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Anna Kuchta

Meandry pamięci.  
Między koncepcją Henri Bergsona 
a wizją postpamięci Marianne Hirsch –  
próba zestawienia

Czy dotrze aż do powierzchni mojej świadomości to wspomnienie, dawna 
chwila, którą siła identycznej chwili przyszła z tak daleka wołać, poruszać, 

wzywać do głębi mnie?1

Przekraczający granice dziedzin i dyscyplin naukowych namysł nad pamięcią towa-
rzyszy ludzkości od wielu stuleci. Genezę, rolę i mechanizm wspomnień rozważają 
socjologia (badająca zagadnienia pamięci zbiorowej), psychologia i  neurobiologia 
(pytające o procesy powstawania wspomnień), a także literaturoznawstwo, kulturo-
znawstwo, historia i oczywiście filozofia, w której namysł nad pamięcią pojawiał się 
obok rozważań na temat czasu oraz towarzyszył pytaniom o możliwości poznawcze 
człowieka, jego świadomość i jaźń.

Nie sposób wymienić – a tym bardziej szczegółowo zinterpretować – wszystkich 
filozofów, którzy pochylali się nad zagadnieniem pamięci, nie jest też celem niniej-
szego tekstu przegląd ich stanowisk, dość wspomnieć, iż zagadnienie to intrygowało 
już filozofów starożytnych i do dziś pozostaje jednym z najczęściej podejmowanych. 
Sporo uwagi poświęcił pamięci Platon  – w  szczególności należy tutaj wspomnieć 
o  koncepcji anamnezy, czyli przypominania, którym filozof tłumaczył możliwość 
poznania i zdobywania wiedzy przez człowieka. Według Platona dusza poznaje idee 
jeszcze przed narodzinami (filozof odwoływał się tutaj do wiecznych i niezmiennych 
idei oraz do wiary w wędrówkę dusz2), by później człowiek mógł jedynie przypo-
minać to, co znane ze świata idealnego, nie zaś ponownie zdobywać wiedzę. Zagad-
nienie pamięci fascynowało także Augustyna z Hippony, jednego z ojców Kościo-
ła, który w swoich Wyznaniach debatował nad statusem przeszłości, teraźniejszości  

1 M. Proust, W stronę Swanna, tłum. T. Boy-Żeleński, Wrocław 1997, s. 49.
2 Filozof nawiązywał tutaj do wierzeń pitagorejsko-orfickich. Por. W. Tatarkiewicz., Historia filozofii, 

t. 1, Warszawa 1978, ss. 90‒96.
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i  przyszłości oraz nad przemijaniem, które nieustannie towarzyszy człowiekowi: 
„przeszłość i  przyszłość — w  jakiż sposób istnieją, skoro przeszłości już nie ma, 
a przyszłości jeszcze nie ma?”3.

Owe rozważania na temat stosunku człowieka do jego przeszłości, „marzenie 
o  wymknięciu się przemijaniu”4, oraz pytania o  sposób powstawania wspomnień 
i mechanizmy rządzące pamięcią wielokrotnie powracały w kolejnych epokach w pi-
smach filozofów (między innymi Davida Hume’a), wciąż pozostając jednak otwar-
te, zaś odpowiedzi na nie wydają się niezadowalające. Celem niniejszego tekstu jest 
przyjrzenie się temu zagadnieniu w ujęciu Henriego Bergsona (1859‒1941), bowiem 
jego koncepcja wybija się na tle innych ze względu na szczególną rolę, którą filozof 
przypisywał pamięci, oraz próba porównawczego zestawienia tej koncepcji z teorią 
postpamięci zaproponowaną przez Marianne Hirsch (ur. 1949), a w konsekwencji – 
zbadanie zmian zachodzących w dyskursie o pamięci i zwrócenie uwagi na to, w jaki 
sposób teoria Bergsona stała się jednym z  fundamentów dzisiejszego namysłu nad 
znaczeniem i funkcjonowaniem wspomnień.

