Libera wybra∏ do swoich kompilacji w∏aÊnie obrazy kobiet z dawnego kina), ˝e to m´˝czyzna odgrywa rol´ aktywnà, rol´ sprawcy wypadków. „W odró˝nieniu od kobiety jako ikony
aktywna postaç m´ska (idealne ego procesu identyfikacji) ˝àda przestrzeni trójwymiarowej, odpowiadajàcej przestrzeni lustrzanego odbicia
(…)”18. W tym momencie warto wróciç do fotografii przy rozdziale
czwartym, gdzie widzimy kobiet´ wpatrujàca si´ w lustrzane odbicie,
ale nasz punkt widzenia odpowiada miejscu, w którym siedzi m´˝czyzna, którego widzimy jedynie w odbiciu. ˚eby spraw´ skomplikowaç,
w lustro spoglàda kobieta, a nie m´˝czyzna. JeÊli chodzi o struktur´ tej
fotografii, wydaje si´ wr´cz, ˝e mamy do czynienia z jakimÊ przedziwnym rebusem, gdy˝ odbicie kobiety w lustrze uj´te jest nie tylko
w owalnà ram´ lustra, ale równie˝ w kszta∏t trójkàta, stworzony z jakichÊ desek. Ten trójkàt oddziela przestrzeƒ kobiety od przestrzeni siedzàcego na ∏ó˝ku m´˝czyzny. Wydaje si´, ˝e nie ma on dost´pu do tej
przestrzeni, w której widoczny jest obraz kobiety. Nie ma on bowiem
dost´pu do obrazu, do samej przestrzeni lustra. Ów trójkàt nasuwa
skojarzenie z diagramem Lacana19. W tym przypadku m´˝czyzna jest
podmiotem, a kobieta przedmiotem a. Wpisana jest w ten podzia∏ nierównoÊç mi´dzy tym, co kobiece, i tym, co m´skie. Mo˝na przywo∏aç tu
fragment rozwa˝aƒ Jaros∏awa Lubiaka na temat relacji mi´dzy podmiotem a przedmiotem a: „Funkcja falliczna okreÊla ÊciÊle relacj´ mi´dzy
p´kni´tym podmiotem a przedmiotem a: podmiot mo˝e si´ ukonstytuowaç w swoim p´kni´ciu tylko w odniesieniu do swojego przedmiotu a
(objet a), który jest jednoczeÊnie przedmiotem pragnienia; pragnienie
wywo∏ane przez konstytutywny brak rozdziera podmiot (…). Innymi s∏owy,
podmiot jako okreÊlony przez brak przynale˝y do swojego pragnienia
jest okreÊlony w odniesieniu do swojego przedmiotu a”20. Ta relacja
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jest stosunkiem mi´dzy m´˝czyznà a kobietà (pozycjà m´skà i ˝eƒskà).
Kobieta ustawiona w pozycji objet petit a stwarza wra˝enie, ˝e uzupe∏nia
i ucieleÊnia sobà brak m´skiego podmiotu. Ten brak jest w omawianej
fotografii wyra˝ony wprost, wszak nie widzimy g∏ównego protagonisty
zdj´cia, widzimy jedynie jego odbicie, zaÊ jego spojrzenie przeciwnie,
ni˝ wynika∏oby to z logiki zdj´cia, natomiast zgodnie z diagramem Lacana,
kieruje si´ w stron´ odbicia kobiety zamkni´tej w symbolicznym trójkàcie. Pojawia si´ tu dialektyka spojrzenia i oka: gdy oddajemy si´ spojrzeniu, nasze ja ulega anihilacji, stajàc si´ podmiotem spojrzenia. „Podzia∏ pomi´dzy okiem a spojrzeniem jest przejawem p´kni´cia podmiotu
w polu widzenia. Utracone spojrzenie staje si´ przedmiotem a — utraconym przedmiotem pragnienia, do którego nale˝y podmiot, a który powsta∏ przez oderwanie si´ od tego przedmiotu”21. Wskazujà te konstatacje na pewnà nieuchwytnoÊç, na niemo˝noÊç okreÊlenia si´ w pe∏ni
podmiotu. Sama kobieta w tych rozwa˝aniach znika, „nie istnieje”, jak
powiada∏ Lacan, albo raczej istnieje jedynie jako obraz. Lacan mówi∏
równie˝, ˝e nic nie da si´ powiedzieç o kobiecie. Pawe∏ Dybel analizujàc, co to zdanie mo˝e oznaczaç, wskazuje, ˝e mo˝na najwy˝ej, jak
w teologii negatywnej, „mówiç o tym, dlaczego o niej mówiç nie mo˝na.
I zarazem wskazywaç na to, ˝e wszyscy — jak im si´ wydaje — w∏aÊnie o niej mówià, w istocie mówià tylko o w∏asnych wyobra˝eniach kobiety, o pewnej iluzorycznej fikcji, która z kobietà »jako takà« ma niewiele wspólnego”22. JeÊli teraz zamiast poj´cia „kobieta” wstawimy
w powy˝sze zdanie s∏owo „∏àczniczka”, dotkniemy tego, o czym jest
ksià˝ka Libery i Foksa, która mówi w istocie tylko o wyobra˝eniach
∏àczniczki, o pewnej iluzorycznej fikcji, która z ∏àczniczkà „jako takà”
ma niewiele wspólnego. ¸àczniczka pe∏ni wi´c jedynie rol´ ∏àczniczki
(w t´ rol´ mo˝e wcieliç si´ ka˝da kobieta, równie˝, a mo˝e zw∏aszcza,
znana amerykaƒska aktorka, uosobienie seksu i po˝àdania). Bo, jak interpretuje myÊl Lacana, Dybel, postaç kobiety ulega w tekstach kultury
wyobra˝eniowej mitologizacji. Role, które odgrywajà kobiety, zosta∏y
w istocie wymyÊlone przez m´skà wyobraêni´. Kobiety zaÊ identyfikujà si´ z tymi rolami bezwiednie, gdy˝ sà one przypisane im z góry
przez kultur´. Odgrywanie ról, takich jak: kobieta-kusicielka czy kobieta-Êwi´ta (∏àczniczka jest w zasadzie jednà i drugà zarazem) wià˝e si´
z oczekiwaniami m´˝czyzn, wspomaganymi przez obyczaj i tradycj´.
A zatem, „role te nie sà zakorzenione w »naturze« kobiecej, sà jedynie
fantazmatycznym tworem fallicznej m´skiej wyobraêni”23. I mo˝e dlate370

go w jednym z rozdzia∏ów (11) ∏àczniczka rozbija lustra. Fantazmat, wed∏ug Lacana, to wyobra˝eniowy scenariusz przedstawiajàcy realizacj´
pragnienia, dostarcza wi´c wspó∏rz´dnych naszemu pragnieniu, konstruuje ramy umo˝liwiajàce nam pragnienie czegokolwiek24. Libera
tworzy (a raczej konstruuje z gotowych elementów) fantazmatyczne wyobra˝enie ∏àczniczki: kobieta mo˝e pojawiç si´ o tyle, o ile wkroczy∏a
w obr´b m´skiego fantazmatu, ale w szerszym rozumieniu poj´cie fantazmatu mo˝emy odnieÊç do historii — historii, jakiej pragniemy.
Agata Araszkiewicz w odniesieniu do ksià˝ki Libery i Foksa napisa∏a,
˝e mimo wszystko praca ta pozostawia wra˝enie, i˝ „gdy ch∏opaki robià
sztuk´, to si´ Êwietnie bawià, a kim jest ∏àczniczka, dalej nie wiemy”25.
Araszkiewicz stawia zarzut, ˝e praca wpisuje si´ w dyskurs fallogocentryzmu. Mam jednak wra˝enie, ˝e raczej chodzi tu o ujawnienie struktury tego dyskursu, zasad, którymi si´ rzàdzi. Raczej dzieje si´ to na
takiej zasadzie, jak u Cindy Sherman, która wcielajàc si´ w role zbli˝one do ról aktorek hollywoodzkich klasy B., ukaza∏a samo funkcjonowanie kobiety jako znaku i przedmiotu pragnienia26. Nie przypadkiem
wi´c pojawia si´ w ksià˝ce bezpoÊrednie odwo∏anie do Sherman, zaÊ
metoda tworzenia symulacji symulacji wydaje si´ byç wprost zaczerp-

Ilustracja 48. Zbigniew Libera, ilustracja do ksià˝ki Co robi ∏àczniczka (Darek Foks
i Zbigniew Libera, Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice
2005), fot. przy rozdz. 22, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty oraz Galerii Raster.
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ni´ta od tej autorki. Libera, podobnie jak Sherman, rozsadza jednak
w przypadku tych fotografii struktur´ spojrzenia, wprowadzajàc w nià
drobne przesuni´cia, akcentujàc choçby ów fakt, ˝e nie patrzymy na
∏àczniczki, ale patrzymy na kobiety odgrywajàce role ∏àczniczek lub
bardziej dos∏ownie: wstawione w role ∏àczniczek. Artysta ujawnia wi´c
sztucznoÊç konstrukcji „kobiecoÊci” i pojawiajàcych si´ w jej obr´bie
ról, a zarazem wskazuje na z∏udnoÊç naszej podmiotowej identyfikacji.
Bo kim jesteÊmy, jeÊli identyfikujemy si´ nie wobec innych, ale wobec
naszych wyobra˝eƒ o innych? Byç mo˝e dlatego m´˝czyzna odbijajàcy
si´ w lustrze nie patrzy na znajdujàcà si´ przed lustrem kobiet´, ale
widzimy go jako patrzàcego na odbicie kobiety. I mo˝liwe, ˝e jedynie
ona w tym przedstawieniu jest tà, która zdaje sobie spraw´ z tej gry
spojrzeƒ, po˝àdania i identyfikacji. Dochodzimy wi´c tu do interpretacji
przewrotnej, która jednak˝e zgodna jest z tym, jak odczytuje Lubiak
prac´ Katarzyny Kozyry ¸aênia II w myÊl teorii Lacana (Éncore w przeciwieƒstwie do Écrits). Pozycja kobieca zostaje umieszczona po stronie
spojrzenia, pe∏niàc rol´ przedmiotu a. „Znajdujàc si´ po tej stronie w∏ada ona zatem okiem podmiotu. (…) To »kobieta« jako spojrzenie jest,
w relacji wzrokowej, »przedmiotem, od którego zale˝y fantazja« — fantazja, w zale˝noÊci, od której rodzi si´ pragnienie, do którego nale˝y
podmiot”27. Wnioski p∏ynàce z tych konstatacji sà radykalne — to nie
my rzàdzimy swoim pragnieniem i swoimi fantazjami, to one rzàdzà nami, kszta∏tujà nas i wp∏ywajà na naszà identyfikacj´.
To, co wynika z tych interpretacji w sensie ogólniejszym, to wskazanie,
˝e próbujàc okreÊliç si´ wobec innych (ale równie˝ wobec rzeczywistoÊci,
wobec historii), tracimy siebie, tracimy mo˝liwoÊç odczuwania swojego
cia∏a, swojej sytuacji w rzeczywistoÊci, porzucamy bowiem „realne” i pozostajemy jedynie z obrazem, który jest iluzjà tej rzeczywistoÊci. Ponadto,
tworzàc fantazje na temat historii, nie mamy w gruncie rzeczy na nie
wp∏ywu, nie potrafimy nimi kierowaç, to one kierujà nami (oczywiÊcie
w sensie bardziej dos∏ownym, chodzi o to, ˝e nasze fantazje na temat historii rzàdzà naszym wyobra˝eniem na temat tego, czym jest historia).
Mo˝na wi´c postawiç hipotez´, ˝e ca∏a ta praca dotyczy identyfikacji, okreÊlania siebie w∏aÊnie wobec historii i jej medialnych obrazów.
Nie jest to wi´c praca, jak sugerowa∏a Katarzyna Bojarska, dotyczàca
postpami´ci28 ani, jak sugerowa∏ Wróbel, pracy pami´ci. Pytanie o identyfikacj´ dotyczy równie˝ czytelnika/czytelniczki, który/a zostaje z∏apany/a (uwi´ziony/a) przez struktur´ tej ksià˝ki.
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Powstanie warszawskie w historii oficjalnej
Twórcy ksià˝ki Co robi ∏àczniczka do historii oficjalnej odnoszà si´
krytycznie, mówiàc, ˝e nie podoba im si´ Muzeum Powstania oraz obchody jego rocznicy, bo podkreÊlone sà w nich cechy militarne i narodowe. Autorzy wskazujà na to, ˝e powstanie obudowane jest pot´˝nym
mitem, ale nie ma w tych dyskursach miejsca na mit tragicznej przegranej29. Warto jednak zapytaç, czy rzeczywiÊcie projekt Foksa i Libery
jest krytyczny wobec dyskursów oficjalnych.
Historia oficjalna wspó∏tworzy dyskurs w∏adzy (tu: w rozumieniu
instytucjonalnym), s∏u˝y do podbudowania jej autorytetu, wykorzystywana bywa jako uzasadnienie dla okreÊlonych poczynaƒ i tak jak „rytua∏y, namaszczenia, uroczyste pogrzeby, ceremonie i legendarne opowieÊci, jest operatorem, intensyfikatorem w∏adzy”30. Przedstawiciele
w∏adzy ch´tnie wykorzystujà wydarzenia szczególne, które odpowiadajà ukonstytuowanym ju˝ mitom (tu przede wszystkim chodzi o mit heroicznej walki) i pozwalajà budowaç dalsze mitologizacje. Instytucje
w∏adzy sprawujà nadzór nad pami´cià oficjalnà, a zarazem jà kszta∏tujà, powo∏ujàc do ˝ycia okreÊlone Êwi´ta, budujàc pomniki czy muzea.
Dokonujà one swego rodzaju zamro˝enia pami´ci. Ponadto, gdy historia zamienia si´ w pami´ç i zostaje zinstytucjonalizowana, zawsze nast´puje pewne jej zniekszta∏cenie, które wpisane jest w ka˝dà prób´
osiàgni´cia formy stabilnej i zamkni´tej31.
W polskim dyskursie publicznym takim szczególnym wydarzeniem
sta∏o si´ w ostatnich latach powstanie warszawskie. Uwa˝ane jest ono
za jedno z najwa˝niejszych wydarzeƒ okreÊlajàcych najnowszà histori´
Polski. Ale nie zawsze tak by∏o. Pami´ç oficjalna jest konstruowana,
rekonstruowana, „przepisywana”. W przypadku powstania warszawskiego mamy do czynienia z sytuacjà szczególnà, bo jego historia by∏a
zak∏amywana w czasach PRL-u, ˝o∏nierzom AK odmawiano samodzielnoÊci, czyniono z nich bohaterów z∏ej idei, tragizm ich wyborów ∏àczono
z postawà Conradowskà32. Od razu po wojnie powstanie spotka∏o si´
z bezlitosnà krytykà nowych w∏adz, g∏oszono, ˝e by∏o ono wymierzone
nie przeciwko Niemcom, ale przeciwko ZSRR. Konstruowano te˝ taki
obraz powstania, w którym bohaterstwo ˝o∏nierzy i ofiarnoÊç ludnoÊci
Warszawy by∏y cynicznie wykorzystywane do niecnych politycznych celów33. Barbara Szacka wskazuje na dwoistoÊç oceny powstania, z jednej strony uznawano je za zdrad´ i prowokacj´, ale z drugiej — nie
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kwestionowano bohaterstwa tych, którzy chwycili za broƒ34. W latach
1950–1953 próbowano zatrzeç pami´ç powstania, nie wspominajàc
o nim w ˝adnych oficjalnych przekazach, jednak zabiegi zmierzajàce
do zmiany treÊci pami´ci zbiorowej okaza∏y si´ zupe∏nie nieskuteczne.
W latach 60. wróci∏ znowu obraz powstania, jako wymierzonego
w Zwiàzek Radziecki i PKWN. Powstanie opisywane by∏o przede
wszystkim w perspektywie m´czeƒstwa i kl´ski. To myÊlenie propagowane by∏o w∏aÊciwie przez ca∏y okres PRL-u, nieco tylko modyfikowane
lub ∏agodzone. „Krytykujàc politycznà wymow´ powstania, stopniowo
coraz bardziej dbano o oddawanie ho∏du bohaterstwu jego szeregowych uczestników, co pozwala∏o uniknàç ranienia uczuç wielu ludzi”35.
W latach osiemdziesiàtych prze∏amany zostaje monopol informacyjny
paƒstwa, pojawiajà si´ informacje drugiego obiegu, a wraz z nimi inna
wersja opowieÊci o powstaniu warszawskim. O „pami´ci odzyskanej”,
jak wskazuje Szacka, mo˝na jednak mówiç dopiero po roku 1989. Intensyfikacja otaczajàcych to wydarzenie dyskursów ideologicznych nastàpi∏a wraz z budowà i otwarciem Muzeum Powstania Warszawskiego w sierpniu 2004 roku. Obchody rocznicy powstania wesz∏y do kalendarza oficjalnych rocznic, pojawi∏y si´ jednak nowe spory dotyczàce
jego upami´tniania oraz upolityczniania36. Barbara Szacka zauwa˝a, ˝e
ocena powstania w pami´ci zbiorowej uleg∏a odwróceniu: „propagowany
w PRL poglàd, i˝ prawdziwym celem powstania nie by∏a walka z okupantem, lecz przeciwstawienie si´ komunistom, zosta∏ przyj´ty, ale
z ca∏kowità zmianà oceny — to, co mia∏o kompromitowaç powstanie,
sta∏o si´ jeszcze jednym powodem do jego chwa∏y”37. W spo∏ecznych
ocenach powstania, jak wynika z ankiet socjologicznych, pojawiajà si´
jednak wcià˝ opinie, ˝e by∏o ono niepotrzebnà ofiarà i pociàgn´∏o za sobà zbyt du˝o istnieƒ ludzkich38.
Jednak, jeÊli w czasach PRL-u powstanie warszawskie osadzano
w tradycji kl´ski, to obecnie wszystkie wysi∏ki polityki historycznej
zmierzajà do tego, by tej perspektywie zaprzeczyç, wymazaç poj´cie
„kl´ska” z dyskursu na jego temat. A przecie˝ by∏o to powstanie przegrane, poch∏on´∏o tysiàce ofiar (dok∏adna liczba ofiar po stronie polskiej jest trudna do oszacowania — podaje si´ obecnie liczb´ ok.
180 tys.39). Perspektywa kl´ski zostaje te˝ zanegowana przez oficjalny
dyskurs produkowany mi´dzy innymi przez instytucj´ muzeum.
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Muzealna mitologizacja
Muzeum Powstania Warszawskiego jest jednym z dwóch muzeów narodowych, które powsta∏o po 1989 roku, drugie to nowy gmach Muzeum Narodowego w Poznaniu, jednak˝e jego budowa ciàgn´∏a si´
przez kilkanaÊcie lat. W przypadku Muzeum Powstania wczeÊniejsze
starania dotyczàce budowy wieƒczy∏y niepowodzenia. W 1994 roku
wmurowano ju˝ kamieƒ w´gielny pod budow´ muzeum, ale nie ruszy∏a
ona z miejsca. Sytuacja zmieni∏a si´ dopiero w 2003 roku w zwiàzku
z dzia∏aniami ówczesnego prezydenta miasta Lecha Kaczyƒskiego. Na
muzeum przeznaczono zabytkowy budynek dawnej elektrowni tramwajowej, w sierpniu 2003 roku og∏oszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, który wygra∏ projekt Wojciecha Obtu∏owicza.
W konkursie na opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji zwyci´˝y∏ zespó∏ w sk∏adzie: Jaros∏aw K∏aput, Dariusz Kunowski i Miros∏aw
Nizio. Prace budowlane rozpocz´∏y si´ w kwietniu 2004 roku, pracowano bez przerwy na trzy zmiany i budynek ukoƒczono przed koƒcem
lipca. Realizacja tej budowy w tak szybkim tempie, zaanga˝owanie
osobiste Prezydenta Warszawy, dla którego budowa Muzeum by∏a
absolutnym priorytetem, wskazujà na uprawianà w praktyce „polityk´
historycznà”, jej efekty oraz jej wp∏yw na kszta∏towanie pami´ci oficjalnej wraz z jej najwa˝niejszymi mitami, które odgrywajà kluczowà
rol´ w procesie kszta∏towania narodowej to˝samoÊci40 (wynika jednak
z tego, ˝e jest ona wcià˝ czymÊ niepewnym, nieukszta∏towanym, zagro˝onym). Mo˝na postawiç tu tez´, ˝e historia powstania sta∏a si´ kluczowa dla budowania to˝samoÊci narodowej przez pokolenie postsolidarnoÊciowe (nie przypadkiem Spo∏eczny Komitet Budowy Muzeum Powstania
Warszawskiego powsta∏ w 1981 roku, a jego plany zosta∏y udaremnione przez wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku).
Prezentowana w muzeum41 historia wpisuje si´ w konstruowanie
zbiorowej narodowej pami´ci, pe∏ni wi´c znaczàcà rol´ ideologicznà, buduje i wizualizuje mit, w który przekszta∏cajà si´ wa˝ne wydarzenia
z przesz∏oÊci. Historia powstania jest w zasadzie historià kl´ski i wydaje si´ ma∏o przystawaç do tego, co Krzysztof Pomian okreÊli∏ jako „pami´ç zwyci´zców” (która zarazem pokrywa si´ z pami´cià oficjalnà).
Dlatego te˝ historia powstania warszawskiego wpisywana jest w romantyczny paradygmat tradycji narodowo-wyzwoleƒczej, obejmujàcy
histori´ powstaƒ przeciwko zaborcom, która, mimo ˝e równie˝ mówi
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o kl´sce, jest przede wszystkim historià m´stwa, bohaterstwa, odwagi,
umi∏owania czynu zbrojnego, niekiedy z góry skazanego na kl´sk´42.
Historia urz´dowa dokonuje swoistego uwznioÊlenia tych zbrojnych
powstaƒ, wymazuje to, co potworne43, dokonuje heroizacji uczestników i ich czynów (równie˝ bardzo ambiwalentnego w przypadku powstania warszawskiego udzia∏u dzieci — pomnik Ma∏ego Powstaƒca,
sala Ma∏ego Powstaƒca w muzeum). UwznioÊlenie, zaprzeczenie, heroizacja wydajà si´ warunkami koniecznymi, aby w∏àczyç takie wydarzenie jak powstanie warszawskie do pami´ci oficjalnej, skonstruowaç je
tak, aby mog∏y staç si´ elementem (a mo˝e nawet fundamentem?) „pami´ci zwyci´zców”.
Ciekawà perspektyw´ proponuje Tzvetan Todorov w artykule „Skazani
na heroizm”, gdzie pisze o dwóch powstaniach: powstaniu ˝ydowskim
w getcie warszawskim w 1943 roku oraz powstaniu warszawskim44.
Jak powiada Todorov, powstanie w getcie musia∏o mieç miejsce, ˝eby
udowodniç Êwiatu, ˝e ˚ydzi nie idà na Êmierç jak stado baranów
w rzeêni. Natomiast powstanie warszawskie by∏o wynikiem specyficznie poj´tego bohaterstwa, które polega na próbie przeciwstawienia si´
przeznaczeniu wyznaczonemu przez prawo, histori´ i to, co nieuniknione. W odniesieniu do s∏ów Todorova, Szymon Wróbel stawia kontrowersyjnà tez´, ˝e powstanie warszawskie by∏o od poczàtku zaprogramowane na zapami´tanie. Bo pami´ç i jej heroizacja to jedyny autentyczny cel powstania warszawskiego45.
Istotny w kontekÊcie tego tekstu jest model historii produkowany
przez samo muzeum. Ta instytucja zosta∏a zdefiniowana jako wielofunkcyjna: pe∏ni rol´ zarazem ekspozycji, pomnika, archiwum, placówki badawczej, placówki edukacyjnej, funkcjonuje te˝ jako wizytówka
miasta46. Wspó∏czesne muzea cz´sto zostajà pomyÊlane w∏aÊnie jako
∏àczàce te ró˝ne funkcje, mo˝na wskazaç tu na pewien wzór, który wyznaczy∏o Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie otwarte w 1993 roku.
„Odtàd wiedza (historia) o wydarzeniu stanowi niezb´dny element
edukacji, ale dokonuje si´ w ramach miejsc pami´ci, gdzie istnieje tak˝e wydzielona przestrzeƒ oraz takie elementy samej ekspozycji, które
majà charakter symbolicznego upami´tniania wydarzenia”47. „TotalnoÊç” tego rodzaju instytucji, wprz´gni´cie obok historii tradycyjnej
(archiwa, êród∏a) materia∏ów pozyskanych przez nietradycyjne metody
(np. „historia oralna”, która odgrywa w Muzeum Powstania Warszawskiego znaczàcà rol´), odwo∏ywanie si´ do emocji (u˝ycie materia∏u wi376

zualnego, przede wszystkim fotografii), wreszcie stwarzanie poczucia
uczestnictwa (scenografia, która ma imitowaç ulice Warszawy oraz
wn´trza z czasów powstania) — to wszystko wzmacnia si∏´ dyskursu
produkowanego przez muzeum. Mamy w tym przypadku do czynienia
z bardzo silnà reprodukcjà w∏adzy-wiedzy, pe∏niàcej istotnà funkcj´
dla (od)budowania to˝samoÊci narodowej, znaczàcà w samym procesie
ideologizacji historii.
Tworzone przez muzeum mity byç mo˝e majà prze∏amaç mity wczeÊniejsze, mo˝liwe, ˝e chodzi o zmian´ podstawowych paradygmatów
w obszarze „muzeum wyobraêni”48. Bo nie mo˝na pominàç faktu, ˝e ju˝
w okresie PRL-u, powstanie by∏o mitologizowane mi´dzy innymi przez
film, który ze wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci dokonuje narratywizacji
pami´ci. OczywiÊcie „za∏o˝ycielski” by∏ w tej dziedzinie Kana∏ Andrzeja
Wajdy, który, jak wskazuje Iwona Kurz, stworzy∏ ramy narracji mitologicznej. By∏a to narracja w pewnym sensie ahistoryczna, poniewa˝ nie
podejmowa∏a w ogóle kwestii s∏usznoÊci wybuchu powstania ani nie opisywa∏a ówczesnej sytuacji politycznej, militarnej czy spo∏ecznej. Perspektywa filmu by∏a perspektywà kl´ski: kl´ski tragicznej, choç nieuniknionej. Ten film oraz póêniejszy Popió∏ i diament dokona∏y w∏àczenia pokolenia AK w panteon polskich bohaterów tragicznych oraz wpisania tego powstania w ciàg polskich rebelii. Nastàpi∏a te˝ mitologizacja uczestników powstania. Zostali oni przedstawieni jako atrakcyjni, m∏odzi, pi´kni,
g∏odni ˝ycia (mi´dzynarodowy tytu∏ filmu to „Oni kochali ˝ycie”). Ten
film odegra∏ istotnà rol´ w swoistym „muzeum wyobraêni” na temat powstania. Jego fragment stanowi cz´Êç muzealnej ekspozycji.
Ale Kana∏, w zasadzie doÊç k∏opotliwy dla narracji muzealnej, staje si´ tylko fragmentem opowieÊci o powstaniu warszawskim budowanym przez muzeum, du˝o wa˝niejszy wydaje si´ wàtek indywidualizacji i heroizacji bohaterów powstania, którzy sà tu przedstawieni na fotografiach, wykonanych w wi´kszoÊci przez fotografa powstania, Eugeniusza Lokajskiego („Gienka”)49. A wi´c twarzom z Kana∏u dyskurs
muzeum przeciwstawia twarze prawdziwych uczestników. Chodzi tu
w du˝ej mierze o nadanie twarzy powstaniu, o jego indywidualizacj´.
Du˝e znaczenie majà tu wizerunki „silne” pod wzgl´dem wizualnym,
w tym sensie, ˝e przyciàgajà spojrzenie, dzia∏ajà na wyobraêni´. To
m.in. fotografia „dziewczynki z kokardà” — Ró˝yczki Goêdziewskiej,
która pomaga∏a w szpitalu przy ul. Moniuszki, to równie˝ zdj´cia innych
„ma∏ych powstaƒców” w zbyt du˝ych ubraniach, zawsze z bia∏o-czerwo377

nymi opaskami na r´kach, pozujàcych do fotografii z wyrazem dumy
na twarzy. To fotografie ∏àczniczek i sanitariuszek z Archiwum Muzeum
Powstania Warszawskiego, przy których zdj´cia Libery wydajà si´ jakby bardziej prawdopodobne. To równie˝ fotografie par zawierajàcych
w tych ekstremalnych warunkach zwiàzki ma∏˝eƒskie. Do tych fotografii pasujà frazy: „oni kochali ˝ycie”, „zbyt m∏odzi, by umieraç”. W ten
sposób budowany przez muzeum dyskurs nie tyle przeciwstawia si´
mitom stworzonym przez Kana∏, ale raczej wykorzystuje je, przerabia
na swój sposób. Niemniej jednak walka o wizj´ powstania jest walkà
o obrazy. Historia, która jest przedstawiona przez muzeum, ma przede
wszystkim wymiar estetyczny. Ma ona uwodziç i nie zostawiaç ˝adnych wàtpliwoÊci, na przyk∏ad co do sensu wybuchu powstania.
W tekstach krytycznych na temat historii konstruowanej przez dyskurs Muzeum Powstania Warszawskiego Tomasz Hubert ˚ukowski50
oraz Adam Ostolski51 wskazujà na znaczàce pomini´cia. Pomini´ty jest
ca∏kowicie spór o zasadnoÊç tej akcji zbrojnej52. Oprócz nieobecnoÊci
tragicznego pytania o sens powstania, nie znajdziemy te˝, jak wskazuje
z kolei Aleksander Smolar, refleksji nad sensem powstaƒczej tradycji
czy nad odpowiedzialnoÊcià przywódców53. Brak te˝ wyjaÊnienia mi´dzynarodowego kontekstu powstania oraz reakcji sojuszników54. Ekspozycja programowo jest antykomunistyczna, tote˝ Polska AK-owska przeciwstawiona jest Polsce Lubelskiej. Armia Berlinga oceniona jest przez
pryzmat dzia∏aƒ Stalina i Wandy Wasilewskiej. Mo˝na znaleêç napomknienie na temat Narodowych Si∏ Zbrojnych, ale brakuje informacji
o ich programie oraz zbrodniczych dzia∏aniach. Autorzy wspomnianych
tekstów zauwa˝ajà równie˝, ˝e w ca∏ej muzealnej reprezentacji nie ma
miejsca na przedstawienie zró˝nicowanych postaw mieszkaƒców stolicy
ani nawet postaw ambiwalentnych, w zasadzie w ogóle nie ma przedstawienia cywilnego doÊwiadczenia powstania (to, które jest, wpisane zostaje w schemat walki). Antyheroiczna narracja o powstaniu (której
przyk∏adem mo˝e byç Pami´tnik z powstania warszawskiego Mirona
Bia∏oszewskiego) zosta∏a ca∏kowicie wyeliminowana. Nie mówi si´ te˝
o zniszczeniu miasta, o ludzkich tragediach ani „o spo∏ecznych i psychicznych ranach spowodowanych powstaniem”55. Znaczàce jest równie˝
to, ˝e bardzo s∏abo s∏yszalny jest g∏os Êwiadków, a niektóre ich wypowiedzi przeczà tym podanym w informacjach56. Pami´ç podlega wi´c tutaj instrumentalizacji, w którà wpisane jest nadu˝ycie zapomnienia, co
wià˝e si´, jak powiada Ricoeur, z problematykà kruchej to˝samoÊci57.
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Powstanie warszawskie nabiera w tym dyskursie znaczenia jako
element historii Polski — historii niepodleg∏oÊciowych zrywów, traktowanych jako nieprzerwany proces walki o niepodleg∏oÊç. Znaczàce jest
na tym tle wyeksponowanie zwiàzków pomi´dzy powstaniem a czasami
„SolidarnoÊci”, zaÊ symbolicznego znaczenia nabiera ekran z nagraniem
homilii Jana Paw∏a II z 2 czerwca 1979 roku. Wed∏ug ˚ukowskiego,
w tak zaprojektowanej wizji dziejów „krew m´czenników sprawy narodowej przynosi plon w postaci niepodleg∏oÊci. Niezale˝nie od empirii”58.
Ponadto mamy tu do czynienia z pewnym zafa∏szowaniem, gdy˝, jak
wskazuje Aleksander Smolar, pokojowa rewolucja „SolidarnoÊci” wyrasta∏a w gruncie rzeczy z „odrzucenia romantycznej tradycji insurekcyjnej, której powstanie warszawskie by∏o ostatnim tragicznym wcieleniem”59. Znowu powraca kwestia projektowania to˝samoÊci, tym razem
przez muzealny dyskurs. „Ekspozycja opowiada mit, a zwiedzajàcy majà si´ w ów mit w∏àczyç. To˝samoÊç nie jest rozumiana jako przestrzeƒ
dialogu i sporu, gdzie cz∏onkowie spo∏eczeƒstwa dyskutujà w∏asnà kultur´ i przesz∏oÊç, a zatem gdzie mogà wspó∏istnieç ró˝ne punkty widzenia i sprzeczne racje”60. Przeciwnie, nic nie podlega tu negocjacji, mo˝na jedynie na t´ danà z góry to˝samoÊç przystaç i jà zaakceptowaç albo
jà odrzuciç, automatycznie stawiajàc si´ poza marginesem wspólnoty.
Konstruowanie historii-jak-pami´ci, o czym pisze Iwona Kurz, ma
w muzeum charakter zindywidualizowany. Ta indywidualizacja nie dotyczy jedynie perspektywy Êwiadków/uczestników wydarzeƒ, ale tak˝e
odbiorców, lokowanych na podobnej, aktywnej pozycji61. Du˝à rol´ odgrywa w muzeum „scenografia”, wn´trza skonstruowane sà „jak ulice”,
przywo∏ane jest wra˝enie murów, które stanowià opraw´ dla fotografii,
odezw, portretów, pamiàtek. Niekiedy sztafa˝ ruin poprzedza fotografi´
przedstawiajàcà ówczesnà ulic´, jakby wprowadzajàc widza w t´ przestrzeƒ, sugerujàc w ten sposób, ˝e widz sam staje si´ uczestnikiem
minionych, historycznych wydarzeƒ. Odtworzone zosta∏y wn´trza kawiarni, powstaƒczego kina czy drukarni. Nie tylko naÊladujà one wn´trza z epoki, ale te˝ ich funkcj´. Zwiedzajàcy muzeum mogà w kawiarni
wzorowanej na kawiarni Bliklego napiç si´ kawy, w kinie obejrzeç powstaƒcze kroniki, które w sierpniu 1944 roku wyÊwietla∏o kino „Palladium”. Zaanga˝owane zostajà wszystkie zmys∏y widzów, pozwala im si´
na dotyk, dzieci namawiane sà do przebierania si´ za „ma∏ych powstaƒców” oraz do inscenizowania walki, co zresztà jest pomys∏em szczególnie upiornym. Aby widz odczu∏ wra˝enie prawdziwego uczestnictwa,
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wykorzystane sà nawet wra˝enia zapachowe (intensywny zapach wydzielany przez w∏àczony powielacz). „Podobne strategie nale˝y nazwaç
symulacjami: tworzà one wra˝enie uczestnictwa, bycia-w-rzeczywistoÊci”62 — powiada Kurz. Warto jednak podkreÊliç, ˝e tego rodzaju próby
oddzia∏ywania na widza, stwarzania wra˝enia uczestnictwa w przedstawionych wydarzeniach nie sà czymÊ ca∏kowicie nowym.
Mo˝na tu wskazaç chocia˝by na wielkoformatowe obrazy Matejki,
w których ma miejsce ∏amanie ram odgraniczajàcych Êwiat dzie∏a od
Êwiata rzeczywistego, „scen´” od „widowni”. Artysta wykorzysta∏ bowiem w tych obrazach efekt „przedstawienia w przedstawieniu”63,
wciàgajàc widza w obrazowà rzeczywistoÊç mi´dzy innymi poprzez gesty postaci zwracajàcych si´ w jego stron´, stojàcych po stronie przedstawionej publicznoÊci (Ho∏d Pruski, Zawieszenie Dzwonu Zygmunta,
Dziewica Orleaƒska).
Z kolei zastosowany w muzeum efekt sztafa˝u wykorzystywali ju˝
twórcy XIX-wiecznych panoram, które w zasadzie mia∏y podobnà funkcj´ sugerowania widzowi, ˝e jest uczestnikiem historycznych wydarzeƒ. Tak dzieje si´ w przypadku Panoramy Rac∏awickiej (1893–94,
Jan Styka, Wojciech Kossak i inni, m.in. W∏odzimierz Tetmajer, Teodor
Axentowicz, Zygmunt Rozwadowski). Panorama by∏a stworzona na Powszechnà Wystaw´ Krajowà we Lwowie, zarazem mia∏a upami´tniç
stulecie insurekcji koÊciuszkowskiej. Do II wojny Êwiatowej eksponowana by∏a we Lwowie, obecnie mo˝na jà oglàdaç we Wroc∏awiu. Tutaj
widz ma odczuç, ˝e jest uczestnikiem bitwy pod Rac∏awicami, jednej
z wygranych walk w czasie insurekcji koÊciuszkowskiej. ZaÊ znajdujàcy
si´ przed tym olbrzymim p∏ótnem (114 × 15 m) sztafa˝ ma za zadanie
zatrzeç wra˝enie reprezentacji rzeczywistoÊci, wprowadzajàc nas
w iluzj´ (a wr´cz symulacj´) rzeczywistoÊci.
Iwona Kurz, w odniesieniu do Muzeum Powstania Warszawskiego,
zauwa˝a pewnà sprzecznoÊç, która wià˝e si´ z konsekwentnym wprowadzaniem widza w pozycj´ uczestnika powstania (nawet nie Êwiadka,
bo perspektywa cywilna jest tu niemal nieobecna). Jednak˝e to uczestnictwo mo˝e byç tylko uczestnictwem estetycznym oraz estetycznie
prze˝ywanym. Jest to doÊwiadczenie estetyczne w podwójnym sensie,
bo dzia∏a na zmys∏y, ale te˝ odwo∏uje si´ do zasady po∏àczenia pi´kna
z dobrem i prawdà. Jednak˝e sam przekaz jest jednokierunkowy, „nie
ma tu mowy o jakkolwiek rozumianej interaktywnoÊci, o ile mia∏aby
ona prowadziç do wspó∏tworzenia sensów”64. Te wszystkie zabiegi s∏u380

˝yç majà raczej reheroizacji powstania jako zbrojnego czynu stanowiàcego odpowiedê na terror okupanta. Autorka u˝ywa poj´cia reheroizacja w znaczeniu ustanowienia fundamentów (uzasadnieƒ) dla dzia∏aƒ
powstaƒczych: „bohaterscy ˝o∏nierze przestajà istnieç w pró˝ni politycznej, militarnej i moralnej — dyskurs ekspozycji wskazuje na koniecznoÊç (oczywiÊcie w kontekÊcie przyj´tego systemu wartoÊci) wybuchu Powstania”65.

