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dzięki któremu zeszli między konfucjańskie oraz hinduistyczne masy i zaczęli masowo nawracać Hindusów oraz Chińczyków na chrześcijaństwo w wersji katolickiej. W pewnym
momencie papiestwo doszło do wniosku, że za daleko się posunęli w trakcie going native
i całą imprezę wstrzymało. Współpraca oraz rywalizacja między misjonarzami a handlarzami jest też fascynująca, zwłaszcza ideologiczne problemy misjonarzy, ale ramy bardziej
obiecującego badania wyznacza niepowodzenie jezuickiej misji, a nie rekonstrukcja prób
zapanowania nad żądzami kolonizatorów, podjęta przez uzdolnionego literacko biskupa.
Nie bądźmy jednak drobiazgowi. Czyta się dobrze, niemiecki instytut badań zaawansowanych w Berlinie nabiera humanistycznej zacności, błogosławieństwo biskupa nauki współczesnej z harwardzkiej parafii też jest nie do pogardzenia. Humanistyka otrząsa się z osłupienia, w które wpędziły ją najpierw tryumfy fizyki, a potem biochemii. Niech się otrząsa.
Sławomir Magala

O relacjach transnarodowych
i transdyscyplinarnych
w badaniu pamięci zbiorowej
Tom zatytułowany Refleksje metodologiczne1 to czwarta część prowadzonego przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, a kierowanego przez
Roberta Trabę i Hansa Henninga Hahna, we współpracy z Maciejem Górnym i Kornelią
Kończal projektu „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”2. W odróżnieniu od pozostałych,
opisujących i analizujących polsko-niemieckie miejsca pamięci, czwarta część ma charakter metabadawczy. Odnosi się ona do poprzedzających ją tomów, lecz, jak stwierdzają
redaktorzy, mamy tu do czynienia raczej z „komentarzem” niż „kontynuacją” (s. 9)3.
Pozycję tę można więc częściowo traktować jako autonomiczny zbiór tekstów z zakresu
metodologii badań pamięci zbiorowej skupionych na relacjach transgranicznych i transdyscyplinarnych. Czwarty tom projektu dostarcza w tym zakresie porządnego materiału.
Nieco nienaturalną okolicznością jest to, że czwarty tom ukazał się jako drugi w kolejności chronologicznej4, co uniemożliwia jego ocenę w perspektywie całości. Poważnym
mankamentem jest tu przeciągający się proces wydawniczy całej serii, który przekroczył
już jakiś czas temu zaplanowane terminy5. Może to być — po pierwsze — irytujące
dla oczekujących jej odbiorców, a po drugie — i ważniejsze — może mieć wpływ na
malejącą aktualność zawartych w kolejnych tomach treści, gdy odnieść je do wciąż dość
dynamicznie rozwijającego się dyskursu. Mimo że zawarte w czwartym tomie reflek1 Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 4, Refleksje metodologiczne, red. R. Traba, H.H. Hahn,
współpraca M. Górny, K. Kończal, Warszawa 2013.
2 Więcej na temat całego projektu na stronie: http://www.cbh.pan.pl [dostęp 1.01.2014].
3 Numery stron w nawiasach odwołują się za każdym razem do recenzowanego tomu.
4 Pierwszym wydanym był tom trzeci: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 3, Paralele, red.
R. Traba, H.H. Hahn, M. Górny, K. Kończal, Warszawa 2012.
5 Zob. http://www.cbh.pan.pl [dostęp 1.01.2014].
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sje metodologiczne mogą mieć znaczenie uniwersalne, na podstawie tych fragmentów,
w których omawiana jest istniejąca literatura lub wysuwane postulaty wobec przyszłych
badań, z niektórych artykułów można wywnioskować, że zostały napisane wcześniej, niż
wskazuje data publikacji tomu.
„Komentarzowy” charakter czwartego tomu sprawia, że już on sam jest rodzajem recenzji projektu, przy czym w praktyce odnosi się to przede wszystkim do jego założeń,
a stosunkowo mniej do efektów. Również w założeniu redaktorów ostatni tom miał wskazać na usytuowanie programu „Polsko-niemieckich miejsc pamięci” wśród podobnych
mu europejskich inicjatyw, a także pełniej przedstawić założenia i miejsca nieobecne projektu6.
Treści omawianej publikacji w dwójnasób odnoszą się do bilateralnego badania miejsc
pamięci. Po pierwsze, zostały tu zgromadzone te ogólne ustalenia z zakresu badania pamięci zbiorowej i międzynarodowych relacji, które są stosunkowo znane i afirmowane.
