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Publikacja, którą przedstawiamy, towarzyszy projektowi 
badawczemu realizowanemu na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach grantu „Nieupa-
miętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć 
zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje 
międzykulturowe we współczesnej Polsce” (Narodowy 
Program Rozwoju Humanistyki, 2016-2019). Zespół dwa-
naściorga naukowców z różnych dziedzin, wspierany 
przez artystów zajmujących się w swej twórczości kwe-
stiami przeszłości, postawił sobie zadanie zrozumienia 
funkcji szczególnych miejsc: takich, które były świadkami 
przemocy, więc potencjalnie mogły się stać miejscami 
pamięci, kotwiczącymi wspólnotowe praktyki pamięta-
nia, a jednak nie uzyskały takiego statusu. Zakładamy, 
że takie nieupamiętnione miejsca odgrywają istotną 
rolę w procesach kształtowania tożsamości i stosunku 
wobec przeszłości i tylko pozornie są usunięte z obiegów 
społecznych i kulturowych. 

Obiekty, o których tu mowa, są liczne i powią-
zane na różne sposoby z dwudziestowiecznym doświad-
czeniem masowej śmierci. To miejsca tragicznych 
wydarzeń, ale także te elementy przestrzeni, które są 
następstwem aktów eksterminacji: porzucone wioski, 
puste place, zdewastowane cmentarze. By zrozumieć 
ich znaczenie i rozpoznać, jak istnieją dziś w swym bez-
pośrednim kontekście ludzkim i naturalnym, potrzebna 
jest koalicja wielu dyscyplin: historii, zwłaszcza mówio-
nej, etnografii, archeologii, nauk o ziemi, w tym geo-
logii i biologii, geografii humanistycznej, studiów nad 
pamięcią, krajobrazem, wiedzy o kulturze, studiów 

nad doświadczeniem wizualnym, performatyki, religio-
znawstwa, wreszcie – humanistyki posthumanistycznej, 
by nie pominąć perspektywy rzeczy, skał, zwierząt, 
wykarmionych ludzkimi prochami roślin. 

Rozmawiając z lokalnymi „pracownikami 
pamięci”, odwiedzając miejsca, instytucje i archiwa, 
poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak różne społecz-
ności na obszarze Polski radzą sobie z „nadmiernym” 
dziedzictwem masowej zagłady i tzw. „trudną”, „dyso-
nansową” spuścizną, typową dla regionu Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Jak zmieniały się status, znaczenie, 
oddziaływanie nieupamiętnionych miejsc ludobójstwa? 
Czy porzucone miejsca np. Zagłady są faktycznie zapo-
mniane, czy też raczej są miejscami „tabu”? Jaki rodzaj 
praktyk i interakcji społecznych dotyczył tych lokalizacji 
w przeszłości, co dzieje się z nimi współcześnie?

Interesować nas będą zwłaszcza przyczyny 
porzucenia miejsc, ale także współczesne sposoby róż-
norodnego (kulturowego, symbolicznego, społecznego, 
ekonomicznego, politycznego i etycznego) ich użytko-
wania. Będziemy poszukiwać przykładów przywracania 
pamięci. Chcemy zrozumieć, jak rozmaite postawy wobec 
pominiętych lokalizacji przemocy wpływają na tożsamość, 
pamięć kulturową, relacje pomiędzy różnymi grupami 
społecznymi, w końcu – na postawy etyczne. 

Projekt jest próbą odczytania innej mapy Polski 
– mapy miejsc, o których trudno mówić, i z którymi nie 
wiadomo, co począć. Chcemy, by wyniki naszej pracy 
wspierały tych, którzy podejmują wyzwanie stawiane 
przez te trudne lokalizacje i – mimo wszystko – szukają 
sposobów, form, języków, by je upamiętniać. Z tego 
powodu znaczącą rolę w naszym projekcie grają arty-
ści – być może tam, gdzie niełatwo mówić czy działać, 
intuicja artysty pozwoli znaleźć nową drogę jednania 
teraźniejszości i przeszłości. 

Roma SendykaNie-miejsca pamięci. 
Elementarz →  

Peryferia masowych grobów, s. 46 

Szczątki ludzkie, s. 44 

Materialność miejsc, s. 50

→  

Radecznica / pracownik pamięci, 

s. 29

→  

Miejsce / nie-miejsce, s. 10

Pamięć / niepamięć, s. 14

Nieupamiętnione, s. 40

→  

Zaangażowanie, s. 56

→  

Historia, s. 20

→  

Kultura pamięci, s. 10

Krajobraz, s. 50

→  

Trudna pamięć / trudne 

Dziedzictwo, s. 28
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Roma Sendyka

Termin, który mógłby posłużyć do wyjaśnienia przed-
miotu naszych badań, pojawił się w wypowiedzi reżysera 
filmu Shoah (1985) – Claude’a Lanzmanna. W wywiadzie 
z 1986 roku, opowiadając o szczegółach koncepcji filmu 
(który stał się jednym z najsłynniejszych dokumentów 
w historii kina), wspominał on o opustoszałych, nieprze-
kształconych w muzea terenach po obozach koncen-
tracyjnych i obozach śmierci, które filmował w latach 
siedemdziesiątych w Polsce. „Te zdeformowane miejsca 
nazywam nie-miejscami pamięci” – wyjaśniał. 