Wymazanie horroru/oczyszczenie kana∏u
Adam Ostolski w tekÊcie „Przestrzeƒ muzeum i polityka traumy” wpisuje
dyskurs Muzeum Powstania Warszawskiego w dyskurs traumy, porównujàc je z Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie oraz Terror Háza (Dom Terroru) w Budapeszcie, które wed∏ug autora upowszechniajà w dyskursie publicznym narracje o byciu ofiarà. Autor wskazuje, ˝e „warunkiem muzealnej reprezentacji traumy jest jej powtórzenie, odtworzenie samej traumatycznej sceny. Ekspozycja nak∏ania do prze˝ywania jej z ró˝nych pozycji,
z którymi identyfikuje si´ zwiedzajàcy: przeÊladowcy, ofiary, Êwiadka”66.
Jednak˝e w przypadku Muzeum Powstania Warszawskiego na plan
pierwszy wysuwa si´ dyskurs heroiczny, dyskurs walki, nawet jeÊli straceƒczej i skazanej na kl´sk´. Raczej próbuje si´ wykreowaç dyskurs
chwa∏y, o czym Êwiadczy chocia˝by tekst otwierajàcy stron´ internetowà
muzeum: „63 dni chwa∏y… dni, w których przyjaêƒ zast´powa∏a broƒ…
a kilka chwil szcz´Êcia ca∏e ˝ycie. A wszystko po to, by pokazaç Êwiatu,
czym dla Polaka jest WOLNOÂå”67. Uczestnicy powstania nie sà tu wi´c
przedstawieni w pierwszej kolejnoÊci jako ofiary, a jeÊli sà ofiarami, to
raczej podkreÊla si´, ˝e ofiarami komunistycznej ideologii, która sfa∏szowa∏a pami´ç powstania. Widz tego muzeum ma nie tyle op∏akiwaç ofiary, ile
wczuç si´ w ich wol´ walki, odczuç ich m´stwo, odebraç fakt uczestnictwa
w powstaniu jako coÊ wspania∏ego, w czym sam chcia∏by uczestniczyç.
Kreowane tu poczucie uczestnictwa sprawia, ˝e zwiedzajàcy muzeum zach´cani sà do tego, aby sami poczuli si´ uczestnikami powstania, tak jak
powstaƒcy b∏àdzà kr´tymi uliczkami, wchodzà do kana∏ów, s∏uchajà tych
samych odezw oraz patriotycznych pieÊni. Dzieci majà poczuç si´ jak mali
powstaƒcy, mogà „bawiç si´ w powstanie”. Dyskurs traumatyczny, nawet
zideologizowany, zostawia miejsce na op∏akiwanie, tutaj tego miejsca brak,
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co przyznaje sam Ostolski, piszàc, ˝e w muzeum nie znalaz∏y si´ relacje
opowiadajàce o p∏aczu, jak np. wspomnienia Ireny Krzywickiej, która po
wybuchu powstania zobaczy∏a siedzàce na ulicy p∏aczàce kobiety68, albo
o p∏aczu genera∏a Tatara, o którym pisze w swej ksià˝ce Maria Janion69.
Ten p∏acz, jak pisze Ostolski, to „nieprzyswojona resztka pami´ci o powstaniu, wykluczona z przestrzeni muzeum”70. Twierdz´, ˝e w tym muzeum nieprzyswojona, a wr´cz wyparta jest trauma horroru, koszmaru,
zwiàzanego z powstaniem. Nawet jeÊli Ostolski pisze, ˝e ideologia heroiczna znajduje tu swoje wzmocnienie poprzez utrwalenie na traumie, choç
wystrzega si´ jej narracyjnego opracowania71, to uwa˝am, ˝e tego utrwalania na traumie w muzeum pró˝no szukaç. Wed∏ug autora, jest to widoczne
na przyk∏ad w odtwarzaniu poczucia dezorientacji, narracja zwiedzania
musi zostaç odczytana albo z wr´czanego zwiedzajàcym planu, albo poprzez kartki z kalendarza, oznaczajàce kolejne powstaƒcze dni72. Jednak
ta dezorientacja jest wed∏ug mnie potrzebna w innym celu, aby zakryç symulacyjnoÊç kreowanej tu historii, której zresztà sk∏adnikiem jest w∏aÊnie
sama ta dezorientacja.
O tej symulacyjnoÊci Êwiadczà mi´dzy innymi umieszczone w muzeum kana∏y czy raczej ich symulacje. Kana∏y, które by∏y wykorzystywane przez powstaƒców, to tzw. burzowce, a wi´c kana∏y usuwajàce
nadmiar wody deszczowej, majàce przekrój odwróconego jajka i ok.
150 cm wysokoÊci oraz kana∏y w∏aÊciwe (Êciekowe), które wykorzystywali g∏ównie ∏àcznicy — niskie, owalne, o wymiarach 90 cm wysokoÊci
i 60 cm szerokoÊci73. Kana∏y, które znajdujà si´ w muzeum, poprzez
uk∏ad oraz poprzez zamieszczone w nich napisy, stajà si´ reminiscencjà kana∏ów z filmu Wajdy, stajàc si´ tym samym symulacjà symulacji.
Warto przyjrzeç si´ samej symbolice kana∏ów. Z jednej strony kana∏
mo˝na powiàzaç semantycznie z podziemiem i w tym sensie mo˝e byç
uznany za szerszy symbol walki podziemnej, ale tak˝e walki w nieludzkich warunkach, symbolicznego zejÊcia do piek∏a, i dalej, brnàc
w tych skojarzeniach, zejÊcia na sam poziom wstr´tu (abiekt), dotkni´cia tego, co pokalane. Kana∏, a w zasadzie to wszystko, co si´ z nim
wià˝e, jest w gruncie rzeczy nieprzedstawialne. Ponoç Andrzej Munk,
który mia∏ re˝yserowaç Kana∏, odmówi∏, gdy˝, jak powiedzia∏, w filmie
nie b´dzie czuç smrodu74.
Kiedy mówimy o skalaniu, warto przywo∏aç teori´ Julii Kristevy, która powiada, ˝e „cielesny odpad, krew menstruacyjna i ekskrementy lub
wszystko, co jest z tym uto˝samiane, od paznokci po zgnilizn´ [a wi´c
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równie˝ otwór kloaczny czy Êciekowy kana∏], przedstawia — niby wcielona metafora — t´ obiektywnà kruchoÊç porzàdku symbolicznego”75.
W przypadku filmu Wajdy ca∏a katastrofa powstania warszawskiego
przedstawiona jest w∏aÊnie poprzez symbol kana∏u, co ujawnia zarazem kruchoÊç porzàdku symbolicznego. Kristeva powiada, ˝e przedmioty zanieczyszczajàce nale˝à do dwóch typów: ekskrementalnego
i menstruacyjnego. Kana∏ Êciekowy wydaje si´ byç bardziej zwiàzany
z tymi pierwszymi, które wed∏ug francuskiej psychoanalityczki, przedstawiajà niebezpieczeƒstwo nadchodzàce z zewnàtrz to˝samoÊci: „»ja«
zagro˝one przez »nie-ja«, spo∏eczeƒstwo zagro˝one przez to, co poza
nim, ˝ycie przez Êmierç”76.
Film Wajdy wydaje si´ uchwyceniem tego momentu, gdy ˝ycie nie
panuje ju˝ nad sobà, przejmuje je we w∏adanie Êmierç (sytuacja powstania ukazana w Kanale jest sytuacjà buntu przeciwko zewn´trznemu niebezpieczeƒstwu, ale buntu z góry skazanego na kl´sk´, za który
p∏aci si´ najwy˝szà cen´). Kana∏ staje si´ tu ekwiwalentem ekskrementów, a wi´c odwo∏aniem do Êmierci. Stokrotka, brnàc z rannym
Korabem w kanale, powiada dosadnie: „Gmeramy si´ w Êmierdzàcym
gównie”, co w przypadku fabu∏y tego filmu staje si´ zapowiedzià ich
rych∏ej Êmierci. Porzàdek symboliczny w Kanale ulega rozpadowi (nie
ma nocy ani dnia), wszystko traci swoje granice, ˝ycie jest „wyp∏ukiwane” jak nieczystoÊci w kanale. Byç mo˝e to w∏aÊnie o tak ekstremalnà (ekskremalnà?) wizj´ powstania chodzi∏o w Kanale Wajdy, aczkolwiek jest to tylko hipoteza, która wymaga∏aby potwierdzenia przez
szczegó∏owe analizy. Ten film wydaje si´ dotykaç rzeczywistoÊci grozy,
horroru Êmierci, to, co jednak chroni przed dost´pem do niego, to
Eros, który uosabia Stokrotka. W jednej z recenzji, Jean de Baroncelli,
krytyk „Le Monde’a” odnióÊ∏ si´ do filmu nie do koƒca przychylnie,
okreÊlajàc go „dantejskim koszmarem” i zarzucajàc mu jednoczeÊnie,
˝e re˝yser nie potrafi∏ powstrzymaç si´ od „romantyzmu zgrozy”77.
Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo zejÊcie do kana∏u,
do wn´trza ziemi, do obszaru ciemnego, obÊlizg∏ego i wilgotnego mo˝na
te˝ rozumieç jako prób´ cofni´cia si´ do porzàdku semiotycznego
(zwiàzanego z matkà, z wn´trzem jej cia∏a, a wi´c z tym wszystkim, co
zosta∏o wyparte przez porzàdek symboliczny). By∏by to wi´c powrót do
nieprzedmiotowoÊci, ucieczka przed j´zykiem.
Potwierdza∏yby to s∏owa Mirona Bia∏oszewskiego z jego Pami´tnika: „W czasach wojny zawsze chyba jest nawrót do matriarchatu.
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A jeszcze ta wojna. A jeszcze to zejÊcie w dó∏, pod Warszaw´ (w to
mrowisko schronowe), to powstanie. To by∏ nawrót — wybuch. Matriarchatu. Piwnicznego? Jaskiniowego? Co za ró˝nica. Kupy ludzi. Rzàdzà
matki”78. Pami´tnik. Bia∏oszewskiego wpisuje si´ w dyskurs antyheroiczny, ten, na który nie ma miejsca w muzeum. Tu chodzi tylko o to,
˝eby przetrwaç, ˝eby uciec przed Êmiercià, stàd, wed∏ug Marii Janion,
pojawia si´ u Bia∏oszewskiego metafora „latania” oraz innych podobnych czynnoÊci: „suni´cia”, „biegania”, „ruszania”, „gnania”, „uciekania”, „wiercenia si´” i innych, od których a˝ roi si´ w Pami´tniku79.
Opozycjà „latania” jest „kucanie”, konotujàce mi´dzy innymi czynnoÊci
fizjologiczne. Janion wskazuje, ˝e w tym kontekÊcie wojna ma dwa
bieguny, na jednym z nich znajduje si´ bohaterski zryw-lot, a na drugim — degradacja ˝ycia. Autorka P∏aczu genera∏a powiada: „Cywilne
trzymanie si´ ziemi — wyraêne w »lataniu«, »kucaniu«, »przycupywaniu«, chowaniu si´ do jej Êrodka, schodzeniu w g∏àb, w ciemne podziemia, w piwnice, to wszystko w oczach reprezentantów heroicznego
kanonu literatury ma zupe∏nie jednoznacznà wymow´”80. Janion powiada, ˝e rzeczywistoÊç sama stworzy∏a to mityczne po∏àczenie: zejÊcie do podziemi, do piwnic by∏o wed∏ug Bia∏oszewskiego zejÊciem do
królestwa Matek, „które zawsze jest królestwem podziemnym”81.
Schodzenie w g∏àb, do piwnic jest bliskie schodzeniu do kana∏ów
i dlatego kana∏ jest symbolem tak bardzo ambiwalentnym. Jest znakiem
tragicznej kl´ski. Kiedy w filmie Wajdy powstaƒcy, b´dàcy jeszcze na
powierzchni, otrzymujà rozkaz przejÊcia kana∏ami do ÂródmieÊcia, wiedzà, ˝e ju˝ przegrali, Zadra zastanawia si´, jak to mo˝liwe, aby teraz
uciekaç jak szczury do kana∏ów. ZejÊcie do kana∏u to zejÊcie do piek∏a,
co potwierdza Poeta, który w pewnym momencie cytuje Dantego (to odwo∏anie do Dantego i przeb∏yski na zrujnowanà Warszaw´ odsy∏ajà
z kolei do cykli Grottgera jako jednego z wizualnych pre-tekstów
filmu82, chodzi o Wojn´, 1866–1867, gdzie wyst´puje postaç Poety i jego
Muzy oraz Warszaw´ I, 1861 i Warszaw´ II, 186283). Krytyk´ przej´cia
przez Wajd´ tej perspektywy kana∏u wyrazi∏ mi´dzy innymi W∏adys∏aw
Bartoszewski, wskazujàc na wszystkie negatywne skojarzenia, jakie
wià˝à si´ z tym poj´ciem oraz tà przestrzenià84. I znowu chodzi o skojarzenia z ekskrementami, z brudem, a wi´c o potwierdzenie kl´ski.
Twórcy muzeum nie rezygnujà jednak z symbolu, jakim jest kana∏.
Zostaje on nawet podwojony. Jeden kana∏ stanowi element scenograficzny, wr´cz dekoracyjny, jest rodzajem ∏àcznika pomi´dzy poszcze384

gólnymi cz´Êciami wystaw. Drugi kana∏ to fragment wyremontowanego
rzeczywistego kana∏u, nieczynnego i przystosowanego do zwiedzania.
To wa˝ny element ekspozycji, ale raczej przenoszàcy akcenty z perspektywy kl´ski na perspektyw´ dzia∏ania zbrojnego. W Êwietle przywo∏anej tu teorii Kristevej, sàdz´, ˝e du˝o wi´ksze znaczenie ma owo
wyczyszczenie kana∏u, które staje si´ nie tylko koniecznym warunkiem
praktycznym umo˝liwiajàcym przystosowanie go do ekspozycji, ale te˝
koniecznym warunkiem symbolicznym (pozbycie si´ ekskrementów
i zwiàzanego z nimi horroru). Choç mo˝na zastanawiaç si´ nad pewnym
brakiem konsekwencji w budowaniu tej wystawy. Bo, jeÊli w jednej
z sal mo˝emy poczuç zapach powielacza, to czy nie powinniÊmy móc
poczuç tego, co, jak si´ wydaje, nieod∏àcznie towarzyszy∏o powstaƒcom, a wi´c smrodu kana∏ów?
Odrzucenie horroru, okropnoÊci wydaje si´ koniecznym warunkiem
w kszta∏towaniu mitu powstania warszawskiego. RzeczywistoÊç horroru nie pojawia si´ w opowieÊciach oficjalnych, zostaje z nich wyparta,
znika, zastàpiona przez pi´kne wizerunki. Wed∏ug psychoanalizy Lacana,
pi´kno jest tym, co chroni nas przed ostatecznà grozà. Lacan w „Kanta
Sadem” pisze o „funkcji pi´kna”, która polega na stwarzaniu „ostatecznej bariery, broniàcej przyst´pu ku ostatecznej grozie”85. Ta koncepcja
wià˝e si´ z rozwa˝aniami Freuda na temat dà˝enia cz∏owieka do równowagi i likwidowania nieprzyjemnego napi´cia z „Poza zasadà przyjemnoÊci”86. Jak pisze Lubiak, „jeÊli, wed∏ug za∏o˝eƒ Freuda, zasad´
przyjemnoÊci w jej dà˝eniu do zniesienia wszelkiego napi´cia realizuje
unicestwienie ˝ycia, to ostatecznà przyjemnoÊcià jest Êmierç, zadanie
Êmierci (sobie lub, przez przeniesienie, komuÊ) — agresja, przemoc,
gwa∏t cz´Êciowo zaspokajajàc pop´d Êmierci przybli˝ajà do tej ostatecznej
rozkoszy. Przed grozà tego pop´du ma chroniç pi´kno”87. DoÊwiadczenie powstania warszawskiego musia∏o byç doÊwiadczeniem granicznym,
w którego wyniku zaciera∏a si´ granica mi´dzy ˝yciem a Êmiercià,
porzàdkiem semiotycznym a symbolicznym, zaÊ w odniesieniu do kulturowych przekazów — mi´dzy pi´knem a ostatecznym horrorem (co wydaje si´ adekwatne w odniesieniu do filmu Wajdy).
Aby zbudowaç takà wizj´ powstania, w której to, co zagra˝a, horror
oraz Êmierç zostanà opanowane, nale˝y wi´c dokonaç estetyzacji powstania. Opanowanie grozy musi nastàpiç poprzez porzàdek estetyczny (a wi´c to, co równie˝ wydobywa ksià˝ka Co robi ∏àczniczka). Jest
to bardzo wa˝ne, gdy˝ gra toczy si´ nie tylko (nie tyle) o wizj´ powsta385

nia warszawskiego, ale o zdefiniowanie to˝samoÊci (w sensie to˝samoÊci zbiorowej, narodowej).

W poszukiwaniu horroru
Horror ujawnia si´ zupe∏nie gdzie indziej, raczej w historiach nieoficjalnych, których w Muzeum Powstania nie znajdziemy. Horror przychodzi z drugiej strony, jak w czasie powstania przychodzi∏ wraz
z przyje˝d˝ajàcymi w celu pacyfikacji powstania Niemcami.
W przywo∏ywanym ju˝ w tej ksià˝ce zbiorze reporta˝y W∏odzimierza Nowaka Obwód g∏owy, w rozdziale „Mój warszawski sza∏” przytoczona zostaje relacja Mathiasa Schenka, który w wieku osiemnastu lat
jako saper szturmowy znalaz∏ si´ w powstaƒczej Warszawie. Jest to
wi´c opowieÊç Innego, Obcego, Wroga. Jego pociàg by∏ ostatni, który
1 sierpnia wjecha∏ do Warszawy. W jego opowieÊci ujawnia si´ horror
powstania: „P´dzili Polk´ w d∏ugim p∏aszczu; tuli∏a ma∏à dziewczynk´.
Ludzie ÊciÊni´ci na czo∏gu pomagali jej wejÊç. KtoÊ wzià∏ dziewczynk´.
Kiedy oddawa∏ jà matce czo∏g ruszy∏. Ma∏a wysun´∏a si´ matce z ràk.
Spad∏a pod gàsienice. Kobieta krzycza∏a. Jeden z esesmanów skrzywi∏
si´ i strzeli∏ jej w g∏ow´. Pojechali dalej”; „Z dachu domu naprzeciwko
strzela∏ snajper. TrafiliÊmy go, zwali∏ si´ i zahaczy∏ nogà o belki. Wisia∏ z g∏owà w dó∏. ˚y∏ jeszcze d∏ugo”; „Kiedy wracaliÊmy, na ulicach
le˝a∏y cia∏a Polaków. Nie by∏o miejsca, trzeba by∏o iÊç po zw∏okach;
w tej goràczce szybko si´ rozk∏ada∏y. S∏oƒce zas∏ania∏ kurz i g´sty
dym. Mnóstwo robaków i much. ByliÊmy wysmarowani krwià, mundury
si´ lepi∏y. Przywita∏ nas porucznik Fals, g∏upi fanatyk: »Gdzie byliÊcie,
bezczelne Êwinie?!«. Chwali∏ SS za dobrà robot´. Nie mogliÊmy jeÊç,
wymiotowaliÊmy”88. W tym opisie dominuje wstr´t, wy-miot. RzeczywistoÊç powstania widziana przez m∏odego wówczas Belga jest w∏aÊnie takà rzeczywistoÊcià wy-miotu. Dalej jest jeszcze gorzej, kiedy
opisuje on dzia∏ania grupy kryminalistów Oskara Dirlewangera. Po
wkroczeniu do polowego szpitala esesmani rozstrzeliwali wszystkich
rannych. „Rozwalali im g∏owy kolbami”; „Potem dirlewangerowcy rzucili si´ na siostry, zdzierali z nich ubrania”; „Dirlewanger sta∏ ze swoimi
ludêmi i si´ Êmia∏. Przez plac p´dzili piel´gniarki z tego lazaretu, nagie, z r´kami na g∏owie. Po nogach ciek∏a im krew. Za nimi ciàgn´li le386

karza z p´tlà na szyi. Mia∏ na sobie kawa∏ek szmaty, czerwonej, mo˝e
od krwi, i kolczastà koron´ na g∏owie. Szli pod szubienic´, na której
ko∏ysa∏o si´ ju˝ kilka cia∏. Kiedy wieszali jednà z sióstr, Dirlewanger
odkopnà∏ jej ceg∏y spod nóg. Nie mog∏em na to patrzeç. PobiegliÊmy
z kolegà do kwatery, ale na ulicach kozacy Kamiƒskiego p´dzili cywilów. MówiliÊmy na nich Hiwis — od Hilfswillige (ochotnicy, ch´tni do
pomocy). Obok upad∏a Polka w cià˝y. Jeden z Hiwis zawróci∏ i zdzieli∏
jà pejczem. Próbowa∏a uciekaç na czworaka. Stratowali jà koƒmi”89.
Itd. RzeczywistoÊç piek∏a, koszmaru, horroru, masakra i gwa∏t dokonywane przez oddzia∏y Dirlewangera sà coraz gorsze, coraz trudniejsze
do przeczytania i do przytoczenia…
Schenk powiada równie˝: „Czasem pokazujà na filmach jakieÊ sceny z powstania, ale tam nie ma nic, co ja widzia∏em. Nikomu jeszcze
tak dok∏adnie nie opowiada∏em. Tak o wszystko pytacie. Macie prawo.
Ale wszystko si´ znowu budzi. Wtedy nie mieliÊmy poj´cia, ˝e ci zabici
nigdy nie umrà, ˝e b´dà zawsze obok. Wszystko dzia∏o si´ tak szybko.
Krzyki, strza∏y. Pojedyncze twarze. JakoÊ bardzo mocno uczepi∏y si´
mojej pami´ci”90.
Jaka jest funkcja tego ostatecznego, niewyobra˝alnego horroru
w tego rodzaju opowieÊciach? Jakà funkcj´ pe∏ni we wspomnieniach?
Czy nie jest znowu tym, co niszczy porzàdek symboliczny, niszczy to˝samoÊç, nie pozwalajàc ani na chwil´ spokoju i wytchnienia? Mathias
Schenk mówi, ˝e te wizje z powstania wcià˝ go nawiedzajà, sà niczym
niedajàce mu spokoju duchy… Zastanawia jednak, ˝e ta rzeczywistoÊç
horroru nie ujawnia si´ w ogóle w opowieÊciach oficjalnych, zostaje
z nich wyparta, znika, zastàpiona przez pi´kne wizerunki.

Estetyzacja i erotyzacja historii
Estetyzacja i erotyzacja odgrywajà kluczowà rol´ w ksià˝ce Co robi
∏àczniczka Dariusza Foksa i Zbigniewa Libery, gdzie powstanie warszawskie ma twarz kobiety, twarz pi´knych aktorek z dawnych lat,
przyjmujàcych pon´tne, erotyczne pozy.
T´ estetyzacj´ znajdziemy tak˝e we wspomnieniach przywo∏ywanych
w historii popularnej. Zaskoczy∏o mnie, jak w pewnym sensie bliska
ksià˝ce Foksa i Libery jest narracja, na którà natkn´∏am si´ w prasie
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popularnej, w∏aÊnie na temat ∏àczniczek i sanitariuszek, w artykule ¸ukasza Modelskiego „Najgor´tsze lato”91. Tutaj tak˝e tekst zosta∏ zestawiony ze zdj´ciami, z archiwalnymi fotografiami z czasu powstania wykonanymi mi´dzy innymi przez Eugeniusza Lokajskiego, ukazujàcymi
pi´kne, radosne ∏àczniczki, a tak˝e z aktualnymi zdj´ciami by∏ych ∏àczniczek wykonanymi na tle scenografii Muzeum Powstania. Te fotografie
tak˝e przypominajà fotomonta˝e. W tekÊcie uwypuklone zosta∏y sprawy
stereotypowo kobiece, jak na przyk∏ad strój, w którym protagonistki artyku∏u sz∏y do powstania, np. „(…) do chlebaka zapakowa∏am sukienk´.
˚eby mieç co w∏o˝yç po powstaniu. (…) Kiedy si´ dowiedzia∏am, ˝e b´dzie powstanie, w∏o˝y∏am naj∏adniejszà sukienk´. (…) Pierwszy raz by∏am w spodniach. Musia∏am sobie jakoÊ radziç. Niektóre dziewczyny
mia∏y przezi´bione p´cherze. Zosta∏y w spódnicach. ˚eby szybciej. […]
Sz∏yÊmy do powstania w spódnicach, podkolanówkach, z jednà zmianà
bielizny”. Kobiety, których wspomnienia przywo∏uje autor artyku∏u,
opowiadajà o swoich relacjach z dowódcami, z innymi powstaƒcami,
o mi∏oÊciach i sympatiach. Przywo∏ujà zabawne momenty z tego czasu,
k∏opoty zwiàzane z za∏atwianiem si´ czy utrzymaniem czystoÊci. I znowu na pierwszy plan wysuwa si´ aspekt estetyczny: „Nieliczne dziewczyny nawet usi∏owa∏y si´ malowaç, ale po chwili trzeba si´ by∏o czo∏gaç, by∏yÊmy brudne. Makija˝ raczej si´ nie sprawdza∏. Natomiast kiedy wysz∏yÊmy z kana∏ów po przejÊciu ze Starówki do ÂródmieÊcia, o,
tam by∏ inny Êwiat. (…) tamte ∏àczniczki by∏y czyÊciutkie, umalowane,
chyba nawet troszk´ uperfumowane”. I znowu, jak w przypadku ksià˝ki
Libery, mo˝na powiedzieç, ˝e niewa˝ne, czy ∏àczniczka krzyczy czy milczy, wa˝ne natomiast jest, jak wyglàda. Nie mo˝emy w gruncie rzeczy
dowiedzieç si´, co robi ∏àczniczka, ale dowiadujemy si´, jak wyglàda.
Przytoczony powy˝ej tekst zilustrowany zosta∏ fotografià z muzealnego
archiwum, ukazujàcà pi´knà m∏odà dziewczyn´ z burzà w∏osów, która
przeglàda si´ w ma∏ym lusterku, poprawiajàc sobie fryzur´, na drugiej
stronie zaÊ znajdziemy fotografi´ dziewczyny przeglàdajàcej si´ w lusterku samochodowym. We wspomnianym tekÊcie przywo∏ane sà te˝
momenty tragiczne: przeprowadzanie przez kana∏ rannego powstaƒca,
Êmierç przyjació∏ek, albo znajome pary, z których wiele zgin´∏o. Jeszcze jeden motyw tego tekstu odpowiada narracji z Co robi ∏àczniczka —
to „ch∏opcy”, powstaƒcy, o których jedna z ∏àczniczek mówi: „Kocha∏yÊmy ich strasznie. Ale oni nas te˝. Ja wobec w∏asnego dziecka nie by∏am tak bezinteresowna. (…) To by∏a jakaÊ dziwna relacja. To nie byli
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nasi m´˝owie, kochankowie. To by∏o coÊ wi´cej ni˝ brat, kochanek, mà˝
czy syn”. Podobnie jest w ksià˝ce Libery i Foksa, gdzie wszystko, co robi ∏àczniczka, odnosi si´ do tego, co robià ch∏opcy. Zresztà inna z kobiet
mówi: „To zabawne. Oni dla nas zawsze sà ch∏opcami, a my dla nich to
dziewcz´ta”. To, co najbardziej zastanawia w przypadku artyku∏u „Najgor´tsze lato”, to fakt, ˝e mimo przywo∏ania smutnych, tragicznych wydarzeƒ z czasu powstania, i tak jawi si´ ono w tych wspomnieniach jako pi´kna, niezwyk∏a przygoda, jako jeden z najbardziej szcz´Êliwych
okresów w ˝yciu tych kobiet. Potwierdza to zakoƒczenie tekstu: „Ró˝nie
mi si´ potem ˝ycie uk∏ada∏o, ale tamte dwa miesiàce by∏y najwa˝niejsze. Gdybym mog∏a prze˝yç jeszcze raz to samo, odda∏abym wszystko.
Klamerka: — Powstanie, powstanie… To by∏ bardzo szcz´Êliwy okres.
Nigdy w ˝yciu, ani przedtem, ani potem, nie by∏am taka szcz´Êliwa”.
Zapewne nie mo˝na negowaç tego szcz´Êcia ∏àczniczek i sanitariuszek,
dla których powstanie by∏o czasem niezwyk∏ym; okresem, kiedy czu∏y,
˝e robià coÊ wa˝nego; kiedy zawieszone zosta∏y przynajmniej niektóre
kr´pujàce kobiety tradycyjne konwencje zachowaƒ; by∏o wi´c poniekàd
czasem zmiany kontraktu p∏ci, mo˝na zaryzykowaç byç mo˝e twierdzenie, ˝e by∏o dla tych kobiet czasem swoistego karnawa∏u92. Z drugiej
strony na pewno jest te˝ tak, ˝e ten obraz powstania, jako najbardziej
szcz´Êliwego okresu dla przedstawionych tu kobiet, jest kreacjà powsta∏à na potrzeby prasy kobiecej, konstrukcjà, która zostaje wzmocniona archiwalnymi fotografiami ukazujàcymi uÊmiechni´te, pi´kne
∏àczniczki oraz fotografiami wspó∏czesnymi pokazujàcymi równie˝ kobiety uÊmiechni´te, radosne, szcz´Êliwe. Ponadto artyku∏ ten pokazuje,
jak przenikajà si´ narracje oficjalna z popularnà. Autor dzi´kuje bowiem Muzeum Powstania Warszawskiego za pomoc w dotarciu do materia∏ów oraz w realizacji sesji, zaÊ niektóre wypowiedzi pochodzà z Archiwum Historii Mówionej tego muzeum, przy czym nie dowiemy si´
z tekstu tego, które wypowiedzi autor zgromadzi∏ sam, a które pochodzà z archiwum. W pewnym sensie ten tekst, mimo ˝e nale˝y do historii
popularnej, idzie w sukurs historii oficjalnej tworzonej m.in. przez dyskurs muzealny. Jest tekstem apelujàcym do wyobraêni czytelniczki. Byç
mo˝e tak jak w przypadku muzeum, chodzi o stworzenie wra˝enia, ˝e
chcia∏oby si´ tam byç, ˝e chcia∏oby si´ braç udzia∏ w powstaniu. Narracje te mo˝na nazwaç sentymentalnymi. Jeszcze bardziej wyidealizowany
i romantyczny obraz mi∏oÊci w czasie powstania przedstawi∏a „Gazeta
Wyborcza” w reporta˝u „Kiedy ˝ycie si´ liczy na dni”, odwo∏ujàcym si´
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do filmu Macieja Piwowarczuka Epidemia mi∏oÊci na temat powstaƒczych ma∏˝eƒstw93. Ten sentymentalizm dotyczàcy powstania jest
w ostatnim czasie coraz bardziej powszechny, tworzone sà filmy dokumentalne, nagrywane piosenki (m.in. przez Ann´ Mari´ Jopek), organizowane koncerty. W Muzeum Powstania Warszawskiego mo˝na kupiç
przeró˝ne pamiàtki odwo∏ujàce si´ do powstania, a tak˝e gry i zabawki
dla dzieci, m.in. gr´ planszowà Zawiszak, uk∏adanki na temat powstania, powstaƒczy pami´tniczek, fili˝anki z logo muzeum, a nawet cukierki krówki i wiele innych gad˝etów. W roku 2009 firma Egmont Polska
wyda∏a gr´ planszowà dla dzieci Mali Powstaƒcy. Mo˝na powiedzieç
wr´cz, ˝e historia popularna zalewa nas wcià˝ nowymi reprezentacjami
powstania, przy których film Wajdy (choç zapoczàtkowa∏ t´ romantycznà mitologi´) wydaje si´ surowy i okrutny. Wszystko to pokazuje, ˝e
naszà pami´ç historycznà tworzà nak∏adajàce si´ na siebie obrazy (znaczàcy jest w tym kontekÊcie efekt wydobycia techniki fotomonta˝u
przez Liber´ w Co robi ∏àczniczka). Przesz∏oÊç sta∏a si´ towarem. Dotyczy to nie tylko kultury konsumenckiej. W muzeach historycznych kopie, reprodukcje, pastisze sà zestawiane ze sobà, ∏àczone w niemal˝e
dowolny sposób. Anna Wieczorkiewicz w ksià˝ce o znaczeniach podró˝y pisze o zaniku autentycznoÊci: „rozpowszechnianie wizerunków
o charakterze pamiàtkowym, traktowanie stylów, motywów i wàtków
pochodzàcych z ró˝nych epok jako nadajàcych si´ do przerabiania i zestawiania nie jest rzetelnym przedstawieniem historii; to degradacja
prawdziwych znaczeƒ wpisanych w ró˝ne Êwiadectwa historyczne”94.
Libera z Foksem czynià w tej pracy to, co w zasadzie mo˝emy obserwowaç w niemal wszystkich wczeÊniejszych pracach Libery (prace z cyklu
Urzàdzenia korekcyjne): konsekwentnie korzystajà z repertuaru naszej
kultury i stosujà si´ do jej mechanizmów, u˝ywajà ich jednak z pewnà
przesadà, tym samym wydobywajàc je na jaw i uwidaczniajàc.

si´ na kawa∏ki”95. Projekt ten jest bowiem raczej lustrzanym odbiciem
tych wersji historii, ich krzywym zwierciad∏em.
Dla ksià˝ki Co robi ∏àczniczka punktem wyjÊcia, mitem za∏o˝ycielskim, podstawowym pre-tekstem wizualnym wydaje si´ Kana∏ Wajdy.
Nie przypadkiem scena z kratà pojawia si´ tu kilkakrotnie i nie przypadkiem tak znaczàcà rol´ pe∏ni w jednym i w drugim przypadku lustro. Jednak tak jak w historii oficjalnej (której emblematem jest Muzeum Powstania Warszawskiego) oraz w historii popularnej (od Kana∏u
do Anny Marii Jopek), tak i w projekcie Foksa i Libery nast´puje proces oczyszczania, usuwania horroru, opanowania pokalanego. Tym samym, jedno i drugie dzia∏anie odczytaç mo˝na w kontekÊcie psychoanalitycznych koncepcji to˝samoÊci. Tego rodzaju dzia∏ania stwarzajà
barier´ broniàcà przyst´pu ostatecznej grozie (tu: grozie historii).
W przypadku dyskursu budowanego przez muzeum chodzi o wyparcie Êmierci i perspektywy kl´ski, w Kanale, ukazujàcym skazanà
na kl´sk´ tragedi´, Êmierç równie˝ zostaje wyparta, a przynajmniej
odsuni´ta na drugi plan poprzez Erosa, tak samo zresztà dzieje si´ we
wszystkich sentymentalnych i romantycznych narracjach w historii popularnej. Projekt Foksa i Libery nie robi niczego innego, jak tylko od-

Krzywe zwierciad∏o
Projekt Foksa i Libery Co robi ∏àczniczka w za∏o˝eniu ma stanowiç rodzaj krytyki oficjalnej wiedzy i historii popularnej, zmusiç nas do pytaƒ o nasze „muzeum wyobraêni”. Nie mamy tu jednak do czynienia
z powrotem wypartego horroru, „gdy p´ka zwierciad∏o i mit rozpada
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Ilustracja 49. Zbigniew Libera, ilustracja do ksià˝ki Co robi ∏àczniczka (Darek Foks
i Zbigniew Libera, Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice
2005), fot. przy rozdz. 35, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty oraz Galerii Raster.
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zwierciedla te dyskursy. „Manipulacje Libery odsy∏ajà do innej manipulacji. Znaki nie odsy∏ajà do rzeczywistoÊci, ale do kolejnego znaku”
— jak pisze Katarzyna Bojarska w odwo∏aniu do historii jako symulacji
Jeana Baudrillarda96. To odsy∏anie jest niczym lustrzane odbicie. Lustro jest kluczowe dla tej pracy, tak jak kluczowe jest dla okreÊlenia
w∏asnej to˝samoÊci. To w∏aÊnie lustro buduje struktur´ ksià˝ki, ustawione jest poÊrodku, pomi´dzy portretem pi´knej kobiety z rozchylonymi ustami spoglàdajàcej w obiektyw, która jest jakby kwintesencjà
mulwayowskiej „kobiety jako znaku pragnienia” (Sophia Loren) a towarzyszàcym jej rozdzia∏em 32. „Kiedy ch∏opcy stojà w rozkroku”.
Tekst w tym rozdziale dotyczy pragnienia, po˝àdania niezwykle
pi´knej ∏àczniczki. „Ci, których czasem dotyka∏a, mdleli”, ale „Niepostrze˝enie sta∏a si´ pannà i niepostrze˝enie utrwali∏a si´ jej gimnazjalna s∏awa. Zacz´to mówiç, ˝e nie mo˝e ˝yç bez wielbicieli i bez dotykania, ˝e kocha si´ w niej do szaleƒstwa co drugi gimnazjalista, ˝e jakoby
i ona co drugiego kocha, lecz tak jest zmienna w traktowaniu ich, ˝e
jeden na pi´ciu usi∏owa∏ odebraç sobie ˝ycie. ˚adnemu si´ nie uda∏o.
No mo˝e jednemu”. OpowieÊç o pragnieniu ma swój kontrapunkt, którym jest tekst z „kolorowego magazynu dla kobiet wroga”: „Moja
m∏odsza kuzynka kiedyÊ lubi∏a konie i ca∏kiem dobrze gra∏a w tenisa.
Ostatnio przyty∏a i przesta∏a o siebie dbaç, ale ciàgle jeszcze jest ∏adna. Zacz´∏a braç narkotyki i wesz∏a w Êrodowisko lesbijek”.
Z kolei, w kontekÊcie wskazanego tu znaczenia lustra, najbardziej
niepokojàcy, a zarazem subwersywny jest gest ∏àczniczki w rozdziale 11 „Kiedy ch∏opcy gwi˝d˝à”: „Kiedy ch∏opcy gwi˝d˝à, ∏àczniczka
t∏ucze lustra w salonie”. Mo˝na to odczytaç jako ch´ç zniszczenia reprezentacji, prób´ wyjÊcia poza jej regu∏y. W dalszej cz´Êci tekst mówi o ∏àczniczce, która wpatruje si´ w ruiny, czekajàc a˝ wydarzy si´
coÊ niezwyk∏ego. I kiedy wreszcie pojawia si´ jakiÊ cieƒ, szmer, okazuje si´, ˝e jest to po prostu skradajàcy si´ kot. Rozdzia∏ koƒczy si´
zaÊ stwierdzeniem: „Jej wzrok pada na strz´p kolorowego magazynu
dla kobiet wroga z tekstem: »Cz´sto si´ buntuje. Jednak zachowuje
si´ jak ma∏a bohaterka — mam wra˝enie, ˝e wie, jakie to dla niej
wa˝ne«”. Fotografia, która towarzyszy temu rozdzia∏owi, prawdopodobnie archiwalna, jest równie˝ niezwykle znaczàca. Widzimy stojàcà
na ulicy dziewczyn´, która spoglàda gdzieÊ w gór´, jakby czegoÊ wypatrujàc. Stoi ona na tle fragmentu kamienicy, na której widoczne sà
Êlady po obstrzale. Kobieta usytuowana jest pomi´dzy oknem a wej392

Ilustracja 50. Zbigniew Libera, ilustracja do ksià˝ki Co robi ∏àczniczka (Darek Foks
i Zbigniew Libera, Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice
2005), fot. przy rozdz. 11, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty oraz Galerii Raster.

