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Na dynamikę dyskusji o trudnej pamięci 
danej zbiorowości często wpływ mają narra-
cje historyków, pisarzy, intelektualistów, któ-
rym – choć nie zawsze mówią coś jako pierw-
si – udaje się znaleźć formę dla opowiedzenia 
jakiegoś fragmentu historii na tyle pojemną 
i wyrazistą, że na trwale zmieniają kształt de-
baty publicznej. Wydobywając z utajenia nie-
zaleczone traumy, nierozwiązane konflik-
ty i niewygodne wspomnienia, narracje te 
wywołują reakcje nieraz skrajne i gwałtow-
ne,  zaznaczają jednak moment, po którym po-
wrót do wcześniejszego status quo tożsamo-
ści zbiorowej wydaje się niemożliwy. I jeśli 
w przypadku najtrudniejszego, jak się wy-
daje, tematu dla polskiej pamięci – kwe-
stii relacji polsko-żydowskich podczas dru-
giej wojny światowej – takimi tekstami były 

niewątpliwie esej Jana Błońskiego Biedni Po‑
lacy patrzą naǏgetto (1987) oraz książka Sąsie‑
dzi Jana Tomasza Grossa (2000), dla zbioro-
wej pamięci Estończyków punktem zapalnym 
okazała się powieść Sofi Oksanen Oczysz‑
czenie (2008, wyd. est. 2009). Krytykowana 
za wybór popkulturowego gatunku krymina-
łu i brak oparcia w źródłach, fińsko-estońska 
pisarka zdołała jednak wyciągnąć na po-
wierzchnię wypieraną pamięć estońskiej kola-
boracji z nazistami podczas okupacji niemiec-
kiej i z Sowietami po 1944 roku i wywołała de-
batę na temat przeszłości Estończyków, którzy 
w oficjalnej wersji historii po 1991 roku przed-
stawiali się zawsze jako ofiary tych dwóch 
reżimów. Oksanen szybko stała się w Esto-
nii ważną osobą publiczną: nie tylko dlate-
go, że Oczyszczenie przetłumaczone zostało 
na dziesiątki języków i uhonorowane wielo-
ma nagrodami, ale także ponieważ przedsta-
wiła dzieje kraju swojej matki (która w latach 
siedemdziesiątych wyemigrowała do Finlan-
dii) ze zdecydowanie krytycznej wobec Rosji 
perspektywy. Oksanen otwarcie mówi o Rosji 
(tak sowieckiej, jak i putinowskiej) jako kolo-
nizatorze mniejszych państw Europy Wschod-
niej i krytykuje postawę Europy przymykają-
cej oko na wydarzenia na Ukrainie. „Codzien-
nie rano budzę się i zastanawiam, czy to dziś 
jest ten dzień, kiedy Europa Wschodnia zosta-
nie ponownie sprzedana” – napisała w marcu 
2014 roku po aneksji Krymu.

Nie dziwi zatem, że w słowniczku nazw hi-
storycznych, dołączonym do kolejnej powieści 