Włączenie do omawianego tomu potwierdza ich znaczenie dla metodologii badania bilateralnej historii polsko-niemieckich miejsc pamięci. Druga grupa tekstów bardziej twórczo odnosi się do przewodniego tematu tomu i przedstawia względnie nowe propozycje
metodologiczne, które mogą okazać się przydatne w wypełnieniu treścią zarysowanego
wcześniej pola badawczego.
W przypadku kilku tekstów można odnieść wrażenie, że ich autorzy wkraczają mocno
w sferę własnych zainteresowań, tracąc z pola widzenia temat całego tomu7. Jednocześnie
zakres problematyczny, stopień skomplikowania tematu oraz ambicje naukowe projektu
nie ułatwiały zapewne ścisłego trzymania się zaplanowanych w fazie początkowej ram.
Czwarty tom projektu „Polsko-niemieckie miejsca pamięci” nie grzeszy w tym zakresie
bardziej niż inne, podobne mu skalą, publikacje. Jego niekonsekwencje w żadnym razie
nie rozsadzają całości tomu, który dostarcza wartościowych wglądów w przedmiot studiów wspomnianego projektu. Warto przy okazji zauważyć, że autorami artykułów omawianej publikacji stali się tak autorytatywni dla badań nad pamięcią uczeni, jak Étienne
François, Moritz Csáky czy Harald Welzer, choć także pozostałym nie sposób odmówić
zasług i kompetencji.
Z uwagi na zbiorową formę omawianej publikacji nie znajdziemy w niej jednolitej
ścieżki wywodu. Prezentuje ona za to dość klarownie wyznaczony porządek rzeczy, który zdradza istnienie ustalonego i uzasadnianego planu. Pierwsza z trzech części tomu,
zatytułowana Polsko-niemieckie miejsca pamięci w międzynarodowym i interdyscyplinarnym kontekście, zawiera teksty dotyczące transnarodowych powiązań pamięci (w tym
dwa teksty o europejskich miejscach pamięci), kładąc silny nacisk na otwarcie koncepcji
miejsc pamięci na ich relacyjne pojmowanie.
Drugą część, zatytułowaną Metodologiczne spory wokół badań nad pamięcią zbiorową, otwiera tekst Kornelii Kończal analizujący dotychczas powstałe w Europie publikacje
na temat narodowych miejsc pamięci (przy czym koncepcje narodu i miejsc pamięci były na
potrzeby każdego przypadku reinterpretowane). Po tym następują teksty podejmujące re6 Reader dla Autorek i Autorów artykułów nt. polsko-niemieckich miejsc pamięci (2009), http://
www.cbh.pan.pl [dostęp 1.01.2014], s. 6.
7 Taki zarzut postawiłbym tekstom Petera Steinbacha, Jerzego Jedlickiego i Andreasa Lawaty’ego.
Nie dyskredytuje to jednak całości ich rozważań.

Prace Kulturoznawcze 16, 2014
© for this edition by CNS

PK 16.indb 204

2014-10-21 15:28:00

Recenzje

205

fleksję nad współczesnym rozumieniem i badaniem miejsc pamięci, m.in. z perspektywy
kategorii stereotypu, mitu, przekazu kulturowego i zapomnienia. Ta część tomu zawiera
najwięcej propozycji mogących stanowić alternatywę do założeń sformułowanych w projektowaniu serii „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”.
Trzecia część omawianego tomu — Pamięć a nauka — tworzy rodzaj kompendium
przedstawiającego powiązania badań nad pamięcią z różnymi dziedzinami nauki, tj. historiografią, archeologią, etnologią, socjologią, literaturoznawstwem, historią sztuki, muzykologią, politologią, dydaktyką historii, a także — co może być zaskakujące, choć w praktyce okazuje się nie bezzasadne — naukami o rasie. Dialektyczny wymiar tych omówień
polega na tym, że zasadniczo nie ograniczają się do tego, jak dana dziedzina podejmowała
temat zbiorowej pamięci oraz jak pamięć zbiorowa łączy się z przedmiotem ich badań,
lecz także pokazują, w jaki sposób pamięć zbiorowa i wynikające z niej praktyczne potrzeby wpływały nieraz na powstanie i kształtowanie się poszczególnych dyscyplin nauki
lub ich dyskursów oraz jak one same przekształcały w następstwie pamięć zbiorową.