Êciem do kamienicy. Pod oknem na murze narysowana jest dobrze
widoczna jasna strza∏ka (mo˝liwe, ˝e to wynik interwencji Libery
w fotografi´), skierowana jest ona wyraênie na twarz, a dok∏adnie na
oczy dziewczyny. Ona jest wi´c ukazana jako spoglàdajàca, ale to my
mamy spoglàdaç na nià jak ona spoglàda. Rozbijanie luster i bunt
przeciwko reprezentacji sà wi´c skazane z góry na niepowodzenie.
I tak ostatecznie ∏àczniczka jest obiektem spojrzenia. Materià pragnieƒ jest obraz, jak pisze Agamben, ale w∏asnemu pragnieniu nigdy
nie jesteÊmy w stanie sprostaç, uÊwiadamiamy sobie w koƒcu, ˝e „tym
niewyjawionym pragnieniem jesteÊmy my sami, na zawsze uwi´zieni
w krypcie”97. Sam obraz, jak pisze Agamben rozwa˝ajàc zagadk´
zwierciad∏a i bytu specjalnego, „to byt, którego istotà jest bycie widzialnoÊcià lub pozorem. Specjalny zaÊ jest taki byt, którego istota pokrywa si´ z ukazywanym przez niego widowiskiem (spektaklem), z jego w∏asnym pozorem i specjalnoÊcià”98. W Êwietle tych s∏ów i poczynionych analiz mo˝na si´ zastanawiaç, czy sama historia nie przeistacza si´ jedynie w widzialnoÊç (widowisko, obraz, reprezentacj´) i zarazem w pozór.
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W ksià˝ce Co robi ∏àczniczka nie chodzi o dotarcie do historycznej
prawdy, chodzi raczej o ukazanie z∏o˝onej struktury reprezentacji historycznych i ich po˝àdania. Historia oficjalna jest historià m´skà, w której
kobiety pe∏nià jedynie funkcj´ ozdobników albo funkcj´ lustra. Horror
cielesnoÊci i kobiecoÊci, tak jak horror wojny, zostaje wymazany. Znikajà one pod maskà pi´knych, fantazyjnych obrazów, ukryte niczym
w puszce Pandory. To chyba nie przypadek, ˝e wÊród wizerunków aktorek „odgrywajàcych” role ∏àczniczek cz´sto pojawia si´ gwiazda kina
niemego Louise Brooks (1906–1985). S∏aw´ przyniós∏ jej przede wszystkim film w re˝yserii G.W. Pabsta Puszka Pandory z 1929 roku. W kontekÊcie przywo∏ywanych tu narracji u˝yteczna mo˝e byç metafora pi´knej szkatu∏y skrywajàcej ca∏e z∏o Êwiata, wszelkie okropnoÊci i horrory.

Symulacje historii
Co robi ∏àczniczka naprowadza na problem historii jako symulacji. Ten
projekt nasuwa te˝ skojarzenie z innà pracà mówiàcà wprost o symulacjach, a mianowicie z wielopoziomowà instalacjà izraelskiego artysty
Roee Rosena Roee Rosen — Justine Frank (1900–1943) (2001)99. Prace
Rosena tak˝e dotyczà problemu identyfikacji oraz pragnienia w kontekÊcie historii. Artysta zas∏ynà∏ ju˝ wczeÊniej jako twórca pracy Live
and Die as Eva Braun: Hitler’s Misterss, in the Berlin Bunker and
Beyond — All Illustrated Proposal for a Virtual Reality Scenario, Not
to be Realized z 1995 roku — instalacji z∏o˝onej z krótkich tekstów,
drukowanych bia∏ymi literami na czarnych pasach ciàgnàcych si´ od
pod∏ogi do sufitu, pomi´dzy którymi umieszczonych by∏o szeÊçdziesiàt
czarno-bia∏ych prac na papierze odwo∏ujàcych si´ do ilustracji w dawnych niemieckich ksià˝kach dla dzieci. Teksty napisane by∏y w drugiej
osobie, jakby by∏y mówione do Ewy Braun, a zarazem do widza, który
mia∏ zidentyfikowaç si´ z kochankà Hitlera (co potwierdza padajàca na
poczàtku fraza: „JesteÊ Ewà Braun”). W tekstach tych przeplata∏y si´
ze sobà erotyka, seksualna przyjemnoÊç, samobójstwo i tortura.
W pracy o Justine Frank — gra z identyfikacjà jeszcze bardziej si´
komplikuje. Roee Rosen — Justine Frank (1900–1943) jest instalacjà
sk∏adajàcà si´ z obrazów, fotografii oraz filmów wideo. Sk∏adajà si´ one
na retrospektywnà wystaw´ fikcyjnej belgijsko-˝ydowskiej artystki Justine Frank (1900–1943), ˝yjàcej w latach dwudziestych we Francji i na394

le˝àcej do Êrodowiska surrealistów. W jej histori´ wpleciona jest historia samego Rosena, zaÊ jego wizerunek jest podstawà fotograficznych
i malarskich wizerunków Frank. Rosen odwo∏uje si´ tutaj do swej wczeÊniejszej pracy o Ewie Braun. W quasi-biograficznym filmie towarzyszàcym instalacji pojawia si´ historia Rosena i jego pracy o Ewie Braum,
która, eksponowana w Muzeum Izraelskim w Jerozolimie w 1997 roku,
wywo∏a∏a du˝e kontrowersje, ∏àcznie z ˝àdaniami usuni´cia jej z muzeum. Pojawiajà si´ równie˝ cytaty w formie czarno-bia∏ych ilustracji
z instalacji o Ewie Braun. Na innym wideo — przeplatajà si´ ze sobà
prace Rosena i prace fikcyjnej Justine Frank, zamieszczone na jej retrospektywnej wystawie. Sà to równie˝ prace Rosena, jednak w tej grze
z identyfikacjami — nale˝y podkreÊliç zasadniczà ró˝nic´ mi´dzy pracami
Rosena a pracami jego alter ego, a wi´c Justine Frank.
Po raz pierwszy Rosen powo∏a∏ do ˝ycia Justine Frank ju˝ w 2001 roku, kiedy stworzy∏ ksià˝k´ na temat twórczoÊci Frank (z esejem historyczki sztuki na jej temat, postaci równie˝ wymyÊlonej). Justine Frank
pe∏ni rol´ alter ego Rosena, przede wszystkim ze wzgl´du na pochodzenie fikcyjnej artystki, ale równie˝ dlatego, ˝e zarówno w fotografiach
przedstawiajàcych Frank, jak i w jej fikcyjnej twórczoÊci Rosen wykorzysta∏ w∏asny wizerunek (nasuwa si´ tu skojarzenie z Marcelem Duchampem tworzàcym niektóre swoje prace pod nazwiskiem Rrose Sélavy,
a tak˝e wyst´pujàcym na fotografii Man Raya jako s∏odka, uwodzicielska
Rrose100). Inaczej ni˝ w tradycji, kiedy kobiety przebiera∏y si´ za m´˝czyzn, przywdziewa∏y m´skie stroje, chcàc dzia∏aç w m´skim Êwiecie
sztuki lub nauki, tutaj autor wyst´puje w przebraniu kobiecym, co wi´cej
kobiety, która upodabnia si´ w niektórych wcieleniach do m´˝czyzny albo
z której g∏owy wyrastajà fallusy. Ale te˝ intencje tego gestu sà inne. Tu
raczej chodzi o coÊ niemo˝liwego wed∏ug psychoanalizy i wed∏ug przywo∏anego ju˝ diagramu Lacana, chodzi o pe∏nà identyfikacj´ podmiotu
z przedmiotem a, o narcystyczne wcielenie si´ w przedmiot przedstawienia. Chodzi wi´c jakby o prób´ prze∏amania p´kni´cia, które wydaje si´
niemo˝liwe do prze∏amania: „Zwierciad∏o Narcyza jest wi´c (…) niezwyk∏ym i okrutnym doÊwiadczeniem pouczajàcym, ˝e nasz obraz nie jest naszym obrazem”101. Istotniejsza, w kontekÊcie fotografii Libery z ksià˝ki
Co robi ∏àczniczka, wydaje si´ symulacja, ale mo˝e wynika ona w∏aÊnie
z jakiejÊ luki w tym diagramie, gdy˝ sytuacje wed∏ug niego niemo˝liwe,
stajà si´ mo˝liwe w Êwiecie artystycznych symulacji (Marcel Duchamp
jako Rrose Sélavy, Roee Rosen jako Justine Frank).
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Rosen stworzy∏ doskona∏à symulacj´ retrospektywy prac artystki,
gdzie znalaz∏y si´ jej portrety, równie˝ te wykonane przez s∏ynnych surrealistów, prywatne zdj´cia (jak na przyk∏ad to na pla˝y, gdzie stoi ona ze
swojà najlepszà przyjació∏kà i zarazem kochankà), jej prace ∏àczàce elementy surrealizmu z ˝ydowskà symbolikà, biografia opisujàca jej ˝ycie
i perypetie w kr´gu surrealistów, ∏àcznie z konfliktem z Andre Bretonem.
Wszystko wydaje si´ tu realne. To niemo˝liwe, ˝eby nie istnia∏a sama Justine Frank, skoro widzimy jej prace, jej zdj´cia, czytamy o jej
˝yciu. Nie przypadkiem jednak, podczas wspomnianego filmu, pojawia
si´ Jean Baudrillard.
Prace Justine Frank sà przede wszystkim grà z symbolikà seksualnà oraz ze stereotypami (stereotypowy wizerunek ˚yda, stereotyp kobiety definiowanej przez jej seksualnoÊç, stereotyp szalonej artystki,
lesbijki itp., itd.). Roee Rosen zastawi∏ na widzów pu∏apk´. Stworzy∏ postaç artystki wr´cz idealnà dla wszystkich badaczy studiów mniejszoÊciowych — kobiety, ˚ydówki, lesbijki, a nawet, jak w jednym z fikcyjnych autoportretów, jako czarnej kobiety. Jest wi´c ona doskona∏à figurà Innego.
Rosen zabawi∏ si´ te˝ genderowymi maskami. Justine Frank, wed∏ug tej narracji, tworzàc swoje wizerunki, nieraz wciela∏a si´ w m´˝czyzn´, równie˝ w starego ˚yda z anty˝ydowskich karykatur, powiela∏a wcià˝ swój wizerunek, niczym Fantomas (wcielajàc si´ równie˝ w t´
postaç). Jej obsesjà by∏a jej w∏asna twarz, upodabniana do m´skiej.
Jednak, czy to ona staje si´ m´˝czyznà, czy po prostu Roee Rosen staje si´ wymyÊlonà kobietà? Mo˝na mieç wra˝enie, ˝e w przypadku tej
pracy gra symulacji jest nieskoƒczona. Pisze o tym Marcin Teodorczyk: „P∏eç jawi si´ tutaj jako akt performatywny, staje si´ ˝artem,
grà, teatrem pozorów. W tle mieszajà si´ elementy to˝samoÊciowe ˝ydowskie oraz seksualizowanie poszczególnych elementów kompozycji
(szkiców czy obrazów jest kilkanaÊcie, wszystkie uk∏adajà si´ na portfolio Justine). Jest to przewrotny cykl, interesujàco pokazany na wystawie, wywrotowy o tyle, ˝e odkrywa genderowà pow∏ok´ dyskursu nacjonalistycznego”102.
W istocie to, co ∏àczy prac´ Roee Rosena z ksià˝kà Foksa i Libery,
a te z kolei z Muzeum Powstania Warszawskiego, to problem braku
to˝samoÊci i potrzeba jej wytwarzania poprzez symulacje. „Historia
stanowi nasz utracony przedmiot odniesienia, to znaczy jest ona naszym mitem” — powiada Baudrillard, wskazujàc ponadto, ˝e podlega
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ona fetyszyzacji, która pojawia si´ po to, aby przes∏oniç to odkrycie
utraty103. Symulacje zast´pujà wi´c utraconà histori´, która staje si´
symulacjà zarówno w wersjach oficjalnej, popularnych, ale równie˝
w ich krytyce, jakà jest praca Co robi ∏àczniczka.
Goeffrey H. Hartman w „CiemnoÊci widomej” odnosi si´ do s∏ów
Baudrillarda z PrzezroczystoÊci z∏a, który pisa∏ o utracie rzeczywistoÊci i o tym, ˝e zarówno to˝samoÊç osobista, jak i zbiorowa sta∏y si´
fantomem i ten sam los spotka∏ równie˝ histori´104. Ta utrata jest
zwiàzana ze wspó∏czesnà sk∏onnoÊcià do „odzyskiwania i rozpowszechniania wiedzy: zdobywamy technologi´ informacyjnà o zasi´gu
globalnym, ale ona przekazuje nam obrazy, które mogà byç tylko symulakrami”105. Wed∏ug Hartmana, ta posthistoryczna perspektywa obecna jest ju˝ u Waltera Benjamina, który w „Dziele sztuki w dobie jego
masowej reprodukcji”106 z 1936 roku ostrzega∏, ˝e rozwój technicznych Êrodków reprodukcji doprowadzi do „przemieszczenia” przedmiotów oraz do utraty ich aury. Hartman pisze: „OdtwarzalnoÊç sztuki
oraz, tym samym, wydarzeƒ przykuwajàcych uwag´ mediów zbli˝a nas
do owych wydarzeƒ, lecz jednoczeÊnie stwarza dystans innego rodzaju: powstaje Êwiat, w którym obecnoÊç jest w coraz wi´kszym stopniu
wypierana przez reprezentacj´”107.
Jak si´ wydaje, najwi´kszym problemem w przypadku zarówno
Muzeum Powstania Warszawskiego, jak i ksià˝ki Co robi ∏àczniczka
jest nie powstanie warszawskie, ale jego reprezentacja, szczególnie
tak silna, mityczna, ale zarazem abiektualna reprezentacja, jakà jest
Kana∏ Wajdy. Okazuje si´, ˝e ani muzeum, ani praca Libery i Foksa nie
sà w stanie jej zaprzeczyç, prze∏amaç jej regu∏ ani tym bardziej nie sà
w stanie przywo∏aç obecnoÊci. Dyskurs budowany przez muzeum próbuje to zrobiç poprzez stworzenie iluzji uczestnictwa, ale zarazem to,
co stawia naprzeciw reprezentacji, jest nast´pnà reprezentacjà.
Jak stara∏am si´ pokazaç, oficjalna narracja budowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz kontr-narracja (Co robi ∏àczniczka) odbijajà si´ w sobie na zasadzie lustrzanego odbicia (czy raczej
krzywego zwierciad∏a). Nie ma tu „realnego”, jest jedynie reprezentacja. To „realne” ujawniajà jedynie przywo∏ane wspomnienia Shenka,
sà niczym koszmar, który burzy logik´ narracji. Ten koszmar musi jednak zostaç wyparty, wyczyszczony, jak kana∏y, których rekonstrukcj´
znajdziemy w muzeum. Kana∏ to ekskrementy, to si∏a „realnego”, nad
którà ˝adna reprezentacja nie jest w stanie zapanowaç.
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Praca Foksa i Libery nawet nie próbuje zaprzeczyç reprezentacji,
wr´cz odwrotnie — ukazuje, ˝e nie ma od niej ucieczki i dlatego pyta
o jej istot´, stawiajàc naprzeciw reprezentacji oficjalnej lustro. Ta praca jest jak wirus, gdy˝ unaocznia nam regu∏y reprezentacji. Ukazuje,
˝e po˝àdamy nie historii, ale w∏aÊnie jej reprezentacji. Tym samym,
Co robi ∏àczniczka pyta, czym jest reprezentacja, która przeglàda si´
w swoim odbiciu, i do jakiego stopnia mo˝e byç prowadzona ta gra reprezentacji reprezentacji? Czy jest to gra nieskoƒczenie powielajàca
wizerunki, tak jak w przypadku ustawionych naprzeciwko siebie
zwierciade∏? I czy my, kiedy znajdziemy si´ pomi´dzy tymi zwierciad∏ami (i staniemy w rozkroku?), jesteÊmy w stanie jeszcze si´ rozpoznaç i zidentyfikowaç siebie jako podmioty, równie˝ podmioty historii
czy przeciwnie, jesteÊmy kierowani tylko i wy∏àcznie przez pragnienie
pragnienia?

Zakoƒczenie
W tej ksià˝ce stara∏am si´ pokazaç, w jaki sposób sztuka krytyczna
przedstawia przesz∏oÊç, jak wchodzi w jej materi´ oraz interpretuje jà
na nowo. Omówiona twórczoÊç ukazuje histori´ jako kulturowà konstrukcj´, poszukuje Êladów tego, co nieobecne i zwraca uwag´ na naszà wyobraêni´ (Miejsce nieparzyste El˝biety Janickiej); wskazuje na
historyczne pomini´cia oraz to, co zapomniane lub przeoczone (prace
Rafa∏a Jakubowicza); ukazuje przesz∏oÊç jako coÊ, co wcià˝ niepokoi
i cià˝y nad teraêniejszoÊcià (prace Artura ˚mijewskiego); akcentuje
znaczenie pami´ci miejsc oraz poszukuje mo˝liwoÊci pogodzenia skonfliktowanych ze sobà pami´ci (Wspomnienia z miasta L.); pokazuje histori´ jako skonstruowanà narracj´, a tak˝e swoisty przedmiot po˝àdania (Co robi ∏àczniczka Libery i Foksa). Ta twórczoÊç podwa˝a konwencjonalne myÊlenie o historii, uderza w tradycyjne metody badaƒ,
podaje w wàtpliwoÊç rzeczy, z pozoru, oczywiste. Zaproponowany
przeze mnie przeglàd nie jest kompletny, pomin´∏am tu wiele prac,
które tak˝e odwo∏ujà si´ do problemów zwiàzanych z historià i jej reprezentacjami.
Ze wzgl´du na ograniczonà obj´toÊç tej ksià˝ki zabrak∏o w tym
opracowaniu omówienia wielu wa˝nych prac dotykajàcych problematyki przesz∏oÊci, prac, które mo˝na odczytaç w kontekÊcie postÊwiadectwa oraz postpami´ci1, ale o niektórych z nich chc´ tu chocia˝ wspomnieç. Nie omówi∏am sztuki Wilhelma Sasnala, takich prac jak Maus
(2001) czy obrazów odnoszàcych si´ do Shoah Claude’a Lanzmanna
(2002–2003), które Adam Ostolski ∏àczy z „etykà pami´ci”2. Autor ten
zauwa˝a, ˝e Sasnal, tworzàc sztuk´ o historii, uchyla oczekiwania
zwiàzane z „reprezentacjà” traumatycznych wydarzeƒ jako malarskich
(a wi´c estetycznych) obiektów, a zarazem wymyka si´ pokusie ich
monumentalnego „upami´tniania”. Wed∏ug Ostolskiego, „Sasnal nie
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przedstawia przesz∏oÊci, lecz problematyzuje — obrazuje i uruchamia
— samà prac´ pami´ci”3. Wydaje si´ jednak, ˝e Sasnal pyta nie tyle
o prac´ pami´ci, ile o sposoby reprezentacji historii oraz o kwesti´ medializacji pami´ci, a wi´c o jej utrwalanie poprzez okreÊlone obrazy
i wyobra˝enia. To, co wydaje si´ nurtowaç go najbardziej, to w∏aÊnie
sam problem reprezentacji, a wi´c to, jakie obrazy sà u˝ywane do opowiadania o tych najbardziej traumatycznych wydarzeniach i co wi´cej,
w jaki sposób sà one konstruowane.
W odwo∏aniu do Shoah Lanzmanna, Sasnal wskazuje w swoich obrazach na mówienie o grozie Zag∏ady poprzez specyficznà organizacj´
przestrzeni. W filmie Lanzmanna, do którego odwo∏uje si´ m.in. obraz
Las (2002), mamy do czynienia z grà Êrodków formalnych, które konfrontujà treÊç Êwiadectwa Szymona Srebrnika z pustkà miejsca, na którym zostaje przedstawiona ta postaç, a mianowicie na wielkiej polanie
ko∏o Che∏mna. Ta scena w filmie Shoah wskazuje na nieadekwatnoÊç
— „NieadekwatnoÊç opuszczonego miejsca do mowy, która je wype∏nia,
nabiera charakteru halucynacji”4. Choç Zag∏ada jest tu tematem przedstawienia, mówi si´ o niej poprzez przedstawienie realnoÊci znikni´cia
jej Êladów, ukazanie pustki i nieobecnoÊci. Dokonuje si´ to przez prac´
kamery oraz pewien operatorski fortel, bo przedstawiona polana ko∏o
Che∏mna nie jest w rzeczywistoÊci tak wielka. Jak ju˝ wczeÊniej pisa∏am, to „kamera subiektywnie dokona∏a jej powi´kszenia, aby zaznaczyç
dysproporcj´, uczyniç akcj´ adekwatnà do wydarzenia. Sfa∏szowa∏a
przedstawienie miejsca, aby oddaç rzeczywistoÊç eksterminacji oraz
znikni´cia jej Êladów”5. To w∏aÊnie t´ dysproporcj´ ujawnia Sasnal, ukazujàc trzy maleƒkie postacie wychodzàce z lasu na polan´. Artysta zobrazowa∏ tu las, który dominuje nad ca∏à scenà, a który namalowany zosta∏ poprzez niepokojàce i wyraêne Êlady p´dzla. Scena sprawia wra˝enie, jakby postacie te wy∏ania∏y si´ z jakiejÊ abstrakcji, mo˝e z iluzji nieprzedstawialnoÊci, która zostaje tu w ten sposób zanegowana. Ukazany
las jest tym, co przyt∏acza, pojawia si´ tu wyraêna dysproporcja, którà
odnieÊç mo˝na bezpoÊrednio do tematu, jakim jest Zag∏ada, mimo ˝e jej
Êladów w tym obrazie, podobnie jak w filmie Shoah, nie odnajdziemy.
Ukazujàc na innym z obrazów T∏umaczk´ (2003), Sasnal pyta o jej
znaczenie, o jej anonimowoÊç, o pozornà nieistotnoÊç oraz o nakaz milczenia. Nie wchodzàc w analiz´ tego obrazu, chc´ zwróciç uwag´ na
jeden istotny szczegó∏. Twarz t∏umaczki jest zatarta, niemo˝liwe do odgadni´cia sà jej rysy. Równie˝ w innych pracach Sasnal analizuje pro400

blem Êcierania si´ pami´ci, jej blakni´cia. Artysta zadaje pytanie
o konstruowanie obrazów przesz∏oÊci, a zarazem mówi o tym, jak wielkim zatarciom ulegajà reprezentacje historii. To w∏aÊnie o wymazywaniu, znikaniu, Êcieraniu si´ pami´ci, jej blakni´ciu mówià obrazy Sasnala. Równie˝ wymazanie jest podstawowym zabiegiem artystycznym
w pracach z cyklu Maus (obrazy, 2001, mural w Bielsku-Bia∏ej, 2002),
inspirowanych s∏ynnym komiksem Arta Spiegelmana. Z komiksu zosta∏o w zasadzie jedynie t∏o, przez co obrazy te wydajà si´ niemal abstrakcyjne, nieprzedstawialne. Tu, tak jak w omówionej w ksià˝ce pracy
Janickiej, znaczenia pracy zjawiajà si´ przede wszystkim z naszej wyobraêni.
Nie omówi∏am te˝ znakomitego filmu izraelskiej artystki Yael Bartany pt. Mary koszmary z 2008 roku, gdy˝ za∏o˝y∏am, ˝e ta ksià˝ka
dotyczy artystów polskich. Jednak˝e problem, który porusza Bartana,
jest jak najbardziej zwiàzany z polskà historià, a dok∏adnie z rokiem
1968. Film zosta∏ po raz pierwszy zaprezentowany w Polsce w styczniu 2008 roku w warszawskiej Fundacji Galerii Foksal, przy której
wspó∏udziale zosta∏ wyprodukowany. Jak wiele innych prac, omówionych w tej ksià˝ce, nale˝y do gatunków hybrydowych. Dorota Jarecka
wskaza∏a, ˝e jest to inscenizacja, która podszywa si´ pod takie gatunki,
jak: fabu∏a, dokument, fikcja6.
Akcja filmu Mary koszmary dzieje si´ na opustosza∏ym Stadionie
Dziesi´ciolecia. Normalne ˝ycie toczy si´ gdzieÊ indziej. Na górze dostrzec mo˝na handlarzy, za sprawà których to miejsce — do niedawna
jeszcze — pe∏ni∏o rol´ najwi´kszego jarmarku Europy Ârodkowej. Ukazane w filmie trybuny, z których pozosta∏y jedynie kamienne fragmenty dawnych ∏awek, nasuwajà skojarzenie z cmentarzem.
Na poczàtku filmu wkracza na stadion g∏ówny jego aktor, a zarazem
chyba najbardziej znaczàca postaç nowej lewicy, S∏awomir Sierakowski, ucharakteryzowany na partyjnego bàdê ZSMP-owskiego dzia∏acza
z lat 60. Socrealistycznà konwencj´ wzmacnia u˝yta w filmie forma
przemówienia, odbijajàcy si´ echem g∏os, specyficzna muzyka, podnios∏y nastrój oraz towarzyszàce Sierakowskiemu dzieci w strojach harcerzy z epoki komunistycznej.
G∏ówny protagonista rozpoczyna swój przejmujàcy monolog (tekst
napisany przez Sierakowskiego oraz King´ Dunin), rozpoczynajàcy si´
od s∏ów: „˚ydzi! Rodacy! Ludzie! Luuudzieee!!!!! MyÊlicie, ˝e ta stara
kobieta, która wcià˝ Êpi pod pierzynà Ryfki, nie chce was widzieç? Za401

pomnia∏a o was? Mylicie si´. Ona Êni o was ka˝dej nocy. Âni i dr˝y ze
strachu. Od tej nocy, kiedy was ju˝ nie by∏o, a jej matka si´gn´∏a po
waszà pierzyn´, nawiedzajà jà mary. Mary — koszmary. Tylko wy mo˝ecie je przegnaç. Niech przy jej ∏ó˝ku stanà trzy miliony ˚ydów, których zabrak∏o w Polsce, i przegonià w koƒcu te zmory”.
W pierwszym momencie mo˝e si´ wydawaç, ˝e wo∏a on: „Wracajcie!”
do ˚ydów wyrzuconych z Polski w 1968 roku. Ale zaraz jest mowa
o trzech milionach ˚ydów. Chodzi wi´c o duchy — duchy ludzi, którzy
nie doczekali si´ godziwego pochówku. Potwierdza to równie˝ tworzony
z prochów na murawie stadionu napis, ˝e trzy miliony ˚ydów mo˝e uratowaç Polaków. Film dotyczy wi´c niezaleczonej traumy, faktu, z którego
wcià˝ chyba jeszcze do koƒca nie zdaliÊmy sobie sprawy, a mianowicie
tego, ˝e Polska zosta∏a przez nazistów przekszta∏cona w cmentarzysko
Europy. Tu bowiem zbudowali oni swoje obozy Êmierci. Uratowaç mogà
nas oczywiÊcie nie trzy miliony, nie˝yjàcych ˚ydów, ale pami´ç o nich,
pami´ç o tym, co dokona∏o si´ na naszych ziemiach, czego byliÊmy
Êwiadkami i co wcià˝ nie doczeka∏o si´ nale˝ytego przepracowania.
W filmie Bartany wszystko jest jakieÊ nieadekwatne, porzàdki
i czasy sà pozamieniane. G∏os Sierakowskiego niesie si´ dalekim
echem, ale trybuny sà puste. Jak napisa∏a Katarzyna Bojarska: „Film