Oksanen, Gdy zniknęły gołębie (2012), historia 
Estonii podzielona została na dwa przeplatają-
ce się okresy: okupacji nazistowskiej (1941–1944) 
i sowieckiej (1940–1941, 1944–1991). Te dwie 
epoki dzieli jednak zapomniane przez histo-
rię pięć szczególnych dni września 1944 roku, 
kiedy nad Długim Hermanem, basztą tallińskie-
go zamku, załopotała estońska flaga i na chwi-
lę przywróciła tallińczykom nadzieję na nie-
podległe państwo. Wkrótce zastąpiły ją sierp 
i młot, a kraj, jak wspomina jeden z bohaterów 
powieści, „zniknął z mapy, kolejna niezidentyfi-
kowana ofiara tej wojny”. Podobnie jak w przy-
padku bestsellerowego Oczyszczenia bohater-
ką najnowszej powieści Oksanen znów staje się 
historia Estonii – właśnie ta nieopowiedzia-
na, wykluczona z oficjalnych narracji. Pisarka 
do pewnego stopnia powtarza znane czytelni-
kom chwyty: znów przemieszczamy się między 
dwoma płaszczyznami czasowymi, okresem 
wojny i czasami Estońskiej Republiki Radziec-
kiej: latami 1963–1965. Ponownie poznajemy 
wydarzenia z rozszczepionej między kilku bo-
haterów perspektywy: tym razem są to kuzy-
ni Roland i Edgar, z których pierwszy walczy 
kolejno z Niemcami i Rosjanami (również jako 
członek antykomunistycznej partyzantki Zielo-
nych Braci), drugi z jednymi i drugimi bez skru-
pułów kolaboruje. Ich narrację uzupełnia opo-
wieść Juudit – nieszczęśliwej w małżeństwie 
żony Edgara, najbardziej niejednoznacznej 
z trojga protagonistów: podczas wojny kochan-
ki nazistowskiego oficera i współpracownicz-
ki estońskiego podziemia, po wojnie opętanej 
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repeats the tricks already familar to the readers 
from the bestselling Purge: we are again mov-
ing between two temporal planes, the times of 
the Second World War and the Estonian Soviet 
republic (1963–1965). Again, we see the events 
from a perspective split between several pro-
tagonists: this time they are the cousins Roland 
and Edgar, the former fighting against the Ger-
mans and then against the Russians (also as 
a member of the anti-Communist guerrillas – 
the Forest Brothers), the latter unscrupulously 
collaborating with both regimes. The narrative 
is supplemented by the story of Juudit – Edgar’s 
unhappy wife, the most ambiguous of the three 
protagonists: during the war the lover of a Nazi 
officer working for the Estonian underground, 
after the war a traumatised alcoholic. Through 
the eyes of the protagonists we see the chaos 
and cruelty of the fight against the changing 
enemy, the fear of the civilians, the thoughtless-
ness and opportunism of the collaborators. Ok-
sanen is well aware of how you “make” histo-
ry, so when the plot shifts to the 1960s, its main 
figure becomes Edgar, a self-appointed histo-
rian of the Second World War obsessed with 
the lust for fame – modelled on the true figure 
of Edgar Meos, an archetypal author of Sovi-
et propaganda, who for years successfully lied 
about his wartime past. Quoting long fragments 
of the work written by Edgard, Oksanen expos-
es the vulnerability of history to misappropria-
tion; “The winners do not have to negotiate any-
thing,” writes Roland in his diary. By the way, 
the fact that Edgar and Roland are cousins is 
not accidental: as the writer said in an interview, 
it is a typical history of an Estonian family (in-
cluding her own), where victims and perpetra-
tors of terror sit at the same table. Oksanen adds 
one more element to the catalogue of unspo-
ken issues from the Estonian collective memo-
ry: she raises the spectre of Estonia as the “larg-
est Jewish reserve in the whole Ostland”, which 
was planned by the Nazis as the main site for 
the extermination of European Jews.

Oksanen calls herself a postcolonial writer 
and it seems that her most recent novel should 
also be interpreted along these lines, as demys-
tifying the hegemony of official narratives, col-
lecting non-heroic, “forgotten” stories of East-
ern Europe that remains in a post-dependent 
shadow. And although the characters created by 
 Oksanen often lack psychological depth, the nar-
rative does not show an epic breadth, there is no 
source-based precision of a historical novel, and 
the language is often mired in not very success-
ful metaphors, When theǏDoves Disappeared is 
definitely worth reading – and not just to unrav-
el the criminal riddle of Rozalia’s (Roland’s be-
loved) death. •  Aleksandra Szczepan

Translated from theǏPolish by Tomasz Bieroń

debate. These narratives bring unhealed trau-
mas, unresolved conflicts and uncomforta-
ble memories out of oblivion and by doing so 
often trigger extreme and violent actions, but 
at the same they mark the point of no return to 
the previous state of collective identity. And if 
in the case of probably the most difficult theme 
for Polish memory, that is the question of Pol-
ish-Jewish relations during the Second World 
War, such texts undoubtedly were the essay 
by Jan Błoński Poor Poles Look atǏthe Ghet‑
to (1987) and the book Neighbours by Jan To-
masz Gross (2000), the flashpoint for Esto-
nian collective memory was the novel by Sofi 
Oksanen entitled Purge (2008, Est. ed. 2009). 
Criticized for choosing the pop culture genre 
of the crime novel and not seeking support 
from historical sources, the Finnish-Estonian 
writer nevertheless was successful in bring-
ing out into the open the repressed Estonian 
memory of collaborating with the Nazis dur-
ing the German occupation and with the Sovi-
ets after 1944, provoking a debate on the past 
of the Estonians, who in the official version of 
history after 1991 always presented themselves 
as victims of these two regimes. Oksanen has 
quickly become an important public figure in 
Estonia: not only because Purge was translated 
into dozens of languages and awarded many 
prizes, but also because she has presented 
the history of her mother’s country (her moth-
er emigrated to Finland in the 1970s) from 
a perspective that is markedly critical towards 
Russia. Oksanen openly speaks about Rus-
sia (both Soviet and Putinist) as a coloniser of 
smaller Eastern European countries and criti-
cises the attitude of Europe of turning a blind 
eye to the events in the Ukraine. “Every morn-
ing, I wake up wondering if this is the day that 
Eastern-Europe is sold, again”, she wrote in 
March 2014 after the annexation of Crimea.