Francuski filozof znaczeniu pamięci poświęcił obszerne partie swoich dzieł, 
szczególnie tomu Materia i pamięć. Wizja pamięci u Bergsona koresponduje z jego 
pozostałymi poglądami i wpisuje się w postulowany przez niego irracjonalistyczny 
intuicjonizm. Żyjący na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku Bergson, 
którego filozofię wiąże się z przełomem antypozytywistycznym, „zerwał z tradycją 
kartezjańskiej ścisłości”5 i, stając w opozycji do dominującego w epoce nowożytnej 
racjonalizmu, tworzył swoją metafizykę. Wskazując na liczne wady rozumu, pod-
kreślał on znaczenie intuicji, która jako jedyna ma „zdolność bezpośredniego ujmo-
wania rzeczywistości w jej całości i zmienności”6. Intelekt, krytykowany przez Berg-
sona, poznaje jedynie częściowo i, chociaż niesie z sobą liczne praktyczne korzyści7, 
nie sprawdza się w dociekaniach metafizycznych. Na gruncie metafizyki poznanie 
rozumowe okazuje się bowiem pełne sztucznych uproszczeń i niepotrzebnego rela-
tywizmu8. Zaprzeczenie dominacji intelektu w poznaniu, antyintelektualizm oraz 
antyracjonalizm, sprawiły, iż źródła wiedzy oraz władz warunkujących możliwości 
poznawcze człowieka filozof musiał poszukiwać gdzieś indziej – odpowiedzią miała 
być intuicja.

3 Augustyn, św., Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 283.
4 M. P. Markowski, Esencje i podpórki: pamięć i zapomnienie od Platona do Google [w:] Od pamięci 

biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2013, s. 276.
5 B. Skarga, Czas i trwanie. Studia i Bergsonie, Warszawa 1982, s. 87.
6 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1978, s. 208.
7 Bergson wskazywał na istotną rolę poznania rozumowego w matematyce czy przyrodoznawstwie, 

nie zaprzeczał również jego użyteczności w praktycznych sferach ludzkiego bytowania.
8 Bergson wskazywał tutaj na idące w sześciu kierunkach deformacje, które ujawniają się, gdy próbo-

wać zgłębić metafizyczną naturę rzeczywistości za pomocą rozumu: unieruchamianie, rozkładanie, 
upraszczanie, kwalifikowanie, mechanizowanie oraz relatywizowanie – por. W. Tatarkiewicz, Histo-
ria filozofii, t. 3, ss. 206‒207.
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Samo pojęcie intuicji pojawiło się i  było wykorzystywane przez filozofów już 
wcześniej – nawiązywali do niego między innymi Kartezjusz czy Gottfried Wilhelm 
Leibniz9 – Bergson nadał jej jednak nowe rozumienie i zarazem szczególne znaczenie. 
To właśnie ona, jak utrzymywał francuski myśliciel, zdolna jest poznawać bezpośred-
nio, to ona ma możliwość uchwycenia rzeczywistości w całej swojej złożoności. Jako 
rodzaj instynktu jest pozbawiona ograniczeń dyskursywnego rozumu, naturalna dla 
człowieka oraz – w przeciwieństwie do intelektu – godna zaufania. To właśnie przez 
intuicję, która, jak poetycko ujmuje Barbara Skarga, jest „aktem zdzierania zasłony, 
wymagającym śmiałości i  otwartości”10, rzeczywistość może jawić się człowiekowi 
jako dynamiczna, różnorodna, zmienna, przesiąknięta élan vital, a więc taka, jaka 
jest naprawdę. Poznanie intuicyjne stanowi warunek i  zarazem jedyną możliwość 
komunikacji ze światem, ale odbywa się „bez pojęć i słów”11, a więc jest także niewy-
rażalne, a jego efekty „nie mogą być przekazane innym”12. To również dzięki intuicji 
człowiek może poznać świat jako całość, w której wszystkie zjawiska przenikają się, 
oddziałują na siebie i warunkują się wzajemnie. Wizja dynamicznej i  irracjonalnej 
natury rzeczywistości oraz szczególna rola poznania intuicyjnego widoczne są także 
w Bergsonowskiej koncepcji człowieka, jego jaźni i świadomości, a także w stosunku 
filozofa do przeszłości, czasu i pamięci.