Wiemy dziś z pewnością, że mówiąc o nie-
-miejscach pamięci, reżyser odnosił się do bardzo 
głośnej i wpływowej koncepcji francuskiego historyka, 
Pierre’a Nory, który w 1984 roku zaproponował nowy 
sposób myślenia o przeszłości. W społeczeństwach 
nowoczesnych, których członkowie przemieszczają się, 
żyją w dużych, lecz anonimowych grupach, nie ma już 
możliwości przenoszenia w obrębie intymnej wspól-
noty pamięci o tym, co nam się przydarzyło, co nas 
wciąż dotyczy i co jest dla nas istotne. Na straży zapisu 
przeszłości stanęli profesjonalni historycy, zniknęły 
natomiast „środowiska pamięci” (milieux de mémoire). 
W wyniku tego „kryzysu pamięci” w nowoczesnych 
społecznościach paradoksalnie odżywa pragnienie 
wspólnoty pamiętania. Nowoczesna wspólnota pamięci, 
w odróżnieniu od tej dawnej, w pełni zjednoczonej ze 
swym środowiskiem, działa „punktowo”: formuje się 
spontanicznie wokół pewnych obiektów – katalizatorów. 
To właśnie „miejsca pamięci” (lieux de mémoire), wspól-
nie pamiętane wydarzenia, osoby, książki, pieśni lub 

filmy, najczęściej zaś – konkretne lokalizacje, w których 
wydarzyło się coś, co społeczność uznaje za istotne. 
Lanzmann chciał więc powiedzieć, że na wschodzie 
Europy widzi miejsca, które potencjalnie powinny stać 
się miejscami znaczącymi, kotwiczącymi pamięć i kształ-
tującymi tożsamość okolicznych społeczeństw – ale nie 
uzyskały takiej funkcji i statusu. 

W naszym projekcie chcemy się przyjrzeć 
tego rodzaju lokalizacjom i zapytać, dlaczego nie prze-
kształciły się w „miejsca pamięci”. Co uniemożliwiło, 
zablokowało ten proces? Czy są kompletnie zapoznane? 
Czy też wokół nich istnieje jakaś forma pamiętania? Czy 
i na jakich warunkach zdarza się, że jednak, po latach, 
stają się ważne? Chcemy się im więc przyjrzeć „mimo 
wszystko”, mimo że pozornie wydają się „puste” i „zapo-
mniane”. Naszym sojusznikiem w tym kontekście staje 
się inny francuski myśliciel, Georges Didi-Huberman, 
który w 1995 roku, pisząc o filmie Shoah, sprzeciwił 
się skrajnemu stanowisku Lanzmanna. Zamiast mówić 
o „nie-miejscu” – zaproponował – zajmijmy się „miej-
scem mimo wszystko”: jego wyczuwalną, trwającą mimo 
upływu lat „porażającą siłą”, mocą przenoszenia prze-
szłości w przyszłość. Powinniśmy zrozumieć – przeko-
nywał filozof – że „miejsca destrukcji są (…) miejscami 
par excellence, miejscami o zasadniczym znaczeniu”.

Interwencja Didi-Hubermana jest ważna rów-
nież z tego powodu, że w międzyczasie (1992) powstała 
zupełnie inna koncepcja wykorzystująca termin non-lieu, 
zaproponowana przez kolejnego francuskiego myśliciela: 
Marca Augégo. W jego pracy Nie-miejsca. Wprowadzenie 
do antropologii hipernowoczesności opisane zostały loka-
lizacje, w których nie możemy się zadomowić (lotniska, 
dworce, poczekalnie) – typowe dla społeczeństw nowo-
czesnych, będących bez ustanku w ruchu. W naszym 
projekcie nie-miejsce pamięci będziemy rozumieć jednak 

Miejsce / nie-miejsce 
pamięci

→  

Historia, s. 20

→  

Nieupamiętnione, s. 40

Poprzednie strony: Nieupamiętnione 
miejsce pochówku Żydów 
w Radecznicy; fot. Roma Sendyka
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tak, jak proponował w latach osiemdziesiątych być może 
najbardziej wówczas doświadczony badacz porzuconych 
lokalizacji po masowej zbrodni (Lanzmann poświęcił 
swemu dokumentowi jedenaście lat): jako przeczenie 
lieu de mémoire Nory. 