Dzięki temu, że — zgodnie z myślą przewodnią projektu — również na tom Refleksje metodologiczne złożyły się teksty autorów o różnym pochodzeniu akademickim
i narodowym (nie tylko polskim i niemieckim), zawiera on zróżnicowane wypowiedzi,
które w interesujący sposób z sobą korespondują. Treściowa różnorodność refleksji nad
tą samą dziedziną rzeczywistości pokazuje zarazem, jak bardzo potrzebna była taka
publikacja jak omawiana. Powstała bowiem możliwość komparatystycznego wglądu
w metodologię studiów nad pamięcią. Wydanie tomu Refleksje metodologiczne wzmacnia również bilateralne i transnarodowe stosunki między europejskimi badaczami pamięci. Z perspektywy polskiej nauki niektóre ustalenia przetłumaczonych tu tekstów
zagranicznych autorów okazują się dość niekonwencjonalne, a przez to niezmiernie interesujące i potencjalnie użyteczne.
Za ogromnie wartościowy należy uznać tekst Csáky’ego na temat hybrydyczności
i dynamiki przestrzeni kulturowej oraz tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej, który pozwala poszerzyć recepcję nietuzinkowego dorobku tego badacza w Polsce. Niezwykle bogaty w treści metodologiczne jest też artykuł Michaela G. Müllera, który wskazał na
rozwój w badaniach historycznych relacji, jaki nastąpił od Beziehungsgeschichte Klausa
Zernacka, przez koncepcję transferu kulturowego Michela Espagne’a i Michaela Wernera, do histoire croisée sformułowanej przez Michaela Wernera i Bénédicte Zimmermann
(s. 20–24)8. Przedstawiając tę linię rozwoju, Müller dowodzi, że „przestrzenie powiązań
powstałe wskutek migracji, komunikacji lub transferu tworzą się nie tylko na granicy
dwu narodów, ale również między poszczególnymi segmentami społeczeństwa w obrębie
narodu lub też pomiędzy kilkoma narodami” (s. 23, przeł. J. Górny). Zmiana metodologiczna polega więc przede wszystkim na coraz szerszym uznawaniu hybrydyczności
struktur i relacyjności zjawisk dziejących się zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy wieloma
państwami oraz kulturami. Właściwie cały omawiany tu tom zwraca się w stronę podobnych wniosków, przy czym odnoszą się one nie tylko do badania historii „pierwszego”
stopnia, lecz także pamięci zbiorowej.

8

Ze swojej strony Müller poddaje pod rozwagę termin „płynna historia” — Verflüssigungsgeschichte (s. 28).
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Wiele do myślenia daje artykuł Martina Austa, który dekonstruuje stereotyp Polaków jako ogarniętych obsesją pamiętania. Ten obraz utrzymuje się także w polskiej
literaturze, a dodatkowo został ugruntowany przez politykę historyczną tzw. IV Rzeczpospolitej9. Często krytykuje się polską pamięć en masse za koncentrację na narodzie,
megalomanię, wieczne powracanie do czasu narodowej wielkości sprzed kilku wieków,
stałe podziały na dobrych/złych, przyjaciół/wrogów oraz zafiksowanie wyobrażonej
roli Polaków w historii jako walecznych obrońców słusznej sprawy lub niewinnych
ofiar. Aust wskazuje, że nawet jeśli taka diagnoza polskiej pamięci zbiorowej ma nieco
wspólnego z rzeczywistością, to niesłuszne jest wykorzystywanie jej w celu dowodzenia (a nawet piętnowania) polskiej specyficznej świadomości historycznej, co czasami
czyni się także w ramach orientalizującej narracji o Europie Środkowo-Wschodniej10.
Aust wskazuje, że polska pamięć zbiorowa jest dalece bardziej zróżnicowana niż powyższy stereotyp, a z perspektywy komparatystycznej można ją sensownie zestawić
z pamięcią zbiorową w państwach o podobnych doświadczeniach historycznych, takich
jak Hiszpania11, Irlandia, a być może także Korea Południowa. Artykuł ten jest w sumie
bardzo udanym ćwiczeniem z histoire croisée.
Uznanie relacyjnej natury zjawisk, o której była mowa powyżej, odnawia (nawet jeśli
już zbanalizowaną, to wciąż trudną do realizacji12) potrzebę ich interdyscyplinarnego badania. Wydaje się, że wynika z tego zawarty w ostatniej części tomu, a uzupełniający dominującą w całym projekcie perspektywę historyczną, przegląd możliwości analizowania
bilateralnych stosunków polsko-niemieckiej pamięci lub pamięci bilateralnych stosunków
polsko-niemieckich przez pryzmat różnych dyscyplin naukowych13.