Francuski myśliciel uważał, że przeszłość towarzyszy człowiekowi nieustannie, 
„bez wątpienia idzie za nami cała w każdej chwili”13, a co więcej, jak podkreślał, „na-
wet gdybyśmy nie mieli wyraźnego pojęcia o naszej przeszłości, odczuwalibyśmy nie-
jasno, że jest ona dla nas obecna”14. Pamięć przynależy do świata psychicznego (czas 
jest wszak realnością psychiczną15), jest nieodłączną właściwością świadomości („być 
świadomym bowiem, to znaczy pamiętać, to mieć możność ujęcia ciągłości i całości 
własnych przeżyć i zdarzeń”16, tłumaczy Barbara Skarga) oraz związana jest z powsta-
waniem wyobrażeń, co sprawia, iż towarzyszy ona człowiekowi na każdym kroku.

Warto dodać, że filozof wyróżniał dwa rodzaje pamięci: pierwszy, który polega na 
mechanicznym odtwarzaniu, oraz drugi, zasługujący na miano pamięci właściwej, 
ponieważ skierowany jest ku przeszłości – wspomnienia sytuacji. Mechaniczne od-
twarzanie charakteryzuje Bergson, podając przykład „lekcji wyuczonej na pamięć”17; 

9 Por. ibidem, s. 208.
10 B. Skarga, op. cit., s. 120.
11 A.  Miś, Intuicjonizm Henri Bergsona [w:] idem, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 

2006, s. 150. 
12 Ibidem.
13 H. Bergson, Pamięć i życie. Wybór tekstów Gilles Deleuze’a, tłum. A. Szczepańska, Warszawa 1988, s. 40.
14 Ibidem, s. 41.
15 Por. L. Kołakowski, O co pytają nas wielcy filozofowie, Kraków 2006, s. 60.
16 B. Skarga, op. cit., s. 104.
17 H. Bergson, Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum. R. J. Weksler-Waszkinel, Kraków 

2006, s. 63.
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są to więc wspomnienia „uzależnione od naszej woli”18, nabywane celowo, dobrowol-
nie „poprzez powtarzanie tego samego wysiłku”19 oraz nawykowe czynności. Drugi 
rodzaj pamięci (filozof poświęca mu więcej uwagi) to spontanicznie rejestrowane 
wspomnienia konkretnych momentów w życiu człowieka, wydarzeń, które „ze swej 
istoty [posiadają] określoną datę”20, są niepowtarzalne i wyjątkowe. Czas towarzyszy 
człowiekowi bezustannie, „jest rzeczywistością najbardziej bezpośrednio przeżywaną 
przez każdego”21, zaś pamięć – niejako automatycznie i nieograniczenie – rejestruje 
„fakty i obrazy jedyne w swoim rodzaju w każdej chwili trwania”22.

Pamięć czysta, jak ją określa Leszek Kołakowski, zdolna jest więc rejestrować 
wszystkie byłe zdarzenia i konkretne momenty, „każdy detal minionych doświadcze-
ń”23, ale człowiek ma wpływ na to, które wspomnienia będą powtarzane, dokonuje 
selekcji i „pomija to, co zbyteczne”24. Te dwa rodzaje pamięci współistnieją więc ze 
sobą, sprawiając, że to, co człowiek nazywa „pamięcią”, odnosi się równocześnie do 
przeszłości (spontaniczne rejestrowanie wspomnień), teraźniejszości (czynność zapa-
miętywania przez powtórzenia) i przyszłości (wyuczone i użyteczne nawyki, mecha-
nizmy „zawsze [skierowane] ku działaniu […] [mające] na uwadze jedynie przyszło-
ść”25). W ten sposób Bergson nie tylko wyjaśnia, w jaki sposób przeszłość i przyszłość 
obecne są w  teraźniejszości, ale także podkreśla, iż pamięć nie polega jedynie na 
biernym rejestrowaniu obrazów („nie jest tylko składnicą wrażeń”26), ale sama siebie 
kształtuje jako sprzężona z ludzką jaźnią, która jest dynamiczna, a wszystkie przeżycia 
łączą się ze sobą. 

