
315

Jerzy Jarzębski
Uniwersytet Jagielloński

Palimpsesty – miejsca pamięci w pisarstwie 
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Wśród polskich miast Gdańsk zajmuje miejsce szczególne. Nie tylko dlatego, że 
przez wiele lat większość jego mieszkańców stanowili Niemcy, nie tylko z uwa-
gi na to, że stanowił przez wieki jedyne polskie okno na świat, którym był port, 
budujący potęgę i pozycję fi nansową grodu na handlu wywożonymi z Polski zie-
miopłodami, nie tylko też dlatego, że traktat wersalski przyznał mu status wol-
nego miasta, a Niemcy hitlerowskie w tym miejscu zdecydowały rozpocząć dru-
gą wojnę światową. Gdańsk miejsce szczególne zajmuje, bo najpierw, po wojnie, 
musiał odbudować – w wielkiej mierze dzięki ludziom przyjezdnym – populację 
swych mieszkańców, a następnie gdańszczanie byli głównymi aktorami w drama-
cie powstania Solidarności i ostatecznie – obalenia komunizmu. To nie wszystko: 
Gdańsk miał to szczęście, że na jego terenie w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku powstało silne środowisko literackie, w którym główne role odgrywali pi-
sarze zafascynowani swoim miastem, jego historią i kulturą. Ci pisarze to Stefan 
Chwin i Paweł Huelle. Oczywiście, Chwin (w Esther) pisał też o Warszawie lat 
poprzedzających pierwszą wojnę światową, Huelle także opuszczał w swych utwo-
rach Gdańsk dla Galicji (choćby w powieści Mercedes Benz), ale dla każdego czy-
telnika staje się jasne, że najważniejsze jest dla nich stworzenie obrazu rodzinnego 
miasta.

Nie zajmuję się tutaj historią Gdańska. To zadanie spełnią lepiej historycy. Inte-
resuje mnie wizja Gdańska jako miejsca wielorako defi niowanej pamięci – takiej, 
jaka realizuje się w książkach obydwu pisarzy. Ta pamięć nie odsłania się łatwo, nie 
jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Wprost przeciwnie: dotarcie do niej wymaga 
wysiłku, czasem pokonania przeszkód natury, z jednej strony, materialnej, z dru-
giej – mentalnej i politycznej. Historia Gdańska jest – jak wiadomo – pod wieloma 
względami trudna, pełna konfl iktów i ideologicznych obciążeń. 
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Zacznijmy od źródeł pamięci. Rodzi się ona gdzieś, w dzieciństwie, karmi 
czasem jakimiś napomknieniami w dialogach ludzi starszych, pozostałościami 
materialnymi dawnej kultury i architektury. Kiedy w roku 1952, jako pięciolet-
ni brzdąc, spędzałem ze swoją matką wakacje w Orłowie – dziś dzielnicy Gdyni 
– zapamiętałem dobrze zmianę, jaka dokonywała się w otoczeniu, kiedy space-
rowaliśmy parkiem nadmorskim w kierunku Sopotu. Zbudowane w latach trzy-
dziestych, w Polsce, Orłowo było wtedy nowoczesnym kąpieliskiem w moderni-
stycznym stylu – z kolei należący do Wolnego Miasta Sopot był tradycjonalny, 
eklektyczny, ze starymi pensjonatami i architekturą parkową w zdecydowanie 
dziewiętnastowiecznym, niemieckim stylu. Te altanki, pergole i kioski znikły 
z czasem, nieremontowane, bo sadowiący się w tej okolicy Polacy nie traktowali 
ich jako elementów własnej kultury materialnej. W mojej pamięci pozostały jed-
nak – jako coś obcego, ale właśnie dlatego poruszającego emocje i wyobraźnię. Tak 
samo odbierałem, w pięć lat później, stare, częściowo opuszczone zabudowania 
dolnośląskiego uzdrowiska Lądka Zdroju, gdzie buszowaliśmy jako chłopcy. Na 
strychach można tam było jeszcze wyszperać niemieckie formularze i dokumenty 
sprzed wojny.