W związku z potrzebą interdyscyplinarności pojawiają się w omawianym tomie także kolejne propozycje łączenia studiów nad pamięcią z różnorodnymi metodami z kręgu
humanistyki. Poza wspomnianą histoire croisée Wernera i Zimmermanna, są wśród nich
teoria Lebensweltu Alfreda Schütza (s. 103), socjologia Pierre’a Bourdieu (s. 102), teorie
systemu Niklasa Luhmanna i Elleny Esposito (s. 136), wpisanie pamięci w funkcjonalną
koncepcję kultury wraz z podkreśleniem jej dynamiki, hybrydyczności i renegocjowalności (nawiązując m.in. do Clifforda Geertza) (s. 35), a nawet wywiedziona z myśli Karola
Marksa propozycja określenia komunikacji, w której praktykuje się pamięć jako przedmiot wymiany ekonomicznej (s. 40).
9

Zob. L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008; B. Korzeniewski, Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty
funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku, Poznań 2010; R. Traba,
Spór o historię, [w:] idem, Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI
wieku, Poznań 2009.
10 Zob. także C. Smochowska-Gonzalez, Czy jesteśmy postkolonialni? O pewnym wrogim
przejęciu, [w:] PL: tożsamość wyobrażona, red. J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2013.
11 Aust powołuje się tu na Claudię Kraft (s. 52), ale można nawiązać także do Joachima Lelewela, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku, Warszawa 2006.
12 Zob. M. Saryusz-Wolska, Zapomnieć się w pamięci. Pytania o badanie pamięci kulturowej,
„Kultura Współczesna” 2010, nr 1, s. 77–78.
13 Za całkiem odkrywcze uznaję w tym zakresie zaproszenia do rozpatrywania roli pamięci
w powiązaniu z przedmiotem zainteresowania archeologii, historii sztuki, konserwacji zabytków,
muzykologii i nauk o rasie.
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Po raz kolejny wskazano również na rozszerzoną listę prekursorów badań pamięci
(ściślej — sprzed popularności koncepcji miejsc pamięci Pierre’a Nory), takich jak Johann
Gustav Droysen, Wilhelm Dilthey, Friedrich Nietzsche, Kazimierz Kelles-Krauz, Ludwik
Krzywicki, Aby Warburg, Maurice Halbwachs, Stefan Czarnowski, Ludwik Fleck, Nina
Assorodobraj-Kula, Jacques Le Goff, Jerzy i Barbara Szaccy, Krzysztof Pomian oraz Marcin Kula. Odwołanie do prac tych autorów wciąż jest w stanie generować wartościowe
inspiracje dla badania pamięci. Powyższa lista wskazuje też, z jak różnorodnych zainteresowań badawczych rodziły się refleksje nad pamięcią zbiorową.
W związku z transnarodowym badaniem miejsc pamięci zwrócono także uwagę na
podejmowane ponad granicami państw działania z zakresu polityki historycznej. Ciekawą propozycją jest w tym zakresie koncepcja „kodeksu zachowań w polityce pamięci”
Hansa Henninga Hahna. Niemiecki historyk stwierdza, że z uwagi na rosnącą liczbę powiązań i potrzebę dialogu, tak samo jak w prawie międzynarodowym, przydatne byłoby
powołanie do życia regulacji ograniczających asymetrię stosunków także w działaniach
z zakresu polityki pamięci. Hahn dostarcza tylko kilku ogólnikowych zaleceń, na jakich
taki kodeks mógłby się opierać (w tym orientacja na dialog, ochrona autonomii i równouprawnienie wspólnot pamięci) (s. 159–160). Ich ogólnym celem byłoby przejście od
przypominającej nieraz pole bitwy polityki pamięci do „dyplomacji pamięci” (s. 160).
Propozycja ta wpisuje się w promocję bilateralnego dialogu, a także w oryginalny sposób zwraca uwagę na możliwości formalizacji efektów badań pamięci zbiorowej.
W tomie Refleksje metodologiczne kilkakrotnie odnajdujemy konstatację (najsilniej
zarysowaną przez François), że współczesny paradygmat miejsc pamięci zaczął wyczerpywać swój potencjał (s. 12, 72). Nie oznacza to wszakże kryzysu całej dziedziny badań, lecz odnosi się do takiego modelu ich uprawiania, który Nora sformułował
jeszcze w latach 80. XX wieku, a który można określić jako ratowanie od zapomnienia
pamięci o historycznych „miejscach” istotnych z punktu widzenia tożsamości wspólnoty narodowej (s. 79). Tom Refleksje metodologiczne wnosi cenny wkład w rozszerzenie
tej perspektywy. Dzięki temu przyczynia się też do ustabilizowania statusu badań nad
pamięcią jako dziedziny mającej stałe miejsce w nauce14.