Niepokojący związek przemocy i miejsca sku-
piał uwagę wielu badaczy w rozmaitych kontekstach 
geograficznych – od Ameryki po Australię. Krytycy pisali 
o „złych miejscach”, „miejscach-widmach”, „miejscach-
-utopiach”, o „pustkach”. Historycy nazwali je „polami 
śmierci”, „miejscami masowych egzekucji”, miejscowa 
ludność mówi o nich czasem „trupie pola”, „okopisko” 
czy „las na Żydach”. W naszym projekcie chcemy opisać 
tę alternatywną cmentarną topografię Polski, zrozumieć 
jej szczególny charakter i jej – mimo wszystko – zwią-
zek z pamięcią o przeszłości. W ten sposób planujemy 
zbadać specyficzny dla naszego doświadczonego przez 
wojenną przemoc regionu związek miejsca i pamięci, 
zrozumieć procesy pamiętania traumatycznych wyda-
rzeń, obserwować kultury pamięci tworzące się wokół 
trudnych obiektów. Chcemy również poprzez pracę 
z miejscami, które podważają pozytywną teorię Pier-
re’a Nory, krytycznie odnieść się do tej tradycji – jednej 
z najważniejszych w obszarze nauk o pamięci.

→  

Grób / grzebalisko, s. 42

Peryferia grobów masowych, s. 48

Szczątki ludzkie, s. 46

→  

Pamięć / niepamięć, s. 14

→  

Kultura pamięci, s. 18

Nieupamiętnione miejsce pochówku 
Żydów w Miechowie; fot. Komisja 
Rabiniczna ds. Cmentarzy
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Roma Sendyka

By określić podtrzymywanie przeszłości w teraźniejszo-
ści, używamy terminu „pamięć”. Co interesujące, nie ma 
on synonimów (choć badacze wskazują wiele różnych 
typów pamięci). Gdy jednak chodzi o procesy luzujące 
nasz związek z tym, co minęło, mamy do dyspozycji 
wiele pokrewnych określeń, jak „amnezja”, „wyparcie”, 
„zapominanie”. Porzucone i nieupamiętnione miejsca 
po masowej przemocy często określane są jako „zapo-
mniane”, w naszych badaniach szczególnie uważnie 
przyglądamy się więc procesom ustawania pamięci wokół 
wybranych przez nas lokalizacji. „Zapominanie” to utrata 
bądź zanikanie pamięci, proces, którego skutkiem jest 
brak dostępu do wiedzy o przeszłości. I choć na pierwszy 
rzut oka badane przez nas miejsca są związane z takimi 
właśnie przemianami, to w naszym słowniku chcielibyśmy 
się posłużyć innym terminem. 

Słowo „niepamięć” jest mocno zakorzenione 
w polszczyźnie, co stanowi ewenement nie tylko wśród 
języków zachodnioeuropejskich, którymi zwykle posłu-
guje się nauka o pamięci, ale i między językami słowiań-
skimi. „Człowiek niepomny przestróg”, „niepamiętne 
czasy”, „mroki niepamięci” – te i im podobne określenia 
są w pełni czynne w naszym języku. Nigdzie poza Pol-
ską słowo stanowiące złożenie partykuły przeczącej 
i rzeczownika oznaczającego pamięć nie zyskało takiej 
samodzielności znaczeniowej: nie jest jedynie synonimem 
czy tymczasowym neologizmem. 

Niepamięć bowiem „nie jest zapominaniem” 
– podkreślał w 2000 roku Lech Mróz, etnolog, w tytule 
artykułu o Zagładzie Romów. Po 2001 roku polscy 

socjolodzy zaproponowali przekształcenie tego słowa 
w pojęcie naukowe. W ich ujęciu niepamięć to „społecz-
nie znaczące luki w kolektywnej pamięci. Jeśli więc jako 
pamięć określamy kumulację i rejestrację informacji, 
to niepamięcią jest wszystko, co znajduje się poza tym 
obszarem – zarówno treści nieprzyswojone, jak i te, które 
uległy eliminacji czy zapomnieniu”. 

W ujęciu społecznym niepamięć jest stanem 
wspólnotowego odnoszenia się do przeszłości, takim, 
w którym współistnieje to, co pamiętane, to, co wypie-
rane, i to, co jeszcze nie przyswojone. Treści odnoszone 
do przeszłości są płynnie negocjowane w obrębie zbio-
rowości, po części biernie, przez nieupamiętnianie, 
przeoczenie, zaniedbywanie jakiejś części faktów doty-
czących przeszłości, ale także w sposób czynny przez 
negowanie, zacieranie, cenzurowanie: w działaniach 
tych biorą udział również instytucje i media wytworzone 
przez daną społeczność. 