Fakt, iż Bergson nie tylko zwracał uwagę na szczególnie istotną rolę pamięci w ży-
ciu człowieka, ale także zauważał, że przeszłość i  wspomnienia pozostają obecne, 
nawet jeżeli nie są całkowicie uświadomione lub w pełni znane, może stanowić punkt 
wyjścia do dalszych rozważań na temat relacji pamięci i  świadomości. Pytania te 
pojawiają się niezwykle często w kontekście wciąż – a może nawet szczególnie – aktu-
alnych dziś dyskusji o roli wspomnień w kształtowaniu tożsamości oraz ich wpływu 
na świadomość i postępowanie człowieka. 
18 Ibidem, s. 64.
19 Ibidem, s. 63.
20 Ibidem.
21 L. Kołakowski, op. cit., s. 59.
22 H. Bergson, Materia i pamięć…, s. 65.
23 L. Kołakowski, op. cit., s. 61.
24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 64.
26 A. Miś, op. cit., s. 151. Warto wspomnieć, iż Bergsonowska koncepcja pamięci nie tylko wywarła 

wpływ na tworzących później filozofów, ale także wielokrotnie powracała w literaturze, czego naj-
bardziej znanym przykładem jest powieść W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta. Proust 
intuicyjnie zbliżał się do teorii Bergsona (z którym był spowinowacony, chociaż nie wiadomo, czy 
czytał jego pisma), wykorzystując materiał literacki jako pretekst do rozważań na temat przemijania, 
upływu czasu oraz roli wspomnień. O  związkach Bergsona i  bergsonizmu z  literaturą obszernie 
pisze także Ryszard Nycz (Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Toruń 2013, s. 43)
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Podobne rozważania, lecz zarazem odmienne ujęcie pamięci, można zaobserwo-
wać w koncepcji postpamięci (ang. postmemory27) zaproponowanej przez Marianne 
Hirsch, amerykańską literaturoznawczynię rumuńskiego pochodzenia, która zwraca 
uwagę na możliwość międzypokoleniowej transmisji traumy i wspomnień. Tworząc 
swoją koncepcję w drugiej połowie dwudziestego wieku, a więc już po doświadczeniu 
II wojny światowej, która w znaczący sposób wpłynęła na namysł nad pamięcią28, 
Hirsch miałaa możliwość odwołania się do licznych koncepcji pamięci zbiorowej 
oraz studiów nad traumą i jej dziedziczeniem29. Autorka zauważa, że na kształt tego, 
co jednostka traktuje i  odczuwa jako swoje wspomnienia, wpływ mają nie tylko 
indywidualne, osobiste przeżycia człowieka, ale także społeczeństwo oraz zbiorowe 
doświadczenia. Studiując sytuację powojennego pokolenia i opisując doświadczenia 
osób wychowanych przez ocalałych z Holokaustu, Hirsch podkreśla, iż w pewnych 
wyjątkowych sytuacjach zachodzi możliwość transmisji pamięci pomiędzy generacja-
mi. Pomysłodawczyni terminu charakteryzuje postpamięć jako wyjątkowy stosunek 
przejawiany przez potomków pokolenia, które przeżyło pewną zbiorową tragedię czy 
traumę30 do owych wydarzeń, znanych im jedynie z rodzinnych historii, obrazów za-
pośredniczonych w cudzych wspomnieniach lub z zaobserwowanych w dzieciństwie 
i wczesnej młodości zachowań. 