Ten typ doświadczeń zajmuje ważne miejsce w utworach Chwina i Huellego. 
Obaj chętnie wracają do przeżyć dzieciństwa, opisując – podobnie jak w moim 
przypadku, wyprawy do pełnej starych papierzysk piwnicy (Chwin) czy na ponie-
miecki cmentarz (Huelle). To jest ta najbardziej osobista warstwa pamięci, w któ-
rej dochodzi do stworzenia szczególnego aliażu wspomnień, decydującego o toż-
samości człowieka. Dla gdańszczan owa warstwa ma w sobie elementy ukryte, nie 
do końca jawne i nie w pełni – dla dziecka – zrozumiałe, ponieważ niemiecka 
przeszłość miasta jest po wojnie czymś ocenzurowanym, „źle obecnym” w dyskur-
sie ofi cjalnym, choć niemieckość dominuje w sferze przedmiotów codziennego 
użytku, które otaczają chłopców. Jest więc owa manifestująca się w świecie rzeczy 
niemieckość jednocześnie „swoja” i „obca”, przy czym jej „swojskość” nie wyma-
ga zbytnich uzasadnień: ostatecznie wszystkie rzeczy (domy, kościoły, ulice itd.) 
były od zawsze elementami otoczenia, w którym wychowywali się bohaterowie 
książek obydwu, urodzonych po wojnie (Chwin – 1949, Huelle – 1957), pisarzy. 
Ich „obcość” wymagała odkrycia, była faktem niepoprawnym politycznie, więc 
pomijanym w ofi cjalnej narracji na temat miejsca urodzenia, a jednocześnie nie-
jako łatwym do ukrycia, bo w otoczeniu brakowało dawnych właścicieli wszyst-
kiego, co niemieckie. Dlatego zarówno u Chwina, jak i u Huellego tak wielką rolę 
odgrywa spotkanie przez młodych bohaterów jakiegoś Niemca, który zechciałby 
wziąć osobistą odpowiedzialność za tę obcą część świata, w którym toczy się akcja 
powieści. Czy będzie to tytułowy Hanemann u Chwina, czy Gute Luiza lub pan 
Polaske u Huellego.

Dopiero drugą po materialnej warstwą pamięci będzie dla bohaterów pamięć 
historyczna. Właśnie dlatego, że – jak się rzekło – pojawiała się ona w wersji ocen-
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zurowanej i niepełnej. Ta warstwa historyczna będzie zresztą miała różne postacie: 
pojawi się w formie gazetowego artykułu lub przemówienia politycznego, w for-
mie czytanki z podręcznika, ale także jako wydobyta spod tapety w rodzinnym 
domu niemiecka gazeta sprzed wojny, w której Gdańsk objawi się na zdjęciach 
zmieniony, obwieszony fl agami z hackenkreutzem. Warstwa historyczna będzie 
więc zawsze naznaczona taką lub inną intencją propagandową. Tego zresztą do-
tyczy tytułowa Chwina „krótka historia pewnego żartu”. A zatem pisarze uczą się 
od najmłodszych lat, że fabuły historyczne opowiedziane im przez ofi cjalne źródła 
nie są do końca wiarygodne, że coś ukrywają lub wręcz w znaczący sposób prze-
inaczają fakty czy przemieszczają akcenty w ocenach tych faktów, co w rezultacie 
prowadzi do wypaczenia sensu zdarzeń. Historia Gdańska ma różne wersje, z któ-
rych każda jest skażona jednostronnością, służy bowiem jakimś interesom – naro-
dowym albo politycznym. Ta pamięć z natury rzeczy jest selektywna.