Chcemy jednak poszerzyć tę definicję i rozu-
mieć zjawiska określane terminem niepamięć jako skom-
plikowany zespół sprzecznych impulsów jednoczesnego 
podtrzymywania relacji do przeszłości i odgradzania się 
od niej, odsuwania na bezpieczną odległość. Niepamięć 
w naszych pracach będzie szerokim terminem okre-
ślającym pośredni teren działania pamięci, teren, na 
którym wiele się dzieje, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do 
czynienia z trudną bądź konfliktującą przeszłością. Jej 
szczególną właściwością jest obecność tych elementów 
procesów pamiętania, które opierają się symbolizacji. 
Innymi słowy, niepamięć to sposoby podtrzymywania 
wiedzy o takiej przeszłości, o której nie chce lub nie 
umie się mówić – to zamilknięcie jednak nie jest tożsame 
z amnezją, zapominaniem lub wyparciem. Taka „trudna 
pamięć” ujawnia się bowiem w posługiwaniu się przed-
miotami, w gestach, działaniach, w ich zaniechaniu (jest 

→  

Nieupamiętnione, s. 40

Pamięć / niepamięć
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performatywna); może być powiązana z zakazami (tabu); 
jest afektywna (generuje silne emocjonalne reakcje). Jest 
transmitowana przez ekspresję ciała i mimikę częściej 
niż przez uporządkowany dyskurs. Na poziomie języko-
wym ujawnia się zwłaszcza za pośrednictwem zjawisk 
negatywnych: przemilczeń, ominięć, zniekształceń tonu 
i formy wysłowienia. Na wyższym poziomie komunikacyj-
nym dostrzeżemy ją w deformacjach przekazu historycz-
nego: „irracjonalizacji” przeszłości, jej „legendaryzacji”, 
mieszania faktów z wątkami ponadnaturalnymi. 

→  

Świadek / postronny, s. 34

Afekt / emocje, s. 38

Trudna pamięć / trudne 

dziedzictwo, s. 28

Nieoznaczone miejsce pochówku 
ok. 630 Żydów w lesie Chodówki 
k. Miechowa, upamiętnienie 
znajduje się przy pobliskiej drodze; 
fot. Aleksander Schwarz (Komisja 
Rabiniczna ds. Cmentarzy)
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Maria KobielskaKultura pamięci

W naszych badaniach interesujemy się przeszłością – 
opowieściami o niej, zapiskami, pamiętnikami, kronikami, 
wierszami, piosenkami, artykułami; miejscami związanymi 
z istotnymi dawniejszymi i mniej dawnymi wydarzeniami; 
pamiątkami, pomnikami, rekonstrukcjami historycznymi, 
uroczystościami i imprezami, w czasie których ludzie 
wspólnie utrwalają pamięć o przeszłości; a nawet legen-
dami i plotkami. Interesujemy się przeszłością, ale przede 
wszystkim tym, w jaki sposób jest ona dzisiaj (i była 
wcześniej) pamiętana. Historia jest ważnym kontekstem 
naszych badań, ale ich głównym celem nie jest ustalanie 
faktów – chcemy się dowiedzieć przede wszystkim nie 
tego, co się wydarzyło, ale jak zostało to zapamiętane.

Dlatego nazywamy ten obszar kulturą pamięci. 
Przez kulturę pamięci rozumiemy te aspekty szerszej 
formacji kulturowej – takiej jak, w naszym przypadku, 
kultura polska – które służą do przyswajania przeszłości. 
To, w jaki sposób pamiętamy przeszłość – a więc jak ona 
dla nas istnieje – zależy od tego, jak jest opowiadana, 
pokazywana, celebrowana, dyskutowana, upamiętniana. 
W ramach kultury pamięci, poprzez różnego rodzaju 
działania i specjalne „urządzenia” (takie jak książki, 
wystawy, pomniki…), konstruujemy, wzbogacamy, prze-
twarzamy i zmieniamy obraz przeszłości – odbywa się 
więc ciągła praca nad pamięcią. Badanie kultury pamięci 
wymaga szerokiej perspektywy i metod wielu dyscyplin: 
antropologii kultury, kulturoznawstwa, socjologii, reli-
gioznawstwa, historii i innych.

Kulturę pamięci można sobie wyobrazić jako 
coś w rodzaju sieci. Łączą się w niej – w bliższych 

i dalszych, słabszych i silniejszych związkach – różne 
pamięciowe tematy, interesy, wartości, symbole, poetyki. 
Badanie kultury pamięci pokazuje, że możemy mówić 
o szczególnych zasadach i hierarchiach, które działają 
na jej obszarze, choć jako jej użytkowniczki i użytkownicy 
nieczęsto zdajemy sobie z nich sprawę. Zasady te rzadko 
mają kształt jednoznacznych nakazów i zakazów (np. kie-
dyś nakładanych przez państwową cenzurę i łamanych 
przez jej przeciwników); chodzi tu raczej o popularność 
pewnych wariantów pamięci, które wydają się domyślne, 
oczywiste, niekontrowersyjne, warte podtrzymywania, 
podczas gdy inne łatwiej uznać za mniej potrzebne, 
dziwne, nierozsądne. 