Postpamięć charakteryzuje doświadczenia tych, którzy dorastali w środowisku zdomi-
nowanym przez narracje wywodzące się sprzed ich narodzinami. Ich własne, spóźnione 
historie ulegają zniesieniu przez historie poprzedniego pokolenia, ukształtowane przez 
doświadczeni traumatyczne, którego nie sposób zrozumieć ani przetworzyć31

27 Termin ten autorka wypracowała, korzystając z wcześniejszych tekstów (tak świadectw, jak i opraco-
wań), w których pojawiał się temat odziedziczonych wspomnień. Hirsch wspomina między innymi 
o obecności terminów takich jak absent memory [pamięć nieobecna] Ellen Fine, prosthetic memory [pa-
mięć sztuczna] Celii Lury, memory shot through with holes [podziurawiona pamięć] Henri Raczymowa 
czy received history [otrzymana historia] Jamesa Younga, jednak celowo wprowadza nowy termin – 
postpamięć – który podkreśla jednocześnie czasowy dystans i zależność (przedrostek „post-”, trakto-
wany analogicznie jak w słowie „postmodernizm”, który od modernizmu się oddziela, ale jednocześnie 
to właśnie w opozycji do niego musi się określić), a zarazem odwołuje się nie do historii, ale właśnie 
do pamięci. Por. M. Hirsch, The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, nr 29, s. 106.

28 Więcej na temat wzrostu zainteresowania pamięcią w związku z doświadczeniami pierwszej a na-
stępnie drugiej wojny światowej oraz o tzw. memory boom – por. J. Winter, Notes on the Memory 
Boom. War, Remembrance and the Uses of the Past [w:] Memory, Trauma and World Politics. Reflections 
on the Relationship Between Past and Present, red. D. Bell, London 2006, ss. 54‒73.

29 Por. M. Hirsch, The Generation of…, s. 105.
30 Por. ibidem, ss. 105‒107. Warto zaznaczyć, że chociaż koncepcję postpamięci Hirsch stworzyła 

w oparciu o analizę doświadczeń generacji dzieci ocalonych z Holokaustu, sam termin ma charakter 
uniwersalny i – jak podkreśla autorka – sprawdza się również przy opisywaniu innych zbiorowych 
tragedii.: „Wymyśliłam ten koncept, nawiązując do dzieci ocalonych z Holocaustu, jednak uważam, że 
może być użyteczny podczas opisywania pamięci drugiego pokolenia związanej z dowolnymi innymi 
kulturowymi czy zbiorowymi traumatycznymi wydarzeniami i doświadczeniami” (eadem, Past Lives. 
Postmemories in Exile, „Poetics Today” 1996, nr 17, s. 622 [tłum. filolog. moje – A. K.]).

31 Eadem, Żałoba i postpamięć, tłum. K. Bojarska [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej 
humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010, s. 254.
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– tłumaczy Hirsch, opisując sytuację drugiej generacji  – tak zwanego „pokolenia 
po” – i podkreśla, że tragiczne doświadczenia rodziców stają się następnie jednym 
z fundamentów, w oparciu o który kreują oni swoją narrację i który staje się „inte-
gralną częścią ich własnej tożsamości”32. W myśl teorii Hirsch świadomość człowie-
ka, a więc także i jego pamięć, może być konstruowana nie tylko przez doświadcze-
nia, w których jednostka uczestniczyła osobiście, lecz również przez te otrzymywane 
od rodziców i poprzedniej generacji. 

„Postpamięć od pamięci odróżnia pokoleniowy dystans, a od historii głęboka oso-
bista więź”33 – wyjaśnia autorka, akcentując ów szczególny, emocjonalny stosunek, 
którym obdarzane są rodzinne historie i opowieści o traumie. Zapożyczone wspo-
mnienia stają się poniekąd wspólne, ponieważ ze względu na swój specyficznny status 
są traktowane przez drugie pokolenie niemal jak własne doświadczenia, zostawiając 
„ślady w sferze psychicznej i somatycznej”34. Co więcej, osobiste przemyślenia oraz 
przeżycia dzieci ocalałych konkurują w  nierównej walce z  traumatyczną narracją, 
którą drugie pokolenie dziedziczy po rodzicach oraz bliskich krewnych, co spra-
wia, że nazbyt często klasyfikowane są one jako mniej istotne czy niewarte uwagi. 
W plastyczny sposób obrazuje to Mikołaj Grynberg w tomie Oskarżam Auschwitz. 
Opowieści rodzinne, zbiorze wywiadów z przedstawicielami drugiego pokolenia po 
Holokauście. Pytania wprost dotyczące przeżyć, ambicji, potrzeb, pragnień „gene-
racji po” są przez jego rozmówców często pomijane lub odsuwane na dalszy plan 
rozmów („U mnie? Nic ciekawego. To nie ja przeżyłam wojnę”35), których osią wciąż 
pozostaje tragedia rodziców.