Ze względu na charakter projektu „Polsko-niemieckich miejsc pamięci” duży nacisk
został położony na odejście od najczęściej praktykowanej perspektywy narodowej — przy
czym założona perspektywa bilateralna (prezentowana zresztą nie tylko na przykładzie
polsko-niemieckim) w czwartym tomie przechodzi często i intencjonalnie w transnarodową, przyjmując skalę większego regionu (zwłaszcza Europa Środkowo-Wschodnia
Csáky’ego), Europy15 (François, Duchhardt), a epizodycznie nawet przestrzeni globalnej
(Müller, Kocka).
14

Status ten pozostaje jednak nieco nieokreślony, ponieważ wciąż trudno mówić o wspólnej
dyscyplinie badawczej, a różnice między podejściami do badań pamięci są nadal całkiem wyraźne.
Zob. K. Kończal, Pamięć w historiografii. Kilka uwag o tym, dlaczego historycy uprawiają memory studies i co z tego wynika, [w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011; M. Saryusz-Wolska, op. cit.,
s. 8; S. Bednarek, Mnemotopika polska, [w:] Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red.
J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2012.
15 W tym czasie ukazał się już zapowiadany tu przez Durchhardta trzytomowy projekt na temat
europejskich miejsc pamięci. Zob. P. den Boer et al., Europäische Erinnerungsorte, München 2012,
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Spośród opisanych przez Kończal quasi-encyklopedii narodowych miejsc pamięci,
jakie powstały w Europie w ciągu ostatnich trzydziestu lat, polsko-niemiecki projekt nie
bez powodów czerpie najwięcej z niemieckiej publikacji Deutsche Erinnerungsorte oraz
luksemburskiej Lieux de mémoire au Luxembourg. W porównaniu z innymi projektami
właśnie te dwa zostały przez badaczkę wskazane jako najbardziej otwarte: na historyczne
relacje z sąsiadami, na udział autorów z zewnątrz, na krytyczne spojrzenia w przeszłość,
a w związku z tym zakładające dekonstrukcję — a nie tylko rekonstrukcję — miejsc pamięci (s. 86–90, 92–93).
Jak wiadomo, inicjatorzy projektu oparli się na zreinterpretowanej koncepcji Nory,
wspólnym mianownikiem podejmowanych badań czyniąc historię drugiego stopnia (czyli
dynamikę wyobrażeń o przeszłości odróżnioną od historii pierwszego stopnia, dociekającej rzeczywistego przebiegu przeszłych zdarzeń), a centralnym pojęciem — miejsce
pamięci16. To drugie zostało zreinterpretowane w celu nadania mu większej otwartości
na dostrzeganie powiązań bilateralnych i za François oraz Hagenem Schulzem zdefiniowane jako „długotrwałe, utrzymujące się przez pokolenia punkty krystalizacyjne zbiorowej pamięci i tożsamości, które stanowiąc część społecznych, kulturowych i politycznych
zwyczajów, zmieniają się w zależności od tego, jak zmienia się ich postrzeganie, przyswajanie, używanie i transponowanie” (s. 16, przeł. K. Kończal). Dodatkowo inicjatorzy
polsko-niemieckiego projektu oddzielili kategorię „miejsce pamięci” od innych terminów
używanych w humanistyce w podobnych kontekstach, takich jak mit, stereotyp, legenda,
„pojęcia kluczowe” (key words lub Grundbegriffe), a także położyli nacisk na odróżnianie
miejsc pamięci od nośników pamięci17.
Pojęciowe wyodrębnienie miejsc pamięci od pokrewnych terminów obowiązywało
w szczególności w części empirycznej projektu. Świadomość jego niejednoznaczności
została jednak dopuszczona do głosu w „komentarzu”, jakim jest czwarty tom serii. Publikujący w nim autorzy niejednokrotnie posługują się alternatywnymi pojęciami18. Omawiający okoliczności odrzucenia z ram projektu stereotypu długiego trwania polnische
Wirtschaft19, Hubert Orłowski w bardzo krytyczny sposób odniósł się do wprowadzonych
w projekcie założeń terminologicznych. Poznański badacz uznaje sformułowany przez
inicjatorów projektu status ontologiczny miejsc pamięci za niejasny i wyraża wątpliwości
co do koncepcyjnego odróżnienia miejsc pamięci od stereotypu (s. 105). Oparcie projektu
na koncepcji Nory określa jako „szkolny przykład instytucjonalno-zespołowego stanot. 3. Zob. też A. Assmann, Ku europejskiej kulturze pamięci, przeł. K. Kończal, „Kultura Współczesna” 2010, nr 1; M. Hroch, Między tożsamością narodową a europejską. Głos sceptyka, „Kultura
i Społeczeństwo” 2011, nr 4.