W pewnych punktach sieć, jaką jest kultura 
pamięci, okazuje się szczególnie gęsta: to miejsca odpo-
wiadające trendom i tendencjom intensywnie obecnym 
we wspólnej pamięci. W ostatnich kilkunastu latach – 
bo ta sieć się zmienia, jest elastyczna, podlega różnym 
oddziaływaniom – w polskiej kulturze pamięci było to 
powstanie warszawskie 1944 roku. Można się zastanawiać, 
czy nie jesteśmy w pewien sposób pochwyceni w tę 
sieć, która nami kieruje – skłania nas do pamiętania na 
określone sposoby. Jednocześnie jednak to ona umoż-
liwia nam pamiętanie, daje do niego narzędzia. Dlatego 
w odniesieniu do konkretnego człowieka – podmiotu 
pamiętającego – możemy rozumieć kulturę pamięci jako 
pewną dyspozycję, zdolność do odnoszenia się do prze-
szłości. Ambicją naszego projektu badawczego jest więc 
także to, aby lokalne kultury pamięci ujmować w sposób 
możliwie całościowy i złożony, badać relacje między ich 
wątkami, nie koncentrując się tylko na ich wycinkach, 
fragmentach niedających właściwego oglądu całej sieci. 

→  

Historia, s. 20

Archiwum, s. 22
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Ludzie żyjący w sąsiedztwie nieupamiętnionego miejsca 
zbrodni często szukają wsparcia w warsztacie historyka. 
Sięgają po jego narzędzia, aby uporządkować i pogłębić 
wiedzę obecną w ciągle powracających rozmowach 
i przekazać ją kolejnemu pokoleniu. Korzystają z gotowej 
wiedzy historycznej, ale też sami prowadzą analizy tek-
stów, przeszukują archiwa, zbierają relacje świadków oraz 
tworzą własne zbiory, gromadzące dokumenty, zdjęcia 
i pamiątki, a wreszcie piszą artykuły i książki historyczne. 
Rekonstruują fakty, omawiają materiał dowodowy, pro-
ponują wyjaśnienia wydarzeń, przygotowują wspierającą 
je argumentację, z jednej strony podążając za wskazów-
kami historyków profesjonalistów, z drugiej za własnymi 
intuicjami czy podpowiedziami innych dziedzin wiedzy, 
literatury i sztuki. Podejmują się tych działań, aby prze-
kształcić lokalną wiedzę dyskutowaną w zamkniętym 
środowisku w wiedzę publiczną.

Status nieupamiętnionego miejsca zbrodni 
oznacza, że teksty na jego temat nie krążą w głów-
nych obiegach debaty historycznej. Zwykle obok wiedzy 
lokalnej istnieje jedynie wiedza archiwalna, zawarta 
w relacjach świadków czy dokumentach sądowych, 
a także w niszowych lub zapomnianych omówieniach 
historycznych. Zadaniem, jakie działacze pamięciowi 
i liderzy lokalnej wspólnoty powierzają historii, jest wyj-
ście własnych informacji, doświadczeń i interpretacji 
poza ramy społeczności i przedstawienie ich w centrum 
dyskusji publicznej. W ten sposób mogą zrealizować 
potrzebę wypełnienia luk w ogólnokrajowej debacie 
i oddania sprawiedliwości ofiarom, a także uzyskania 

pozycji strażników pamięci. Jednocześnie, upubliczniając 
swoją wiedzę, mogą obawiać się „skażenia zbrodnią” 
i napiętnowania własnej społeczności.   

Naprzeciw działaniom lokalnych historyków 
wychodzą dwa nurty historii akademickiej, które są szcze-
gólnie pomocne w naszych badaniach. Są to historia 
publiczna i historia mówiona. Pierwsza z nich skupia 
jest na wyjaśnianiu, jak ludzie angażują się w przeszłość 
na poziomie osobistym, grupy czy rodziny; druga zaś 
rekonstruuje pamięć jednostek i zbiorowości, korzystając 
z prowadzonych wywiadów. Obydwie podważają granice 
dyscypliny i podkreślają wagę wiedzy historycznej osób 
bez specjalistycznego wykształcenia. Nastawione są na 
równą relację i współpracę z lokalną społecznością. 
Mówią o współautorstwie rezultatów badań, gdyż zakła-
dają, że obie strony mają równy wkład w wytworzoną 
wiedzę i takie samo prawo do decydowania o jej dalszych 
losach. Historia publiczna i mówiona są też przedsięwzię-
ciami zaangażowanymi, służącymi budowaniu poczucia 
własnej wartości, wzmocnieniu i integracji wspólnoty, 
z którą pracują. Zespołowe tworzenie wiedzy historycz-
nej zmienia biorące w nim udział osoby i społeczności. 

Jakub MuchowskiHistoria

→  

Archiwum, s. 22

→  

Afekt / emocje, s. 38

→  

Świadek / postronny, s. 34

→  

Radecznica / pracownik pamięci, 

s. 31

→  

Miejsce / nie-miejsce, s. 10

Nieupamiętnione, s. 40
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Aleksandra Janus, 
Aleksandra SzczepanArchiwum

Archiwum w powszechnym rozumieniu jest miejscem 
składowania i przechowywania dokumentów, a tym 
samym – opieki nad nimi i kontroli porządkowania zawar-
tych w nich danych. Informacje organizuje się w nim 
zgodnie z logiką będącą manifestacją systemu relacji 
władzy i zależności, który powołał archiwum do życia 
i któremu ono służy. Archiwum przeszukuje dane według 
określonych kryteriów oraz dostarcza specjalistom i oso-
bom upoważnionym określone zestawy informacji, gdy 
okazują się one potrzebne. Stanowi tym samym także 
pewien sposób podejścia do materiału historycznego 
właściwy specjalistom. Umożliwia ono dostęp do mate-
riału historycznego, jego analizę oraz produkcję wiedzy 
na temat bliskiej lub odległej przeszłości. 