Być może zachodzi tutaj mechanizm podobny do tego opisywanego przez Bergson 
w kontekście różnic między pamiętaniem spontanicznym a celowym. Filozof badał 
proces selekcji wspomnień oraz poszukiwał odpowiedzi na pytanie, dlaczego „tylko 
wyjątkowe, niektóre wspomnienia nabywa się dobrowolnie, przez powtarzanie”36. 
Również w przypadku postpamięci zachodzi przecież selekcja wspomnień – tak wła-
snych, jak i tych przejętych od poprzedniego pokolenia – trudno jednak byłoby mówić 
o dobrowolnym wyborze, ponieważ „pokolenie po” nierzadko przejmuje wspomnie-
nia w sposób nieuświadomiony, a ich żywotność wiąże się nie tyle z użytecznością, jak 
chciał Bergson („wyuczone wspomnienia są najbardziej użyteczne”37), ale związana 
jest z faktem, iż wspomnienia otrzymane od rodziców i towarzyszące im emocje czę-
sto traktowane są jako szczególnie istotne i wiarygodne. Pisząc o międzypokoleniowej 
transmisji pamięci, Anna Sawisz zauważa, że nie odbywa się ona w sposób neutralny 

32 K.  Goertz, Transgenerational Representations of the Holocaust. From Memory to „Post-Memory”, 
„World Literature Today” 1998, nr 72, s. 33 [tłum. filolog. moje – A. K.].

33 M. Hirsch, Żałoba…, s. 254.
34 T. Bilczewski, Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki, 

[w:] Od pamięci biodziedzicznej…, s. 52.
35 M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014, s. 247.
36 H. Bergson, Materia i pamięć…, s. 65.
37 Ibidem.
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czy zautomatyzowany, bowiem siła przekazu często zależy od statusu nadawcy38. Nie 
dziwi więc fakt, iż drugie pokolenie także w dorosłym życiu nierzadko nie potrafi 
uwolnić się od dominacji obrazów otrzymanych w dzieciństwie od rodziców i ich ge-
neracji. Anna Janko, córka Teresy Ferenc, ocalałej z pogromu we wsi Sochy (1 czerwca 
1943 roku), nazywa ten związek „rodzinnym empatycznym połączeniem”39 i opisuje, 
że wojenną traumę, którą przejęła od matki, ma już na stałe we krwi40.

Bergson zauważył, że „niewątpliwie myślimy uświadamiając sobie tylko niewiel-
ką część naszej przeszłości, ale pragniemy, chcemy, działamy pod wpływem całej tej 
przeszłości włącznie z pierwotnym zarysem naszej duszy”41, dla Hirsch wpływ owej 
przeszłości jest więc jeszcze silniejszy, przekracza granice życia jednostkowego i w eks-
tremalnych warunkach pod jej wpływem może znaleźć się także osoba, która wspo-
mnienia otrzymała niejako z drugiej ręki. Oczywiście, jak słusznie zauważył filozof, 
„wyobrażać sobie to nie to samo co wspominać”42, lecz w ujęciu Hirsch istotna jest 
nie tyle natura wspomnień czy proces ich powstawania – co skrupulatnie analizował 
Bergson – ale to, jak traktowane są one przez przedstawicieli „generacji po”. Autorka 
podkreśla, że chociaż postpamięć nie powstaje w oparciu o wspomnienia jednostki, 
można ją nazywać „szczególną formą pamięci właśnie dlatego, że jej relacja wobec 
przedmiotu czy źródła jest zapośredniczona nie poprzez wspomnienie, ale przez wy-
obraźnię i twórczość”43. Konsekwencją takiego stanu jest fakt, że chociaż nie sposób 
w przypadku postpamięci mówić o bezpośrednim przeżywaniu i rejestracji osobistych 
doświadczeń, emocjom, które towarzyszą zapożyczonym wspomnieniom, nie można 
odmówić autentyczności. Jak tłumaczy Karein Goertz, nie ma znaczenia, czy pamięć 
o traumie związana jest z autentycznym doświadczeniem; istotne jest, iż wspomnienia 
są odbierane przez przedstawicieli „pokolenia po” jako prawdziwe na poziomie „nar-
racyjnym i emocjonalnym”44 i traktowane na równi z własnymi przeżyciami.