16 Reader…
17 Ibidem, s. 23.
18 Autorzy tekstów nie ustrzegli się przy tym nieścisłości terminologicznych. Nawet w obrębie pojedynczych tekstów pojawiają się pozostające wciąż niedookreślone, stosowane wymiennie
pojęcia, np. polityka historyczna — polityka pamięci, pamięć o określonym zdarzeniu — legenda
lub mit.
19 H. Orłowski, Die Lesbarkeit von Stereotypen. Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik, Wrocław 2005; idem, Z modernizacją
w tle. Wokół rodowodu nowoczesnych niemieckich wyobrażeń o Polsce i Polakach, Poznań 2002;
idem, Polnische Wirtschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, Olsztyn 1998.
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wienia faktu naukowego w rozumieniu Ludwika Flecka” (s. 102), a koncepcję miejsc
pamięci nazywa „hegemonialnym metanarratywem” (s. 102). Przywołując własną korespondencję z redaktorami serii, Orłowski uznaje przyjęte przez nich rozgraniczenia pojęć
za niejasne (np. jeśli chodzi o różnicę między „cementującym” tożsamość miejscem pamięci a „stabilizującym” ją stereotypem) i niedowodzące ostatecznie rozdzielności miejsc
pamięci i stereotypów („imaginacyjny” charakter, który wychodzi od zjawiska historycznego w przypadku miejsca pamięci albo „ziarnka prawdy” w stereotypie) lub sztucznie
tworzące taką rozdzielność (m.in. w odniesieniu do stwierdzenia wieloznaczności miejsca pamięci a jednowarstwowości stereotypu) (s. 106). Orłowski wskazuje ponadto, że
omawianą przez niego „megaformułę” polnische Wirtschaft niełatwo zamknąć w jednym
pojęciu (s. 108).
Podobne kłopoty pojawiają się przy okazji oddzielania kategorii miejsc pamięci i mitu.
Omawiająca (skądinąd bardzo kompetentnie) mity polityczne Heidi Hein-Kircher opisała
różnice między tymi dwoma pojęciami (s. 126), jednak także ona czyni to — moim zdaniem — nieprzekonująco. Nawet jeśli mity są bardziej zdecydowane w przekształcaniu
historii na użytek polityczny20, to trudno twierdzić, że miejsca pamięci są zniuansowanymi obrazami przeszłości. Kontrowersyjnie brzmi stwierdzenie, że mity krystalizują się
tylko przez odgórne działania (co wtedy z mitem polskich Kresów21, który w okresie
PRL rozwijał się w opozycji do władzy?). Ponadto nie sądzę, aby mit był jedyną formą
zdolną do opracowywania znaczenia czasów założycielskich (w kontekście aktualnych
poszukiwań europejskiej pamięci zbiorowej — początki procesu integracji europejskiej
to chyba co najwyżej miejsce pamięci)22. Generalnie, granice stawiane przez badaczkę
są dosyć nieszczelne i w zarysowane przez nią ramy definicyjne można z powodzeniem
wpisać różne pojęcia.
Teoretyczne podziały odnoszą się zawsze do typów idealnych, podczas gdy praktyka
pamięci nie daje się łatwo zakwalifikować. Wskazane tu pojęcia mitu i stereotypu nie są
tożsame z miejscem pamięci, ale w niektórych przypadkach mogą się z nim znaczeniowo
pokrywać i zupełnie często są w praktyce używane wymiennie. Wszystkie one mają niezbywalną obecność w polu badań nad pamięcią (s. 104). Wszystkie trzy odnoszą się do
przeszłości i przedstawiają jej zestetyzowany, względnie jednoznaczny obraz, zapewniając o jego prawdziwości. Odpowiadają na potrzeby określonej wspólnoty, spełniając różne
funkcje społeczne, a mogą także zostać łatwo zinstrumentalizowane politycznie. Konstruują grupy, stabilizują ich tożsamość i oddzielają je od obcych. Łącząc się z szerszymi
sieciami znaczeń, wchodzą w skład światopoglądu, którym nosiciele określonej pamięci
posługują się w potocznym poznawaniu i tworzeniu postaw zarówno wobec przeszłości,
jak i teraźniejszości i przyszłości. W praktyce określenie danej figury pamięci najczęściej
zależy od subiektywnej diagnozy badacza.