Czemu więc zawierzyć? Może konkretnym ludziom – świadkom epoki? Aby 
pokazać wojenne bombardowania Gdańska i ewakuację jego mieszkańców, Stefan 
Chwin włamuje się w świadomość swego tytułowego bohatera, Hanemanna, na 
nasze potrzeby dość rzetelnie rejestrującego w pamięci scenę z portu, w którym 
tłum uchodźców pośpiesznie wchodzi na statek. Ale ta pamięć jest w demonstra-
cyjny sposób niepełna i dziurawa, bo to, czego zarejestrować nie potrafi , czyli wy-
darzenia towarzyszące ostatniej podróży i śmierci narzeczonej Hanemanna, aku-
rat niezbędne mu jest jako gwarancja sensu świata i własnej egzystencji. Z kolei 
ten brak poczucia sensu powoduje u niego dziwaczny stan zawieszenia w próżni 
i ostatecznie powstrzymuje go przed wejściem na trap statku wiozącego uciekinie-
rów, co paradoksalnie ratuje mu życie. 

Sama tu dziwność: Chwin pokazuje jednostkową świadomość bohatera 
jako miejsce pamięci ułomnej, zapisującej jedynie fragmenty świata, przy czym 
brakujących miejsc nie da się już w żaden sposób uzupełnić, bo dzieje miasta 
w XX wieku zbyt są pokawałkowane i nieciągłe. A zatem jednostki niosą w pa-
mięci tylko to, co same w ciągu swego życia zobaczyły, i nie mogą marzyć o ja-
kiejś całościowej wizji rzeczywistości. Podobnie osiedlający się w Gdańsku pol-
scy migranci – czy to z Wileńszczyzny, czy z Warszawy – nie mogą liczyć na to, 
że miasto objawi się przed nimi jako jakaś uporządkowana struktura, obdarzona 
własną historią i sensem. Dopiero gdy sami przeżyją kawałek czasu w tych nowych 
miejskich dekoracjach, ludzie, topografi a, elementy materialnego otoczenia splotą 
im się w jakąś nową historię, pozwalającą oswoić Gdańsk i w nim zamieszkać. 
Ten Gdańsk oswojony nie zmieści w sobie przeżyć i obrazów, które przechowują 
w sobie ci, pamiętający miasto sprzed wojny: pozostanie i c h  Gdańskiem – niepo-
dobnym do innych subiektywnych wizji.

To się wydaje na pozór banalne – bo przecież każdy widzi świat inaczej, subiek-
tywnie. W przypadku Gdańska (tak zresztą, jak w przypadku Wrocławia, Szczecina 
czy Zielonej Góry) chodzi jednak o miasto, w którym wymianie uległa po wojnie 
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większa część ludności, a ci, którzy – jak Hanemann – zostali, nie mieli żadnego 
powodu, aby dzielić się z nowo przybyłymi swoją wizją rodzinnej miejscowości, 
zwłaszcza że ta nowa była pod pewnym względem obowiązująca. A zatem w mia-
stach, w których doszło do wymiany ludności na tak wielką skalę, jak w Gdańsku, 
funkcjonują zrazu dwie konkurencyjne wersje pamięci związanej z miejscem za-
mieszkania: głęboka u autochtonów oraz płytka u przybyszów i ich dzieci. Dopiero 
gdy dzieci podrastają, zaczynają się interesować przeszłością swego miasta sprzed 
kataklizmu. To wtedy odbywa się ponowne grzebanie na strychach i w piwnicach, 
wtedy przepytuje się świadków minionego czasu, szuka starych książek w bibliote-
kach i przedmiotów w antykwariatach.