Tradycyjne archiwa gromadzą materialne 
szczątki przeszłości: dokumenty oficjalne i osobiste, 
przedmioty, w tym dzieła sztuki, jak również dźwięki 
i obrazy: nie tylko fotografie, ale też nagrania audio 
i wideo, na których obok narracji o wydarzeniach utrwa-
lona została materialność głosu i ciała świadków historii. 
Samo ciało również można traktować jako szczególne 
archiwum, w którym zapisuje się indywidualna, ale 
i zbiorowa przeszłość. Maria Janion mówi o archiwum 
egzystencji – tworzonych przez każdego człowieka różno-
rodnych w formie zapisów dotyczących własnej biografii.

Szczególną cechą archiwum jest więc to, że 
nie przekazuje przeszłości w sposób opowiedziany, tak 
jak historia, ale daje nam do niej bezpośredni dostęp. 
Stanowi ono też repozytorium indywidualnej i zbiorowej 
pamięci – jednak jego paradoks polega na tym, że to, co 

umieszczone w archiwum, teoretycznie znika z „pamięci 
podręcznej”, oddala się i zaciera.

Wraz z pojawieniem się technologii cyfrowych 
znacznie wzrosły dostępne człowiekowi możliwości archi-
wizacji: gromadzenie i przeszukiwanie danych stało się 
łatwiejsze i szybsze. Wiele zbiorów zdigitalizowano, 
dzięki czemu dostęp do najbardziej lokalnych danych 
jest możliwy wszędzie. Jednocześnie wzrosła ich pro-
dukcja –  każdy użytkownik internetu zostawia dziś po 
sobie cyfrowy ślad w postaci niezliczonych ilości danych. 
Cyfrowa baza danych to uniwersalny model przecho-
wywania i porządkowania informacji, które mogą być 
natychmiast dostępne w różnych kombinacjach i zesta-
wieniach, możliwe do obróbki i interpretacji. Archiwum 
zaś – jako pewien model organizacji – stało się  przed-
miotem fascynacji wielu badawczy i artystów dotąd nie-
specjalizujących się w pracy z materiałem historycznym. 

Archiwum jest dla nas istotne z co najmniej 
kilku powodów. Po pierwsze, liczne archiwa insty-
tucjonalne służą nam za źródło wiedzy i materiału 
badawczego. Pracując z pochodzącym z tych miejsc 
materiałem historycznym, siłą rzeczy poruszamy się 
w pewnym systemie klasyfikacji i odwołujemy do metod 
pracy właściwych specjalistom pracującym z materiałem 
archiwalnym. Natomiast pracując z archiwami stworzo-
nymi przez lokalnych pracowników pamięci, konfron-
tujemy się z innym, poza-instytucjonalnym sposobem 
gromadzenia wiedzy o przeszłości. Po drugie, odpowiedź 
na owe różnorodne formy archiwum w pewnym stopniu 
kształtuje nasz sposób działania. Sami tworzymy więc 
zróżnicowane w formach archiwum dotyczące miejsc, 
które odwiedzamy i badamy, gromadząc m.in. wywiady 
ze świadkami i tworząc dokumentację fotograficzną. 
Wreszcie, mając świadomość tego, że archiwum jest 
pewnym systemem, który generuje określony porządek 

→  

Historia, s. 20

→  

Świadek / postronny, s. 34

→  

Radecznica / pracownik pamięci, 

s. 31
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rzeczy, zwracamy uwagę na to, co struktura, jaką ono 
narzuca, pomija lub zasłania. To, co jest z perspektywy 
archiwum nieistotne lub niewidoczne, również budzi 
nasze zainteresowanie i często może wyznaczać kierunki 
naszych poszukiwań. Świadomi tego, że archiwizacja 
wytwarza wydarzenie w takim samym stopniu, jak je 
zapisuje, pytamy więc, o czym archiwum nie pamięta, 
kogo wyklucza, ale też jakie rodzaje dokumentów uznaje 
za archiwizowalne (tzn. godne zapisania), i staramy się 
poszerzyć je o nietradycyjne formy (sztuka ludowa, 
legendy, zwyczaje, tradycja ustna). 

→  

Pamięć / niepamięć, s. 14

W świetle prawa międzynarodowego ludobójstwo to 
zbrodnia podlegająca karaniu przez ponadnarodowe 
instytucje sądownicze. Polega na podejmowaniu dzia-
łań mających na celu „zniszczenie w całości lub części 
grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych”. 
Konwencję ONZ, która ją definiuje, w dużym stopniu 
zainicjował i przygotował prawnik Rafał Lemkin, Polak, 
Żyd, później Amerykanin. W badaniach nad ludobójstwami 
bierze się pod uwagę nie tylko brzmienie tej konwencji 
i praktykę prawa międzynarodowego, ale też pisarstwo 
Lemkina dotyczące pojęcia ludobójstwa i zawarte w nim 
propozycje rozumienia tego terminu.