Postpamięć jako ów szczególny rodzaj pamięci w  rozumieniu Hirsch różni się 
od pamięci opisywanej przez Bergsona także tym, iż „nie przechodzi w zapomnienie 
wraz ze śmiercią danej osoby, lecz kontynuuje swój żywot”45, niekiedy przenikając 
nawet do kolejnego, trzeciego pokolenia46, którego głos staje się współcześnie coraz 

38 Por. A. Sawisz, Transmisja pamięci przeszłości [w:] B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć spo-
łeczna, Warszawa 1990, ss. 121‒193. O nieświadomym procesie transmisji wspomnień pisze także 
Karein Goertz (por. K. Goertz, op. cit.).

39 A. Janko, Mała zagłada, Kraków 2015, s. 193.
40 Por. ibidem, s. 242.
41 H. Bergson, Pamięć i życie…, s. 41. 
42 Ibidem, s. 42.
43 M. Hirsch, Żałoba…, s. 254.
44 K. Goertz, op. cit., s. 33 [tłum. filolog. moje – A. K.].
45 M. Sadowski, Pamięć w aspekcie psychologicznym, kulturowym i literackim, „Acta Erasmiana”2014, t. 7, 

s. 300.
46 O  postpamięci w  trzeciej generacji, a  więc nie u  dzieci osób ocalałych z  Holocaustu, ale u  ich 

wnuków, wspomina między innymi Anka Grupińska we wstępie do zbioru wywiadów Oskarżam 
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bardziej wyraźny. Jak zauważa Hirsch, emocje i odczucia powstające w wyniku przej-
mowania cudzych wspomnień są zawsze zastępcze lub zapośredniczone47, ale mimo 
to dla przedstawicieli „generacji po” nierzadko niemożliwe okazuje się odróżnienie 
odziedziczonych opowieści od własnych doświadczeń. Jak dosadnie określa Lawrence 
Langer, ocaleni z Holokaustu nierzadko do końca życia czują się „pożarci przez […] 
przeszłość”48, Hirsch udowadnia zaś, że owa wszechwładza traumatycznych wspo-
mnień może dotykać także kolejne pokolenia.

Chociaż postpamięć jest koncepcją stosunkowo nową (termin ten po raz pierw-
szy pojawił się w pismach Hirsch z  lat dziewięćdziesiątych49) i w wielu kwestiach 
znacząco różni się od Bergsonowskiej wizji pamięci, nie sposób nie zauważyć, że to 
właśnie dokonania Bergsona, jego szczególne zainteresowanie kwestią wspomnień 
i zwrócenie uwagi na realność psychiczną czasu oraz pamięci pozwoliły na dalszy roz-
wój rozważań na temat mechanizmów pamiętania i zapominania. Różnice widoczne 
w poglądach obojga autorów zdają się wiązać z ich odmiennymi aspiracjami badaw-
czymi. Bergson rozpatruje funkcjonowanie pamięci, mając na uwadze indywidual-
nego człowieka, jaźń nieodłącznie sprzężoną z intuicją („ja […] dane bezpośrednio, 
właśnie w intuicji”50), Hirsch natomiast szuka odpowiedzi na pytanie o możliwość 
przekazywania lub współdzielenia wspomnień oraz bada funkcjonowanie pamięci 
zbiorowej i komunikacji między generacjami. Warto także zaznaczyć, że okoliczności 
powstania obu teorii miały wpływ na ich charakter. Bergson, który swoją filozofią 
życia sprzeciwiał się rozpowszechnionemu w nowożytności racjonalizmowi, wpisy-
wał się zarazem w zainteresowanie pamięcią, obecne w owych czasach w psychologii 
(psychoanaliza Sigmunda Freuda), sztuce (impresjonizm, fotografia, mityzacja rze-
czywistości w literaturze) czy medycynie (między innymi badanie funkcji mózgu51). 
Hirsch, spisuje swoją koncepcję pod koniec dwudziestego stulecia, w czasach, w któ-
rych zainteresowanie pamięcią nie jest mniejsze, ale ma zupełnie inny charakter. To 
okres naznaczony doświadczeniami drugiej wojny światowej i Holokaustu, z  któ-
rych autorka czyni główny punkt odniesienia dla proponowanej koncepcji pamięci. 