Warstwa pamięci generowanej przez przedmioty ma nieco inny charakter niż 
ta, która powstaje we wczesnym dzieciństwie: tamta gromadziła rzeczy, nie różni-
cując zbytnio starych od nowych, w dojrzalszym wieku rzeczy zostają precyzyjniej 
ulokowane w historycznym czasie, pojawia się coś w rodzaju pasji kolekcjoner-
skiej, a rzeczy – niczym znaczki pocztowe – domagają się w miarę dokładnego 
usytuowania w kontekście dziejowych wypadków. Spójrzmy na scenerię i rekwi-
zytornię któregokolwiek z opowiadań Pawła Huellego. Ich akcja toczy się zwykle 
w przestrzeni nieofi cjalnej, peryferyjnej, repertuar przedmiotów zaangażowanych 
w akcję jest nieodświętny, stanowi raczej graciarnię, pełną rzeczy zdewastowa-
nych, wycofanych z obiegu lub dożywających swych dni. Taka graciarnia pełna jest 
obiektów przechowujących pamięć. W opowiadaniach Huellego, których fabuła 
rozgrywa się w latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku, poniemieckie rzeczy 
stanowią już tylko niewielką część ogólnego inwentarza – w Krótkiej historii pew-
nego żartu było inaczej, bo Chwin opisuje tam lata tużpowojenne – wielkie dni 
niemieckiej wersji kultury materialnej. W Srebrnym deszczu Huellego pewien Nie-
miec, syn przedwojennego kolekcjonera historycznych gdańskich monet, przyjeż-
dża do Gdańska w poszukiwaniu legendarnej kolekcji ojca, umieszczonej ponoć 
w skrytce, w szafce kredensowej. Szafk a ze skarbem zostaje odnaleziona w domu 
pewnego Kaszuba, ale Niemiec, po solidnie zakrapianym obiedzie, udaje się na 
przejażdżkę po jeziorze z dwoma – obecnym i poprzednim – posiadaczami szafk i, 
którzy pomogli mu dotrzeć do monet. W trakcie przejażdżki skarb zostaje podzie-
lony między znalazców, ale zaraz też wraz z pękniętym pontonem idzie na dno. 
W tej zabawnej historyjce nakładają się na siebie trzy wersje pamięci: niemiecka, 
kaszubska i kresowa (bo jeden z Polaków jest kaszubskim autochtonem, a dru-
gi pochodzi z rodziny wygnańców ze wschodu). Sama szafk a, najpierw własność 
niemieckiej rodziny Winterhausenów, po wojnie należała najpierw do pewnego 
Żyda, potem do poznaniaka, do Anusewicza z Kresów, w końcu do Kaszuba Ben-
ka, kryła zaś w sobie kolekcję monet, którą poznajemy tylko na paru przykładach. 
Wystarczą one jednak, aby się nam odsłoniła niezwykle skomplikowana historia 
miasta, które – niczym szafk a – wciąż przechodziło z rąk do rąk. Pamięć tej histo-
rii okazuje się zresztą żywa, ponieważ Benek z Anusewiczem potrafi ą się jeszcze 
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pobić o jakieś sporne sprawy kulturowego rodowodu, których źródła tkwią w śred-
niowieczu, choć żaden z nich, jako żywo, do intelektualistów i erudytów nie należy.

Na przykładzie tej opowieści widać doskonale, że pamięć w Gdańsku ma cha-
rakter palimpsestowy, nie istnieje w jednej, ofi cjalnej i ogólnie obowiązującej wer-
sji, ale w wielu odmianach (wersja pamięci Żyda i wersja poznaniaka też musiały-
by odbiegać od innych). Do różnych wersji pamięci wyżej wymienionych Huelle 
dorzuca jeszcze szczególną „pamięć literacką”, bo przecież Anusewicz ze swoją 
zagubioną kresową ukochaną, Niną, przywędrował tu ze znanego wiersza Czesła-
wa Miłosza1. A skąd wziął się nieszczęsny ponton? Z rosyjskiego demobilu, czyli 
z jeszcze innej historii o zakładaniu komunistycznego imperium.