Ilustracja 51. Yael Bartana, Mary koszmary, 2008, kadr z filmu, dzi´ki uprzejmoÊci Fundacji Galerii Foksal.
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Yael Bartany dokonuje po∏àczenia przesz∏oÊci, teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci za pomocà j´zyka i mowy w∏adzy, propagandy. (…) Z jednej
strony mamy do czynienia z czasem bez czasu i przestrzenià jakby poza przestrzenià i czasem, z drugiej zaÊ poszczególne elementy zakotwiczajà ten film w tu i teraz. Wszystko w tej scenerii (i bohaterze) jest
dziwne, jakby niesamowite, przerysowane i nierealne, a w∏aÊciwie niemo˝liwe, co pot´guje tym bardziej treÊç i forma jego przemówienia”7.
Cofamy si´ wraz z tym filmem w przesz∏oÊç, ale przesz∏oÊç zmienionà,
przesz∏oÊç, która symbolicznie wydarza si´ teraz.
Mo˝na zinterpretowaç ten film jako utopijnà opowieÊç o przesz∏oÊci.
Choç jest to z gruntu paradoks, bo utopia dotyczy przecie˝ przysz∏oÊci.
Ale film mówi o tym, co mog∏o si´ wydarzyç, a si´ nie wydarzy∏o;
o tym, ˝e lewica mog∏a byç niewinna, a nie by∏a; o tym, ˝e mo˝na by∏o
próbowaç przepracowaç histori´ Zag∏ady, a nie wymazywaç jà z oficjalnej pami´ci; ˝e mo˝na by∏o odmieniç myÊlenie, zamiast zaostrzaç
konflikty i wyrzucaç z Polski ˚ydów w roku 1968. Ten film mówi wi´c
o polskich przewinach, jest niczym wyrzut sumienia.
Zadanie przepracowania przesz∏oÊci wydaje si´ wcià˝ zadaniem podstawowym — zadaniem, przed którym stoi historia, sztuka, a tak˝e my
jako spo∏eczeƒstwo. Przesz∏oÊç jest bowiem tym, co wcià˝ uwiera. Choç
martyrologia ˚ydów nie stanowi integralnej cz´Êci polskiej pami´ci
zbiorowej, to, jak napisa∏a Alina Ca∏a: „(…) znikni´cie trzech milionów
ludzi o skrystalizowanej i wyraênie artyku∏owanej kulturze nie mog∏o
pozostaç bez Êladu. Trwa po nich pustka, którà nie wszyscy w pe∏ni
sobie uÊwiadamiajà, ale odczuwajà”8. Tutaj nast´puje odwo∏anie do
wàtku sztuki jako wywo∏ywania duchów, ale zarazem jako op∏akiwania,
odprawiania symbolicznego pochówku, przepracowania ˝a∏oby.
W tym miejscu warto przywo∏aç prac´ artystycznà, która jest artystycznà odpowiedzià na pierwszà g∏oÊnà ksià˝k´ Jana Tomasza Grossa9. To praca mieszkajàcej we Francji Zofii Lipeckiej pt. Po Jedwabnem10. Instalacja ta zosta∏a skonstruowana z dêwi´ku, filmów wideo
oraz luster. Filmy wyÊwietlane by∏y na przeciwleg∏ych Êcianach (po
dwie projekcje na ka˝dej Êcianie). Ukazywa∏y one emocje rysujàce si´
na twarzach osób ró˝nych narodowoÊci, s∏uchajàcych bodaj najbardziej
poruszajàcego i przera˝ajàcego fragmentu Sàsiadów — Êwiadectwa
Szmula Wasersztajna o wydarzeniach w Jedwabnem. G∏os czytajàcego
ten fragment Andrzeja Seweryna przedziera∏ si´ przez trudny do zidentyfikowania, ale dra˝niàcy szum (dêwi´k samolotu?, odg∏os silni403

ków?, szum informacyjny?), ale po pewnym czasie ju˝ tego szumu nie
by∏o s∏ychaç. Wizerunki osób skonfrontowanych ze Êwiadectwem Wasersztajna co jakiÊ czas si´ zmienia∏y, by wróciç w innym miejscu.
Dwie pozosta∏e Êciany pokryte by∏y lustrami, które zwielokrotnia∏y
obrazy, ale tak˝e zmusza∏y widzów do porzucenia bezpiecznej pozycji
obserwatorów. Widzowie zostali w ten sposób jakby wciàgni´ci do
Êrodka pracy, wciàgni´ci w nieskoƒczenie powielajàce si´ wizerunki,
a w ten sposób sami stawali si´ uczestnikami tego wydarzenia.
Skonfrontowani z tà pracà oglàdamy siebie, musimy pytaç o swój
stosunek do ludobójstwa, którego dokonali na ˚ydach Polacy. Czytajàc
ju˝ doÊç dawno relacj´ Wasersztajna, moja wyobraênia wytworzy∏a
obrazy nie do zniesienia. Jest to na tyle silne, ˝e nawet po zamkni´ciu
ksià˝ki te s∏owa i obrazy wcià˝ wracajà i wcià˝ bolà, mo˝na je okreÊliç
jako powracajàce obrazy horroru, o których pisze Didi-Huberman11.
I teraz ten obraz wróci∏ ze zwielokrotnionà si∏à. Chodzi tu o wspomniane w rozdziale o Miejscu nieparzystym wytwarzanie obrazów przez
naszà wyobraêni´. El˝bieta Janicka, ale ju˝ jako teoretyczka, w pi´knym i poruszajàcym tekÊcie dotyczàcym instalacji Lipeckiej, okreÊla to
powracanie obrazów „projekcjà mentalnà”12. Same te obrazy wydajà
si´ tak straszne, ˝e niemal nieprzedstawialne. Poruszony w tej ksià˝ce problem nieprzedstawialnoÊci, zanegowanej mi´dzy innymi przez
Agambena, Ranciere’a, Didi-Hubermana, odnieÊç mo˝na w gruncie
rzeczy do prób naszej obrony przed przedstawieniem, a dok∏adnie
obrony w∏aÊnie przed horrorem, który pojawia si´ w naszej wyobraêni. Te obrazy zjawiajà si´ w ÊwiadomoÊci, jednak ich wizualizacja
wydaje si´ czymÊ ponad si∏y, czymÊ, czego byç mo˝e nie udêwigniemy.
Nie chcemy wi´c patrzeç, co odczytaç mo˝na jako syndrom psychicznego oporu wobec horroru13. Jednak ma racj´ Didi-Huberman, ˝e za
wszelkà cen´ trzeba nadaç kszta∏t temu, co okreÊlane jest jako nieprzedstawialne, patrzeç i s∏uchaç, aby zrozumieç. Chodzi wi´c o wcielenie do naszej pami´ci wiedzy, która znosi tabu, które samo w sobie
powoduje parali˝ujàce przera˝enie i wcià˝ jeszcze obcià˝a nasze rozumienie historii14.
Zofia Lipecka nie tworzy wizualizacji, ale zmusza nas do wys∏uchania Êwiadectwa Wasersztajna, a ponadto ustawia lustra, ˝ebyÊmy mogli zobaczyç siebie. Oglàdamy reakcj´, którà te s∏owa wywo∏ujà w s∏uchajàcych je osobach, w czytelnikach, a tak˝e w nas samych. W myÊl
tej pracy, to my jesteÊmy ekranem, na który rzutuje swój obraz nie404

przepracowana historia. W instalacji Lipeckiej, która wydaje si´ charakterystycznym przyk∏adem sztuki posttraumatycznej, powtarzanie
jest powtarzaniem traumy, nacisk po∏o˝ony jest jednak na skonfrontowanie si´ z nià, stani´cie z nià twarzà w twarz, spojrzenie sobie
w oczy, a wi´c pytanie o mo˝liwoÊç jej udêwigni´cia. Praca ta pokazuje, ˝e dramatyczna przesz∏oÊç nie jest ani czymÊ niewyobra˝alnym, ani
medialnym obrazem, ale jest przede wszystkim niezagojonà ranà. Tym
samym taka sztuka daje nadziej´ na uzdrowienie. Podejmuje bowiem
niejako prac´ ˝a∏oby i op∏akiwania, a wi´c wype∏nia zadanie postawione historii przez LaCapr´, rozpoznania traumy, aby si´ z niej uleczyç15.
Przepracowanie problemu rozpoczyna si´ od jego wys∏uchania. Musimy stanàç z nim twarzà w twarz, a zarazem zapytaç o swój stosunek do
niego, o to, czy chcemy w ogóle uleczenia. Widzia∏am podczas wystawy
w Zach´cie osoby, które wchodzi∏y do pomieszczenia ekspozycyjnego na
krótko, niektórzy rozmawiali ze sobà, Êmiali si´… Wyda∏o mi si´ to
dziwne. Jakby reakcja obronna, niech´ç do otwarcia si´ na t´ prac´?
Niech´ç wys∏uchania? Wspomniany ju˝ psychiczny opór wobec horroru?
W tym momencie pojawia si´ problem, jakim jest fakt, ˝e wi´kszoÊç
tego rodzaju prac trafia do tych, którzy sà przekonani, którzy dostrzegajà problem antysemityzmu, polskich przewin, przemilczeƒ i nierozwiàzanych, ale ukrytych konfliktów, nie zaÊ do tych, dla których ten problem
jest zupe∏nie oboj´tny albo wr´cz zaprzeczajà jego istnieniu. Na t´ kwesti´ wskaza∏ równie˝ Marek Beylin, mówiàc: „Czy nie mamy do czynienia z narastajàcym dramatycznym podzia∏em: z jednej strony artyÊci,
mo˝na powiedzieç — elity, ju˝ odbyli ˝a∏ob´, zw∏aszcza w odniesieniu do
pami´ci Holocaustu, sami i we w∏asnych kr´gach uporali si´ z tym problemem; z drugiej strony jest spo∏eczeƒstwo, które nie zdaje sobie sprawy z potrzeby takiej ˝a∏oby ani tym bardziej nie zamierza jej prze˝ywaç”16. Ukazuje to ograniczonà moc tej sztuki, a wr´cz jej bezsilnoÊç.
Niektórzy wskazujà na to, ˝e krytyczna refleksja nad przesz∏oÊcià,
w tym refleksja artystyczna, odbywa si´ w spo∏ecznej pró˝ni17. Jedynie
osadzenie jej w ramie szerszych dyskursów polityczno-kulturowych mo˝e sprawiç, ˝e stanie si´ ona wa˝nà cz´Êcià procesu przepracowania bolesnej historii. Sama jednak niewiele mo˝e zdzia∏aç.
Problematyczne wydaje si´ te˝ porównanie sztuki z odprawianiem
pracy ˝a∏oby, symbolicznym odprawianiem pochówku. Wed∏ug LaCapry,
historia powinna nie tylko rejestrowaç przesz∏oÊç, ale te˝ wspomagaç
krytycznà, dok∏adnà i w pe∏ni dost´pnà pami´ç o znaczàcych wydarze405

niach, a tak˝e przywracaç godnoÊç odebranà ofiarom przez sprawców z∏a.
Tym samym dyskurs historyczny anga˝uje si´ w sam proces op∏akiwania
i przygotowywania pochówku, a wi´c w czynnoÊci stanowiàce istotnà
cz´Êç przepracowania przesz∏oÊci18. Ricoeur porównuje pisarstwo historyczne do gestu chowania, historia przeobra˝a Êmierç w dokonany pogrzeb19, jednak˝e podstawowy problem polega na tym, ˝e „Êmierç w historii nie jest pierwszà lepszà Êmiercià anonimowych ludzi. Jest to
przede wszystkim Êmierç tych, którzy posiadajà nazwiska, Êmierç, która
stanowi wydarzenie”20. W przypadku wydarzeƒ, o których tu mowa, mamy do czynienia ze Êmiercià anonimowà, masowà, z brakiem grobu,
a tak˝e z samym upodleniem Êmierci21. Dlatego te˝ te wydarzenia z jednej strony tak bardzo domagajà si´ odprawienia pochówku, a z drugiej
strony stawiajà przed nami wyjàtkowe trudnoÊci i przeszkody. Nie chc´
przez to powiedzieç, ˝e zadanie to przerasta sztuk´, widz´ tu jednak
mo˝liwoÊç pojawiajàcych si´ nadu˝yç w samej twórczoÊci oraz w towarzyszàcych jej dyskursach. Chyba bezpiecznie jest stwierdziç, ˝e sztuka
w∏àcza si´ w odprawianie pochówku, które powoli dokonuje si´ w kulturze historycznej, niekiedy wr´cz inicjuje ona t´ koniecznà prac´ ˝a∏oby.
Przygotowanie pochówku mo˝e byç zwiàzane z próbà przywracania
pami´ci miejsc. Dotyczy∏ tego projekt Karoliny Freino Murki i piaskownice, zrealizowany w Szczecinie w 2007 roku. Autorka zebra∏a list´ oko∏o
czterdziestu miejsc (tytu∏owych murków, piaskownic) na terenie Szczecina, które zbudowano z ˝ydowskich i niemieckich nagrobków. Nagrobki te
by∏y u˝ywane masowo jako materia∏ budowlany podczas odbudowy miasta ze zniszczeƒ wojennych. Pos∏u˝y∏y za budulec przy budowie murków,
piaskownic oraz Êmietników na terenie ca∏ego Szczecina. Freino poprzez
swój projekt stara si´ odnaleêç Êlady po uprzednich mieszkaƒcach miasta oraz je unaoczniç. Poruszajàcy by∏ pomys∏ artystki, aby sfotografowane fragmenty tych nagrobków oraz przepisane inskrypcje wraz z ich t∏umaczeniem umieÊciç w szczeciƒskich gazetach w formie nekrologów. Te
kamienie, nawet jeÊli sta∏y si´ bazà tytu∏owych murków i piaskownic,
wcià˝ noszà wyryte imiona zmar∏ych, wcià˝ o kimÊ przypominajà, o bliskich, ukochanych, którzy odeszli. Na niektórych z nich zachowa∏y si´
tylko pojedyncze s∏owa (np. „Tutaj”), na innych — imiona (np. „Klara”)
albo okreÊlenia zmar∏ych przez najbli˝szych („Ukochany Ojciec”, „Prawym i powa˝nym by∏”). Te urwane frazy mo˝na odczytaç równie˝ jako
metafor´ zamazujàcej si´ pami´ci albo metafor´ pami´ci niechcianej, która jednak wcià˝ przechowywana jest przez te miejsca. Publikacja tych
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prac w formie nekrologów w gazetach to z kolei przywrócenie tej pami´ci do sfery publicznej. Autorka dokona∏a wi´c czegoÊ w rodzaju rekonstrukcji historii. Jej praca ma równie˝ wartoÊç archiwalnà. Próbuje ona
wype∏niç luk´, która powsta∏a w pami´ci miasta. Wskazuje na nieobecnoÊç cmentarzy, które kiedyÊ znajdowa∏y si´ w Szczecinie. Chodzi o nieobecnoÊç miejsc pochówku, które przecie˝ dla ka˝dej kultury sà chyba
miejscami najwa˝niejszymi.
Wbrew pozorom takich miejsc w ca∏ej Polsce jest bardzo wiele.
W Bia∏ymstoku kamienne murki wokó∏ ratusza na placu KoÊciuszki zbudowane zosta∏y ponad pó∏ wieku temu z ˝ydowskich macew. Jeszcze
dziÊ widoczne sà hebrajskie napisy na ich fragmentach. W 2007 roku
w Warszawie czytelnicy „Gazety Wyborczej” odkryli, ˝e kraw´˝niki
w sto∏ecznym Ogrodzie Zoologicznym na Bródnie zbudowane sà z ˝ydowskich p∏yt nagrobnych. W wi´kszoÊci p∏yty te sà odwrócone frontem do
ziemi, na kilku p∏ytach mo˝na jednak zobaczyç fragmenty wykutych
w kamieniu inskrypcji. Na jednej jest nawet rok: 1910. Najprawdopodobniej pochodzà one z cmentarza ˝ydowskiego na Bródnie, a na teren
zoo zosta∏y przywiezione w latach pi´çdziesiàtych. Z kawa∏ków macew
z tego cmentarza zbudowano te˝ murki i s∏upy pergoli w parku im. Jana
Szypowskiego „LeÊnika” na Grochowie. W Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim macewy z ˝ydowskiego cmentarza pos∏u˝y∏y jako budulec do budowy ulic i chodników. Polacy, niszczàc po wojnie Êlady kultury zarówno
˝ydowskiej, jak i niemieckiej, dokonali tym gestem zrównania kultur
ofiar i ich oprawców, wymazujàc z przestrzeni publicznej zarówno pami´ç ˝ydowskà, jak i niemieckà. Po II wojnie Êwiatowej próbowano
nadaç przestrzeni charakter odpowiadajàcy paƒstwu b´dàcemu jednonarodowym monolitem. Oficjalna historia, w tym historia sztuki i konserwatorstwo, opiera∏y si´ na paradygmacie soc-nacjonalistycznym22, ale
w jej sukurs sz∏a równie˝ pami´ç zbiorowa, pe∏na niech´ci do obcych,
które bra∏y si´ mi´dzy innymi ze zranieƒ wynikajàcych z doÊwiadczeƒ
wojennych i krzywd doznanych od Niemców, ale, jak mo˝na podejrzewaç, tak˝e z w∏asnego poczucia winy, zw∏aszcza wobec ˚ydów. Mimo ˝e
zarówno oficjalna historia, jak i pami´ç zbiorowa ewoluowa∏y, wcià˝ jednak mo˝na mówiç o niech´ci wobec obcych. W naszej oficjalnej pami´ci,
jak i w samej przestrzeni publicznej, wcià˝ brakuje miejsca dla innych
kultur, które wspó∏tworzy∏y histori´ naszego kraju w jego obecnym
kszta∏cie. Wcià˝ jeszcze towarzyszy nam niepami´ç o innych mieszkaƒcach miast, które zamieszkujemy, o ich zabytkach, cmentarzach, z który407

mi obcujemy, choç najcz´Êciej nieÊwiadomie. Te miejsca zosta∏y skazane
na zapomnienie, podobnie jak dawni mieszkaƒcy naszego kraju, b´dàcy
innych ni˝ polska narodowoÊci. Miejsca sakralne uleg∏y zbezczeszczeniu
i nie zmieni∏o si´ to do dzisiaj. Skal´ tego zjawiska ukazujà fotografie
Wojciecha Wilczyka z cyklu Niewinne oko nie istnieje (2009), które by∏y zarówno prezentowane na wystawach, jak i sk∏adajà si´ na obszernà
ksià˝k´23. Autor sfotografowa∏ budynki, które kiedyÊ by∏y synagogami
lub domami modlitwy, które sà zniszczone, zapomniane, przekszta∏cone
w sklepy, domy mieszkalne, kina, magazyny. Towarzyszàca ka˝dej fotografii informacja mówi o powstaniu budynku, o jego stylu oraz o przekszta∏ceniach, którym zosta∏ poddany po wojnie. Jak napisa∏a Dorota Jarecka: „Fotografie robià wra˝enie dopiero w masie, mówiàc w ten sposób o powtarzalnoÊci tego, co dzia∏o si´ w czasie wojny w ka˝dym polskim miasteczku z ludêmi i ˝ydowskà kulturà. (…) To cykl, w którym
symbolicznie materializuje si´ nieobecnoÊç ˚ydów i który ujawnia niemal powszechny brak refleksji o tym pustym miejscu”24.
Niechciana pami´ç dotyka równie˝ niemieckich Êladów naszej przesz∏oÊci, o czym pisa∏am przy okazji omawiania Wspomnieƒ z miasta L.
oraz jednej z prac Jakubowicza. Ten problem porusza w swoich pracach równie˝ Jerzy Kosa∏ka. Artysta ukazuje te˝, jak zmieniajà si´ kolejni w∏aÊciciele oficjalnej pami´ci, zrzucajàc stare pomniki i w ich
miejsce stawiajàc w∏asne monumenty. Tak dzieje si´ w pracy Rekonstrukcja (2008) z cyklu Niemcy ju˝ przyszli, gdzie Kosa∏ka wskaza∏
te˝ na konfliktowà przesz∏oÊç Wroc∏awia. W scence, która zosta∏a zainscenizowana za pomocà miniaturowych ˝o∏nierzyków25, którà mo˝na
uznaç za historical fiction, Niemcy powrócili do Wroc∏awia (a wi´c do
swojego Breslau) i na nowo ustanawiajà w∏asne porzàdki. Niszczà
dopiero co postawiony pomnik Boles∏awa Chrobrego i na jego miejsce
zamierzajà postawiç w∏asny, prawdopodobnie ten, który Polacy zniszczyli w 1945 roku, pomnik Wilhelma II. Artysta wskaza∏ tym samym,
˝e programowa zmiana historii, walka o pami´ç, zawsze wià˝e si´ ze
zmianà symboli w sferze publicznej, bo na nich bazujà narodowa/wspólnotowa to˝samoÊç, poczucie przynale˝noÊci, spójnoÊç. To
z kolei ma zwiàzek z ideologià, z kreowaniem pami´ci oficjalnej b´dàcej podporà ideologii w∏adzy i wykreÊlaniem z tej pami´ci niewygodnych faktów, wymazywaniem Êladów przesz∏oÊci. I cz´sto to wymazywanie historii to nie tylko ciche, wstydliwe dzia∏ania, ale równie˝ pompatyczne zwalanie pomników. Jest to wi´c dzia∏anie, które ma swoje
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rytua∏y, które zarazem obna˝a naznaczanie przestrzeni publicznej za
pomocà symboli, napisów, pomników oraz powstajàcych w okreÊlonym
stylu budynków. Ta praca prowokuje te˝ do pytaƒ o stosunek do Niemców jako „odwiecznych” wrogów Polski.
Rekonstrukcja historycznej przestrzeni pojawi∏a si´ te˝ w pracy
Aleksandry Polisiewicz Wartopia (prezentowanej po raz pierwszy
w Galerii Le Guern, 19.12.2006–17.02.2007). Wed∏ug planu artystki,
Wartopia to wirtualna wizualizacji Warszawy — tak, jak mia∏a ona
wyglàdaç wed∏ug projektów urbanistów III Rzeszy, a póêniej — socrealistów z czasów stalinowskich. Dotychczas Polisiewicz zrealizowa∏a
pierwszà cz´Êç projektu odnoszàcà si´ do Die neue deutsche Stadt
Warschau — niemieckiego prowincjonalnego miasta, które mia∏o stanàç na miejscu cz´Êciowo wyburzonej, cz´Êciowo przebudowanej Warszawy. W rekonstrukcji wirtualnego miasta w programie 3D artystka
wykorzysta∏a plany Huberta Grossa oraz projekt Friedricha Pabsta,
planujàcego wybudowanie gigantycznej Volkshalle na miejscu Zamku
Królewskiego. „W Wartopii I mo˝na przejÊç si´ po Gauforum, w´drowaç pustymi ulicami wzd∏u˝ sztucznej, komputerowo wygenerowanej
architektury. Nigdy niezaistnia∏e, wirtualne miasto ukazuje si´
w swym dystopijnym wymiarze, doÊwiadczanym lub przeczuwanym
w wielu projektach nowoczesnych utopii in˝ynierii Êwiata”26. Praca
Polisiewicz jest wizualizacjà miasta poddanego ca∏kowicie dyktatowi
totalitarnych w∏adz. Ale zarazem to miasto wirtualne, w które mo˝na
wejÊç, jak w komputerowej grze. Dlatego przera˝a i pora˝a swà nieludzkoÊcià, ale równie˝ pociàga i prowokuje naszà ciekawoÊç. Stworzone przez Polisiewicz miasto „jest pustynià ludzkà, miastem-widmem,
po ulicach którego hula wiatr niespe∏nionej historii”27. O powstawaniu
tej pracy, jej koncepcji oraz o problemie miasta i jego pami´ci (na
przyk∏adzie Warszawy i Gliwic) pisa∏a Ewa Toniak, konkludujàc, ˝e
projekt dotyczy uniwersalnego problemu ideologizacji przestrzeni. Projekt ten „to poetyka faktów dokonanych. Interesuje [artystk´] problem
w∏adzy i przemocy zamro˝onej w architekturze. UniwersalnoÊç j´zyka
propagandy”28. Sama Polisiewicz mówi o tym, co przera˝a jà w historii, ale i we wspó∏czesnoÊci: „kiedy czytam ulotki niemieckie z okresu
okupacji, to jakbym czyta∏a gazetk´ Wszechpolaków”29. W gruncie rzeczy wi´c w tej rekonstrukcji bardziej chodzi o teraêniejszoÊç ni˝
o przesz∏oÊç, a dok∏adnie o pytanie o mo˝liwoÊç rekonstrukcji z∏owrogiej przesz∏oÊci w teraêniejszoÊci.
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Do naznaczania przestrzeni publicznej przez ideologi´ w∏adzy odwo∏a∏ si´ równie˝ Christoph Rodde, niemiecki artysta o polskich korzeniach, podczas wystawy Poza punktem zbiegu w toruƒskiej galerii
Wozownia (12.2007–01.2008). Artysta ten zainteresowany jest mi´dzy
innymi stykiem, krzy˝owaniem si´, miejscem zbiegu ró˝nych narracji.
W wykonanej z jedwabiu pracy zatytu∏owanej Rondo Dmowskiego (odwo∏ujàcej si´ do konkretnego miejsca w Lublinie) artysta wskaza∏ na
to, w jaki sposób miejsca publiczne zostajà naznaczone przez ideologi´
i jak u˝ywa si´ do tego odwo∏aƒ do historii. Jej wspó∏czesna wizja
kszta∏towana jest mi´dzy innymi poprzez budow´ muzeów historycznych, pomników, a tak˝e nadawanie nazw ulicom i placom. Na decyzje,
jakie konkretne historie mogà zaistnieç w przestrzeni publicznej, majà wp∏yw rzàdzàcy i kszta∏towana przez nich polityka historyczna. Kurator wystawy, Tadeusz J. ˚uchowski napisa∏: „Rondo Dmowskiego
Roddego intuicyjnie porusza problem zapominania historycznego. Pozornie jest pozbawione napi´ç, wszak jest szare, bo czerƒ i biel utraci-

Ilustracja 52. Christoph Rodde, Rondo Dmowskiego, 2007, fot. Izabela Kowalczyk.
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∏y swà oczywistoÊç. Rodde odbudowuje wi´c konstrukcj´ pami´ci, próbuje przywo∏aç i odkryç zapomniane Êwiadectwa, które wydajà si´ byç
pogrzebane lub odrzucone. Pami´ci nie da si´ jednak ca∏kowicie unicestwiç. Tak jest te˝ z czterechsetletnimi dziejami ˚ydów lubelskich. Ten
uniwersalny postulat ma konkretny, historyczny i topograficzny wymiar. Rondo Dmowskiego to miejsce, w którym w mentalnym wymiarze »kr´cà si´« jak na karuzeli dzieje niemieckie, polskie i ˝ydowskie.
Jak na ironi´, zagrzebana pami´ç odzywa si´ poprzez poglàdy Dmowskiego; narodowe, katolickie i anty˝ydowskie nastawienie nie pozwala
zapomnieç o tych, którzy takich kryteriów nie spe∏niajà”30. Historia
jest istotna jako to, co kszta∏tuje teraêniejszoÊç, z∏owroga przesz∏oÊç
wcià˝ ujawnia si´ w pozornie niewinnych formach, w nazwach ulic,
pomnikach, niektórych paƒstwowych Êwi´tach.
Powstaje te˝ coraz wi´cej prac na temat antysemityzmu, jak np. obrazy z cyklu Antysemityzm wyparty Kamila Kuskowskiego z 2009 ro-

Ilustracja 53. Kamil Kuskowski, Obraz VI z cyklu Antysemityzm wyparty,
150 x 200 cm, 2009, akryl na p∏ótnie, fot. Krzysztof Morcinek, dzi´ki uprzejmoÊci Artysty.
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ku. To niemal ca∏kowicie bia∏e p∏ótna, na których ledwo widoczne,
gdy˝ zamalowane, znajdujà si´ antysemickie napisy oraz symbole. Te
obrazy wpisujà si´ w ciàg wczeÊniejszych prac Kuskowskiego zwiàzanych z badaniem medium obrazowego, dyskursu ramy, pytaniem o to,
czego w pierwszej chwili nie widaç. Artysta, mieszkajàcy w ¸odzi
— mieÊcie, gdzie tego rodzaju napisy pojawiajà si´ wyjàtkowo cz´sto;
mieÊcie, które mia∏o przed wojnà bardzo bogatà kultur´ ˝ydowskà,
a teraz jest chyba jednym z najbardziej antysemickich polskich miast,
nie móg∏ zapewne przechodziç obok tych napisów oboj´tnie. Dok∏adnie
sportretowa∏ on napisy na murach, nie tylko te, które spotka∏ w ¸odzi,
ale równie˝ w innych miastach, np. w Krakowie (napis: „˚ydzi jedzà
dzieci”). Napisy te dra˝nià, przera˝ajà skalà nienawiÊci, nawet zamalowane nie dajà spokoju, pozostawiajàc nas z pytaniem o êród∏a i konsekwencje tego „ludowego” antysemityzmu.
Na marginesie wspomnieç warto o podj´ciu tematu rasizmu przez
Tomka Kozaka, jednego z ciekawszych artystów krytycznych, zainteresowanego zderzaniem narodowej mitologii z podskórnie funkcjonujàcymi fantazmatami. Wiele jego prac dotyczy romantycznych mitów,
cià˝àcych nad naszà historià. Próbuje on wydobyç ich transgresyjny
charakter, ale po to, by ukazaç ich niszczycielskà si∏´. Tak dzieje si´
chocia˝by w filmie Klasztor Inversus (2003), której bohaterem jest
anty-Kmicic — zdrajca i bluênierca, który zamiast broniç jasnogórskiej twierdzy, szturmuje jà, doprowadza do zniszczenia i profanacji.
Kozak stara si´ dotrzeç do fantazmatów drzemiàcych w naszej kulturze, pytajàc m.in. o rasizm (nie)obecny w dyskursie spo∏eczno-politycznym oraz kulturowym. Problemu tego dotyczy∏a praca Zmurzynienie — Historia pewnej metafory (fotografie, filmy oraz rzeêba, 2006).
ArtyÊcie chodzi∏o o tropienie wyobra˝eƒ, które kiedyÊ pojawi∏y si´
w kulturze i które odnosi∏y si´ do mitu „bia∏ego cz∏owieka”. Chcia∏ on,
poprzez ten projekt, obudziç demony tkwiàce w naszej (zbiorowej)
wyobraêni. Punktem odniesienia sà teksty dwóch pisarzy — Polaka
i Niemca — którzy tu˝ po II wojnie Êwiatowej pos∏ugiwali si´ tà samà
metaforà po to, by opisaç pobojowisko i zdiagnozowaç krach europejskiej kultury. Chodzi tu o dzienniki Ernesta Jüngera, kapitana Wehrmachtu oraz nowele i wiersze Tadeusza Borowskiego, by∏ego wi´ênia
obozów koncentracyjnych. Ci dwaj pisarze wykreowali w tym samym
czasie, niezale˝nie od siebie, ten sam symbol upadku zachodniej cywilizacji, jakim by∏a figura Murzyna. Fotomonta˝e z tej serii ukazujà
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ruiny naszej cywilizacji (a mo˝e zarazem ruiny wyobraêni?). Odwo∏ujà
si´ do figury Innego, dzikiego, kanibala, który pojawia si´ na tych ruinach. Artysta pyta, na ile te wyobra˝enia wcià˝ oddzia∏ujà na naszà
wyobraêni´, sk∏ania do namys∏u nad dopuszczalnoÊcià i niedopuszczalnoÊcià pewnych obrazów.
Poprzez figur´ innego, dokonujemy identyfikacji samych siebie, odrzucajàc z definicji okreÊlajàcych nas samych to, co dzikie, „nie-ludzkie”, z czym nie mo˝emy si´ pogodziç i czego nie mo˝emy zrozumieç.
Kolonizujemy innego, przyk∏adajàc do jego zrozumienia nasze miary,
pojawia si´ on tylko jako antyteza nas samych, udowadniajàc naszà
wy˝szoÊç. W projekcie Kozaka nast´puje znaczàce przesuni´cie. Inni
sà symbolicznymi zwyci´zcami, to oni doprowadzili do zniszczenia naszej cywilizacji, oni pojawiajà si´ na jej zgliszczach. Wed∏ug koncepcji
Julii Kristevej31, inny destabilizuje porzàdek i nasze poczucie bezpieczeƒstwa. UÊwiadamia nam krzywd´, której od nas doznaje, odrzucenie,
które go dotyka. UÊwiadamia, ˝e nasz porzàdek, bezpieczny, wydawa∏oby
si´ najlepszy z mo˝liwych, oparty jest na wykluczaniu.
Strach przed innoÊcià, przed innym-w-sobie mo˝e prowadziç do
zbrodni nienawiÊci, do rasizmu, do pogromów, do idei czystoÊci rasowej, a wreszcie do Zag∏ady. Zawsze poczàtkiem by∏ ten sam fantazmat
— Innego, który nam zagra˝a („naszemu porzàdkowi”, „czystoÊci
krwi”, „naszym narodowym interesom”, „naszej kulturze” itp.) i którego w∏aÊnie ze wzgl´du na to zagro˝enie nale˝y baç si´ tak bardzo, ˝e
dà˝y si´ do jego zg∏adzenia. Inny jest tym, na którego przerzucamy nasze winy, a nawet obwiniamy za nasze zbrodnie. Przyk∏adem mogà byç
pogromy ˚ydów. Zwykle nim do nich dosz∏o, pojawia∏y si´ podania
o tym, ˝e dokonali oni rytualnego mordu. Tymczasem prawdziwy mord
dokonywany by∏ na nich. „Mityczne legendy, za pomocà których ustalano miejsce grupy »obcej« w hierarchii spo∏ecznej, dostarcza∏y te˝
mo˝liwoÊci takiej interpretacji wizerunku, która czyni∏a zeƒ przyczyn´
wszelkiego z∏a” — pisze, cytowana ju˝ w tej ksià˝ce, Alina Ca∏a32.
W tym kontekÊcie zrozumieç mo˝na odwrócenie, które pojawia si´
w pracy Kozaka. Inni niszczà naszà kultur´, choç w gruncie rzeczy to
ta kultura opiera si´ na przemocy wobec nich. Przywo∏any tu Tadeusz
Borowski sformu∏owa∏ oskar˝enie pod adresem kultury europejskiej
ufundowanej, wed∏ug niego, na k∏amstwie, niewolnictwie i zbrodni33.
Jego wizja, zwizualizowana przez Kozaka, staje si´ rodzajem zemsty
na tej skompromitowanej kulturze.
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To, co robi Kozak w swoich pracach, to w∏aÊnie ukazanie mechanizmu przerzucenia win, uczynienia winnymi ofiar naszej kultury, uczynienia z innych „koz∏ów ofiarnych”34. Zarazem jednak artysta porusza
si´ po terenie niebezpiecznym, si´gajàc po metafory sprzeczne z poprawnoÊcià politycznà. Tego typu zabiegi stosowane w sztuce rodzà
konsternacj´ i niepokój. Ale w tym projekcie chodzi przede wszystkim
o zadanie sobie pytania — jacy jesteÊmy? PozbyliÊmy si´ pewnych
szkodliwych nawyków, wypleniliÊmy dyskryminujàce poj´cia z j´zyka,
ale czy faktycznie pozbyliÊmy si´ ich z naszej wyobraêni? Czy nie jest
tak, ˝e nasza to˝samoÊç jest wcià˝ tak bardzo krucha, ˝e nie jesteÊmy
w stanie „wytrzymaç, Êcierpieç tego, ˝e inni prowadzà odmienny od
naszego tryb ˝ycia, inaczej rozumujà i w inny sposób wpisujà swojà
to˝samoÊç w tkanin´ wspólnego ˝ycia”35? Czy nie jest tak, ˝e wcià˝
szukamy z∏a w innych, czyniàc ich z za∏o˝enia w-innymi?
W tej ksià˝ce chodzi∏o mi o naÊwietlenie problemów, na które naprowadza wspó∏czesna sztuka o historii; o zastanowienie si´, jak sztuka
w∏àcza si´ w spory o przesz∏oÊç. Tym, co interesuje wi´kszoÊç artystów, jest w∏aÊnie to, co wyparte, przemilczane, nieujawnione, to, co
powoduje konflikty i wcià˝ wzbudza emocje. Sztuka odzwierciedla aktualny stan kultury, wskazuje na wa˝ne spo∏eczne problemy, dlatego
nie mo˝na lekcewa˝yç tego zainteresowania, gdy˝ pokazuje ono to, co
aktualnie wa˝ne dla nas jako dla spo∏eczeƒstwa. Zarówno w kulturze,
jak i w ˝yciu spo∏eczno-politycznym historia zacz´∏a pe∏niç wa˝nà rol´
— sta∏a si´ stawkà w grze o podmiotowoÊç, ÊwiadomoÊç historycznà,
okreÊlony model tradycji. Przez polityków jest u˝ywana do wzmacniania w∏asnej pozycji i autorytetu, do budowania w∏asnego wizerunku,
wzmacniania w∏asnego przekazu. Dla artystów i badaczy sta∏a si´ okazjà do pytaƒ o pami´ç i o konstruowanie rzeczywistoÊci. Nie ma tu wi´c
jednego modelu historii, sà ró˝ne historie, w ró˝ny sposób opowiadane
i przekazywane. Co wi´cej, wcià˝ toczà si´ spory o to, która wersja historii ma dominowaç, która jest „prawdziwa” i które wydarzenia z nieodleg∏ej przesz∏oÊci sà szczególne i najistotniejsze, jaki model historii
powinien byç przekazywany w trakcie edukacji, jaki powinien byç
wzmacniany przez Êwi´ta narodowe i zwiàzane z tym rytua∏y. Ta walka
o znaczenia ma miejsce równie˝ w samej historiografii. Wed∏ug Jana C.
Jarvie, historia jest przede wszystkim debatà pomi´dzy historykami na
temat tego, co si´ zdarzy∏o, dlaczego si´ zdarzy∏o i jak zdaç adekwatnà
relacj´ na ten temat36. „Historiografia — pisze Piotr Witek, przywo∏ujàc
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powy˝szà myÊl — jawi si´ wi´c tu jako swoiste forum dyskusyjne,
miejsce, gdzie odbywa si´ walka na argumenty zwolenników i przeciwników okreÊlonych wersji wydarzeƒ i oceny tych wydarzeƒ oraz jako
efekt tych debat w postaci narracji historycznej”37.
Sztuka jest uczestnikiem tego — w du˝ej mierze politycznego — sporu. W dobie dyskusji nad politykà historycznà warto wziàç pod uwag´
wypowiedzi artystyczne. Zupe∏nie inne ni˝ w oficjalnych dyskursach
myÊlenie o historii, jakie pojawia si´ w sztuce, mo˝e przyczyniç si´ te˝
do innego spojrzenia na histori´, w której jest miejsce na emocje, na
porozumienie, wspó∏odczuwanie i wspó∏cierpienie. Ta sztuka pokazuje,
˝e z historià (zarówno w wersji oficjalnej, jak i popularnej) zawsze
wià˝à si´ emocje. Gra o histori´, o jej dominujàcà wersj´ jest grà emocjonalnà. Ujawnia si´ to chocia˝by przy okazji obchodów wa˝nych dat
rocznicowych, Êwiàt paƒstwowych, a tak˝e przy okazji publicznych
dysput (za sztandarowà mo˝e tu uchodziç dyskusja na temat Jedwabnego, wywo∏ana ksià˝kà Jana Tomasza Grossa Sàsiedzi38).
Artystom, tak jak historykom, chodzi o rozpoznanie naszej w∏asnej
przesz∏oÊci, które mo˝e nam pozwoliç na zrozumienie siebie oraz uleczenie z niepami´ci i niewiedzy. Historia jest wyzwaniem zarówno dla badaczy, jak i dla artystów, którzy pytajà o funkcjonowanie historii, sposoby
jej wykorzystania i u˝ywania. Artystów krytycznych interesuje równie˝
sam problem reprezentacji historii oraz to, jak funkcjonuje ona w naszej
zbiorowej pami´ci, kszta∏towanej przez mity, kultur´ popularnà, a tak˝e
przez histori´ oficjalnà. ArtyÊci tworzà na ten temat komentarze, niekiedy
przyjmujàce form´ czegoÊ w rodzaju meta-historii, przetwarzajà oni bowiem i komentujà istniejàce reprezentacje historii. Opowiadajà o historii
jako o narracjach, które powstajà w ró˝nych dyskursach (historii oficjalnej, polityki historycznej, historii popularnej itp.). W krytycznej sztuce
o historii jest miejsce równie˝ na prowokacje (prowokacyjne przepisywanie historii), które majà nas wytràciç z utartych kolein myÊlenia o przesz∏oÊci. Ta historia wcià˝ si´ toczy, ciàgle powstajà prace odnoszàce si´
do przesz∏oÊci i pytajàce o jej znaczenia. Pojawia si´ tu jednak pewne
niebezpieczeƒstwo manieryzmu, przywo∏ywania przez sztuk´ wcià˝ tych
samych tematów, powtarzania przez artystów pewnych wyobra˝eƒ i schematów, a co za tym idzie niebezpieczeƒstwo banalizacji historii, o jakie,
przy tak trudnych i bolesnych tematach, nie jest trudno.
Sztuka odnoszàca si´ do reprezentacji przesz∏oÊci nale˝y do kultury
historycznej, ale zarazem t´ kultur´ Êwiadomie analizuje i komentuje,
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podchodzi do niej krytycznie, uderzajàc zw∏aszcza w oficjalne narracje
(w histori´ oficjalnà), w∏àczajàc si´ w dyskusj´ na temat znaczeƒ nieodleg∏ej przesz∏oÊci. Wpisuje si´ ona w dyskusje dotyczàce sposobów pami´tania i tego, co zosta∏o zapomniane. Paul Ricoeur wskazywa∏, ˝e zapomnienie wià˝e si´ z manipulowaniem pami´ci, a g∏ówne niebezpieczeƒstwo tkwi w manipulowaniu autoryzowanà, celebrowanà, upami´tnianà historià — historià oficjalnà39. Zapomnienie szkodzi historii,
a najnowsza historia Polski ufundowana jest w∏aÊnie na zapomnieniu
— o przedwojennym polskim antysemityzmie, o napi´tnowaniu naszej
historii poprzez bycie Êwiadkami Zag∏ady, o przewinach Polaków wobec
˚ydów, ale równie˝ o innych kulturach tworzàcych histori´ naszych
miast, w tym o niemieckiej przesz∏oÊci niektórych z nich. Muzeum Powstania Warszawskiego jest apologià m´czeƒskiej walki, romantycznego zrywu. Ale zapomniano o wieloznacznych ocenach dotyczàcych wybuchu powstania, o p∏aczu cywilnej ludnoÊci, o potwornych zniszczeniach, które by∏y jego wynikiem. Uderzenie w te obszary historii ods∏ania ideologi´ wspó∏tworzàcà pami´ç zbiorowà. Sztuka w∏àcza si´ w spory o pami´ç, próbujàc upami´tniç to, co niepasujàce do modelu to˝samoÊci homogenicznej. Mo˝na mówiç wr´cz o rozpraszaniu tej to˝samoÊci
(za prace dokonujàce takiego rozpraszania to˝samoÊci uznaç mo˝na
warszawskà Palm´ czy niezrealizowany projekt poznaƒskiego Minaretu40 Joanny Rajkowskiej; projekty akcentujàce niemieckoÊç naszych
miast jak film Wspomnienia z miasta L., ale równie˝ wroc∏awskà wystaw´ Odczarowywanie z 2008 roku). Mamy wi´c tu do czynienia
z czymÊ w rodzaju heterologii — Êledzeniem „Êladów innego”41. A to
w∏aÊnie inny powinien byç punktem odniesienia, tym, któremu udzielony
zostaje g∏os lub któremu oddajemy sprawiedliwoÊç poprzez pami´tanie42. Ricoeur pisze, ˝e nasz obowiàzek pami´tania wià˝e si´ z d∏ugiem
wobec przesz∏oÊci, jesteÊmy bowiem d∏u˝ni wobec tych, „którzy nas poprzedzali, w tym, czym jesteÊmy”43. Sp∏acanie d∏ugu jest równie˝ inwentaryzacjà spadku, równie˝ spadku, który mo˝e byç dla nas niewygodny i obcià˝ajàcy. Nasze zad∏u˝enie powinno braç pod uwag´ przede
wszystkim ofiary: „poÊród tych wszystkich innych, wobec których jesteÊmy zad∏u˝eni, pierwszeƒstwo, ze wzgl´dów moralnych, przyznajemy ofiarom”44. Nie chodzi tu jednak ani o nadu˝ywanie idei sprawiedliwoÊci, ani o „szaleƒstwo upami´tniania”, ale raczej o krytycznà prac´
nad w∏asnà przesz∏oÊcià i pami´cià, prac´, która mo˝e pozwoliç na rozpoznanie w∏asnego miejsca w historii.
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W tym kontekÊcie sztuka ma znaczenie edukacyjne i jako taka powinna byç uwzgl´dniana w programach edukacyjnych, gdy˝ daje nam
szanse na zrozumienie siebie i otaczajàcego nas Êwiata noszàcego pi´tno przesz∏oÊci. Mo˝e byç ona impulsem do przywracania pami´ci
miejsc; do innego spojrzenia na przestrzeƒ publicznà — jako przestrzeƒ pe∏nà konfliktów, bolesnych, lecz wypartych historii i wymazywanej pami´ci oraz przestrzeƒ, której znaczenia sà kszta∏towane przez
dominujàce ideologie w∏adzy. Krzysztof Pomian powiada, ˝e choç rozstrzygnàç konflikty pami´ci45 mo˝e tylko historia, co oznacza jednak
tyle tylko, ˝e mo˝na rozstrzygnàç to, co da si´ ustaliç za pomocà êróde∏, a wi´c to, co mo˝e byç przedmiotem poznania, ale w gr´ przy tych
konfliktach wchodzà dwa inne wymiary pami´ci: emocjonalny i egzystencjalny, które pozostajà poza zakresem dzia∏aƒ historyków, którymi
raczej powinna zajàç si´ sztuka. Chodzi bowiem o to, aby w tych konfliktach dostrzec nierozstrzygalne czasem tragedie, uczucia i walk´
o to˝samoÊç. ArtyÊci i pisarze sà, jak powiada Pomian, „zdolni ukazywaç minione konflikty przez pryzmat losów jednostek, nie cofajàc si´
przed opisami, na które historykowi, skr´powanemu wymogami swego
zawodu, nie wolno sobie pozwoliç. Zdolni wczuwaç si´ w protagonistów i odtwarzaç ich motywacje, próbowaç zrozumieç je bez udzielania
im aprobaty. Zdolni apelowaç do prze˝yç odbiorcy, budziç w nich poczucie wspólnoty z przedstawianymi postaciami, a zarazem ca∏kowitej
wobec nich oboj´tnoÊci, wyzwalaç emocje, które sk∏aniajà do zmiany
spojrzenia”46. Sztuka wraz z historià mogà pe∏niç rol´ edukacyjnà,
majàcà na celu, jeÊli nie ugaszenie konfliktu, to przynajmniej takie
spojrzenie na niego, które pozwoli usunàç wrogoÊç wobec drugiej strony.
Sztuka mo˝e byç wi´c u˝ywana przez wychowawców czy ludzi mediów
jako Êrodek pozwalajàcy „dope∏niç edukacj´ uczuç takim kszta∏towaniem to˝samoÊci zbiorowej, które zastàpi poczucie w∏asnej niewinnoÊci
ÊwiadomoÊcià zas∏ug i win, poczucie wy∏àcznej s∏usznoÊci — przekonaniem, ˝e racje cz´sto bywajà podzielone, a poczucie zagro˝enia przez
obcych — nastawieniem na trwa∏e wspó∏istnienie”47.
W tym opracowaniu stara∏am si´ udowodniç, jak wa˝na jest krytyczna sztuka o historii, która pozwala na nowo przemyÊleç nieodleg∏à
przesz∏oÊç. Zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e jest to opracowanie z koniecznoÊci wybiórcze, ˝e zabrak∏o w nim wielu wa˝nych prac, ˝e korzysta∏am
te˝ z ograniczonego zasobu teorii. Jestem przekonana, ˝e w najbli˝szej
przysz∏oÊci pojawià si´ nowe opracowania, które byç mo˝e w bardziej
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przenikliwy sposób potraktujà problem sztuki o historii. W trakcie pisania
tej ksià˝ki uÊwiadomi∏am sobie, jak wiele kwestii domaga si´ oddzielnych badaƒ i analiz, jak bardzo konieczne sà opracowania dotyczàce
problemów, które tu pojawi∏y si´ niejako mimochodem, jak na przyk∏ad problem Zag∏ady w sztuce polskiej lat 1945–1989, rewizja awangardowych i romantycznych paradygmatów zakorzenionych w polskiej
historii sztuki nowoczesnej czy te˝ kwestia wytwarzania rzeczywistoÊci historycznej przez filmy fabularne. Dlatego uwa˝am t´ ksià˝k´
przede wszystkim za otwarcie pola rozwa˝aƒ nad tà problematykà,
prowokujàce do postawienia nast´pnych pytaƒ. Nie roszcz´ wi´c sobie
pretensji do powiedzenia o tej problematyce ostatniego s∏owa, jestem
zresztà przekonana, ˝e w tej materii ostatniego s∏owa powiedzieç nie
mo˝na.