20 Pozostałbym przy właśnie takiej, ogólnie zarysowanej różnicy — mit byłby według niej zintensyfikowaną w stosunku do miejsca pamięci formą tworzenia wyobrażeń o przeszłości w zakresie
jej upraszczania, instrumentalizacji i nadawania tożsamościotwórczej wartości.
21 I. Topp, Mit i pamięć. O lokalnych mitologiach na Dolnym Śląsku, [w:] Współczesna
obecność mitu, red. I. Błocian, E. Kwiatkowska, Toruń 2012.
22 Inną próbę opisu relacji mitu i pamięci zbiorowej podjęła Barbara Szacka (Czas przeszły
— pamięć — mit, Warszawa 2006, s. 94), która jako ich różnicę wskazała sakralizację i trwałe oddzielenie rzeczywistości mitu od teraźniejszości, co w domenie pamięci zachodzi tylko częściowo.
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Pozostaje więc rozszerzyć stwierdzenie Orłowskiego, konstatując, że nie tylko stereotyp długiego trwania polnische Wirtschaft, lecz także ogólnie — fenomeny pamięci „niejedno ma[ją] imię” (s. 112). W literaturze nieraz już mówiono o niemożności dojścia do
zgody terminologicznej w badaniach nad pamięcią23. Nawet autorzy, którzy starali się wypracować w tym zakresie pewien porządek, nie zawsze byli w stanie konsekwentnie go
stosować. Szacka z czasem odżegnała się wręcz od dokonanych wcześniej prób systematyzacji24. Zresztą redaktorzy omawianego projektu zawarli w jego zasadach definicyjnych
problematyzujące zastrzeżenie, wskazujące na podobny wniosek: „dążenie do precyzji różni się w poszczególnych dyscyplinach naukowych i przez to próba definicji musi odnosić
się do właściwych danej dziedzinie zainteresowań poznawczych i form wyrazu” (s. 23).
Mimo wielu różnic terminologicznych właściwie wszyscy badacze pamięci są zgodni co do wagi pamięci zbiorowej dla tożsamości — Kończal stwierdza, że właśnie tutaj mamy do czynienia z „najmniejszym wspólnym mianownikiem różnych koncepcji”
(s. 97). Związek ten nie jest jednak statyczny. Müller zauważył, że współcześnie „»tożsamość« oznacza coraz bardziej zindywidualizowany bricolage identyfikacji, dla których
utrwalone canones pamięci mają coraz mniejsze znaczenie” (s. 27). Welzer i Gudehus podobnie stwierdzają, że zwłaszcza w zachodnich społeczeństwach imigranckich narodowe
tożsamości nie są już ani oczywiste, ani atrakcyjne, a z drugiej strony próby kształtowania
europejskiej pamięci są wysoce normatywne (s. 114). Rzeczywiście zmiany związku pamięci i identyfikacji są dość kompleksowe. Pośrednio ujawnia się to także w omawianym
tomie — w szczególności w odniesieniu do kategorii narodu.
Podczas lektury można dostrzec, że wielu autorów wciąż wraca do egzemplifikacji czerpanych z dziewiętnastowiecznych procesów narodowotwórczych oraz czasów,
w których nacjonalizmy odgrywały w Europie główne role. Wydaje się symptomatyczne,
że w przyjętej w projekcie metodzie historycznego badania miejsc pamięci, przynajmniej
w czwartym tomie odwołania do czasów późniejszych oraz wcześniejszych niż zarysowany powyżej horyzont czasowy są dużo rzadsze, a gdy pojawiają się, to nieraz są
uznawane za wyzwanie dla badań nad pamięcią.
Nawet jeśli wraz z rozszerzającą się świadomością konstrukcyjnej natury („wyobrażonego”) narodu i („wynalezionej”) tradycji oraz intensyfikacją procesów globalizacji
i glokalizacji identyfikacja narodowa traci nieco na znaczeniu, to sfunkcjonalizowana,
sformułowana w kanon, a także zinstytucjonalizowana właśnie w okresie tworzenia narodów pamięć wciąż zdaje się dysponować szczególną trwałością i siłą — zapewne poprzez tworzenie o tyle upraszczających, o ile estetycznych, koherentnych i zawierających
jasne oceny opowieści, a także przez swój emocjonalnie angażujący charakter. Dzięki tej
wyrazistości dość często narzuca się ona badaczom pamięci jako oczywisty punkt odniesienia i temat analiz, a to w pewnym stopniu rekonstruuje połączenie pamięć-naród.