Gdańsk jednak ma swoje wersje pamięci nie tylko związane z pochodzeniem 
postaci, lecz także z ich przynależnością pokoleniową. W Weiserze Dawidku Pawła 
Huellego tytułowy bohater posiada niezwykle bogatą wiedzę o wojnie, zbrodniach 
Hitlera i innych faktach z lat czterdziestych oraz pięćdziesiątych. Dalej już jego pa-
mięć nie sięga, chłopiec znika bowiem dwa lata po październiku 1956. Tę pamięć 
nieco rozbudowaną w przyszłość będą mieli jego szkolni koledzy, którzy opowie-
dzą nam historię Weisera w latach siedemdziesiątych. Wtedy będzie już wiado-
mo, że jeden z nich nie przeżył roku 1970 i poległ w masakrze robotników pod 
stocznią, o czym dowiadujemy się w sposób dość zawoalowany, bo ostatecznie 
w chwili publikacji pierwszego wydania powieści (w legalnie działającym Wydaw-
nictwie Morskim) cenzura nie pozwalała jeszcze pisarzom na zbyt wiele2. Czytając 
tę historię jeszcze dziesięć lat później, wiemy już, jakie wydarzenia przetoczyły 
się przez Gdańsk w roku 1981. I choć nie ma w tym niby nic nadzwyczajnego, 
że każda dekada wnosi w historię miasta nowe fakty, to przecież w Gdańsku owe 
fakty z jednej strony miały niezwykle istotne znaczenie dla całego kraju, z dru-
giej – władze komunistyczne, póki mogły, starały się je ukryć lub przynajmniej 
zminimalizować ich znaczenie albo zafałszować w szczegółach. Oto zatem kolejne 
zapisy palimpsestu: historia Gdańska w XX wieku zdaje się nawarstwieniem dra-
matycznych zdarzeń, których nie można następnie otwarcie i zgodnie z prawdą 
opowiedzieć. Można jedynie użyć mowy ezopowej, można dawać do zrozumie-
nia, sugerować, wreszcie po prostu – milczeć. Jeszcze jednymi bohaterami, którym 
(w Polsce) odmówiono prawa do opowiedzenia swojej historii, są niemieccy cywi-
le, a szczególnie kobiety. W wersji oryginalnej Blaszanego bębenka Güntera Gras-
sa znajdziemy opis morderstw, gwałtów i kradzieży, jakich na nich dokonywali 
wchodzący do miasta sowieccy żołnierze. W tłumaczeniu dopuszczonym w Polsce 
do ofi cjalnej sprzedaży przez wiele lat fragment ten nie istniał, uległ bowiem cen-
zorskiej ingerencji. W tworzeniu gdańskiej historii-palimpsestu twórczość Grassa, 

1 Zob. Cz. Miłosz, Pan Anusewicz [w:] tegoż, Kroniki, Kraków 1988, s. 59–60.
2 Weiser Dawidek po raz pierwszy ukazał się w Wydawnictwie Morskim, Gdańsk 1987.
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największego z niemieckich pisarzy gdańskich, jest dla Chwina oraz Huellego 
przedmiotem wielu odwołań i nieustannego dialogu.

Ale nie na tym kończą się literackie nawiązania: w roku 2004 ukazuje się po-
wieść Pawła Huellego Castorp, będąca swoistym uzupełnieniem Czarodziejskiej 
góry o wcześniejsze losy Hansa Castorpa, który – według powieści Manna – przed 
przybyciem do alpejskiego sanatorium studiował w Gdańsku na Politechnice. 
Huelle wchodzi tu w osobliwy dialog z niemieckim klasykiem: wie więcej od niego 
o historii XX wieku, więc pozwala bohaterowi i jego rozmówcom niejako (nie-
świadomie) zapowiadać dziejowe wypadki, choć w zasadzie może jedynie naśla-
dować dyskusje nad niemieckimi problemami, które zna z Czarodziejskiej góry. 
Jednocześnie jest jednak gdańszczaninem, więc pod pewnymi względami Man-
na przewyższa. Posłuchajmy takiego oto fragmentu powieści, który rozgrywa się 
w centrum Sopotu:

Dobrą godzinę spędził na molo. Potem wypił porter przy tym samym co wczoraj stoliku. 
Następnie udał się parkiem do Łazienek Północnych, które – choć zamknięte już o tej porze 
roku dla morskich kąpieli – odwiedzano na niedzielnych spacerach licznie i chętnie. Brze-
giem morza wrócił do kurhausu, gdzie na werandzie restauracji spożył obiad. [...] 