Przypisy
Przypisy do przedmowy
1

Wystawami, od których zacz´∏o si´ moje zainteresowanie sztukà o historii, by∏y:
ekspozycja o nieobecnoÊci obozów Von der Abwesenheit des Lagers. Reflexionen
zeitgenössischer Kunst zur Aktualität des Erinnerns w Kunsthaus Dresden
(10.03–7.05.2006), NowHere Europe. Trans:it. Moving Culture Through Europe
w Bukareszcie (10.03–1.05.2006), Biennale Berliƒskie Von Mäusen und Menschen
(25.03–28.05.2006), a tak˝e mniejsze wystawy w Polsce, jak Stan wewn´trzny
w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (19.05–8.06.2006).
Wa˝ne by∏y te˝ ekspozycje, które odwo∏ywa∏y si´ do specyfiki miejsca, jak
Dialog Loci w Kostrzynie nad Odrà (19.06–31.08.2004, kuratorka: Aneta Szy∏ak, autorzy koncepcji — Urban Art, organizatorzy — Kostrzyƒskie Centrum
Kultury i Stowarzyszenie KULA e.V.), projekt artystyczny Ulica Pró˝na w Warszawie (wystawy realizowane corocznie od 2005 roku w ramach Festiwalu
Kultury ˚ydowskiej Warszawa SINGERA). Problem odczarowania historii
w kontekÊcie konkretnego miasta, Wroc∏awia, zosta∏ postawiony przez kuratorki wystawy Odczarowywanie. Proces ciàg∏y we wroc∏awskiej Galerii BWA
Awangarda (22.02–30.03.2008).
Historia nazizmu i jego przepracowania pojawi∏a si´ na wa˝nej wystawie podró˝ujàcej po Europie Ârodkowej Tektonika historii (w Polsce: Instytut Sztuki
Wyspa, Gdaƒsk, 17.03–29.04.2007, kuratorzy: Andrea Domesle i Martin Krenn
oraz kuratorzy lokalni, w Polsce: Aneta Szy∏ak). Temat historii i jej medializacji
podj´ty zosta∏ na innej wa˝nej wystawie History Will Repeat Itself. Strategie
rekonstrukcji w sztuce wspó∏czesnej (kuratorki: Inke Arns i Gabriele Horn,
CSW Zamek Ujazdowski, 16.02–13.04.2008). Do tych kwestii odnosi∏a si´ równie˝
ekspozycja Labirynt pami´ci. Oblicza z∏a 1939–2009 w katowickiej Galerii Sztuki Wspó∏czesnej BWA (31.08–12.09.2009) oraz Sygnatury wojny w Galerii Sektor 1 w Katowicach (1.09–14.10.2009). Temat wspomnieƒ, przepracowania pami´ci wÊród artystów polskich i izraelskich pojawi∏ si´ na lokalnej wystawie w Beer
Sheeva w Izraelu Souvenirs. St∏umiona pami´ç historyczna i osobista w pracach artystów izraelskich i polskich (maj–sierpieƒ 2008).
Mia∏y miejsce równie˝ wystawy, które odwo∏ywa∏y si´ do historii PRL-u,
wolnoÊciowych zrywów oraz czasów „SolidarnoÊci”, jak np. Stra˝nicy Doków,
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(2.09–30.10. 2005, Instytut Sztuki Wyspa, Gdaƒsk) czy ekspozycja Pi´tno historii. Polska sztuka nowoczesna wobec doÊwiadczeƒ historii (14.06–15.07.2006,
Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, kurator: W∏odzimierz Nowaczyk). Do
rocznicy okràg∏ego sto∏u odwo∏ywa∏a si´ z kolei wystawa Na okràg∏o.
1989–2009, majàca miejsce we wroc∏awskiej Hali Stulecia (3.06–5.08.2009, kuratorka: Aneta Szy∏ak).
Histori´ Auguststrasse przedstawiam za: Von Mäusen und Menschen, Of Mice
and Men. 4. Berlin Bienniale für Zeitgenössische Kunst. 4th Berlin Biennial for
Contemporary Art. KW Institute for Contemporary Art. Exhibition Guide, Berlin
2006, s. 27–32.
Pierre Nora (red.), Les lieux de mémoire. 7 tomów. Gallimard, Paris 1984–1992
oraz idem (red.): Les lieux de mémoire. 3 tomy, Gallimard, Paris 1997. Zob. te˝:
idem, Mi´dzy pami´cià i historià: Les lieux de Mémoire, t∏um. P. MoÊcicki, [w:]
„Tytu∏ roboczy: Archiwum”, nr 2, red. A. LeÊniak, M. Zió∏kowska, Muzeum
Sztuki w ¸odzi, ¸ódê 2009, s. 4–12. Do znaczeƒ „miejsc pami´ci” wróc´
w pierwszym rozdziale.
Por. Jan Assmann, „Kultura pami´ci”, [w:] Pami´ç zbiorowa i kulturowa.
Wspó∏czesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 71–72.
David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, Cambridge University Press,
London 1985.
Ibidem, s. XVII.
Ewa Domaƒska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przesz∏oÊci w nowej
humanistyce, Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 2006, s. 101.
Dzi´kuj´ za te uwagi prof. Ewie Domaƒskiej.
Za t´ uwag´ dzi´kuj´ prof. Annie Zeidler-Janiszewskiej.
Slavoj ÎiÏek, Wznios∏y obiekt ideologii, prze∏. J. Bator i P. Dybel, wst´p: P. Dybel, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Wroc∏aw 2001, s. 73.
Ibidem, s. 73–74.
Ibidem, s. 74.
Norman Bryson, „Introduction”, [w:] Mieke Bal, Looking In: The Art of Viewing, Amsterdam 2001, s. 3.
Hayden White, „Exile as Abjection: a Theme of Modernity”, wyk∏ad, UAM
w Poznaniu 23.11.2006.
Paul Ricoeur, Pami´ç, historia, zapomnienie, prze∏. J. Margaƒski, Universitas,
Kraków 2006, s. 196. Zob. te˝: Edward S. Casey, Getting Back into Place: Toward a Renewed Understanding of the Place-World, Indiana University Press,
Bloomington and Indianapolis 1993.
Ricoeur, op. cit., s. 196.
Ibidem.
Por. Maria Poprz´cka, Pochwa∏a malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki,
s∏owo/obraz terytoria, Gdaƒsk 2000, s. 18.
Problem doÊwiadczania Êwiata poprzez podró˝ omawia Anna Wieczorkiewicz
w ksià˝ce Apetyt turysty. O doÊwiadczaniu Êwiata w podró˝y, Universitas,
Kraków 2008.
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Sandra G. Harding, „Is There a Feminist Method?”, [w:] Feminism and Methodology: Social Science Issues, red. S. Harding, Indiana University Press,
Bloomington and Indianapolis, 1987, s. 8–9.
Ibidem, s. 9.
Mieke Bal, Reading „Rembrandt”: Beyond the World-Image Opposition, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1991.
Zygmunt Bauman, Globalizacja (I co z tego dla ludzi wynika?), prze∏. E. Klekot,
PIW, Warszawa 2000, s. 25.
UAM, Poznaƒ 23.11.2006.
Nie chodzi bowiem o to, z kim/z czym jesteÊmy to˝sami, ale z kim/ z czym si´
identyfikujemy. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o identyfikacj´
z miejscem naszego pochodzenia, z baga˝em tradycji, zwyczajów, przyj´tych zachowaƒ itp. Warto te˝ pami´taç, ˝e w dyskursach naukowych poddane krytyce
zosta∏o samo poj´cie „to˝samoÊci”. Kategorie to˝samoÊciowe sà bowiem u˝ywane jako przywo∏anie do porzàdku. Pytanie: „kim jesteÊ?”, bardzo cz´sto odnosi
si´ do norm zachowania okreÊlonych dla danej grupy. Ka˝de okreÊlenie to˝samoÊciowe wià˝e si´ z pewnymi normami, okreÊlajàcymi sposób zachowania, styl
ubioru, wartoÊci, które dana osoba powinna wyznawaç, mieÊci si´ w tym równie˝ stosunek do przesz∏oÊci i do pami´ci. Dlatego te˝ w krytycznych teoriach
humanistycznych odchodzi si´ od owej kategoryzacji (i zwiàzanej z nià kategorycznoÊci), to˝samoÊç nie jest ju˝ rozumiana jako coÊ sta∏ego, raz na zawsze danego, niezmiennego, ale odwrotnie — jest zawsze w procesie, jest wcià˝ budowana i konstruowana, jest wynikiem ciàg∏ego samookreÊlania si´. Zob. Judith
Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, Routledge,
London 1990, polskie t∏umaczenie: Uwik∏ani w p∏eç, prze∏. K. Krasuska, Wyd.
Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
Na przyk∏ad jako uczestniczka inicjatywy Indeks 73 przeciwko cenzurowaniu
sztuki w Polsce.
Na przyk∏ad podczas feministycznych Manif czy Marszu RównoÊci 2005 w Poznaniu.
Zygmunt Bauman, NowoczesnoÊç i Zag∏ada, prze∏. F. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 245.
Bliskie sà mi równie˝ wskazania Paula Ricoeura, ˝e historyk musi wcià˝ pami´taç o tym, ˝e jest tak˝e obywatelem, dlatego badanie historii nie mo˝e byç prowadzone w oderwaniu od kwestii etycznych. Por. Ricoeur, op. cit., np. s. 385.
Krzysztof Pomian, „Miejsca pami´ci, konflikty pami´ci”, „Gazeta Wyborcza”,
11.04.2008.
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Krzysztof Pomian, Historia. Nauka wobec pami´ci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej, Lublin 2006, s. 140.
Budowa muzeum rozpocz´∏a si´ w 2009 roku, a jej zakoƒczenie przewidywane
jest na marzec 2012 roku. Zob. http://www.jewishmuseum.org.pl.
Otwarcie sta∏ej ekspozycji planowane jest na lata 2012–13. Zob. http://www.
muzhp.pl.
Planowane otwarcie muzeum ma nastàpiç w 2014 roku. Zob. http://www.muzeum1939.pl.
Znaczenie zmiany pokoleniowej dla przemian pami´ci kulturowej akcentuje Jan
Assmann, piszàc o krytycznym momencie, który nastàpi∏ w latach 90. XX wieku,
gdy zestarza∏o si´ pokolenie, dla którego przeÊladowania i Zag∏ada ˚ydów stanowià przedmiot osobistego, traumatycznego wspomnienia. Jest to zarazem ostatni
moment, aby zmierzyç si´ z tymi wspomnieniami, a zarazem próbowaç je uchwyciç i przetwarzajàc pami´ç komunikacyjnà w pami´ç kulturowà, gdy˝ to, „co dziÊ
jest jeszcze ˝ywà pami´cià, jutro b´dzie ju˝ tylko medialnym przekazem”. Idem,
„Kultura pami´ci”, [w:] Pami´ç zbiorowa i kulturowa. Wspó∏czesna perspektywa
niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 83.
Pomian, op. cit., s. 142.
Chodzi oczywiÊcie o proces integracji Unii Europejskiej. W 2004 roku do Unii
w∏àczonych zosta∏o kilka paƒstw postkomunistycznych (w tym Polska), zaÊ
w 2007 — Bu∏garia i Rumunia.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15.06.2006 wyra˝a∏a zaniepokojenie
postawami rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofobii nasilajàcymi si´ w ca∏ej Europie, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Belgii, Niemiec, Francji i Polski.
Zygmunt Bauman, Europa. Niedokoƒczona przygoda, prze∏. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 60.
Ibidem, s. 57–58.
Por. Katarzyna Bojarska, „Artur ˚mijewski w obliczu historii, w obliczu traumy”, [w:] Sztuka jako rozmowa o przesz∏oÊci, red. Piotr Kosiewski, Fundacja
im. Stefana Batorego, Warszawa 2009, s. 58.
W swoich wczeÊniejszych tekstach proponowa∏am poj´cie dehistoryzacji, m.in.
w tekÊcie zamieszczonym w leksykonie sztuki wspó∏czesnej wydanym przez
Centrum Sztuki Wspó∏czesnej Zamek Ujazdowski (por. Izabela Kowalczyk, „Historia w sztuce wspó∏czesnej”, [w:] Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000.
Leksykon, red. G. Borkowski, A. Mazur, M. Branicka, Centrum Sztuki Wspó∏czesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa 2007, s. 23–30). Jego redaktorzy u˝yli
tego terminu, okreÊlajàc tak ca∏y nurt w sztuce po 2000 roku odnoszàcy si´ do
historii: „To rodzaj reinterpretacji historii, ale i swoistych terapii historycznych
traum przez sztuk´, która gotowa jest si´gnàç nawet po fikcj´, by ujawniç mechanizmy symulacji historii. Wnika w zbiorowà pami´ç i wyobra˝enia historii,
dà˝àc do dyskusji o procesie ich konstruowania i poszukiwania odpowiedzi na
pytanie, czym jest historia”. (Zob. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika
Branicka, „Leksykon, eseje i mapa“, [w:] Nowe zjawiska w sztuce polskiej po
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2000., op. cit., s. 9). Autorzy tego opracowania do twórców dehistoryzacji zaliczyli: Adama Adacha, Miros∏awa Ba∏k´, Anet´ Grzeszykowskà, Rafa∏a Jakubowicza, Ann´ Konik, Tomasza Kozaka, Roberta KuÊmirowskiego, Zbigniewa Liber´, Ann´ Niesterowicz, Aleksandr´ Polisiewicz, Joann´ Rajkowskà, Jana Smag´, Wojciecha Wilczyka i Piotra Wyrzykowskiego.
Historia jest w gruncie rzeczy naukà o wspó∏czesnoÊci — powiada Hayden White, parafrazujàc stwierdzenie Benedetta Crocego, ˝e „ka˝da historia jest historià
wspó∏czesnà”. Chodzi mianowicie o to, ˝e historia odnosi si´ w gruncie rzeczy
do aktualnych potrzeb i do teraêniejszych sytuacji, w których dawne historyczne wydarzenia znajdujà swoje odbicie. Hayden White, „Exile as Abjection:
a Theme of Modernity”, wyk∏ad, UAM w Poznaniu 23.11.2006. Zob. te˝ „Pisaç
histori´, z którà mo˝na ˝yç”. Z Haydenem Whitem rozmawia S∏awomir Sierakowski, [w:] „Krytyka Polityczna”, nr 7/8, 2005, s. 228.
Jacques Derrida, „List do jednego z japoƒskich przyjació∏”, prze∏. J.M. Godzimirski, [w:] „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 1–2 1994, s. 44.
Jacques Derrida, Prawda w malarstwie, prze∏. M. Kwietniewska, s∏owo/obraz
terytoria, Gdaƒsk 2003, s. 55. Zob. te˝: Mieke Bal i Norman Bryson, Semiotics
and Art History, [w:] „Art Bulletin” 73, 1991, s. 192.
Por. Jonathan Culler, „Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badaƒ naukowych”, prze∏. M.B. Fedewicz, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red.
R. Nycz, s∏owo/obraz terytoria, Gdaƒsk 2000, s. 323, 325.
„Z definicji sztuka to gest gatunku”. Rozmowa Tomka Kitliƒskiego z Hél¯ne Cixous, [w:] „Magazyn Sztuki”, nr 12, (4/96), s. 179.
Culler, „Dekonstrukcja”, op. cit., s. 323, 325.
Ibidem, s. 325.
Tego rodzaju propozycje, niejako czytania historii „na opak”, pojawi∏y si´ ju˝
doÊç dawno w samej historiografii. Marc Bloch wskazywa∏, ˝e historia powinna
u∏atwiaç rozumienie teraêniejszoÊci poprzez przesz∏oÊç, a przesz∏oÊci poprzez teraêniejszoÊç. Nie chcia∏ on uzale˝niaç historiografii od chronologii, opisywaç faktów wed∏ug kolejnoÊci ich wydarzeƒ, proponujàc tym samym „metod´ ostro˝nej
retrogresji”, tudzie˝, jak okreÊla∏ jà Henri Lefebvre, metod´ rekurencyjnà, polegajàcà w∏aÊnie na przechodzeniu od teraêniejszoÊci do przesz∏oÊci, a nast´pnie
powrocie do wspó∏czesnoÊci. Por. Henri Lefebvre, La fin de l’historie, Editions de
Minuit, Paris 1970, [za:] Jacques Le Goff, Historia i pami´ç, prze∏. A. Gronowska,
J. Stryjczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 62.
Historia jest bowiem „tym, co o niej piszemy, a nie przesz∏oÊcià samà w sobie;
jest dyskursem, specyficznym sposobem u˝ycia j´zyka w celach publicznych
(…)”, Ewa Domaƒska, Historie niekonwencjonalne. Refleksje o przesz∏oÊci
w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 2006, s. 44.
Na temat konstruowania historii i pami´ci zob. Robert Traba, Historia — przestrzeƒ dialogu, ISP PAN, Warszawa 2006.
Mieke Bal, Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History, The
University of Chicago Press, Chicago 1999.
Walter Benjamin, „Tezy historiozoficzne”, [w:] Idem, Twórca jako wytwórca,
prze∏. H. Or∏owski, J. Sikorski, Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 1975.
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Za: Stanis∏aw Czekalski, IntertekstualnoÊç i malarstwo. Problemy badaƒ nad zwiàzkami mi´dzyobrazowymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznaƒ 2006, s. 244.
Slavoj ÎiÏek, Wznios∏y obiekt ideologii, prze∏. J. Bator i P. Dybel, wst´p P. Dybel, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Wroc∏aw 2001, s. 74.
Ibidem, s. 75.
Sztuka przesuwa akcent na wyobraêni´, a jak wskazuje Robert Traba, to w∏aÊnie wyobraênia powinna byç dominujàcà cechà tworzenia polifonii pami´ci
o przesz∏oÊci. Por. idem, Przesz∏oÊç w teraêniejszoÊci. Polskie spory o histori´
na poczàtku XXI wieku, Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 2009, s. 46.
Dominick LaCapra, „Pisanie historii, pisanie traumy”, [w:] Pami´ç Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upami´tnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, wspó∏praca Maja Wójcik, Oficyna, ¸ódê 2009, s. 513.
Domaƒska, op. cit.
Zob. Sztuka jako rozmowa o przesz∏oÊci, red. Piotr Kosiewski, Fundacja im.
Stefana Batorego, Warszawa 2009. Zamieszczono tu m.in. teksty na temat filmu
Mary koszmary Yael Bartany, sztuki Artura ˚mijewskiego oraz Wilhelma Sasnala. Problem sztuki i pami´ci po 1989 roku pojawi∏ si´ równie˝ jako jeden
z przewodnich tematów „Kwartalnika Literackiego Kresy” nr 75 z 2008 roku.
Opublikowano tu teksty: Katarzyny Bojarskiej, „Historia na wolnoÊci — niezapomniane gesty leczenia pami´ci”, Izabeli Kowalczyk, „Mary i koszmary antysemityzmu”, Justyny Kowalskiej, „Nie czuj´ si´ artystà historii” (o Rafale Jakubowiczu), Adama Mazura, „Niepowtarzalne” oraz wywiad Piotra Kosiewskiego
z Wilhelmem Sasnalem. Kwartalnik Literacki „Kresy” nr 75, 3/2008,
s. 172–213. Bardzo ciekawe analizy dotyczàce obiektów artystycznych (Muzeum
˚ydów w Berlinie projektu Daniela Libeskinda oraz pracy Zbigniewa Libery
Mieszkaƒcy z serii Pozytywy) przeprowadzi∏a w kontekÊcie historii niekonwencjonalnej Ewa Domaƒska. Eadem, op. cit.
Takie kontrowersje wzbudzi∏o na przyk∏ad nazwanie ronda na skrzy˝owaniu
Al. Jerozolimskich i Marsza∏kowskiej w Warszawie imieniem Romana Dmowskiego, a tak˝e wystawienie tej kontrowersyjnej historycznej postaci pomnika
na placu Na Rozdro˝u (oba wydarzenia mia∏y miejsce w 2006 roku). Te fakty
zbulwersowa∏y cz´Êç opinii publicznej, wystosowano protesty (podpisane mi´dzy innymi przez Marka Edelmana, prof. Mari´ Janion), w których pisano, ˝e
„nazwisko Dmowskiego nierozerwalnie wià˝e si´ z ideologià rasizmu, szowinizmu, egoizmu narodowego, a nade wszystko antysemityzmu”. Por. „Pomnik
Dmowskiego pomalowany na ró˝owo”, „Gazeta Wyborcza”, 11.11.2006. Reagowano te˝ bardziej ˝ywio∏owo: pomnik Dmowskiego zosta∏ ju˝ kilka razy oblany
farbà, przemalowany na ró˝owo, dorysowywano mu swastyki, wywieszono plakaty informujàce, kim by∏ Dmowski. Z kolei Zieloni 2004 (ko∏o warszawskie)
w rocznic´ Nocy Kryszta∏owej zorganizowali akcj´ zas∏oni´cia pomnika, a wczeÊniej 3.11.2006 — akcj´ przemianowania ronda Dmowskiego na rondo Gombrowicza, podczas której dr Alina Ca∏a z ˚ydowskiego Instytutu Historycznego
mówi∏a: „Imienia Dmowskiego nie powinno nosiç ˝adne miejsce publiczne
w Polsce. Bo Dmowski symbolizuje to, co w polskiej przesz∏oÊci najgorsze
— ksenofobi´, antysemityzm, strach przed ró˝norodnoÊcià. Dmowski to niena-
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wiÊç do »innych«, bandytyzm na ulicach i zamachy bombowe. Dmowski to Polska odwrócona plecami do Êwiata, oderwana od Europy, zaÊciankowa. Dmowski
to Polska nieszcz´Êliwa”. Zob. http://zieloni-warszawa.q44.pl/news.php?readmore=4, dost´p: 20.10.2009.
Aleksander Smolar, g∏os w dyskusji, [w:] Sztuka jako rozmowa, op. cit., s. 33.
Tomasz Szarota, U progu Zag∏ady. ZajÊcia anty˝ydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Pary˝, Amsterdam, Antwerpia, Kowno, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000, s. 5.
Piotr Kosiewski, „Sztuka, przesz∏oÊç, rozmowa”, [w:] Sztuka jako rozmowa
o przesz∏oÊci, op. cit., s. 12–13.
Zob. m.in.: Ziva Amishai-Maisels, Depiction and Interpretation: The Influence of
the Holocaust on the Visual Arts, Pergamon Press, Oxford 1993; Monica
Bohm-Duchen (red.), After Auschwitz: Responses to the Holocaust in Contemporary Art, Lund Humphries Publishers, London 1995; Ernst van Alphen, Caught
by History. Holocaust Effects in Contemporary Art, Literature, and Theory,
Stanford University Press, Stanford 1997; James E. Young, At Memory’s Edge:
After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture, Yale University Press, New Heaven and London 2000; Barbie Zelizer (red.), Visual Culture and the Holocaust, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey 2001; Shelley Hornstein & Florence Jacobowitz (red.), Image and Remembrance: Representation and the Holocaust, Indiana University Press, Bloomington 2002; Dora Apel, Memory Effects: The Holocaust and the Art of Secondary
Witnessing, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey and London 2002; ksià˝ka — katalog pod red. Normana L. Kleeblatta, Mirroring Evil:
Nazi Imagery/Recent Art, The Jewish Museum and Rutgers University Press
New York and New Brunswick, 2002.
Niemal we wszystkich wskazanych tu publikacjach dotyczàcych sztuki odnoszàcej si´ do Zag∏ady pojawia si´ poj´cie Holocaust. Poczàtkowo tak˝e chcia∏am
u˝ywaç tego, najcz´Êciej stosowanego terminu. Przekona∏y mnie jednak rozwa˝ania Giorgio Agambena, który powiada, ˝e ch´ç przywrócenia eksterminacji
˚ydów ofiarnej aury poprzez u˝ycie terminu „holokaust” „jest nieodpowiedzialnà Êlepotà historiografii”. W mocnych s∏owach wskazuje on, ˝e zamiast zakrywaç si´ za ofiarnymi zas∏onami, nale˝y przyznaç, ˝e „˚ydzi nie zostali wymordowani w trakcie szalonego, gigantycznego holokaustu, ale dos∏ownie — jak to
og∏osi∏ Hitler — »jak wszy«, czyli jako nagie ˝ycie”. Zob. Giorgio Agamben, Homo
sacer. Suwerenna w∏adza i nagie ˝ycie, prze∏. M. Salwa, Prószyƒski i S-ka,
Warszawa 2008, s. 158. W trzeciej cz´Êci trylogii Homo sacer pt. Co zostaje
z Auschwitz Agamben rozwija t´ myÊl, piszàc, ˝e poj´cie „holokaust” mia∏o zabarwienie anty˝ydowskie, ponadto konotuje ono sk∏adanà na o∏tarzu ofiar´ czy
te˝ ofiar´ sk∏adanà w geÊcie oddania si´ sprawom wy˝szym i Êwi´tym, a do tej
przecie˝ nie mo˝na porównaç Êmierci w obozie Zag∏ady. Agamben powiada tak˝e,
˝e podobnie nieszcz´Êliwe jest pochodzàce z j´zyka hebrajskiego s∏owo Szoa
(Shoah), które oznacza ca∏kowite zniszczenie, katastrof´, ale równie˝ kar´ zes∏anà
przez Boga. Agamben jest przekonany, ˝e u˝ywajàc poj´cia Holocaust, dajemy
Êwiadectwo w∏asnej niewiedzy lub ca∏kowitego braku wra˝liwoÊci (albo obu
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naraz). Wskazuje on, ˝e wyjàtkowoÊç wydarzenia, jakim by∏o Auschwitz, jest
bezdyskusyjna, ale sprzeciwia si´ temu, aby nadawaç Zag∏adzie rang´ mistycznà. Zob. Giorgio Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i Êwiadek (Homo
sacer III), prze∏. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 28–31.
Jednym z wa˝niejszych jest opracowanie Zygmunta Baumana ukazujàce zwiàzki pomi´dzy cywilizacjà zachodnià a Zag∏adà. Idem, NowoczesnoÊç i Zag∏ada,
prze∏. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009. Wspomnieç warto równie˝ opracowanie Alana Milchmana i Alana Rosenberga, Eksperymenty w myÊleniu o HolocauÊcie. Auschwitz, nowoczesnoÊç i filozofia, prze∏. L. Krowicki,
J. Szacki, Scholar, Warszawa 2003.
JeÊli chodzi o badania polskie, warto wskazaç tu na takie instytuty, jak za∏o˝ony w 1947 roku ˚ydowski Instytut Historyczny — Instytut Naukowo-Badawczy
oraz Centrum Badaƒ nad Zag∏adà ˚ydów dzia∏ajàce przy Instytucie Filozofii
i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Jednym z pierwszych wa˝nych opracowaƒ by∏a antologia poezji i prozy opracowana przez Iren´ Maciejewskà pt. M´czeƒstwo i zag∏ada ˚ydów w zapisach
literatury polskiej, KAW, Warszawa 1988. Z kolei jednym z najszerszych opracowaƒ dotyczàcych tego tematu jest Literatura polska wobec Zag∏ady, red. Alicja
Brodzka-Wald, Dorota Krawczyƒska, Jacek Leociak, ˚IH, Warszawa 2000. Obszerny przeglàd literatury Zag∏ady i o Zag∏adzie daje te˝ ksià˝ka Aleksandry
Ubertowskiej Âwiadectwo — trauma — g∏os. Literackie reprezentacje Holokaustu, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007. Warto wspomnieç te˝ zbiór tekstów StosownoÊç i forma. Jak opowiadaç o Zag∏adzie?, red. M. G∏owiƒski,
K. Chmielewska, K. Makaruk i T. ˚ukowski, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005. Wspomnieç mo˝na równie˝ o ksià˝kach, które dotyczà tematu Zag∏ady
w literaturze konkretnych pisarzy, jak: S∏awomira Bury∏y, Opisaç Zag∏ad´.
Holocaust w twórczoÊci Henryka Grynberga, Monografie FNP, Fundacja na
Rzecz Nauki Polskiej, Wroc∏aw 2006.
Na gruncie literatury polskiej to przede wszystkim katalog wystawy Gdzie jest
brat twój, Abel. Malarstwo, rzeêba, instalacje, fotografia, kurator: Anda Rottenberg, red. Teresa Rostkowska, Galeria Sztuki Wspó∏czesnej Zach´ta, Warszawa 1995; ksià˝ka Eleonory Jedliƒskiej, Sztuka po HolocauÊcie, Biblioteka
Tygla Kultury, ¸ódê 2001, a tak˝e obszerny artyku∏ Katarzyny Bojarskiej
„ObecnoÊç Zag∏ady w twórczoÊci polskich artystów” zamieszczony na portalu
Instytutu Adama Mickiewicza, Culture.pl, http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_obecnosc_zaglady, dost´p: 11.04.2010.
Nale˝y wspomnieç równie˝ katalog wystawy Izaak Celnikier. Malarstwo, rysunek, grafika, Muzeum Narodowe w Krakowie, styczeƒ–marzec 2005, red. Barbara Leszczyƒska-Cyganik, Joanna Boniecka, Muzeum Narodowe, Kraków 2005
oraz ksià˝k´ Anny Markowskiej o sztuce Jonasza Sterna, w której jednym
z wa˝niejszych jest problem zwiàzku mi´dzy sztukà Sterna a jego osobistymi
doÊwiadczeniami: eadem, J´zyk Neuera. O twórczoÊci Jonasza Sterna, Uniwersytet Âlàski, Cieszyn 1998. Na wspomnienie zas∏ugujà te˝ wydawnictwa Muzeum Auschwitz-Birkenau, dotyczàce twórczoÊci obozowej lub sztuki podejmujàcej temat Zag∏ady, jednak˝e nie sà to opracowania naukowe czy badawcze sensu
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stricte. Majà one przede wszystkim wartoÊç dokumentalnà. Zob. np. Cierpienie
i nadzieja. TwórczoÊç plastyczna wi´êniów obozu oÊwi´cimskiego, oprac. Jerzy
Da∏ek, Teresa Âwiebocka, Paƒstwowe Muzeum w OÊwi´cimiu, Krajowa Agencja
Wydawnicza, Katowice 1989; W∏adys∏aw Siwek. KiedyÊ to namaluj´, wybór
i oprac. Jadwiga Mateja, Antoni Siwek, Muzeum Auschwitz-Birkenau, OÊwi´cim
2000; Âwiat Józefa Szajny, red. Krystyna Oleksy, Paƒstwowe Muzeum OÊwi´cim-Brzezinka, OÊwi´cim 1995; Jolanta Kupiec, Auschwitz w rzeêbie. Ze zbiorów Paƒstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu, OÊwi´cim 2006.
Ten problem omawiam szczegó∏owo w rozdziale „Nie-nowe zainteresowanie historià”.
Tego okreÊlenia u˝ywam za: Michael C. Steinlauf, Pami´ç nieprzyswojona, Polska pami´ç Zag∏ady, prze∏. A. Tomaszewska, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa
2001. Zob. te˝ rozdzia∏ „Spo∏eczne ramy sztuki”.
Ta dysproporcja jest jeszcze bardziej dojmujàca, gdy˝ wspomniana w przypisie 40
ksià˝ka Jedliƒskiej dotyczy g∏ównie artystów zachodnich. Nie ma w zasadzie
jeszcze ˝adnego osobnego opracowania omawiajàcego problematyk´ Zag∏ady
w polskiej sztuce wizualnej.
Zob. np. Barbara Engelink, Zag∏ada i pami´ç. DoÊwiadczenie Holocaustu i jego
konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Wyd. IFiS PAN,
Warszawa 1994.
Na przyk∏ad Janina Struk, Holokaust w fotografiach. Interpretacja dowodów,
Prószyƒski i S-ka, prze∏. M. Antosiewicz, Warszawa 2007; Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, prze∏. Maja Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków
2008; Jacek Leociak, DoÊwiadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych
formach reprezentacji, Instytut Badaƒ Literackich PAN, Warszawa 2009.
Wskazaç mo˝na na dwa rodzaje konferencji: konferencje o relacjach polsko-˝ydowskich oraz o samej Zag∏adzie. Pierwsza konferencja o stosunkach polsko-˝ydowskich zosta∏a zorganizowana w Nowym Jorku w 1983 roku: „Polacy i ˚ydzi:
mit i rzeczywistoÊç w kontekÊcie historycznym” („The Conference on Poles and
Jews: Myth and Reality in Historical Context”), Columbia University. Kolejne
konferencje odbywa∏y si´ w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraelu
i Polsce. Jedna z ostatnich, a zarazem podsumowujàca dotychczasowe badania
to: „Between Coexistence and Divorce. 25 Years of Research on the History and
Culture of Polish Jewry and Polish–Jewish Relations”. International Conference,
The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, 17–19.03.2009. Organizowane sà te˝ konferencje, próbujàce ∏àczyç podejÊcie naukowe z artystycznym,
jak np. „Souvenirs: Repressed Historical and Personal Memory in Israeli and
Polish Cultures” na Ben-Gurion University of the Negev w Beer-Sheva (wspó∏organizator: Instytut Adama Mickiewicza), która odby∏a si´ w dniach
18–19.05.2008. Ta konferencja by∏a po∏àczona z wystawà „Souvenirs: Repressed Historical and Personal Memory in Israeli and Polish Art”, która mia∏a
miejsce na Uniwersytecie w Beer-Sheva (maj–sierpieƒ 2008).
Jednà z wa˝niejszych by∏a ekspozycja Mirroring Evil: Nazi Imagery/Recent Art
w Jewish Museum w Nowym Jorku, 17.03–30.06.2002. Z kolei w Polsce wystawà, która jako pierwsza podj´∏a temat Zag∏ady w latach 90., by∏a mi´dzyna-
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rodowa ekspozycja Gdzie jest brat twój, Abel? (kuratorka: Anda Rottenberg),
która mia∏a miejsce w warszawskiej Zach´cie w 1995 roku.
PodejÊcie interdyscyplinarne ujawni∏o si´ w przypadku konferencji „Zag∏ada.
Wspó∏czesne problemy rozumienia i przedstawiania” (UAM, Poznaƒ, 1–2 marca
2007), gdzie du˝o miejsca poÊwi´cono tak˝e sztuce, jedno z wystàpieƒ mia∏ artysta, Zbigniew Libera; wyÊwietlony zosta∏ równie˝ film Polak w szafie Artura
˚mijewskiego. Zob. Zag∏ada. Wspó∏czesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. P. Czapliƒski i E. Domaƒska, Poznaƒskie Studia Polonistyczne, Poznaƒ
2009. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje tak˝e niezwykle obszerny zbiór tekstów
Pami´ç Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upami´tnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, wspó∏praca Maja Wójcik, Oficyna, ¸ódê 2009.
Jest to pierwsza tak obszerna praca, ∏àczàca perspektywy: filozoficznà, socjologicznà, kulturoznawczà, pytajàca o znaczenie kulturowych reprezentacji Zag∏ady,
o obszar publiczny po Auschwitz, niepami´ç Zag∏ady oraz praktyki upami´tniania w przestrzeni publicznej, a tak˝e przez ró˝ne formy kultury: muzeum, film,
literatur´, sztuk´, dramat. Warto wskazaç tu przede wszystkim na dwa rozdzia∏y
tej ksià˝ki odnoszàce si´ wy∏àcznie do kultury wizualnej: „Pami´ç przez sztuk´”
(red. A. Kuczyƒska) oraz „DoÊwiadczenie pami´ci, doÊwiadczenie pustki” (red.
E. Rewers) — ten ostatni traktuje g∏ównie o muzeach Holokaustu.
Anna Zeidler-Janiszewska, „Punkty odniesienia”, [w:] Pami´ç Shoah, op. cit., s. 445.
Pojawiajà si´ pytania o granice reprezentacji Zag∏ady (jako zdarzenia samego
w sobie — granicznego), o sposoby jej badania oraz mówienia o niej przy u˝yciu nie tylko historycznego j´zyka, ale równie˝ poprzez fikcj´. Pytania o te
kwestie zosta∏y postawione w zbiorze tekstów pod red. Saula Friedländera Probing the Limits of Representation: Nazism and the „Final Solution”, Harvard
University Press, Cambridge 1992.
Na przyk∏ad van Alphen, Caught by History, op. cit.
Zob. Michael Rothberg, Traumatic Realism: The Demands of Holocaust Representation, University Minnesota Press, Minneapolis–London 2000. Zob. te˝: Anna Zi´biƒska, „Jak opowiadaç o Zag∏adzie. Problemy narratywizacji Holocaustu”, [w:] „Kwartalnik Historii ˚ydów”, marzec 2002, nr 1 (201), s. 62–77.
Chodzi o rozwa˝ania Theodora W. Adorno zawarte w jego ksià˝kach: Prismem.
Kulturkritik und Gesellschaft, Suhrkamp, Berlin, Frankfurt a.M. 1955; Dialektyka negatywna, prze∏. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1986 oraz Minima
moralia. Refleksje z poharatanego ˝ycia, prze∏. M. ¸ukasiewicz, Wydawnictwo
Literackie, Kraków, 1999.
Siegfried Kracauer, Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistoÊci, prze∏.
W. Wertenstein, Warszawa 1975. Zob. te˝ Tomasz Majewski, „Siegfried Kracauer
i teoria filmu po Zag∏adzie”, [w:] Pami´ç Shoah, op. cit., s. 899–912.
Didi-Huberman, op. cit.
Agamben, Co zostaje z Auschwitz, op. cit., s. 158, Primo Levi, Pogrà˝eni i ocaleni, prze∏. S. Kasprzysiak, WL, Kraków 2007, s. 158.
Didi-Huberman, op. cit., s. 9.
Najbardziej radykalne opinie pod tym wzgl´dem przedstawia amerykaƒski
dziennikarz i pisarz ˝ydowskiego pochodzenia, Elie Wiesel (ur. 1923), by∏y wi´-
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zieƒ obozu Auschwitz-Birkenau i Buchenwaldu, uznawany za pomys∏odawc´
terminu holocaust. Sprzeciwia si´ on przede wszystkim filmom fabularnym
i serialom, które za temat obierajà sobie Zag∏ad´. Wyst´powa∏ ostro przeciwko
amerykaƒskiemu serialowi Holocaust (1978–1979), publikujàc w pierwszym
dniu emisji serialu tekst w „New York Times”, argumentujàc, ˝e to wyjàtkowe
i niepowtarzalne wydarzenie ulega trywializacji i zaczyna byç traktowane jak
ka˝de inne, jeÊli zaczyna byç prezentowane w konwencjach kultury masowej.
Nie wolno przekszta∏caç Êmierci oraz Zag∏ady w spektakl, a tym samym obra˝aç Êmierci oraz ofiar. W póêniejszych tekstach argumentowa∏ te˝, ˝e o Zag∏adzie zaÊwiadczaç mogà tylko dokumenty (takie jak film Resnaisa Noc i mg∏a
czy Shoah Lanzmanna), które pozwalajà na wspó∏cierpienie z ofiarami. Por. Elie
Wiesel, „Trivializing the Holocaust: Semi-Fact and Semi-Fiction”, „New York
Times”, 16.04.1978 oraz idem, „Art and the Holocaust: Trivializing Memory”,
„New York Times”, 11.06.1986. Zob. te˝: Alvin H. Rosenfeld and Irving Greenberg (red.), Confronting the Holocaust: The Impact of Elie Wiesel, Indiana University Press, Bloomington and London, 1978.
Por. Feinstein, op. cit.; Young, At Memory’s Edge, op. cit.
Najcz´Êciej wskazuje si´ tutaj wspomnianego ju˝ Elie Wiesela, który, jak pisze Dora Apel, domaga si´ takich przedstawieƒ, które nie tylko podkreÊlà wyjàtkowy charakter Zag∏ady, ale wpisujà jà w swego rodzaju religijne ramy, jak
zresztà uczyni∏ Wiesel proponujàc poj´cie Holocaust (poj´cie o religijnym zabarwieniu — patrz przypis 36). Wed∏ug Apel ta sakralizacja nadajàca Zag∏adzie ˚ydów religijne znaczenie koresponduje z transcendentalizmem modernizmu. Zob. Dora Apel, Memory Effects. The Holocaust and the Art of Secondary
Witnessing, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey and London 2002.
Marianne Hirsch, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory,
Harvard University Press, Cambridge 1997, Young, At Memory’s Edge, op. cit.
(w zasadzie Young u˝ywa okreÊlenia after-images, wi´c byç mo˝e lepiej by∏oby
mówiç o po-przedstawieniach).
Jacques Ranciere, Estetyka jako polityka, ze wst´pem Artura ˚mijewskiego
i pos∏owiem Slavoja ÎiÏka, prze∏. J. Kuty∏a i P. MoÊcicki, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2007, s. 138.
Ibidem, s. 132.
Ranciere, op. cit., s. 148.
W dyskusjach o reprezentacjach Zag∏ady stawiany jest coraz cz´Êciej problem
pi´kna, które przekszta∏ca przesz∏y ból w estetycznà przyjemnoÊç, pojawiajà
si´ tezy, ˝e tylko w ten sposób mo˝liwe jest utrwalenie pami´ci Zag∏ady i przybli˝enie si´ do jej zrozumienia. Por. Brett A. Kaplan, Unwanted Beauty. Aesthetic Pleasure in Holocaust Representation, University of Illinois Press, Chicago
2007. Za zwrócenie uwagi na t´ pozycj´ dzi´kuj´ prof. Annie Markowskiej.
Barbie Zelizer, „The Introduction: On Visualizing the Holocaust”, [w:] Eadem,
(red.), Visual Culture and the Holocaust, Athlone Press, London, 2001, s. 1–4.
Pierre Nora (red.), Les lieux de mémoire. 7 tomów. Gallimard, Paris 1984–1992
oraz Idem (red.): Les lieux de mémoire. 3 tomy, Gallimard, Paris 1997. Zob. te˝:
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Idem, „Mi´dzy pami´cià i historià: Les lieux de Mémoire”, t∏um. P. MoÊcicki,
[w:] „Tytu∏ roboczy: Archiwum”, nr 2, red. A. LeÊniak, M. Zió∏kowska, Muzeum
Sztuki w ¸odzi, ¸ódê 2009, s. 4–12.
Ibidem, s. 6.
Por. Pierre Nora, „Nie ma europejskiego patriotyzmu”, g∏os w dyskusji „Czy
Europa istnieje?” (Pierre Nora, Gesine Schwan, Robert Traba), „Gazeta Wyborcza”, 11.08.2007.
Aleida Assmann, „Przestrzenie pami´ci. Formy i przemiany pami´ci kulturowej”, prze∏. P. Przyby∏a, [w:] Pami´ç zbiorowa i kulturowa. Wspó∏czesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków
2009, s. 114.
Ricoeur, op. cit., s. 537.
W przypadku wystaw i imprez artystycznych dotyczàcych historii doÊç cz´sto
pojawiajà si´ metafory „upiorów”, „duchów”, „domu, w którym straszy”. Na
przyk∏ad na zaproszeniu na II edycj´ warszawskiej Mobile Akademie w 2006
roku pod has∏em: „Duchy, Upiory, Widma i miejsca, w których ˝yjà”
(25.08–10.09.2006) napisano: „Upiory — istoty lub idee, mieszkaƒcy i zjawy, zawieszeni pomi´dzy ˝yciem a Êmiercià, narodzinami a umieraniem, obecnoÊcià
i brakiem — kiedy ukazujà si´ na krótkà chwil´, rzeczywistoÊç wchodzi w stan
zawieszenia, pozbawiona substancji i wiarygodnoÊci. Te niewidoczne duchy, fantomy, zjawy, wampiry i upiory mo˝na zrozumieç jedynie poprzez konteksty spo∏eczne, które powo∏a∏y je do ˝ycia: wykluczenie, wyparcie, zamkni´cie, wymazanie”. http://www.mobileacademy-warsaw.com/polnisch/2006/warsch06.html,
dost´p: 10.12.2009.
Mo˝na w tym przypadku mówiç o inspiracjach wa˝nà publikacjà Jacques’a
Derridy Spectres de Marx, w której nawiàzuje on do Marksa i „widma komunizmu”. Derrida powiada, ˝e po upadku komunizmu, zjednoczeniu Europy i przyj´ciu jako oczywistego neoliberalnego porzàdku, z coraz wi´kszym wykluczeniem spotyka si´ wiedza o cierpieniu i przemocy, które majà miejsce na Êwiecie.
Filozof polemizowa∏ tu z obwieszczonym przez Fukuyam´ „koƒcem historii”,
wskazujàc na zagro˝enia „nowego wspania∏ego” neoliberalnego Êwiata (bezrobocie, polityka wobec imigrantów, wykluczenia, wojny etniczne, wzrost wydatków
na zbrojenia, w∏adza ekonomii itd.). Dlatego, wed∏ug Derridy, tak wa˝ny staje
si´ dzisiaj: duch Marksa i potrzeba formu∏owanej przez niego krytyki kapitalizmu. Derrida udowadnia, ˝e umacnianie kapitalistycznego porzàdku wià˝e si´
z egzorcyzmowaniem duchów przesz∏oÊci, ich przeganianiem, co z kolei pociàga
za sobà utrat´ szczególnej, melancholijnej wra˝liwoÊci. Pozbywanie si´ duchów
oznacza wyparcie i zapomnienie. Dlatego filozof zaproponowa∏ poj´cie „hauntologii” dla okreÊlenia nauki o nawiedzeniu. W tej dekonstrukcji wspó∏czesnego neoliberalnego Êwiata i jego „zwichni´tej historii”, Derrida wskazuje, ˝e z widmami przesz∏oÊci nie mo˝na walczyç, ale trzeba je rozpoznaç. Dlatego proponuje on
w∏àczenie figury ducha czy zjawy do naszego myÊlenia o przesz∏oÊci oraz przysz∏oÊci. Zjawy, o których pisze Derrida, istniejà pomi´dzy bytem a niebytem, ˝yciem a Êmiercià. Zgodnie z tymi rozwa˝aniami, mo˝na powiedzieç, ˝e wbrew
majàcemu miejsce w naszym Êwiecie egzorcyzmowaniu przesz∏oÊci, nale˝y ra-
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czej jà rozpoznaç i zbli˝yç si´ do niej. A wi´c symbolicznie nale˝y „wywo∏ywaç
duchy”. Zob. Jacques Derrida, Spectres de Marx, Galilée, Paris 1993.
Theodor W. Adorno, Prismem. Kulturkritik und Gesellschaft, Suhrkamp, Berlin, Frankfurt a.M. 1955, s. 26. Sidra DeKoven Ezrahi wskazuje, ˝e pierwszy
raz stwierdzenie o pisaniu poezji po OÊwi´cimiu pojawi∏o si´ w dyskusji, którà
Adorno zakoƒczy∏ stwierdzeniem o koniecznoÊci tworzenia sztuki, w której
cierpienie mog∏oby odnaleêç swój g∏os. Zob. „Engagement”, Noten zur Literatur 3, Suhrkamp, Frankfurt/Main 1963, s. 125. Za: Sidra DeKoven Ezrahi,
„Holokaust a zmieniajàce si´ granice sztuki i historii”, [w:] „Literatura na
Âwiecie”, nr 1–2/2004 (390–391), s. 167.
Ibidem.
Ricoeur, op. cit., s. 486. Filozof powiada, ˝e mo˝na postawiç znak równoÊci mi´dzy
pismem, które przeobra˝a Êmierç w dokonany przez historyka pogrzeb, a grobem.
Jednak˝e t´ funkcj´ mo˝e spe∏niaç równie˝ galeria obrazów. Ibidem, s. 488.
Eleonora Jedliƒska, Sztuka po HolocauÊcie, Biblioteka Tygla Kultury, ¸ódê
2001, s. 198.
LaCapra, „Pisanie historii…”, op. cit., s. 515.
Stephen C. Feinstein, „Zbigniew Libera’s Lego Concentration Camp: Iconoclasm
in Conceptual Art About the Shoah”, Other Voices, v. 2, n. 1 (February 2000).
Ernst van Alphen, „Zabawa w Holocaust”, prze∏. K. Bojarska, [w:] „Literatura
na Âwiecie”, nr 1–2/2004, s. 217–243.
Por. Harald Welzer, „Materia∏, z którego zbudowane sà biografie”, prze∏. M. Saryusz-Wolska, [w:] Pami´ç zbiorowa i kulturowa. Wspó∏czesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 39–57.
DeKoven Ezrahi, op. cit., s. 179. Dokument fabularyzowany pojawia si´ równie˝
w dramatopisarstwie i u˝ywany jest do mówienia o historii poprzez przywo∏ywanie wspomnieƒ (np. spektakl Transfer Jana Klaty, który mia∏ premier´
18.11.2006 w Teatrze Wspó∏czesnym we Wroc∏awiu).
Por. Bojarska, „Artur ˚mijewski”, op. cit., s. 58–59.
Bartosz Korzeniewski, „Medializacja i mediatyzacja pami´ci — noÊniki pami´ci
i ich rola w kszta∏towaniu pami´ci przesz∏oÊci”, [w:] „Kultura wspó∏czesna”,
nr 3, 2007, s. 5–23.
John Fiske, Postmodernizm i telewizja, prze∏. J. Mach, [w:] Pejza˝e audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, red. Andrzej Gwóêdê, Universitas, Kraków
1997, s. 165–182.
Welzer, op. cit.
Antysemityzm, który pojawia si´ na ∏amach polskiej prasy po 1989 roku,
W∏odzimierz Mich definiuje jako obsesj´ anty˝ydowskà, wrogoÊç wobec ogó∏u
˚ydów wynikajàcà z przekonania o zagro˝eniu, jakie stanowi dla Polski tzw.
spisek ˝ydowski. Zob. W∏odzimierz Mich, „Problem pami´ci Zag∏ady na ∏amach
prasy polskiej po 1989 roku”, [w:] Pami´ç Shoah, op. cit., s. 354. Do tego ogólnego rozumienia antysemityzmu doda∏abym jeszcze „antysemityzm ludowy”,
pos∏ugujàcy si´ negatywnymi legendami, mitami oraz stereotypami na temat
˚ydów. Zob. np. Alina Ca∏a, Wizerunek ˚yda w polskiej kulturze ludowej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005 oraz Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi.
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Antropologia przesàdu, WAB, Warszawa 2008. Mo˝na te˝ mówiç o „antysemityzmie historycznym” zwiàzanym z wielowiekowà historià ˚ydów na terenie
Rzeczpospolitej, w której, po poczàtkowo pomyÊlnym okresie wzajemnego,
wspó∏˝ycia, od XVII wieku datuje si´ pogorszenie stosunku do ˚ydów, zaczynajà te˝ mi´c miejsce pogromy. Zob. np. Bernard D. Weinryb, The Jews of Poland:
a social and economic history of the Jewish community in Poland from 1100 to
1800. Jewish Publication Society, Philadelphia 1973. Dla sztuki z kolei najistotniejszym kontekstem wydaje si´ byç powojenny „antysemityzm bez ˚ydów”,
zwiàzany z oboj´tnoÊcià i zapomnieniem o, w wi´kszoÊci, zamordowanych
w czasie Zag∏ady, mieszkaƒcach naszego kraju; z politycznymi atakami na tych,
którzy pozostali, a tak˝e z nieprzyswojonà pami´cià Zag∏ady, o której pisze Michael C. Steinlauf, op. cit.
James E. Young, At Memory’s Edge: After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture, Yale University Press, New Haven and London
2000, s. 5.
Zainteresowanie tà problematykà pojawi∏o si´ równie˝ na obszarze polskiego
kulturoznawstwa, czego dowodem mo˝e byç np. konferencja nt. Kulturoznawstwo a wiedza historyczna, która mia∏a miejsce na Uniwersytecie Wroc∏awskim w dniach 22–23.05.2009. Zosta∏a zorganizowana przez twórc´ wroc∏awskiego kulturoznawstwa Stefana Bednarka i podejmowa∏a problem miejsca i roli
historii w kulturoznawstwie. Wybrane referaty ukaza∏y si´ w formie artyku∏ów
w „Kulturze wspó∏czesnej” zatytu∏owanym O po˝ytkach z historii (1, 2010),
koncepcja numeru Stefan Bednarek, Anna Zeidler-Janiszewska. O tym zainteresowaniu Êwiadczy równie˝ wspomniany ju˝ przy okazji omawiania sztuki
o Zag∏adzie obszerny tom Pami´ç Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki
upami´tnienia, op. cit.
Por. Andrzej Szpociƒski, „Pami´ç przesz∏oÊci jako element kultury wspó∏czesnej”, [w:] Wobec przesz∏oÊci. Pami´ç przesz∏oÊci jako element kultury wspó∏czesnej, red. A. Szpociƒski, Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2005,
s. 5. Zob. te˝: Bartosz Korzeniewski, „Teoria kultury a badania nad pami´cià
spo∏ecznà”, [w:] „Kultura wspó∏czesna”, nr 2 (52), 2007, s. 6–15.
O tym, ˝e wizualnoÊç mo˝e byç traktowana jako dyskurs, wielokrotnie pisa∏a
Mieke Bal. Por. eadem, „Preface”, [w:] Eadem, A Mieke Bal Reader, University of Chicago Press, Chicago 2006, s. XIX.
Ibidem, s. XXII.
Walter Benjamin, The Origins of German Tragic Drama, transl. by J. Osborne,
Verso, Londyn 1985, s. 42, [za:] David Freedberg, Pot´ga wizerunków. Studia
z historii i teorii oddzia∏ywania, prze∏. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, Kraków 2005, s. 23.
Richard Hoggart, Spojrzenie na kultur´ robotniczà w Anglii, prze∏. A. Ambros,
Paƒstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
Zob. Anna Nacher, Telep∏eç. Gender w telewizji doby globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 2008, s. 27.
Podobne za∏o˝enia towarzyszy∏y amerykaƒskim propozycjom badawczym nastawionym na „kultur´ wizualnà”, które wyros∏y jednak z obszaru historii sztuki.
Centrum zainteresowania przeniesione zostaje tu z wartoÊci estetycznych dzie∏a
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na wartoÊci kulturowe. Ta zmiana daje te˝ mo˝liwoÊç rozwa˝enia dzie∏, które wykluczone by∏y przez kanonicznà histori´ sztuki, a tak˝e innych produktów kultury wizualnej, jak np. filmów, programów telewizyjnych, reklam. Poszukuje si´
metod interpretacji poza historià sztuki, w∏àczajàc si´ w interdyscyplinarny dyskurs na temat kultury (analizy literaturoznawcze, antropologia, psychoanaliza, socjologia itp.). Znaczenia nabierajà te interpretacje, które wydajà si´ najbardziej
efektywne dla zrozumienia kultury, w której ˝yjemy, które mówià najwi´cej
o nas samych. Por. N. Bryson, M.A. Holly, K. Moxey, „Introduction”, [w:] Visual
Culture. Images and Representations, red. Iidem, Wesleyan University Press, Hanover, London 1994, s. XVI–XVII.
John Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody,
prze∏. J. Baraƒski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 2003,
s. 10–11; Nacher, op. cit., s. 28.
Storey, op. cit., s. 11.
Ibidem.
Por. Nacher, op. cit., s. 18.
Robert Hodge, Gunther Kress, Social Semiotics, Cornell University Press, Ithaka 1988, s. 6; [za:] Nacher, s. 35.
Ryszard Nycz, Tekstowy Êwiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze,
Universitas, Kraków 2000, s. 80; Manfred Pfister, „Koncepcje intertekstualnoÊci”, t∏um. Ma∏gorzata ¸ukasiewicz, [w:] „Pami´tnik Literacki” LXXXII, 1991,
z. 4, s. 183–209.
Julia Kristeva, „S∏owo, dialog i powieÊç”, t∏um. W. Grajewski, [w:] Bachtin. Dialog — j´zyk — literatura, red. E. Czaplejawicz i E. Kasperski, PWN, Warszawa
1983, s. 396.
Pfister, op. cit., s. 188.
Ibidem, s. 194.
W odwo∏aniu do teorii Bachtina te prace okreÊliç mo˝na jako dialogowe. Bachtin
wprowadzi∏ rozró˝nienie mi´dzy monologowoÊcià a dialogowoÊcià wypowiedzi,
przy czym obie te zasady mo˝na odnieÊç zarówno do spo∏eczeƒstwa, jak i j´zyka oraz sztuki. Monologowà afirmacjà sta∏ego konsensusu i zastyg∏ych prawd
charakteryzuje si´ autorytarne i hierarchicznie zbudowane spo∏eczeƒstwo, natomiast zasada dialogu stanowi wyzwanie i zagro˝enie dla roszczeƒ scentralizowanej w∏adzy i prawdy. W sferze j´zykowej odpowiadajà temu dwie sprzeczne
tendencje: j´zyk monologowo ujednolicony z jednej strony, a z drugiej — ró˝noj´zycznoÊç, wieloÊç dialektów, socjolektów i idiolektów, decentralizacja i dezintegracja. Michai∏ Bachtin, „Problem treÊci, materia∏u i formy w artystycznej
twórczoÊci j´zykowej”, [w:] Idem, Problemy literatury i estetyki, prze∏. W. Grajewski, Czytelnik, Warszawa 1982, s. 97.
Mieke Bal i Norman Bryson, Semiotics and Art History, [w:] „Art Bulletin”,
nr 73, 1991, s. 174–208.
Stanis∏aw Czekalski, IntertekstualnoÊç i malarstwo. Problemy badaƒ nad
zwiàzkami mi´dzyobrazowymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznaƒ 2006.
Mieke Bal, Reading „Rembrandt”: Beyond the World — Image Opposition, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1991.
Por. Czekalski, op. cit., s. 223, 224.