Częstotliwość pojawiania się narodowych miejsc pamięci w refleksjach nad uprawianiem
bilateralnych lub transnarodowych studiów nad pamięcią (stawiających sobie przecież za
cel tworzenie alternatywy dla badań pamięci skoncentrowanej na narodzie lub państwie)
może świadczyć o tym, że pamięć, która otwiera się na niuansowanie najbardziej popular23

S. Bednarek, op. cit., s. 35–36.
B. Szacka, op. cit.; eadem, Historia, pamięć zbiorowa i pamięć kulturowa Paula Connertona,
[w:] Pamięć jako kategoria…, s. 14.
24
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nych wyobrażeń przeszłości, stara się obejmować niewyznaczone politycznymi demarkacjami granice oraz należy do zróżnicowanych pod wieloma względami zbiorowości, jawi
się jako trudno uchwytna dla badaczy, ale też mało atrakcyjna lub mało funkcjonalna dla
jej nosicieli, przez co jej żywotność nie może się równać z narodową.
W odniesieniu do mitów politycznych Hein-Kircher zauważyła, że współczesne,
transnarodowe adaptacje (badaczka wskazuje na casus Joanny d’Arc i Robin Hooda)
często „zmiękczają” pierwotnie wojowniczy charakter mitu i przesuwają jego znaczenie w stronę bardziej uniwersalnych treści (s. 132). Jeśli za Maciejem Górnym uznać,
że główną funkcją pamięci było do niedawna przekonywanie, „że w naszym kraju byliśmy pierwsi, że nasze osiągnięcia kulturalne i polityczne przewyższają sukcesy sąsiadów,
krótko mówiąc, że nasze zbiorowe istnienie ma sens w planie uniwersalnym” (s. 197), to
pamięć bilateralna lub transnarodowa raczej odsuwa się od takich zadań, a przynajmniej
inaczej definiuje „my”. Odchodzeniu pamięci od ram narodowych towarzyszy najwyraźniej zmiana jakościowa, odznaczająca się bardziej koncyliacyjnym i refleksyjnym stosunkiem do przeszłości. Musi to brzmieć paradoksalnie, ponieważ w takim przypadku pamięć
traciłaby swoje cechy dystynktywne na rzecz tych utożsamianych z naukową historią.
Potwierdzałoby to zarazem znaną konstatację Nory o zanikaniu autentycznej pamięci.
Być może z tego samego powodu badacze i obrońcy pamięci tak często zwracają się ku
pamięci narodowej. Przedstawiona tu kwestia wywołuje dosłowne postawienie pytania,
na ile postnarodowa pamięć zbiorowa może być właściwie tożsamościotwórcza.
W podsumowaniu należy potwierdzić, że omówiony tu czwarty tom jest bardzo ważnym
elementem projektu „Polsko-niemieckich miejsc pamięci”. Wpisuje podjęte prace w szeroki kontekst teoretyczny i bardziej szczegółowo wyjaśnia ich podstawy. Stanowi też wyraz
samokrytycznego podejścia autorów do całości projektu, w którym wypracowane w toku
długotrwałych debat założenia teoretyczne ukazały zarówno swe możliwości, jak i ograniczenia. To cenne, że uwagi, komentarze i wskazanie miejsc nieobecnych w części empirycznej zostało włączone do serii wydawniczej na tych samych prawach, co właściwe analizy.
Mimo że omówiony tom nie przyniósł rozwiązania wszystkich problemów, z jakimi
borykają się badacze pamięci zbiorowej, czego zresztą nie obiecywano, stanowi on z całą
pewnością ważny głos w dyskusji. Jest szczególnie doniosły w ramach projektowanych
tu w nieraz zupełnie nowatorski sposób badań bilateralnych miejsc pamięci. Refleksje metodologiczne zawierają ponadto kompetentny przegląd aktualnych trendów naukowych,
które dają do myślenia na temat polsko-niemieckiej historii oraz studiów nad pamięcią
w ogóle.
Paweł Lewandowski

Brutus i Baloo idą na pogrzeb*
Pod koniec maja 1994 roku Bijou nieszczęśliwie spadła z drzewa. Poniosła śmierć na
miejscu. Nikt ze wspólnoty nie widział wypadku. Dopiero następnego ranka dwuletni
*

Ch. Boesch, Wild Cultures: A Comparison between Chimpanzee and Human Cultures, Cambridge 2012.
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