Jak rozpoznać ofiary ludobójstwa? Zbrodnia ta 
dotyczy aktów popełnianych na ludziach z uwagi na to, 
że są członkami określonych zbiorowości. Tym, kto iden-
tyfikuje ofiarę jako członka grupy, jest sprawca zbrodni. 
Sama grupa również jest identyfikowana poprzez rekon-
strukcję sposobu, w jaki sprawcy definiują stygmatyzowaną 
zbiorowość (narodowo, etnicznie, rasowo lub religijnie). 

Konwencja mówi o niszczeniu grup „w części 
lub w całości”. Można zapytać, jak wielką liczbę ofiar 
musi mieć dane działanie, aby nazywać je ludobójczym. 
Za decydującą przyjmuje się intencję sprawcy, czyli to, 
jak wiele ofiar zamierzał zaatakować. Z ludobójstwem 
możemy mieć więc do czynienia także w sytuacji, gdy 
czyn ma niewiele ofiar. Zarazem liczba ofiar pozwala 
ocenić intencję sprawcy. By doprecyzować brzmienie 
formuły w praktyce prawa międzynarodowego zasto-
sowano określenie „substancjalna część grupy”, co 
można odnieść nie tylko do liczby ofiar, ale też do ich 

Ludobójstwo Jakub Muchowski
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roli w zachowaniu integralności grupy. W tym ujęciu 
wymordowanie nawet nielicznej elity danej zbiorowości 
może zostać uznane za jej znaczące zniszczenie. 

Jak zidentyfikować sprawcę ludobójstwa? Jak-
kolwiek o tę zbrodnię można oskarżyć osobę działającą 
samotnie, o ile ma intencję ludobójczą (tak orzekano przy 
sądzeniu zbrodni w byłej Jugosławii), to jednak w świetle 
praktyki ludobójstwo to czyn dokonywany przez państwo 
lub podobny twór zgodnie z określonym planem. Oznacza 
to między innymi, że bezpośredni sprawcy mogą działać 
bez intencji ludobójczej – wystarczy, że kieruje się nią 
władza, która ich nadzoruje.

I wreszcie: jakie działania mają charakter 
ludobójczy? Lemkin pisze o zespole skoordynowanych 
praktyk, które – obok fizycznej likwidacji członków zbio-
rowości – obejmują ludobójstwo kulturowe. Polega ono 
na niszczeniu tożsamości grupy poprzez destrukcję 
jej dziedzictwa kulturowego, w tym książek, świątyń, 
cmentarzy, miejsc pamięci, zabytków, ośrodków kul-
tury i oświaty, a także zakaz używania języka, przymu-
sową asymilację kulturową do innej grupy czy usunięcie 
z terytorium, z którym jest ona związana. Konwencja 
ONZ nie uwzględnia ludobójstwa kulturowego, jednak 
wśród czynów ludobójczych wymienia „przymusowe 
przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy”, 
co jest echem propozycji Lemkina.

Rezultatem aktów ludobójczych są często 
nieupamiętnione miejsca zbrodni, których lokalizację 
sprawcy ukryli a tożsamość ofiar zamazali, powodowani 
nie tylko chęcią uniknięcia odpowiedzialności za swoje 
czyny, ale również zamiarem całkowitego unicestwienia 
atakowanej grupy. Lokalizacje te najczęściej nie są objęte 
opieką w okresie po dokonaniu zbrodni, gdyż grupa 
ludności, która mogłaby tworzyć wspólnotę strażników 
pamięci, została zniszczona lub usunięta z danego terenu. 

→  

Trudna pamięć / trudne 

dziedzictwo, s. 28

Nasze badania obejmują miejsca ludobójstwa, 
ale także zbrodni noszących znamiona działań ludobój-
czych, choć niespełniających kryteriów definicji prawnej. 
Porównujemy sposoby oznaczania, nieoficjalnego upa-
miętniania ofiar czy aktywnego zapominania o nich przez 
lokalne społeczności w miejscach zbrodni dokonanych 
na obszarze Polski w latach 30. i 40. XX wieku w ramach 
Zagłady Żydów, romskiego Porajmos, przesiedleń Niem-
ców, Ukraińców i Łemków. 