Auschwitz. Opowieści rodzinne Grynberga. Por. A. Grupińska, Wysłuchiwanie Zagłady i rozmawianie 
o schedzie pozagładowej [w:] M. Grynberg, op. cit. ss. 13‒15.

47 Por. M. Hirsch, Surviving Images. Holocaust Photographs and the Work of Postmemory [w:] Visual 
Culture and the Holocaust, red. B. Zelizer, London 2001, s. 220.

48 L. L. Langer, Holocaust Testimonies. The Ruins of Memory, New York 1991, s. 127 [tłum. filolog. 
moje – A. K.].

49 Por. np. M. Hirsch, Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge 1997. W tek-
ście The Generation of Postmemory autorka opisuje także rozwój studiów nad postpamięcią oraz rosną-
ce zainteresowanie tematem w dwudziestym pierwszym stuleciu (por. M. Hirsch, The Generation…, 
s. 105). Co interesujące w kontekście niniejszego zestawienia, twórczość Bergsona stała się inspiracją 
dla twórców literatury, jak choćby przywoływanego już Prousta (sam Bergson także literaturę tworzył 
i w 1927 roku otrzymał w tej dziedzinie Nagrodę Nobla), Hirsch zaś – także z racji wykształcenia – 
w swoich studiach na temat postpamieci właśnie do literatury się odwoływała, wykorzystując jako ma-
teriał badawczy m.in. twórczość Winfrieda George’a Sebalda oraz powieści graficzne Arta Spiegelmana.

50 A. Miś, op. cit., s. 152.
51 Por. M. Sadowski, op. cit., s. 296.
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Mimo to, niezależnie od okoliczności towarzyszących powstawaniu obu koncepcji, 
warto zaznaczyć, że tak dla Bergsona, jak i dla Hirsch pamięć jest nieodłączną częścią 
życia człowieka związaną z jego świadomością czy wręcz warunkującą jego tożsamość. 
Oboje koncentrują się na kwestii realności zjawisk psychicznych (Hirsch dodatkowo 
eksploruje tę koncepcję w świetle teorii międzypokoleniowej transmisji pamięci oraz 
studiów nad traumą52), zwracają uwagę na rolę intuicji oraz podkreślają, że człowiek 
nie może uciec od swojej przeszłości i wspomnień, które towarzyszą mu bezustannie, 
nawet jeżeli nie zawsze ich wpływ jest uświadomiony. 
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Summary
The intricacies of memory. From Henri Bergson theories to 
Marianne Hirsch’s concept of postmemory – a comparative study

The following article focuses on the comparison of the concept of memory created 
by Henri Bergson, a French philosopher who lived at the end of the 19th and the be-
ginning of the 20th century, and the theory of postmemory introduced by Marianne 
Hirsch almost a century later. The authoress recalls the development of both theories 
and describes them stressing the similarities they share (especially the importance of 
memory, its impact on person’s identity and the notion that only certain memories 
are remembered consciously and willingly), as well as differences between them. The 
main purpose of the presented article is to show the development and changes in 
memory studies over decades and to explain how these two concepts, separated in 
time and space, may correspond with one another.