Jeszcze przez jakiś czas przechadzał się w pijalni mineralnych wód, skąd widział plac 
i nowe, jasne mury Zakładu Kąpieli Gorących, z których nie zdjęto jeszcze wszystkich rusz-
towań. Mimo że wszędzie było nie tak znów mało ludzi, melancholijny koniec sezonu obja-
wiał się na każdym kroku: w ospałych ruchach kelnerów, opadających liściach, zamkniętych 
kioskach, spłowiałych fl agach i hotelowych dorożkach, bezczynnie oczekujących na postoju3.

Ten fragment książki przedstawia budowle, które już w przeważającej liczbie 
nie istnieją; jedynie gdańszczanin-Huelle – inaczej niż pewnie byłoby z Mannem 
– potrafi  je umiejscowić i przedstawić w stanie pachnącej świeżym tynkiem i far-
bą nowości. Ten fragment pamięci niemieckiej został przezeń przejęty, ba, nawet 
ja rozpoznaję w nim jakieś ślady krajobrazu pamiętnego z moich dziecinnych 
spacerów siedem lat po zakończeniu wojny. To jeden z częstych motywów: pisa-
rze ukazują nam fragmenty miasta, z którymi czują się jakoś intymnie związani, 
a jednocześnie te same okolice są żywe w pamięci niemieckiej, pojawiają się zatem 
w literaturze niczym zdjęcie podwójnie naświetlone, opisane różnymi nazwami, 
wypełnione różnymi ludźmi i odmiennym ich otoczeniem. 

Opisane różnymi nazwami! Na końcu Hanemanna autor umieścił słowniczek 
pokazujący, jak zmieniło się nazewnictwo ulic, placów czy dzielnic miasta po 
wkroczeniu do Gdańska polskiej administracji. W tekście książki – póki w Gdań-
sku mieszkają jeszcze Niemcy – używa konsekwentnie nazw niemieckich. Kiedy 
Niemców zastępują Polacy, nazewnictwo zmienia z wolna na polskie. Z niemie-
cką nomenklaturą swoiste gry prowadzi też Huelle, każda zresztą zmiana nazwy 
może być u niego wstępem do odsłonięcia złoża pamięci. Najdalej poszedł w tym 

3 P. Huelle, Castorp, Gdańsk 2004, s. 100.
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kierunku w opowiadaniu Ulica Polanki, w którym tytułowa ulica oglądana jest 
z perspektywy różnych czasów i ludzi, począwszy od doby napoleońskiej (cesarz 
Francuzów odwiedził jeden z dworów przy Pelonker Weg), przez lata poprzedza-
jące drugą wojnę światową, kiedy w tym miejscu spotkali się dziadek pisarza, Ka-
rol, uciekający przed Anschlussem austriacki kapitan Gustaw von Moll i gospo-
darz – gdańszczanin z dziada pradziada, Ernest Teodor Hoff mann, aż po czasy 
współczesne, gdy najpierw w tym miejscu konspirowali przeciw komunistom au-
tor i jego koledzy, a w końcu – kiedy na towarzyskie spotkanie zaprosił Huellego 
mieszkający przy Polankach prezydent Wałęsa. Palimpsestowość i nieciągłość hi-
storii Gdańska w tym opowiadaniu objawia się chyba najsilniej. Ale ta nieciągłość 
zostaje w końcu rozbrojona przez krajobraz i turkot wozów – przez wieki taki sam 
– i wszystkie perspektywy nakładają się na siebie:

[...] wystarczyło zboczyć z głównego traktu nieco w górę, na wzgórza morenowe, a już obej-
mowała człowieka łagodna przestrzeń bukowego lasu, gdzie na prześwietlonych polankach, 
pośród wysokiej trawy, odbywały się rodzinne pikniki i randki zakochanych, a dalej, jak 
okiem sięgnąć, ciągnęły się doliny: szeroka Dicke Eche i wąska, prawie jak górski jar, Rein-
ketal, co prowadziła do Oliwy. Ciężkie, dwukonne wozy, skręciwszy pod mostem w lewo, 
jechały teraz nieco szerszym traktem, mijając ocienione lipami dwory: Schopenhauerów 
z ofi cyną zwróconą prosto do ulicy, najokazalszy Montbrillant z górnym i dolnym parkiem, 
cofnięte nieco ku wzgórzom Soermannów i Morgenrothów, a także tonące w kaskadach 
ogrodów wille, które co kilkanaście lat zmieniały właścicieli. Latem, gdy matka uchylała 
okno i czerwcowe słońce, złagodzone cieniem kasztanów, wpadało do pokoju, słyszałem 
turkot konnych wozów ciągnących do Oliwy i chociaż moja ulica nie nazywała się już Hu-
bertusburgerallee, tylko Chrzanowskiego, a Pelonker Weg niepostrzeżenie stały się Polan-
kami, podobnie jak Dicke Eche – Samborowem, konne wozy hurkotały zupełnie tak samo 
jak wówczas, kiedy moja ulica była jedynie częścią Pelonker Weg i kiedy mój pradziadek 
Tadeusz przechadzał się Wałami Hetmańskimi we Lwowie4.

Ten hurkot wozów, którego dziś już z pewnością na Polankach nie słychać, jest 
tutaj rodzajem arki przymierza pomiędzy niemiecką i polską pamięcią miejsca. 
Mnożenie takich miejsc, przedmiotów czy doznań, które godziłyby pamięć daw-
nych i obecnych mieszkańców Gdańska, jest właściwie koniecznością. Inaczej ci 
nowi nie mogliby naprawdę tu zamieszkać, a pamięć starych zawisłaby w powie-
trzu, pozbawiona kontynuacji.

Paweł Huelle uruchamia jeszcze jedno złoże pamięci – najbardziej egzotycz-
ne. To pamięć sekty mennonitów, żyjącej w pobliżu Gdańska, a później praktycz-
nie zlikwidowanej przez wydarzenia wojenne i obydwa totalitaryzmy. Mennonici 
żyją w świecie rządzonym przez surowe prawa wywiedzione z czytanej dosłow-
nie Biblii, nie mają więc na pozór żadnego związku z otoczeniem, a poświęcone 
im opowiadania Huellego – zanim zorientujemy się w sytuacji – robią wrażenie 
historii umieszczonych w średniowieczu. To też jest jakaś wersja pamięci uloko-

4 P. Huelle, Ulica Polanki [w:] tegoż, Pierwsza miłość i inne opowiadania, Londyn 1996, s. 213.
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wanej w gdańskiej rzeczywistości, pamięci niejako ignorującej świat otaczający. 
Taka pamięć aberracyjna również w Gdańsku się pojawia, podobnie jak pamięć 
szalona tytułowego bohatera opowiadania Wuj Henryk, zaczadzonego wspo-
mnieniem wojny i odtwarzającego w sobie wciąż na nowo lęk przed niemieckimi 
i sowieckimi najeźdźcami. Będąc miastem palimpsestem, Gdańsk musi bowiem 
mieć w sobie wszystkie rodzaje pamięci i wszystkie rodzaje istnienia, jako swego 
rodzaju propozycje do wykorzystania dla swoich mieszkańców. Gdańsk jest, bez 
wątpienia, mitem – jednym z najbardziej nośnych i najbardziej pojemnych w li-
teraturze oraz kulturze polskiej XX wieku, jest też mitem dla Niemców, miejscem 
wspólnej, polsko-niemieckiej pamięci. Wartość owej pamięci – paradoksalnie – 
polega na tym, że zawiera zarówno sceny idylliczne, jak i makabryczne, pełna jest 
także zarówno uczuć pozytywnych, jak i nienawiści oraz obustronnej winy. Właś-
nie z takiej pamięci wyrastać może mądra, rozważna, pragnąca rozumieć historię 
literatura. Literatura empatyczna, ale też pełna ironii i zbawczego dystansu, daleka 
od szaleństw ideologii i nieprawości polityki. Pisarstwo Chwina i Huellego jest 
z pewnością próbą zmierzenia się z takim zadaniem.