433

110
111
112
113
114
115
116
117

Bal, Reading „Rembrandt”, op. cit., s. 20–21.
Ricoeur, op. cit.
Poj´cie to wyjaÊniam w rozdziale „Spo∏eczne ramy sztuki”.
Bal, Reading „Rembrandt”, s. 34–35.
Jonathan Culler, Framing the Signs: Criticism and Its Institutions, Univ. of
Oklahoma Press, Blackwells & Norman, Oklahoma, London, 1988.
Nycz, op. cit., s. 109.
Bal i Bryson, op. cit., s. 193.
Czekalski, op. cit., s. 21.
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Maria Poprz´cka, Pochwa∏a malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki, s∏owo/obraz terytoria, Gdaƒsk 2000, s. 19.
Leon Battista Alberti, „O malarstwie”. Ksi´ga druga, [w:] MyÊliciele, kronikarze i artyÊci o sztuce. Od staro˝ytnoÊci do 1500 r., wybra∏ i opracowa∏ Jan Bia∏ostocki, PWN, Warszawa 1978, s. 357.
Paul Ricoeur, Pami´ç, historia, zapomnienie, prze∏. J. Margaƒski, Universitas,
Kraków 2006, s. 15.
Ewa Domaƒska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przesz∏oÊci w nowej
humanistyce, Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 2006, s. 52. Autorka u˝ywa
tego poj´cia za rozwa˝aniami amerykaƒskich historyków, którzy w 2002 roku
numer swego pisma „History and Theory” poÊwi´conego teorii historii zatytu∏owali w∏aÊnie „Unconventional History”. Zob. Brian Fay, „Unconventional
History”. Theme Issue. „History and Theory”, vol. 41, 4, December 2002.
Domaƒska, op. cit., s. 54.
Ibidem, s. 61.
Ibidem, s. 257, 258.
Jacques Le Goff, Historia i pami´ç, prze∏. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 152.
Ibidem.
Krzysztof Pomian, „Miejsca pami´ci, konflikty pami´ci”, „Gazeta Wyborcza”,
11.04.2008. Jest to tekst wyk∏adu wprowadzajàcego, wyg∏oszonego na konferencji „Miejsca pami´ci w Europie Ârodkowo-Wschodniej. DoÊwiadczenia przesz∏oÊci. Przes∏anie na przysz∏oÊç”, zorganizowanej w Zamku Królewskim
w Warszawie 11–13 stycznia 2008 roku przez Rad´ Ochrony Pami´ci Walki
i M´czeƒstwa.
Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Presses Universitaires de France,
Paris 1950.
Maurice Halbwachs, Spo∏eczne ramy pami´ci, prze∏o˝y∏ i wst´pem opatrzy∏
Marcin Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 65.
Ibidem, s. 123.
Ibidem, s. 149.
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Ibidem, s. 171.
Ibidem, s. 227.
Ibidem, s. 412.
Paul Ricoeur udowadnia, ˝e pami´ç jest jednak równie˝ czymÊ indywidualnym,
w∏asnym, nale˝y przede wszystkim do podmiotu, zaÊ w∏asnych wspomnieƒ nie
mo˝na nikomu przekazaç. Zob. Ricoeur, op. cit., s. 127. Ze wzgl´du na ograniczone ramy tej pracy nie podejmuj´ si´ jednak przedstawienia tej kwestii,
zwróciç chc´ jedynie uwag´, ˝e Ricoeur próbuje pogodziç socjologi´ pami´ci
zbiorowej z fenomenologià pami´ci indywidualnej, wskazujàc, ˝e nie mo˝na biegunowo ich sobie przeciwstawiaç. Mo˝liwoÊcià ich po∏àczenia jest mówienie
o potrójnej atrybucji pami´ci: wzgl´dem siebie, wzgl´dem bliskich i wzgl´dem
innych. Zob. ibidem, s. 163, 174.
Halbwachs, Spo∏eczne ramy pami´ci, op. cit., s. 323.
Ibidem, s. 432.
Barbara Szacka, Czas przesz∏y, pami´ç, mit, Wydawnictwo Scholar, Warszawa
2006, s. 44.
Dodatkowo wprowadza si´ te˝ okreÊlenie „zbiorowej pami´ci pokoleniowej”,
którà jest nie tylko pami´tanie tych samych wydarzeƒ, ale równie˝ ich rozumienie i interpretowanie, wypracowane we wspólnym pokoleniu. Jak powiada
Barbara Szacka, „Zbiorowa pami´ç przesz∏oÊci to wyobra˝enia o przesz∏oÊci
w∏asnej grupy, konstruowane przez jednostki z zapami´tanych przez nie (…) informacji pochodzàcych z ró˝nych êróde∏ i docierajàcych do nich rozmaitymi kana∏ami. Sà one rozumiane, selekcjonowane i przekszta∏cane zgodnie z w∏asnymi standardami kulturowymi i przekonaniami Êwiatopoglàdowymi”. Standardy
te sà wytwarzane spo∏ecznie i wp∏ywajà na ujednolicenie wyobra˝eƒ o przesz∏oÊci danej grupy. Szacka, op. cit., s. 44.
Por. Halbwachs, Spo∏eczne ramy pami´ci, op. cit., s. 442. Zob. te˝: Peter Novick, The Holocaust and Collective Memory, Bloomsbury, London 2001.
Szacka, op. cit., s. 31.
Halbwachs, La mémoire collective, op. cit., s. 135–136.
Pomian, op. cit.
Fryderyk Nietzsche, „Po˝ytecznoÊç i szkodliwoÊç historii dla ˝ycia”, [w:] Idem,
Niewczesne rozwa˝ania, prze∏. L. Staff, Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 79.
Przeciwstawienie historii i pami´ci u Nietschego, Halbwachsa i Nory omawia
Aleida Assmann. Zob. eadem, „Przestrzenie pami´ci. Formy i przemiany pami´ci kulturowej”, prze∏. P. Przyby∏a, [w:] Pami´ç zbiorowa i kulturowa. Wspó∏czesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 123–133. Zob. te˝ eadem, Erinnerungsraume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedachtnisses, Beck Verlag, Munchen 1999.
Pierre Nora, „Mi´dzy pami´cià i historià: Les lieux de Mémoire”, t∏um. P. MoÊcicki, [w:] „Tytu∏ roboczy: Archiwum”, nr 2, red. A. LeÊniak, M. Zió∏kowska,
Muzeum Sztuki w ¸odzi, ¸ódê 2009, s. 5.
Assmann, „Przestrzenie pami´ci”, op. cit.
Por. Ricoeur, op. cit. Do tego myÊlenia o pami´ci i historii odwo∏ujà si´ te˝ inni
badacze pami´ci, np. Aleida i Jan Assmannowie.