It is not surprising, therefore, that in the his-
torical glossary appended to  Oksanen’s novel 
When theǏDoves Disappeared (2012), the histo-
ry of Estonia is divided into two intertwined 
periods: the Nazi occupation (1941–1944) and 
the Soviet occupation (1940–1941, 1944–1991). 
But these two eras are divided by a short 
stretch of forgotten history, five days in Sep-
tember 1944 when the Estonian flag fluttered 
over Tall Herman, a tower of the Tallinn Cas-
tle, for a moment restoring hope for an inde-
pendent state among the citizens of Tallinn. 
It was soon replaced by the sickle and hammer, 
and the country, as one of the protagonists re-
members, “disappeared from the map, anoth-
er unidentified victim of this war.” Just like in 
the case of the bestselling Purge, the protago-
nist of Oksanen’s most recent novel is the histo-
ry of Estonia – this untold one, excluded from 
official narratives. To some extent the writer 

traumą alkoholiczki. Oczami bohaterów pozna-
jemy chaos i okrucieństwo walki ze zmieniają-
cym się przeciwnikiem, strach cywilów, bez-
myślność i oportunizm kolaborantów. Oksanen 
dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak „robi się” 
historię, dlatego, kiedy akcja powieści przeno-
si się w lata sześćdziesiąte, jej głównym bohate-
rem czyni Edgara, ogarniętego żądzą sławy sa-
mozwańczego historyka okresu drugiej wojny 
światowej – wzorowanego zresztą na autentycz-
nej postaci Edgara Meosa, sztandarowego auto-
ra sowieckiej propagandy, który przez lata sku-
tecznie kłamał na temat swojej wojennej prze-
szłości. Przytaczając in extenso fragmenty 
dzieła pisanego przez Edgara, Oksanen obnaża 
podatność historii na przywłaszczenie; „Zwy-
cięzcy nie muszą niczego negocjować”, zapisu-
je w swoim dzienniku Roland. To, że Edgar i Ro-
land są kuzynami, nie jest zresztą przypadko-
we: jak mówiła pisarka w jednym z wywiadów, 
to typowa historia estońskiej rodziny (również 
jej własnej), w której przy jednym stole spoty-
kają się ofiary i egzekutorzy terroru. Do kata-
logu przemilczanych spraw estońskiej pamię-
ci zbiorowej Oksanen dokłada jeszcze jeden ele-
ment: wywołuje widmo Estonii jako planowego 
przez nazistów „największego rezerwatu ży-
dowskiego w całym Ostlandzie”, który miał stać 
się głównym miejscem zagłady europejskich 
Żydów.

Oksanen nazywa siebie pisarką postkolo-
nialną i w takim kluczu warto, wydaje się, czy-
tać też jej najnowszą powieść: demistyfikującą 
hegemonię oficjalnych narracji, zbierającą nie-
bohaterskie, „zapomniane” historie pozostają-
cej wciąż w postzależnościowym cieniu Euro-
py Wschodniej. I choć tworzonym przez pisarkę 
postaciom często brakuje psychologicznej głębi, 
narracji daleko od epickiego rozmachu i źródło-
wej precyzji powieści historycznej, a jej język 
grzęźnie nierzadko w niezbyt udanych metafo-
rach, Gdy zniknęły gołębie przeczytać na pewno 
warto – nie tylko, by rozwikłać kryminalną za-
gadkę śmierci ukochanej Rolanda – Rozalii. 
• Aleksandra Szczepan

Sofi Oksanen
Gdy zniknęły gołębie 
(When the Doves Disappeared)
Translated by Sebastian Musielak
Czarne, Wołowiec 2015

The discussion on the difficult memory of 
a given community is often influenced by nar-
ratives of historians, writers, and intellectuals 
who – although they are not always the first to 
say something – succeed in finding a form for 
telling some fragment of history which is capa-
cious and distinct enough for these narratives 
to permanently change the shape of the public 
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