435

31
32
33

34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44

45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Ricoeur, op. cit., s. 115.
Ibidem, s. 660.
Andrzej Szpociƒski, „Historia a pami´ç spo∏eczna”, [w:] Akulturacja/asymilacja na pograniczach Europy Ârodkowo-Wschodniej, red. Robert Traba, Tom I:
Stereotypy i pami´ç, Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut
Historyczny, Warszawa 2009, s. 29–35.
Ibidem, s. 35.
Pierre Nora, „Mi´dzy pami´cià i historià…” op. cit., s. 4.
Pierre Nora, „Czas pami´ci”, prze∏. W. D∏uski, „Res Publika Nowa”, nr 7, 2001,
s. 37.
Paul Ricoeur, Pami´ç, historia, zapomnienie, op. cit., s. 7 i 105.
Aleida Assmann, „1998 — Mi´dzy historià a pami´cià”, prze∏. M. Saryusz-Wolska, [w:] Pami´ç zbiorowa i kulturowa, op. cit., s. 164.
Dominick LaCapra, History and Memory after Auschwitz, Cornell University
Press, Ithaca and London 1998, s. 20. Zob. te˝ Jan P. Hudzik, „Perspektywa
filozoficzna w dyskursie publicznym na temat Zag∏ady”, [w:] Pami´ç Shoah:
kulturowe reprezentacje i praktyki upami´tnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, wspó∏praca Maja Wójcik, Oficyna, ¸ódê 2009, s. 248.
Saul Friedländer, „Introduction”, [w:] Idem (red.) Probing the Limits of Representation: Nazism and the „Final Solution”, Harvard University Press, Cambridge 1992, s. 1–21.
Ricoeur, op. cit., s. 348.
Ibidem.
„(…) od archiwów po teksty historyka, pisane, publikowane, przekazywane do
czytania”. Ibidem, s. 313.
Problem, czy sztuka mo˝e byç reprezentacjà historii, nie jest u Ricoeura postawiony wprost, pojawia si´ na marginesie, gdy omawia on obiekty wizualne, takie jak np. medalion z wizerunkiem Ludwika XIV. Ibidem, s. 359.
Co w zasadzie nie odbiega od za∏o˝eƒ fenomenologii pami´ci Ricoeura, który
stwierdza, ˝e wspomnienie ma form´ obrazowà, zauwa˝a te˝ i omawia kwesti´
obrazowoÊci tekstu oraz tekstualnoÊci obrazu.
Aleida Assmann, Przestrzenie pami´ci. Formy i przemiany pami´ci kulturowej,
prze∏. P. Przyby∏a, [w:] Pami´ç zbiorowa i kulturowa, op. cit., s. 115.
Jacques Le Goff, Historia i pami´ç, prze∏. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Pomian, Historia…, op. cit.
Le Goff, op. cit., s. 166.
Pomian, Historia…, op. cit., s. 231.
Le Goff, op. cit., s. 171.
Ibidem, s. 192.
Pomian, Historia…, op. cit., s. 37.
Bernard Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris
1980.
Poj´cia tego w odniesieniu do historii oficjalnej, niejako „uprawianej” przez
paƒstwo, u˝ywa Krzysztof Pomian w rozdziale ksià˝ki Historia — nauka wo-
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bec pami´ci zatytu∏owanym „Historia urz´dowa, historia rewizjonistyczna, historia krytyczna”. Autor ∏àczy histori´ urz´dowà z pami´cià zwyci´zców,
wskazujàc, ˝e jest ona wystawiana w muzeach, wcielana w pomnikach, ulega
o˝ywieniu podczas uroczystoÊci rocznicowych, przenika do programów nauczania historii, inaczej mówiàc — istnieje ona publicznie. Por. Pomian, Historia…,
op. cit., s. 192. Do problematyki historii oficjalnej przejd´ w nast´pnym podrozdziale.
Jak mówi Andrzej Szpociƒski, popularnoÊç ta wynika z faktu, ˝e dajà one poczucie wspólnoty i rozrywk´. Za: Wojciech Szacki, „Wojna w kadrze, mediach
i sieci”, „Gazeta Wyborcza”, 28.08.2009, s. 4.
Mam tu na myÊli zarówno gry komputerowe, jak i gry planszowe, jak np. wydanà w 2009 roku przez firm´ Egmont Polska gr´ dla dzieci Mali Powstaƒcy.
Chodzi tu przede wszystkim o nowy typ muzeów, które, korzystajàc z ró˝nych
mediów, stwarzajà symulacj´ przesz∏oÊci, wprowadzajàc widza w iluzj´ uczestnictwa w dawnych wydarzeniach. Por. Iwona Kurz, „Przepisywanie pami´ci:
przypadek Muzeum Powstania Warszawskiego”, [w:] „Kultura wspó∏czesna.
Teoria — interpretacje — praktyka”, koncepcja numeru Bartosz Korzeniewski,
nr 3 (53) 2007, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2007, s. 156.
Jak wykaza∏y badania Pentora wykonane dla nowo powstajàcego Muzeum
II Wojny Âwiatowej, wiedz´ o II wojnie Êwiatowej wi´kszoÊç badanych czerpie
z mediów (64%), filmów fabularnych (61%), zaÊ na trzecim miejscu sà opowieÊci
Êwiadków wydarzeƒ (59%). Zob. Szacki, op. cit.
Le Goff, op. cit., s. 192.
Pomian, Historia…, op. cit., s. 185.
Zob. np. Film i historia. Antologia pod red. Iwony Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Pomian, Historia…, op. cit., s. 200 i 227.
Ibidem, s. 186.
Le Goff, op. cit., s. 152. Do tego problemu powróc´ w analizach twórczoÊci wybranych przeze mnie artystów.
Andrzej Szpociƒski, „Formy przesz∏oÊci a komunikacja spo∏eczna”, [w:] Andrzej
Szpociƒski, Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Przesz∏oÊç jako przedmiot przekazu,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 13.
Paul Veyne, has∏o Histoire, [w:] Encyclopaedia Universalis, t. VIII, Paris 1968,
s. 424, cyt. za: Le Goff, s. 175.
Le Goff, op. cit., s. 176.
Odwo∏uj´ si´ tutaj do tytu∏u wystawy izraelskich artystów Unfolding Memoirs,
która mia∏a miejsce w Galerii ON w Poznaniu 5 i od 9 do 14 paêdziernika
2006 (kuratorzy: Marek Wasilewski i Lilliana Kadichevski). Izraelscy artyÊci
nie poruszyli bezpoÊrednio tematu Zag∏ady, ale zarazem pokazali to, co si´
z nià wià˝e: wygnanie z „raju utraconego”, pozostajàcà ju˝ na zawsze ˚a∏ob´
(czy raczej Melancholi´) oraz kruchoÊç rzeczywistoÊci. Por. I. Kowalczyk, „Pod
powierzchnià wspomnieƒ — o wystawie izraelskich artystów w Galerii ON”,
[w:] „Obieg”, 2006, http://www.obieg.pl/calendar2006/ik_memoris.php.
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Pomian, Historia…, op. cit., s. 7.
Astrid Erll, „Literatura jako medium pami´ci zbiorowej”, prze∏. M. Saryusz-Wolska, [w:] Pami´ç zbiorowa i kulturowa, op. cit., s. 239.
Por. rozwa˝ania Birgit Neumann na temat pami´ci i literatury. Eadem, „Literatura,
pami´ç, to˝samoÊç”, prze∏. A. Pe∏ka, [w:] Pami´ç zbiorowa i kulturowa, op. cit., s. 278.
Le Goff, op. cit., s. 192.
Edgar Morin, Duch czasu, prze∏. A. Frybesowa, Znak, Kraków 1965.
Le Goff, op. cit., s. 96.
Ibidem, s. 193.
T´ konstatacj´ zaczerpn´∏am z rozwa˝aƒ Birgit Neuman dotyczàcych pami´ci
i literatury, w których literatura zosta∏a okreÊlona w∏aÊnie jako „metadyskurs
krytyczno-kulturowy”. Por. eadem, „Literatura, pami´ç…”, op. cit., s. 280.
Assmann, „Przestrzenie pami´ci…”, op. cit., s. 135.
Le Goff, op. cit., s. 143.
Maria Poprz´cka, Akademizm, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa
1989, s. 115.
Ibidem, s. 121.
Ibidem, s. 120.
Le Goff, op. cit., s. 35.
Erll, op. cit., s. 236.
Ibidem, s. 238.
Le Goff, op. cit., s. 155.
Domaƒska, op. cit., s. 17.
Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings,
1972–1977, red. Colin Gordon, Pantheon Books, Nowy Jork 1980, s. 131.
„W spo∏eczeƒstwach rozwini´tych nowe archiwa, ustne czy audiowizualne, nie
wymkn´∏y si´ czujnoÊci rzàdzàcych nawet, jeÊli nie mogà oni kontrolowaç tej
pami´ci tak ÊciÊle jak nowych narz´dzi jej wytwarzania, zw∏aszcza radia i telewizji”, Le Goff, op. cit., s. 156.
Ricoeur, op. cit., s. 113.
Na przyk∏ad Assmann, „Przestrzenie pami´ci…”, op. cit., s. 134; Erll, op. cit.,
s. 244. Wed∏ug Foucaulta przeciw-historia niweczy ciàg∏oÊç chwa∏y, mówi
o stronie cienia, ujawnia to, co ukryte by∏o w mroku, przemilczane, co zosta∏o
przemyÊlnie zamaskowane. Równie˝ ona ustanawia stosunki w∏adzy, a w skrajnym przypadku mo˝e przekszta∏ciç si´ w swoje przeciwieƒstwo. Zob. Michel
Foucault, „Wyk∏ad z 28 stycznia 1976 roku”, [w:] Idem, Trzeba broniç spo∏eczeƒstwa. Wyk∏ady z Coll¯ge de France, 1976, prze∏. Ma∏gorzata Kowalska,
Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 72.
Kontr-pami´ç to „produkcja i reprodukcja interpretacji podwa˝ajàcych hegemoni´ dominujàcej pami´ci”, pozwalajàca tym, którzy nie posiadajà w∏adzy, znaleêç alternatywne (nawet jeÊli niekiedy nieme lub ukryte) kryteria wspólne podzielanej to˝samoÊci. Zob. S∏awomir Kapralski, „Pami´ç, przestrzeƒ, to˝samoÊç.
Próba refleksji teoretycznej”, [w:] Idem (red.), Pami´ç, przestrzeƒ, to˝samoÊç,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 17.
Assmann, „Przestrzenie pami´ci…”, op. cit., s. 134–135.
Szacka, op. cit., s. 38.

438

95

96
97

98

99

100

101

102
103

104
105
106

Michel Foucault, Historia seksualnoÊci: I. Wola wiedzy, II. U˝ytek z przyjemnoÊci, III. Troska o siebie, prze∏. B. Banasiak, T. Komendant i K. Matuszewski,
Czytelnik, Warszawa 1995, s. 90–91. Zob te˝ Maria Solarska, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraêniejszoÊci i projekt przysz∏oÊci, Instytut historii UAM, Poznaƒ 2006.
Pomian, „Miejsca pami´ci…”, op. cit.
Ten problem przeanalizowa∏ Pierre Bourdieu, ukazujàc powiàzanie uczelni
z paƒstwem w warunkach demokratycznych. Zob. idem, Homo academicus,
translated by P. Collier, Stanford University Press, Stanford 1988.
W odniesieniu do analiz Bourdieu dotyczàcych pola sztuki (Regu∏y sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, prze∏. A. Zawadzki, Universitas, Kraków
2007) oraz pola nauki (Homo academicus, op. cit.), Ma∏gorzata Jacyno zauwa˝a,
˝e Bourdieu „marzy∏ o tym, by pole naukowe osiàgn´∏o kiedyÊ taki zakres
»wzgl´dnej autonomii«, jakà od dawna daje swoim uczestnikom pole artystyczne”. Zob. eadem, „Spo∏eczna psychoanaliza w∏adzy tworzenia”, [w:] „Teksty
drugie”, nr 6, 2002, s. 91.
Nie chodzi mi tutaj o krytyk´ tego stanu rzeczy. W istocie finansowanie zarówno nauki, jak i sztuki przede wszystkim przez paƒstwo uwa˝am za sytuacj´
najlepszà, pod warunkiem ˝e paƒstwo b´dzie przestrzegaç zasad demokracji.
Pragn´ jedynie pokazaç, ˝e z∏udne jest myÊlenie o ca∏kowitej niezale˝noÊci tak
nauki, jak i sztuki.
Przyk∏adem dobitnego okreÊlenia w∏asnej postawy twórczej jest manifest Artura ˚mijewskiego, idem, „Stosowane sztuki spo∏eczne”, [w:] „Krytyka Polityczna”, 11/12, zima 2007, s. 14–24.
Aleksander Smolar, „W∏adza i geografia pami´ci”, [w:] Pami´ç jako przedmiot
w∏adzy, red. Piotr Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2008,
s. 55–56.
Ibidem, s. 49.
Dariusz Gawin, g∏os w dyskusji, [w:] Pami´ç jako przedmiot w∏adzy, op. cit., s. 38.
Do dyskursu dumy narodowej powrócono równie˝ po katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleƒsku (10.04.2010). Jeszcze w czasie trwania ˝a∏oby narodowej Radio Tok FM poda∏o, ˝e pos∏owie PiS chcà wystàpiç do Minister Edukacji z projektem
wpisania do programu nauczania obowiàzkowych wycieczek szkolnych do Katynia
i na Wawel. Pose∏ Pi´ta powiedzia∏: „Je˝eli chcemy byç prawdziwymi Polakami
i przekazaç naszym dzieciom wartoÊci, za które gin´li nasi patrioci, to musimy zapewniç im minimum historycznej edukacji”. Jego zdaniem, teraz, po tragicznej
Êmierci prezydenta w Smoleƒsku, jest doskona∏y czas na to, aby „u m∏odych ludzi
odbudowaç poczucie dumy, ˝e sà Polakami i odwa˝nym narodem”. Zob. ¸ukasz Antkiewicz, „PiS: Niech ka˝dy uczeƒ obowiàzkowo odwiedzi Katyƒ i Wawel”. Radio Tok
FM, 16.04.2010, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,7778494,PiS__Niech_
kazdy_uczen_obowiazkowo_odwiedzi_Katyn.html.
Por. Robert Traba, Przesz∏oÊç w teraêniejszoÊci. Polskie spory o histori´ na poczàtku XXI wieku, Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 2009, s. 21.
Smolar, „W∏adza…”, op. cit., s. 50.
Traba, op. cit., s. 77.
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Pewne napomkni´cia do historii gu∏agów odnaleêç mo˝na w znanej pracy Zbigniewa Libery Lego. Obóz koncentracyjny (1996), gdzie w jednym z zestawów
komendant obozu ubrany jest w strój przypominajàcy mundur sowieckiego genera∏a, a rzucany przez niego cieƒ ma kszta∏t pi´cioramiennej gwiazdy. Temat
ten pojawia si´ równie˝ w sztuce Roberta KuÊmirowskiego, jak choçby w Instalacji histograficznej, która by∏a prezentowana na wystawie Stan wewn´trzny
w Poznaniu w 2006 roku, gdzie artysta ustawi∏ gabloty z dokumentacjà odnoszàcà si´ do dwóch wojennych stylistyk — niemieckiej: robotnika przymusowego i radzieckiej: odnoszàcej si´ do wi´ênia gu∏agu. W gablotach umieszczone zosta∏y autentyczne zdj´cia, albumy, medale i dokumenty, ale te˝ dokumenty
spreparowane przez artyst´. Prawdà jest jednak, ˝e ten temat nie cieszy si´
szerszym zainteresowaniem artystów krytycznych.
Le Goff, op. cit., s. 174.
Por. Ricoeur, op. cit., s. 375.
Przesz∏oÊç nie istnieje jako bezpoÊredni przedmiot naszego poznania, to historycy powo∏ujà jà do istnienia. Zob. Ewa Domaƒska, „Filozoficzne rozdro˝a historii”,
[w:] E. Domaƒska, J. Topolski, W. Wrzosek, Mi´dzy modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznaƒ 1994, s. 24.
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Ibidem, s. 69.
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Ibidem, s. 73–74.
Büro Kopernikus, Deutsch-Polnische Kulturprojekte. Polsko-Niemieckie Projekty Kulturalne. 2004–2006, Kulturstiftung des Bundes, 2006. Zob. te˝:
http://www.buero-kopernikus.org/.
W ramach tego projektu odbywa∏y si´ wystawy (np. Ewa Partum, „LegalnoÊç przestrzeni. Prace 1965–2005”, Gdaƒsk 2006), konferencje (np. Mechanizmy zapominania”, Drezno, 2006), projekty nastawione na tereny przygraniczne (np. wystawa i konferencja „Odra-Oder. Region nadodrzaƒski w Europie.
Przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç”, 2006), a tak˝e interdyscyplinarne akademie (jak Mobile Academy w Warszawie, która w roku 2006 odbywa∏a si´ pod
has∏em „Duchy, upiory, widma i miejsca, w których ˝yjà”).
„Dialog Loci”. Mi´dzynarodowy Projekt Sztuki na terenie twierdzy kostrzyƒskiej,
Kostrzyn nad Odrà, 19.06–31.08.2004, zob. Dialog Loci. Sztuka w zagubionym miejscu. Katalog. Becker Joest Volk Verlag, 2004. Zob. te˝: http://www.dialogloci.org/.
W roku 2011 przewidziana jest oÊmiotomowa publikacja w j´zyku polskim
i niemieckim na temat wspólnych miejsc pami´ci. Celem ca∏ego projektu jest
stworzenie zbiorowej syntezy relacji polsko-niemieckich przy u˝yciu zredefiniowanej kategorii lieux de memoire. Chodzi o uchwycenie wzajemnej recepcji
zdarzeƒ, postaci, geograficznych topoi, które pe∏ni∏y rol´ artefaktów i symboli
konstruujàcych pami´ç Polaków i Niemców. Zob. Robert Traba, Przesz∏oÊç w teraêniejszoÊci. Polskie spory o histori´ na poczàtku XXI wieku, Wydawnictwo
Poznaƒskie, Poznaƒ 2009, s. 56–57.
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Andrzej Szpociƒski, „Formy przesz∏oÊci a komunikacja spo∏eczna”, [w:] Andrzej
Szpociƒski, Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Przesz∏oÊç jako przedmiot przekazu,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 41.
Ibidem.
„W przypadku odpominania zaakcentowany zostaje powrót do pobudzonej ÊwiadomoÊci wydarzenia, które jakoby mia∏o miejsce przed momentem, w którym
ÊwiadomoÊç stwierdza, i˝ je prze˝y∏a, spostrzeg∏a, przyswoi∏a”. Chodzi tu wi´c
o przywo∏anie i rozpoznanie, które koƒczy proces przywo∏ania. Jest to pami´ç
krytyczna, ró˝niàca si´ od pami´ci-powtórzenia. Zob. Ricoeur, op. cit., s. 79.
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Taka sugestia pojawia si´ w pierwszym rozdziale ksià˝ki Andy Rottenberg
Sztuka w Polsce. 1945–2005, Stentor, Warszawa 2006, s. 10.
Ibidem, s. 9.
Wypowiedê Krystyny Czerni, [w:] Art from Poland 1945–1996, red. Jolanta
Chrzanowska-Pieƒkos, Marzena Guzowska, Dorota M. Karaszewska, Katarzyna
Porembska, Joanna S∏odowska, Warszawa 1997, s. 259. Cyt. za: Katarzyna
Bojarska, „ObecnoÊç Zag∏ady w twórczoÊci polskich artystów”, [na:] „culture.pl”,
Instytut Adama Mickiewicza, http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_
obecnosc_zaglady.
Janusz K´b∏owski, Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do nowoczesnoÊci, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987, s. 205.
Piotr Piotrowski, „Auschwitz versus Auschwitz”, [w:] Idem, Sztuka wed∏ug polityki. Od Melancholii do Pasji, Universitas, Kraków 2007, s. 127.
Grzegorz Nizio∏ek piszàcy o polskim teatrze Zag∏ady, wprowadza, zaczerpni´te
od Freuda i Baudrillarda, poj´cie sceny pierwotnej. Jest to scena rozgrywania
si´ traumatycznych wydarzeƒ (w tym przypadku mowa jest o Auschwitz). Oddzia∏uje ona nie tylko na tych, którzy doÊwiadczyli traumy, ale równie˝ zostaje
inkorporowana w pami´ci potomnych. Jej znaczenie wraca zawsze z pewnym
opóênieniem. „Z punktu widzenia doÊwiadczajàcego podmiotu scena pierwotna
jest zawsze scenà rekonstruowanà retrospektywnie i równoczeÊnie konstruowanà jako fantazmat. Jej rozumienie jest zawsze opóênione, d∏ugo niedost´pne interpretacjom werbalnym: czyli jest obrazem opóêniajàcym swoje pojawienie si´
w j´zyku i narracji”. Grzegorz Nizio∏ek, „Scena pierwotna”, [w:] „Dialog” Miesi´cznik poÊwi´cony dramaturgii wspó∏czesnej”, nr 1 (638), styczeƒ 2010, s. 11.
Zob. np. Bo˝ena Kowalska, Polska awangarda malarska. 1945–1980. Szanse
i mity, PWN, Warszawa 1988. Za sugestie bibliograficzne do tego rozdzia∏u
dzi´kuj´ prof. Annie Markowskiej.
Ta dominacja prawdopodobnie musia∏a te˝ bardzo mocno zacià˝yç nad polskim
muzealnictwem, a wi´c równie˝ ten obszar wymaga∏by odr´bnych badaƒ dotyczàcych tego, co zosta∏o wykluczone z kanonicznego obrazu polskiej sztuki
powojennej. Warto by∏oby zbadaç równie˝, na ile nowe kolekcje, jak chocia˝by
kolekcja powstajàcego obecnie w Warszawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
wcià˝ jeszcze budowane sà pod wp∏ywem tych paradygmatów, a na ile otwierajà one przestrzeƒ na to, co pozostawa∏o wykluczone.
Cz´Êç obrazów w ogóle nie zosta∏a poddana jakiejkolwiek refleksji, najprawdopodobniej w∏aÊnie ze wzgl´du na ich „nieawangardowoÊç”. Takim kompletnie
nieznanym obrazem jest Schwytanie partyzanta Wojciecha Weissa z 1945 roku
(Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa), gdzie tytu∏owy partyzant jest w zasadzie m∏odym ukrywajàcym si´ ˚ydem (lub mo˝e nawet ˚ydówkà). Reprodukcj´
tego obrazu wys∏a∏a mi Anna Markowska i, choç wydaje mi si´ on zupe∏nie niezwyk∏y zarówno ze wzgl´du na temat, jak i na specyficzny symbolizm, postanowi∏am nie w∏àczaç go do swojego przeglàdu ze wzgl´du na to, ˝e obraz wymaga
oddzielnych badaƒ i interpretacji.
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Aleksander Wojciechowski, M∏ode malarstwo polskie 1944–1974, Zak∏ad Narodowy imienia Ossoliƒskich, Wroc∏aw, Warszawa, Kraków, Gdaƒsk, ¸ódê, 1983,
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T. Gryglewicz i A. Szczerski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 1999, s. 105–121.
Wojciechowski, M∏ode malarstwo polskie, op. cit., s. 31.
Na temat rabowania mienia ˝ydowskiego po wojnie zob. np. Alina Ca∏a, Wizerunek
˚yda w polskiej kulturze ludowej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 179–180.
Por. Krystyna Czerni, „Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczys∏awem Por´bskim”, Wydawnictwo DolnoÊlàskie, Wroc∏aw 1992, s. 69, 90.
Zob. Sztuka w okresie PRL-u, op. cit. Tutaj opublikowany zosta∏ jednak prze∏omowy, moim zdaniem, gdy˝ uwzgl´dniajàcy znaczenie traum wojennych dla
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Piotrowskiego „Obraz po wielkiej wojnie”, s. 13–25.
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Katarzyna Bojarska, „ObecnoÊç Zag∏ady w twórczoÊci polskich artystów”, [na:]
„culture.pl”, Instytut Adama Mickiewicza, http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_obecnosc_zaglady.
Na temat obozowej twórczoÊci zob. Cierpienie i nadzieja. TwórczoÊç plastyczna
wi´êniów obozu oÊwi´cimskiego, oprac. Jerzy Da∏ek, Teresa Âwiebocka, Paƒstwowe Muzeum w OÊwi´cimiu, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989.
Piotrowski, „Auschwitz…”, op. cit., s. 127.
Ibidem.
Zob. W∏adys∏aw Siwek. KiedyÊ to namaluj´, wybór i oprac. Jadwiga Mateja,
Antoni Siwek, Muzeum Auschwitz-Birkenau, OÊwi´cim 2000, s. 7.
W∏adys∏aw Siwek, op. cit., s. 58.
Piotrowski, op. cit., s. 127.
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Filozof wskazuje, ˝e Êwiadkowie ci pozostajà nies∏yszalni i niezrozumiani,
„gdy˝ nadzwyczajne wydarzenia, których byli Êwiadkami, wydajà si´ niepoj´te,
gdy przymierza si´ do nich zwyk∏à miar´ wspó∏czesnoÊci”. Zob. Paul Ricoeur,
Pami´ç, historia, zapomnienie, prze∏. J. Margaƒski, Universitas, Kraków 2006,
s. 485.
Piotrowski, „Auschwitz…”, op. cit., s. 127.
Por. Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, prze∏. Maja Kubiak
Ho-Chi, Universitas, Kraków 2008, s. 9.
Janina Struk, Holokaust w fotografiach. Interpretacja dowodów, prze∏. M. Antosiewicz, Prószyƒski i S-ka, Warszawa 2007, s. 104–106.
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Valletine Mitchell, London 1998. W polskiej literaturze o obozowych doÊwiadczeniach kobiet ze szczególnym uwzgl´dnieniem problematyki upokorzeƒ ze
wzgl´du na p∏eç, seksualnoÊci i prostytucji pisze Bo˝ena Karwowska w ksià˝ce Cia∏o, seksualnoÊç, obozy Zag∏ady, Universitas, Kraków 2009.
Ten podtekst seksualny wychwyci∏a w ciekawy sposób argentyƒska artystka Sonia
Abian Rose w instalacji pt. The Concentration Camp of Love, eksponowanej w roku
2007 na Documentach XII w Kassel. By∏a to praca skonstruowana jako komoda-pozytywka z otwieranymi szufladami, zawierajàcymi kolejne przedstawienia. Ukazane
tu sceny sà konsekwencjà polityki dominacji i eliminacji prowadzonej przez nazistów, a mianowicie ukazujà koncentracyjny obóz mi∏oÊci — dom publiczny
Auschwitz. Praca mog∏a wzbudzaç ambiwalentne odczucia ze wzgl´du na swà kiczowatoÊç oraz „przegadanie”. Ale zarazem ta praca to oskar˝enie ca∏ej europejskiej kultury, która pod pozorami pi´kna prowadzi∏a swà polityk´ dominacji silnych nad s∏abymi, przystajàcych do idea∏u nad tymi, którzy nie odpowiadali normom, m´˝czyzn nad kobietami itd. By∏a to praca eklektyczna, pe∏na cytatów i odwo∏aƒ do tradycji malarstwa europejskiego, ale gdzie podstaw´ wizualnà stanowi∏y w∏aÊnie rysunki W∏adys∏awa Siwka. W przedstawienia wzorowane na tych rysunkach zosta∏y wplecione motywy z obrazów Rubensa, Breughla, Mignarda i Poussina ukazujàcych ró˝nego rodzaju erotyczne polowania. To, co najbardziej przera˝ajàce, ale zarazem, co stanowi dotkni´cie opisanego przeze mnie tabu, to po∏àczenie w tej eklektycznej pracy terroru, brutalnej przemocy, niewyobra˝alnych zbrodni
z pi´knem i erotykà — to po∏àczenie, które wydaje si´ najbardziej niestosowne, ale
które zosta∏o wprowadzone w ˝ycie w obozach przez samych nazistów.
Zob. Rochelle G. Saidel, The Jewish Women of Ravensbruck Concentration
Camp, University of Wisconsin Press, 2004.
Tadeusz Polanowski, „Wprowadzenie”, [w:] Maja Berezowska, Piórkiem przez
stulecia, wyb. i oprac. T. Polanowski, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne,
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Por. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, s. 57.
Krzysztof Teodor Toeplitz, wst´p [w:] Maja Berezowska: Rysunki i Akwarele,
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Por. Ma∏gorzata Kitowska-¸ysiak, „KoÊç z koÊci”, [w:] Eadem, RzeczywistoÊç
obrazu. Teksty o sztuce w Polsce po 1945 roku, Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 2007, s. 23.
Markowska, J´zyk Neuera, op. cit., s. 49.
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Ibidem, s. 425.
Por. Manfred Pfister, „Koncepcje intertekstualnoÊci”, t∏um. Ma∏gorzata ¸ukasiewicz, [w:] Pami´tnik Literacki” LXXXII, 1991, z. 4, s. 190.
LaCapra, op. cit., s. 130.
Ibidem, s. 130–131.
Ibidem, s. 131–132.
Ibidem, s. 132. Zob. te˝: Dominick LaCapra, Writing History, Writing Trauma,
John Hopkins University Press, Baltimore, London 2001. Polskie t∏umaczenie
pierwszego rozdzia∏u ksià˝ki pt. „Pisanie historii, pisanie traumy” prze∏.
A. Rejnika-Majewska, [w:] Pami´ç Shoah…, op. cit. s. 499–528.
LaCapra, op. cit., s. 147.
Cichowicz, op. cit.
Wspó∏czesne incydenty na tle rasistowskim i ksenofobicznym, dzia∏ania neofaszystów w Polsce opisane zosta∏y m.in. przez Marcina Kornaka (Brunatna ksi´ga. 1987–2009, Stowarzyszenie „Nigdy Wi´cej”, Collegium Civitas, Warszawa
2009).

Przypisy do rozdzia∏u 6
1

2

Rafa∏ Jakubowicz (ur. 1971) — studiowa∏ na ASP w Poznaniu na Wydziale
Edukacji Artystycznej oraz na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeêby.
W swojej pracy artystycznej pos∏uguje si´ ró˝nymi mediami. Maluje obrazy,
realizuje instalacje wideo, zajmuje si´ fotografià. Wystawia w galeriach i realizuje projekty w przestrzeni publicznej. Porusza problem szeroko rozumianej pami´ci, wypierania, trwania i zanikania Êladów rzeczywistoÊci historycznej i wizualnej.
Paul Ricoeur, Pami´ç, historia, zapomnienie, prze∏. J. Margaƒski, Universitas,
Kraków 2006, s. 25–27. Por. idem, op. cit., s. 25–27. Ricoeur u˝ywa ró˝nych
okreÊleƒ w odniesieniu do tych rozró˝nieƒ. W innym miejscu mówi o Êladzie
jako odcisku materialnym, uczuciowym oraz dokumentalnym. Por. ibidem,
s. 189. Âlady odbite w mózgu okreÊla te˝ jako Êlady korowe lub mnezyjne, zaÊ
Êlady uczuciowe okreÊla jako inskrypcje-afekty. Ibidem, s. 554 i 565. Ponadto
pomi´dzy Êladami korowymi a psychicznymi zachodzi relacja: „Mi´dzy stwierdzeniem zdolnoÊci inskrypcji-afektów do utrzymywania si´ i trwania a wiedzà
dotyczàcà Êladów korowych nie zachodzi ˝adna sprzecznoÊç; dost´p do obu
rodzajów Êladów wià˝e si´ z odmiennymi sposobami myÊlenia: z jednej strony
egzystencjalnym, a z drugiej obiektywnym”. Ibidem, s. 565.
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Eleonora Jedliƒska, Sztuka po HolocauÊcie, Biblioteka Tygla Kultury, ¸ódê
2001, s. 197.
Obecnie wokó∏ terenu fabryki nie ma ju˝ drutu kolczastego, najprawdopodobniej zosta∏ zdj´ty ze wzgl´du na g∏oÊne echo kontrowersji wokó∏ pracy Jakubowicza i jej ocenzurowania przez dyrektora Galerii Miejskiej „Arsena∏” w Poznaniu wskutek interwencji w∏adz koncernu oraz prezydenta miasta. Odwo∏ano wtedy majàcà si´ odbyç w dniach 5–19.09.2002 w Galerii „Arsena∏” wystaw´ Jakubowicza.
Susan Sontag, O fotografii, prze∏. S. Magala, Wydawnictwo Karakter 2009,
s. 61.
Ibidem, s. 85.
Piotr Winskowski, Nowoczesna przestrzeƒ Zag∏ady?, [w:] Pami´ç Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upami´tnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, wspó∏praca Maja Wójcik, Oficyna, ¸ódê 2009, s. 96.
Mowa o pocztówkach, które mo˝na kupiç w kiosku z pamiàtkami obozu Auschwitz I. Pocztówki w latach 90. wyda∏o wydawnictwo BE-PE (fot. L. Piotrowski, S. Momot). Pocztówki z archiwum El˝biety Janickiej, której dzi´kuj´ za ich
wskazanie. O fotografiach z OÊwi´cimia, które wykonywano ju˝ w czasie Zag∏ady, a póêniej pokolorowano i sprzedawano w kioskach, wspomina równie˝ Janina Struk. Zob. eadem, Holokaust w fotografiach. Interpretacja dowodów,
prze∏. M. Antosiewicz, Prószyƒski i S-ka, Warszawa 2007, s. 147.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei.
Winskowski, op. cit., s. 95.
Jerzy Da∏ek, Teresa Âwiebocka, „TwórczoÊç plastyczna wi´êniów obozu oÊwi´cimskiego”, [w:] Cierpienie i nadzieja. TwórczoÊç plastyczna wi´êniów obozu
oÊwi´cimskiego, oprac. iidem, Paƒstwowe Muzeum w OÊwi´cimiu, Krajowa
Agencja Wydawnicza, Katowice 1989, s. 32.
Ibidem, s. 96. Mo˝e wyjaÊniaç to poniekàd przyczyn´, dla której szwedzki neonazista zleci∏ kradzie˝ napisu „Arbeit macht frei” z bramy w OÊwi´cimiu, najprawdopodobniej chcia∏ on bowiem mieç symbol wielbionego przez siebie systemu. Do
kradzie˝y dosz∏o w nocy z 17/18 grudnia 2009 r., 20.12.2009 policja odzyska∏a
napis, który jednak zosta∏ poci´ty na trzy fragmenty. Dokonano jego renowacji,
po czym wróci∏ na swoje miejsce. G∏osy polskich i zachodnich dyplomatów oraz
autorytetów moralnych pot´piajàce t´ kradzie˝ ujawni∏y z jednej strony, jak wielkà wag´ w naszej kulturze przyk∏ada si´ do pozosta∏oÊci Zag∏ady, do jej symboli,
ale z drugiej — ˝e te symbole podlegajà swoistej fetyszyzacji. Wiele wypowiedzi
wskazywa∏o bowiem na traktowanie tego symbolu jako Êwi´toÊci (inna sprawa,
˝e ta brama mo˝e byç tylko poÊrednio symbolem Zag∏ady, skoro przez nià wchodzili wi´êniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz I, a nie obozu Êmierci Auschwitz II — Birkenau, ale z drugiej strony na pewno jest ona symbolem ca∏ego
potwornego systemu stworzonego przez nazistów). Jednak has∏o „Arbeit Macht
Frei” powiàzaç trzeba z ca∏ym repertuarem hase∏ i symboli stworzonych przez
system III Rzeszy. Jak u˝ywana opacznie swastyka (pierwotnie przecie˝ symbol
s∏oƒca i ˝ycia), ten napis jest wi´c przede wszystkim symbolem potwornej nazistowskiej logiki. Czy nie by∏oby dobrze zastanowiç si´ nad tym, czy u˝ywanie jej
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13

14

15
16
17
18
19

20

21
22
23

24

jako symbolu Zag∏ady nie jest jednak poÊmiertnym zwyci´stwem nazistów? OczywiÊcie nie mam zamiaru namawiaç tutaj do zmiany symboliki Muzeum Auschwitz, uwa˝am raczej, ˝e potrzebny jest teoretyczny namys∏ nad tà symbolikà;
namys∏ nad tym, dlaczego u˝ywajàc symboli Zag∏ady jesteÊmy zmuszeni korzystaç z repertuaru symbolicznego morderców. Mo˝liwe, ˝e ten namys∏ pokaza∏by,
jak bardzo Zag∏ada by∏a nie tylko fizycznym zg∏adzeniem ludzi, ale te˝ zag∏adà
symbolicznà. Do postawienia tego rodzaju pytaƒ prowokujà rozwa˝ania Giorgio
Agambena, który przeciwstawia si´ sakralizacji Zag∏ady, choçby przez u˝ywanie
takich poj´ç jak holocaust i Szoa, zw∏aszcza ˝e pierwsze z nich u˝ywane by∏o
w historii przeciwko ˚ydom. Sakralizacja bramy, która by∏a tak˝e u˝ywana przeciwko — w tym przypadku — wi´êniom obozów koncentracyjnych, w tym kontekÊcie równie˝ wydaje si´ dwuznaczna. Zob. Giorgio Agamben, Homo sacer. Suwerenna w∏adza i nagie ˝ycie, prze∏. M. Salwa, Prószyƒski i S-ka, Warszawa 2008,
s. 158; Idem, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i Êwiadek (Homo sacer III),
prze∏. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 28–31.
Martin Kaltwasser, „Kalendarium Wolfsburga”, t∏um. K. i R. Kopeç, [w:]
M. Kaltwasser, E. Majewska, K. Szreder, Futuryzm miast przemys∏owych.
100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, Korporacja ha!art, Kraków 2007, s. 25–43.
Eleonora Jedliƒska, „S∏owa klucze Rafa∏a Jakubowicza”, [w:] „Pro Memoria”.
Biuletyn Informacyjny Paƒstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, nr 20, styczeƒ 2004, s. 51–55.
Por. ibidem, s. 54.
Za: Piotr Bernatowicz, „III Rzesza w sztuce III RP”, [w:] „Arteon”, nr 11 (79),
2006, s. 24.
Ibidem.
Jedliƒska, „S∏owa klucze…”, op. cit., s. 52.
Zdarza si´ jednak, ˝e reklama zaczyna te˝ wykorzystywaç ten niepokój widzów, w tzw. reklamach dra˝niàcych (teaser), a wi´c takich reklamach, które
przed zaprezentowaniem komunikatu w∏aÊciwego przyciàgajà uwag´ odbiorców,
niepokojà, zaciekawiajà, ale mogà te˝ zdenerwowaç i rozz∏oÊciç. Wszystko
zgodnie z zasadà: „dobry teaser w oczy kole”. Taka reklama powinna wywo∏ywaç w przechodniach uporczywà myÊl: „O co tu chodzi?”. To, o co chodzi
— wyjawia reklama w∏aÊciwa. Por. M. Musio∏, A. Go∏´bicka, „Reklama teaserowa”, [w:] „Marketing w Praktyce”, Nr 8/2004.
Ewa Mikina, „Podró˝ wizualna”, [w:] „Rafa∏ Jakubowicz: ti tabu dibu daj.
07.09.2007–14.10.2007”, katalog Atlasu Sztuki. Dodatek do „Arteonu”, nr 9
(89), wrzesieƒ 2007, strony nienumerowane.
Ricoeur, op. cit., s. 587.
Ibidem, s. 575–576.
Tomasz Szarota, U progu Zag∏ady. ZajÊcia anty˝ydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Pary˝, Amsterdam, Antwerpia, Kowno, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000, s. 67. Autor wskazuje, ˝e te wydarzenia zosta∏y
w zasadzie zupe∏nie wymazane z naszej spo∏ecznej pami´ci. Ibidem, s. 82.
„Ilustrowany Kurier Polski”, nr 7, rok III, 15 lutego 1942, [za:] Struk, op. cit.,
s. 110.
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25
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30

31

32

33

„7 dni”, nr 11, rok IV, 13 marca 1943, [za:] Struk, op. cit., s. 118.
Maria Janion, „Spór o antysemityzm. SprzecznoÊci, wàtpliwoÊci i pytania”, [w:]
„Kontrapunkt — Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego”, nr 7 (45),
29.10.2000, s. 10.
Sergiusz Kowalski, Magdalena Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiÊci, WAB, Warszawa 2003.
Por. Jedliƒska, „S∏owa klucze…”, op. cit., s. 55.
Na temat tego projektu pisa∏am w osobnym tekÊcie. Por. Izabela Kowalczyk,
„Non-Absent Past: Swimming Pool by Rafa∏ Jakubowicz”, [w:] Memory of Shoah.
Cultural Representations and Commemorative Practises, ed. by Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, collaboration: Maja Wójcik, Oficyna, ¸ódê 2010,
s. 195–206.
Piotr Kowalik pisa∏ o tej pracy: „Tajemniczy napis, niezrozumia∏y dla wi´kszoÊci
odbiorców, w j´zyku, który wywo∏uje przeró˝ne (na ogó∏ tragiczne) skojarzenia
oraz jego ulotnoÊç, w której jest coÊ z miejskiej partyzantki, sugerujà ch´ç
przywo∏ania czegoÊ z przesz∏oÊci, niezrozumia∏ej historii ludzi, których nie
ma”, Piotr Kowalik, Rafa∏ Jakubowicz — w s∏u˝bie pami´ci i zdrowia, [w:]
„Sekcja”, http://www.sekcja.org/miesiecznik.php?id_artykulu=79.
¸ukasz Ronduda okreÊli∏ t´ prac´ jako „interwencj´ projekcyjnà”, por. idem,
„Rozmawiajmy powa˝nie o projekcji »Wyobra˝enia Holocaustu«”, 9.03.2006,
[w:] www.obieg.pl, http://www.obieg.pl/calendar2006/lr_holokaust_video_
art.php.
Akcj´ artysty ze wzgl´du na jej efemerycznoÊç przeciwstawiç mo˝na monumentalnym dzia∏aniom artystyczno-dokumentacyjnym podj´tym przez Wojciecha Wilczyka w cyklu fotografii zatytu∏owanych Niewinne oko nie istnieje. Cykl
ten powstawa∏ przez kilka lat, a po raz pierwszy zosta∏ pokazany na wystawie
w Galerii Atlas Sztuki w ¸odzi w 2009 roku. Efektem tej pracy jest tak˝e
wspania∏a publikacja pod tym samym tytu∏em, wydana równie˝ w 2009 roku
przez ∏ódzki Atlas Sztuki i Korporacj´ Ha!Art. Dzia∏ania Wilczyka polegajàce na
fotografowaniu budynków, które kiedyÊ by∏y synagogami albo domami modlitwy
w ca∏ej Polsce, okreÊliç mo˝na dokumentacyjno-inwentaryzacyjnymi. Fotografie
ukazujà budynki najcz´Êciej zniszczone, zapomniane, przekszta∏cone w sklepy,
domy mieszkalne, kina, magazyny, a towarzyszàce ka˝dej fotografii informacje
mówià o powstaniu budynku, o jego stylu oraz o przekszta∏ceniach, którym
zosta∏ poddany po wojnie. Mimo odmiennej formy akcji Jakubowicza i dzia∏aƒ
Wilczyka, w jednym i drugim chodzi o to samo — o pytanie o pami´ç tych
miejsc, ale zarazem o ich przysz∏oÊç.
Warto podkreÊliç, ˝e projektów artystycznych dotyczàcych poznaƒskiej synagogi by∏o wi´cej. Problem wspomnianej „nieprzystawalnoÊci” wychodzi niekiedy
niejako przypadkowo, jak przy okazji akcji izraelskiej artystki Adiny Bar-On
pt. Sacrifice, zrealizowanej 2.10.2006 przed poznaƒskà synagogà. By∏a to realizacja dêwi´kowa, przypominajàca ˝a∏obnà modlitw´, krzyk rozpaczy, nieustajàcy lament. Ciekawe by∏o zderzenie pe∏nego boleÊci krzyku artystki, który rozlega∏ si´ przed synagogà, z rzeczywistoÊcià tego miejsca: ludêmi, którzy po prostu wchodzili i wychodzili z p∏ywalni. Por. I. Kowalczyk, „Pod powierzchnià
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34
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43

wspomnieƒ — o wystawie izraelskich artystów w Galerii ON”, [w:] „Obieg”,
17.10.2006, http://www.obieg.pl/calendar2006/ik_memoris.php.
Sakralne znaczenie tego budynku jest te˝ przypominane podczas poznaƒskich Dni Judaizmu. Warto wskazaç tu przede wszystkim na akcje artystyczne
Janusza Marciniaka (m.in. instalacja artystyczna Atlantyda, 2004).
Taki tytu∏ akcji Jakubowicza pojawi∏ si´ m.in. w artykule Piotra Kowalika
zamieszczonym w „Sekcji”, (op. cit.). Rafa∏ Jakubowicz powiedzia∏ mi, ˝e akcja
zosta∏a tak nazwana w jednej z recenzji w lokalnej gazecie.
Krzysztof Wodiczko, „Miasto, demokracja i sztuka”, wyk∏ad wyg∏oszony podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w Akademii Sztuk Pi´knych
w Poznaniu, po uroczystym posiedzeniu Senatu ASP, które by∏o poÊwi´cone
nadaniu prof. K. Wodiczce tytu∏u doktora honoris causa ASP, 3.10.2007, [w:]
„Krzysztof Wodiczko. Doktor honoris causa Akademii Sztuk Pi´knych w Poznaniu” (wydawnictwo okazjonalne), ASP, Poznaƒ 2007, s. 33–47.
Ibidem, s. 41.
Ibidem, s. 43.
Katarzyna Bojarska wskazuje na oddzia∏ywanie na Jakubowicza sztuki Hansa
Haacke, Krzysztofa Wodiczki i Shimona Attie. Zob. K. Bojarska, „ObecnoÊç Zag∏ady w twórczoÊci polskich artystów”, [na:] „Culture.pl”, Instytut Adama Mickiewicza, http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_obecnosc_zaglady.
Por. Piotr Piotrowski, „Postmodernizm oporu”, [w:] Idem, W cieniu Duchampa.
Notatki nowojorskie, Obserwator, Poznaƒ 1996, s. 73–96.
Jakubowicz fascynuje si´ równie˝ twórczoÊcià tych artystów jako krytyk sztuki.
Zob. np. idem, „Ruckleitung des Leerzuges. O malarstwie Luca Tuymansa”, [w:]
„Pro Memoria”. Biuletyn Informacyjny Paƒstwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau, nr 24, styczeƒ 2006, s. 59–67.
Seria Zugzwang sk∏ada si´ z dziesi´ciu ma∏ych obrazów odnoszàcych si´ do
wspomnieƒ z obozów koncentracyjnych, takich jak: By∏em asystentem doktora
Mengele. Wspomnienia lekarza z OÊwi´cimia Miklosa Nyiszli czy W stron´ ciemnoÊci. Rozmowy z komendantem Treblinki Gitty Sereny. Tytu∏ ca∏ej serii Zugzwang oznacza w szachach koniecznoÊç, przymus wykonania jakiegoÊ ruchu, ale
oboj´tnie, jaki to b´dzie ruch, pogorszy tylko naszà sytuacj´. Jakubowicz w tej
serii przenosi swojà uwag´ na sprawców z∏a, ich pomocników, wydobywajàc na
jaw to, co najbardziej wstydliwe (wskazuje zarazem na niemo˝noÊç tego ujawnienia oraz zrozumienia katów poprzez niewyraênà, zamazanà form´ obrazów). Por.
Justyna Kowalska, „Pu∏apka i w∏adza”, [w:] „Obieg”, nr 2(74) 2006, s. 24.
Sà to portrety czternastu by∏ych ministrów kultury urz´dujàcych od 1989 do
2005 roku, które zosta∏y niemal ca∏kowicie zamalowane bia∏à farbà. Przez t´
warstw´ farby przebijajà si´ z ledwoÊcià niewyraêne, czarne kontury twarzy.
Pod portretami nie ma nazwisk, sà tylko daty sprawowania urz´du, które zosta∏y wygrawerowane na mosi´˝nych tabliczkach. Tutaj ci, których zadaniem
by∏o umacnianie w∏adzy przy u˝yciu kultury, ulegajà zamazaniu, ich twarze dos∏ownie blaknà, symbolicznie tracà na znaczeniu.
Por. Artur Kamczycki, „Sztuka pami´ci, czyli ˝ydowski Boltanski”, [w:] „Artluk”,
nr 2(2) 2006, s. 54.
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O budynkach jako o Êwiadkach wydarzeƒ pisze Krzysztof Lenartowicz. Zob.
idem, „Architektura trwogi”, [w:] Pami´ç Shoah, op. cit., s. 606.
Historia poznaƒskich ˚ydów oraz synagogi: Tamara Sztyma-Knasiecka, Mi´dzy
tradycjà a nowoczesnoÊcià. ˚ydzi poznaƒscy w XIX i XX wieku, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznaƒ 2006; Eleonora Jedliƒska, „Rafa∏ Jakubowicz — Synagoga/P∏ywalnia”, [w:] „Pro Memoria”. Biuletyn Informacyjny Paƒstwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau, nr 27, czerwiec 2007, s. 91–98; Ewa St´szewska-Leszczyƒska „Poznaƒskie Synagogi”, „Kronika Miasta Poznania”, 1992,
nr 1/2, s. 102–118. Zob. te˝: stron´ Spo∏ecznoÊci ˚ydowskiej w Poznaniu i Wielkopolsce poÊwi´conà poznaƒskiej Synagodze, http://www.synagoga.org.pl.
Eleonora Jedliƒska, „Rafa∏ Jakubowicz — Synagoga/P∏ywalnia”, op. cit., s. 91.
O tym podejÊciu pisze El˝bieta Gieysztor-Mi∏ob´dzka, „Polska Historia Sztuki
— jej konserwatyzm i próby jego przezwyci´˝enia”, [w:] „Kultura Wspó∏czesna.
Teoria, interpretacje, krytyka”, nr 4 (26), 2000, s. 58–76.
Ibidem, s. 71.
Alina Ca∏a, Wizerunek ˚yda w polskiej kulturze ludowej, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2005, s. 179.
Por. ibidem, s. 180.
Zob. stron´ Spo∏ecznoÊci ˚ydowskiej w Poznaniu i Wielkopolsce poÊwi´conà poznaƒskiej Synagodze http://www.synagoga.org.pl) oraz Ewa St´szewska-Leszczyƒska „Poznaƒskie Synagogi”, „Kronika Miasta Poznania”, op. cit., s. 102–118.
Jakubowicz nakr´ci∏ jeszcze jeden film b´dàcy dokumentacjà projekcji na fasadzie.
Kowalik, op. cit.
Winskowski, op. cit, s. 96. Autor artyku∏u o nowoczesnej przestrzeni Zag∏ady
odwo∏uje si´ tutaj do opisu z ksià˝ki Ryszarda Czarkowskiego, Cieniom Treblinki, Wyd. MON, Warszawa 1989, s. 31, 37.
Agamben, Homo sacer, iop. cit., s. 200.
To skojarzenie te˝ wydaje si´ nieuchronne. Wykorzystujà je równie˝ inni artyÊci, którzy w swojej sztuce podejmujà temat tego budynku. Na przyk∏ad Janusz
Marciniak w obrazie P∏ywalnia (Synagoga w Poznaniu) (akryl, 31 × 19,3 cm,
2003) przedstawi∏ basen z wodà, w której tafli odbijajà si´ pod∏u˝ne okna z∏o˝one z drobnych luksferowych kwadratów. To odbijajàce si´ w wodzie Êwiat∏o
wydaje si´ mieç znaczenia sakralne, nadajàc wra˝enie podnios∏oÊci temu sprofanowanemu miejscu. W jeszcze inny sposób sakralnà funkcj´ wody wykorzysta∏
Noam Braslavsky, izraelski artysta mieszkajàcy w Berlinie, którego dziadek
urodzi∏ si´ w Poznaniu. Artysta w 2007 roku wykona∏ film ukazujàcy happening
polegajàcy na odprawianiu ˝ydowskich obrz´dów (bar micwy, Êlubu i kidusza)
w wodzie. Naom Braslavski, „Dysonans Poznania — Unedercovers”, maszynopis udost´pniony przez autora.
Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Mykwa oraz Anka Grupiƒska, Najtrudniej
jest spotkaç Lilit. OpowieÊci chasydzkich kobiet, Wydawnictwo Austeria, Kraków, Budapeszt 2008, s. 181.
Kowalik, op. cit.
Zob. Julia Kristeva, Powers of Horror. An Essay on Abjection, Columbia University Press, New York 1982. Polskie t∏umaczenie: Pot´ga obrzydzenia. Esej
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o wstr´cie, prze∏. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 2007.
O tej nieodró˝nialnoÊci Êwiadczà najdobitniej propagandowe wypowiedzi nazistów, którzy pisali o ˚ydach m.in. tak: „Nie mo˝na tolerowaç tych bakterii, robactwa i zarazy. CzystoÊç i higiena nakazujà nam je niszczyç”. Za: Francois de
Fontette, Historia antysemityzmu, prze∏. M. i M. Mendychowscy, Siedmiogród,
Wroc∏aw 1992, s. 94.
Jedliƒska, „Ra∏a∏ Jakubowicz — Synagoga/P∏ywalnia”, op. cit., s. 96.
Ricoeur, op. cit., s. 554–559.
Katarzyna Bojarska, „ObecnoÊç Zag∏ady w twórczoÊci polskich artystów”, op. cit.
Por. „Sposób myÊlenia”, z Rafa∏em Jakubowiczem rozmawia Justyna Kowalska,
[w:] „Rafa∏ Jakubowicz: ti tabu dibu daj”, op. cit.
Ernst H. Gombrich, Sztuka i z∏udzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, prze∏. J. Zaraƒski, PIW, Warszawa 1981.
Te skojarzenia nasuwajà si´ chyba wszystkim oglàdajàcym film Jakubowicza.
Kiedy prezentowa∏am film na zaj´ciach, wszyscy studenci mówili o podobnym
odbiorze tej pracy.
Gombrich, op. cit., s. 182–280.
Ricoeur, op. cit., s. 384.
Stan wewn´trzny, CK Zamek, Poznaƒ, 19 maja – 8 czerwca 2006, kurator
Przemys∏aw J´drowski.
Por. I. Kowalczyk, „Duchy znowu wróci∏y”, [w:] „Obieg”, 31.05.2006, http://
www.obieg.pl/calendar2006/ik_stan_wewnetrzny.php.
Wystawa Ulica Pró˝na, 6–10.09.2006 odbywa∏a si´ w ramach III edycji Festiwalu
Kultury ˚ydowskiej Warszawa Singera i odwo∏ywa∏a si´ w∏aÊnie do problemu pami´ci miejsca — warszawskiego getta, a dok∏adnie jedynej ulicy ocala∏ej z zag∏ady
getta. Wystawa pyta∏a mi´dzy innymi o znaczenie Êladów po istniejàcej tu kiedyÊ
spo∏ecznoÊci oraz o proces unicestwiania pami´ci. Zaprezentowano tu prace trzynastu artystów: Ewy Kuryluk, Joanny Rajkowskiej, Rafa∏a Jakubowicza, Krystiany
Robb-Narbutt, Katarzyny Krakowiak, Krystyny Piotrowskiej, Piotra Lachmanna,
Waldemara Petryka, Janusza Marciniaka, dr Mutto, Zeniala — ¸ukasza Sza∏ankiewicza, Nelly Agassi i Artura ˚mijewskiego. Zob. te˝: Katarzyna Bojarska, Ulica
Pró˝na — nieoczywiste spotkania z historià, [w:] „Obieg”, http://www.obieg.pl/calendar2006/kb_prozna.php. Pierwsza edycja wystawy odby∏a si´ w 2005 roku, od
tego czasu wystawa odbywa si´ corocznie i organizowana jest przez Fundacj´ Shalom i Fundacj´ Krystiany Robb-Narbutt (która powsta∏a po Êmierci artystki w 2006
roku). Pomys∏odawczynià i kuratorkà wystawy jest Krystyna Piotrowska, wczeÊniej
artystka wspó∏pracowa∏a w∏aÊnie z Krystianà Robb-Narbutt.
Drugà pracà Jakubowicza prezentowanà na tej wystawie by∏a Piaskownica.
Sk∏ada∏ si´ na nià statyczny film wideo ukazujàcy piaskownic´ znajdujàcà si´
na obszarze by∏ego warszawskiego getta, po kilku latach zamienionà na
klomb, oraz pocztówka. Projekcja filmu by∏a uzupe∏niona cytatem z pism Janusza Korczaka — „JeÊli nie wierzysz w dusz´, musisz przecie˝ uznaç, ˝e
cia∏o twoje ˝yç b´dzie jako trawa zielona, jako ob∏ok. JesteÊ przecie˝ wodà
i prochem”.
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Ewa Domaƒska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przesz∏oÊci w nowej
humanistyce, Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 2006, s. 169.
Autorka odwo∏uje si´ tu m.in. do rozwa˝aƒ Marca Blocha, który odrzuca∏ myÊlenie genetyczne i proponowa∏ czytanie historii „wspak”. Zaproponowa∏ on te˝
poj´cie „szczàtków przesz∏oÊci”. Zob. idem, Apologie pour l’histoire ou métier
d’historien, przedmowa J. Le Goff, Masson, Armand Colin, Paris 1993–1997,
s. 70, zob. te˝: Ricoeur, op. cit., s. 225–226.
Bloch, op. cit., s. 75, zob. te˝ Ricoeur, op. cit., s. 226.
Domaƒska, op. cit., s. 186–187.
Jacques Lacan, The Seminar of Jacques Lacan, Book I: Freud’s Papers on Technique 1954–1955, edited by Jacques-Alain Miller, translated by J. Forrester,
Cambridge University Press, Cambridge 1988, s. 159. Cyt za: Slavoj ÎiÏek,
Wznios∏y obiekt ideologii, prze∏. J. Bator i P. Dybel, wst´p: P. Dybel, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Wroc∏aw 2001, s. 73.
ÎiÏek, op. cit., s. 75.
Dorota Jarecka, „Jak Hitler walczy∏ ze »sztukà zdegenerowanà«”, [w:] „Mówià
wieki”, nr 11, 2003, za: http://wiadomosci.onet.pl/1141545,1292,kioskart.html,
24.11.2003, dost´p 15.04.2008.
Na temat Szukalskiego, zob: Lechos∏aw Lameƒski, Stach z Warty Szukalski,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
Szarota, op. cit., s. 43.
„Krak”, grudzieƒ 1937, s. 10, [za:] Szarota, op. cit., s. 43.
Z Kazimierzem Piotrowskim rozmawia Przemys∏aw Wielgosz, Warszawa, listopad 2004, „Indymedia” 17.12.2004, http://poland.indymedia.org/pl/2004/12/
10713.shtml, dost´p: 15.04.2008.
Zob. Szarota, op. cit., s. 39–40.
Kazimierz Piotrowski, „Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc
publicznej ekspresji (w Polsce)”, [w:] Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (w Polsce), katalog wystawy, Galeria XX1, Warszawa 2004, s. 16. Zastanawiaç mo˝e te˝, ˝e w tekÊcie kuratora o pracy Jakubowicza Arbeitsdisziplin, która tak˝e eksponowana by∏a na tej wystawie, równie˝
nie znajdziemy ˝adnych informacji na temat skojarzeƒ z Zag∏adà, zosta∏a ona jedynie wpisana w kontekst krytyki wielkich korporacji, a tak˝e wskazano na niedopuszczenie do jej prezentacji w poznaƒskiej Galerii Arsena∏. Ibidem, s. 56–57.
Wojciech Orliƒski, „Stach Rogate Serce”, „Gazeta Wyborcza”, 31.01.2008,
http://www.gazetawyborcza.pl/1,75475,4888560.html; dost´p: 22.11.2008.
Tomasz Szarota przywo∏uje szereg publikacji na temat dzia∏alnoÊci Szukalskiego
oraz Szczepu Rogate Serce, w wi´kszoÊci autorstwa Lechos∏awa Lameƒskiego,
jednak w ˝adnej z nich, jak wskazuje, nie wspomina si´ o antysemickich akcentach w wypowiedziach Szukalskiego. Zob. Szarota, op. cit., s. 43. Sam Szarota dochodzi do wniosku, ˝e mo˝liwe, i˝ znak Topokrzy˝a mo˝na traktowaç jako p∏atne og∏oszenie jakiejÊ antysemickiej grupy. Ibidem, s. 44. Jednak˝e nie
wydaje si´ to zbyt przekonujàce, Êwiadczy to bowiem raczej o „bia∏ych plamach” polskiej historii sztuki, o znaczàcych pomini´ciach, o których wskazywa∏am ju˝ w rozdziale „Nie-nowe zainteresowanie historià”. Âwiadczyç to mo˝e
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równie˝ o przekonaniu o micie niewinnoÊci sztuki, rozwa˝anej najcz´Êciej poza
politycznymi uwik∏aniami.
Por. Izabela Kowalczyk, „Retoryka nienawiÊci — na przyk∏adzie ideologii Kampfbundu i polskiej krytyki gazetowej”, [w:] „Zeszyty artystyczne”, Akademia
Sztuk Pi´knych w Poznaniu, czerwiec 2004, s. 39–52.
O histerycznych i nieprofesjonalnych reakcjach na te publikacje pisze Robert
Traba. Zob. idem, Przesz∏oÊç w teraêniejszoÊci. Polskie spory o histori´ na poczàtku XXI wieku, Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 2009, s. 70.
Podczas tej wystawy artysta prezentowa∏ jeszcze jednà prac´ wideo pt. Meerschaum. By∏ to film ukazujàcy prostà tablic´ z napisem „Meerschaum” umieszczonà nad morzem w Niemczech. Prac´ t´ mo˝na okreÊliç jako tautologicznà,
napis umieszczony na tle morskiej piany oznacza bowiem w∏aÊnie „pian´ morskà”. Jednak˝e to s∏owo „Meerschaum” by∏o u˝ywanym przez nazistów kryptonimem oznaczajàcym likwidacj´ (odnosi∏o si´ do znaczenia znikni´cia w taki
sposób, jak znika morska piana).
Michel Foucault, „Wyk∏ad z 28 stycznia 1976 roku”, [w:] Idem, Trzeba broniç
spo∏eczeƒstwa. Wyk∏ady z Coll¯ge de France, 1976, prze∏. M. Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 72.
Ibidem, s. 76.
Zob. te˝ Maria Solarska, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraêniejszoÊci i projekt przysz∏oÊci, Instytut historii
UAM, Poznaƒ 2006.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bank.
Jerzy Krzysztof Kos, Carl Gotthard Langhans 1732–1808. Architekt z Kamiennej Góry, Muzeum Tkactwa DolnoÊlàskiego, Kamienna Góra 2007.
Zob. Tadeusz Broniewski, Pa∏ac Hatzfeldów we Wroc∏awiu, ul. Wita Stwosza 32.
Studium historyczno-architektoniczne, Wroc∏aw 1955; Inwentaryzacja — Pa∏ac
Hatzfeldów, PKZ, Wroc∏aw 1966, oraz Maciej Ma∏achowicz, „Pa∏ac Hatzfeldów”,
materia∏ udost´pniony przez Galeri´ BWA Awangarda we Wroc∏awiu.
Gieysztor-Mi∏ob´dzka, op. cit.
Joanna Mieszko-Wiórkiewicz, „Germanomania, czyli o pu∏apkach niemieckiego
patriotyzmu”, [w:] „Czas Kultury”, 5/2003, s. 37.
Jerzy Ludwiƒski, Epoka b∏´kitu. Wybór tekstów, Otwarta Pracownia, Kraków
2003, s. 300.
Por. Piotr Piotrowski, Awangarda w cieniu Ja∏ty. Sztuka w Europie Ârodkowo-Wschodniej w latach 1945–1989, Poznaƒ 2005, s. 312.
Wies∏aw Borowski, „Pseudoawangarda”, [w:] „Kultura”, 12/1975; Piotr Piotrowski, Dekada. O syndromie lat siedemdziesiàtych, kulturze artystycznej,
krytyce, sztuce — wybiórczo i subiektywnie, Obserwator, Poznaƒ 1991, s. 38.
Powi´kszenie (Blow-up), re˝yseria Michelangelo Antonioni, Wielka Brytania,
1967.
Por. Ricoeur, op. cit., s. 586.
Ciekawym przyk∏adem takiego przemilczania jest tekst w albumie wydanym
z okazji wystawy zorganizowanej w ramach obchodów X Dnia Judaizmu w Poznaniu poÊwi´conej ˚ydom w dawnym Poznaniu „Mi´dzy tradycjà a nowocze-
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snoÊcià. ˚ydzi poznaƒscy w XIX i XX wieku”, Muzeum Narodowe Poznaƒ. Historia przekszta∏cenia synagogi w p∏ywalni´ nie zosta∏a tu przedstawiona ani
przeanalizowana, mimo ˝e wczeÊniejsza historia synagogi jest tu dok∏adnie
omówiona. O tym, ˝e mieÊci si´ tu p∏ywalnia, znajdziemy jedynie napomknienie
na ostatniej stronie tekstu. Zob. Sztyma-Knasiecka, op. cit., s. 76.
Daina Kolbuszewska, „Czy poznaƒskà synagog´ mo˝na zburzyç?”, „Gazeta Wyborcza”, dodatek poznaƒski, 12.01.2006. Rafa∏ Jakubowicz zaniepokojony tym pomys∏em wys∏a∏ równie˝ do „Gazety Wyborczej” swój list. Zob. idem, „Propozycja
Libickiego jest przera˝ajàca”, „Gazeta Wyborcza”, dodatek poznaƒski, 8.02.2006.
Foucault, op. cit., s. 78.
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Przypisy do rozdzia∏u 7
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Artur ˚mijewski — urodzony w 1966 roku. Studiowa∏ w latach 1990–1995 na
Wydziale Rzeêby Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie w pracowni profesora
Grzegorza Kowalskiego. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zwiàzany z Fundacjà
Galerii Foksal oraz „Krytykà Politycznà”. W 2005 roku reprezentowa∏ Polsk´
w pawilonie narodowym na Biennale w Wenecji, pokazujàc prac´ Powtórzenie
— odnoszàcà si´ do s∏ynnego eksperymentu profesora Zimbardo.
Katarzyna Bojarska, „Artur ˚mijewski w obliczu historii, w obliczu traumy”,
[w:] Sztuka jako rozmowa o przesz∏oÊci, red. Piotr Kosiewski, Fundacja
im. Stefana Batorego, Warszawa 2009, s. 59.
„Polski my naród, polski ród…”. Z Arturem ˚mijewskim rozmawia Joanna Turowicz, [w:] „Czas Kultury” 5, 2003, s. 56.
Ibidem, s. 57.
„Porozmawiajmy o »80064«”. Dialog mi´dzy Agatà Araszkiewicz i Arturem ˚mijewskim, [w:] „Obieg”, 17.08.2005, http://www.obieg.pl/roz05/aa_po80064.php.
Izabela Kowalczyk, Niebezpieczne zwiàzki sztuki z cia∏em, Galeria Miejska Arsena∏, Poznaƒ 2002, s. 52.
Bojarska, op. cit., s. 60.
„Przy artyÊcie nikt nie jest bezpieczny”. Ze Zbigniewem Liberà rozmawia Katarzyna
Bielas i Dorota Jarecka. „Gazeta Wyborcza” (Du˝y Format), 9.02.2004, s. 12.
Ewa Domaƒska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przesz∏oÊci w nowej
humanistyce, Wydawnictwo Poznaƒskie, Poznaƒ 2006, s. 239.
Ibidem, s. 241.
Bojarska, op. cit., s. 60.
Jean-Fran˜ois Lyotard, Le Différend, Minuit, Paris 1983, s. 16, [za:] Giorgio
Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i Êwiadek (Homo sacer III), prze∏.
S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 34. OczywiÊcie Zag∏ada to nie
tylko komory gazowe. Bliskie jest mi podejÊcie Didi-Hubermana, który odwo∏ujàc si´ do koncepcji Raula Hilberga wskazuje, ˝e Shoah to nie tylko sam proces
gazowania ˚ydów, ale fenomen historyczny, o wiele szerszy, bardziej z∏o˝ony
i ró˝norodny, mieszczàcy w sobie zarówno radykalne z∏o, jak i zadziwiajàcà
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zwyczajnoÊç. Dlatego zresztà mo˝na powiedzieç, ˝e istniejà, i to w du˝ej liczbie,
Êwiadectwa i obrazy Shoah. Zob. Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo
wszystko, prze∏. Maja Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków 2008, s. 74.
Shoshana Felman, „The Return of the Voice: Claude Lanzmann’s »Shoah«”, [w:]
S. Felman, D. Laub, Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, Routledge, New York/London 1992, s. 232.
Domaƒska, op. cit., s. 242.
Janina Struk, Holokaust w fotografiach. Interpretacja dowodów, prze∏. M. Antosiewicz, Prószyƒski i S-ka, Warszawa 2007, s. 246.
Inke Arns, „Historia si´ powtórzy. Strategie rekonstrukcji we wspó∏czesnej
sztuce mediów i performance”, materia∏y prasowe udost´pnione przy okazji
wystawy History Will Repeat Itself. Strategie rekonstrukcji w sztuce wspó∏czesnej, kuratorki: Inke Arns i Gabriele Horn, CSW Zamek Ujazdowski,
16.02–13.04.2008.
Franciszek Palowski, Âladami „Listy Schindlera” (Retracing „Schindler’s List”,
Auf ded Spuren von „Schindlers List”), Argona-Jarden Art., Kraków 1996,
[za:] Anna Zeidler-Janiszewska, „Lista Schindlera: skrzy˝owanie dyskursów”,
[w:] Pami´ç Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upami´tnienia, red.
T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, wspó∏praca Maja Wójcik, Oficyna, ¸ódê
2009, s. 888.
„Co, Gdzie, Kiedy”, t. 1, nr 3, Kraków 1994, s. 4–6., [za:] Struk, op. cit., s. 248.
Struk, op. cit., s. 248.
Dominick LaCapra, „Pisanie historii, pisanie traumy”, [w:] Pami´ç Shoah: kulturowe reprezentacje i praktyki upami´tnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, wspó∏praca Maja Wójcik, Oficyna, ¸ódê 2009, s. 514.
Ibidem.
Ibidem.
Ekstaza pami´ci. Z Arturem ˚mijewskim rozmawia Rafa∏ Jakubowicz, marzec –
– czerwiec 2003, [w:] „Magazyn Sztuki”. Archiwum tekstów sieciowych,
http://magazynsztuki.home.pl/archiwum/teksty_internet_arch_all/archiwum_teksty_online_35.htm, dost´p: 15.10.2008.
Ten park zwiedzi∏am w paêdzierniku 2006 roku.
Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, prze∏. S. Królak, Wydawnictwo Sic!,
Warszawa 2005, s. 58.
Ibidem.
Susan Sontag, O fotografii, prze∏. S. Magala, Wydawnictwo Karakter 2009, s. 16.
Ibidem, s. 17.
Widzia∏am równie˝ plakat z napisem: „Auschwitz? With a Return Ticket? From
the city center? Yes, it is possible. The cheapest trip of all offered in Kraków”. Ten
problem turyzmu, ∏àczàcego m.in. zwiedzanie by∏ego obozu Auschwitz z wycieczkà
do Wieliczki, poruszy∏ te˝ Miros∏aw Ba∏ka w betonowej instalacji „AUSCHWITZ
— WIELICZKA” wykonanej w 2009 roku w ramach Festiwalu Sztuk Wizualnych
Art Boom w Krakowie, stojàcej obecnie i niszczejàcej na krakowskim placu Niepodleg∏oÊci na Starym Podgórzu. Jest to tunel d∏ugoÊci 17 metrów z wyci´tymi
tytu∏owymi literami. Praca ta nie bardzo pasuje do otoczenia, ponadto, jak zauwa-
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˝y∏a Magda Ujma, instalacja znanego artysty mówiàca o kwestiach turyzmu
powinna znajdowaç si´ w miejscach, które odwiedzajà turyÊci, a nie na uboczu.
Mo˝liwe zresztà, ˝e instalacja ta zostanie w najbli˝szym czasie przeniesiona w inne miejsce, planowana jest mi´dzy innymi lokalizacja na Zab∏ociu w pobli˝u nowo
powstajàcego muzeum sztuki nowoczesnej. http://magdalena-ujma.blogspot.com/.
„Tygodnik Powszechny”, 5.02.1995, s. 162. Cyt. za: Michael C. Steinlauf, Pami´ç nieprzyswojona, Polska pami´ç Zag∏ady, prze∏. A. Tomaszewska, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001, s. 162.
Kinga Dunin, Czytajàc Polsk´. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesnoÊci, WAB, Warszawa 2004, s. 146.
Ibidem, s. 121.
Geoffrey H. Hartman, „CiemnoÊç widoma”, prze∏. Joanna Kazik, „Literatura na
Âwiecie”, 9–10/2005, s. 274.
Por. „Polski my naród”, op. cit., s. 55, 56.
Ibidem, s. 54–55.
Ibidem, s. 55.
Ibidem.
Paul Ricoeur, Pami´ç, historia, zapomnienie, prze∏. J. Margaƒski, Universitas,
Kraków 2006, s. 51.
Ibidem.
Bojarska, op. cit., s. 63.
Ibidem.
Didi-Huberman, op. cit., s. 162–163. Autor wskazuje te˝ na podobieƒstwo budowania w tym filmie wra˝enia pustki poprzez specyficzne przedstawianie przestrzeni z póêniejszym Shoah Claude’a Lanzmanna (1985).
Struk, op. cit., s. 226.
Didi-Huberman, op. cit., s. 162.
Por. Ludzie kina: Alain Resnais, http://www.zoneeuropa.tv/lk/lk_resnais.php.
Sontag, op. cit., s. 28.
Ernst van Alphen, „Zabawa w Holocaust”, prze∏. K. Bojarska, [w:] „Literatura
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Filipkowski, op. cit., s. 18.
Ibidem, s. 19.
Kinga Dunin, Czytajàc Polsk´. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesnoÊci, WAB, Warszawa 2004, s. 130, por. Konrad Cezary K´der,
Antologia twórczoÊci postnatalnej, Katowice 1996, s. 130–132.
Dunin, op. cit., s. 130.
La nouvelle histoire, red. J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel, Retz, Paris 1978.
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Zapiski z 1945 roku, prze∏. B. Tarnas, Âwiat Ksià˝ki, Warszawa 2004.
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Mary Douglas, How Institutions Think, Syracuse, N.Y. 1982, s. 112, cyt. za Joyce
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Por. Aleida Assmann, „1998…”, op. cit., s. 165.
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i M´czeƒstwa.
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[w]: F. Modrzejewski, M. Sznajderman (red.), Nostalgia. Eseje o t´sknocie za
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102 Ricoeur, op. cit., s. 625.
103 Jan P. Hudzik, „Perspektywa filozoficzna w dyskursie publicznym na temat Zag∏ady”, [w:] Pami´ç Shoah, op. cit., s. 246–263.
104 Hans F. Fulda, „Schwerpunkt: Nationalsozialismus und Pfilosophie”, DZPhil,
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Martin Walser, „Über Deutschland reden”, [w:] Idem, Werke in zwölf Bänden,
red. H. Kiesel, F. Barsch, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1997, s. 896, [za:]
Jab∏kowska, op. cit., s. 278.
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LaCapra, op. cit., s. 513.
Na wystawie „Terytoria (nie)obecnoÊci” w CSW w Warszawie (28.06–29.08.2004,
kuratorka: Ewa Gorzàdek), prezentowane by∏y jeszcze dwa filmy Anny Konik,
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Ibidem, s. 154.
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Niemców ze Wschodu Santner nazywa „fetyszyzmem narracyjnym”. Zob. Eric
L. Santner, „History Beyond the Pleasure Principle: Some Thoughts on the Representation of Trauma”, [w:] Probing the Limits of Representation, red. Saul
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Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 59.
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Przypisy do rozdzia∏u 9
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Darek Foks, Zbigniew Libera, Co robi ∏àczniczka, Instytucja Kultury Ars Camerali Silesiae Superioris, Katowice 2005. Praca ta by∏a prezentowana w formie fotomonta˝y zestawionych z tekstem na wystawie w Galerii Bielskiej BWA
(3.02–5.03.2006) oraz na ekspozycjach zbiorowych, jak np. Opowiedziane inaczej
w CSW ¸aênia w Gdaƒsku (kuratorka: Bo˝ena Czubak, 6.06–3.08.2008).
Jak wykaza∏y badania Pentora wykonane dla nowo powstajàcego Muzeum
II Wojny Âwiatowej, wiedz´ o II wojnie Êwiatowej a˝ 61% badanych czerpie
z filmów fabularnych oraz seriali. Najpopularniejszym serialem jest wcià˝ film
Czterej pancerni i pies (50% wskazaƒ). Zob. Wojciech Szacki, „Wojna w kadrze,
mediach i sieci”, „Gazeta Wyborcza”, 28.08.2009, s. 4.
To przede wszystkim odwrócony krucyfiks, który pojawia si´ w tle fotografii
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