→  

Miejsce / nie-miejsce, s. 6

Pamięć / niepamięć, s. 14

Nieupamiętnione, s. 38
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W najbardziej podstawowym rozumieniu historia to nauka 
o przeszłości. Jej głównym celem jest opis wydarzeń, 
które miały miejsce w określonym – zamkniętym i odle-
głym od teraźniejszości – wycinku czasu. W tradycyjnym 
ujęciu zadaniem historyka jest więc rekonstrukcja faktów 
w oparciu o obiektywne dane i materiały, czyli odpowiedź 
na pytania: o to, co się stało, co było przyczyną danego 
wydarzenia i do jakich konsekwencji doprowadziło, a także 
o to, kto i dlaczego stał się jego uczestnikiem oraz jaką 
rolę w nim odegrał. Głównym celem badań nad pamię-
cią jest natomiast namysł nad obecnością przeszłości 
w teraźniejszości, w którym na plan pierwszy wysuwają 
się inaczej postawione pytania: za sprawą jakich działań 
pamięć o danym wydarzeniu jest podtrzymywana w okre-
ślonej grupie (np. w narodzie, wśród mieszkańców danego 
miasta, regionu itd.)? Jaki wpływ na kondycję jednostki 
i jej wspólnoty mają wydarzenia z (nierzadko zamierz-
chłej) przeszłości? Dlaczego niektóre z nich są ważnym 
źródłem tożsamości zbiorowej, podczas gdy inne okazują 
się zupełnie nieistotne, a czasami wręcz destruktywne? 
Pamięć (i nierozłącznie z nią związane zjawisko zapomi-
nania) nie jest domeną tylko i wyłącznie profesjonalistów, 
a jej badanie nie sprowadza się do analiz wyodrębnionych 
zestawów faktów. Równie ważne – jeśli nie ważniejsze – 
okazują się w nim rozmaite spontaniczne i oddolne praktyki 
upamiętniania, jak i konstrukcje symboliczne, które takie 
działania wspomagają. Szczególnego znaczenia nabierają 
tutaj także emocjonalne i etyczne aspekty tychże praktyk.

Interesują nas miejsca (wsie, miasteczka i mia-
sta), w których podczas drugiej wojny światowej lub krótko 

po jej zakończeniu doszło do aktów przemocy. Można 
powiedzieć, że każde z nich – na swój szczególny, uwa-
runkowany lokalnie sposób – zostało naznaczone piętnem  
zbrodni. Owe wydarzenia w większości przypadków zostały 
odnotowane przez historyków, wzmianki o nich znajdziemy 
w archiwach, rozmaitych raportach i publikacjach książ-
kowych. Istnieje więc – czasami szczątkowa, a czasami 
zaskakująco wyczerpująca – wiedza na temat tego, co się 
wówczas wydarzyło. W naszych badaniach nie zamierzamy 
jednak rekonstruować ustaleń historyków, lecz traktujemy 
je jako punkt wyjścia do przyjrzenia się temu, jak (i czy 
w ogóle) wiedza ta krąży dzisiaj wśród lokalnych miesz-
kańców oraz jak krążyła przez kilkadziesiąt lat, które dzieli 
nas od momentu zajścia przemocy. Skupiamy się zatem 
na wymiarach wytwarzania  tego „piętna” przeszłości:  
„trudnej pamięci” i „trudnym dziedzictwie”, o którym 
współczesna brytyjska antropolożka  Sharon Macdonald 
pisała, że „dotyczy ono raczej niepokojących historii – nie 
tych heroicznych i nakierowanych na przyszłość, z którymi 
tradycyjnie wiążemy muzea i miejsca upamiętnień”.
Zadanie nie jest proste. Piętno to wypalony znak rozpo-
znawczy, znamię, blizna, który pozostaje po doświadczeniu 
przemocy i bólu; ślad sygnalizuje drastyczne, negatywne 
wydarzenia. Nie każda wspólnota chce więc eksponować 
tego typu rysę („trudne dziedzictwo” nie pomaga w budo-
waniu pozytywnego wizerunku wspólnoty – potencjalnie 
może ja ranić lub niszczyć, otwierając społeczne podziały 
i nieporozumienia). Niechęć do zmierzenia się z trudną 
przeszłością miejsca, w którym się żyje, może ponadto 
być spowodowana poczuciem winy lub wstydu, ale także 
wynikać z obojętności wobec „nieswoich” ofiar, wreszcie 
bywa skutkiem niewiedzy wynikającej z długoletniego fał-
szowania czy też „rozmazywania” przekazów (np. w okresie 
władzy komunistycznej). Z drugiej strony istnieją lokalni 
strażnicy pamięci tych wydarzeń, dla których zmierzenie 

→  

Historia, s. 20

→  

Kultura pamięci, s. 18

Kinga SiewiorTrudna pamięć / trudne 
dziedzictwo →  

Ludobójstwo, s. 25

→  

Archiwum, s. 20

→  

Radecznica / pracownik pamięci, 

s. 31
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się z „paraliżującym cieniem” przeszłości miejsca staje się 
etycznym posłannictwem, prywatnym, ale i wspólnotowym 
obowiązkiem.

W naszych badaniach chcemy porozmawiać ze 
świadkami wojennych wydarzeń i przyjrzeć się temu, jak 
tę przeszłość pamiętają. Zamierzamy również dotrzeć 
do wszystkich innych „strażników” pamięci, aby zapytać 
o ich motywacje oraz o ich sposoby przekazywanie wie-
dzy o lokalnej przeszłości. Jednocześnie chcemy poznać 
również tych, którzy nie pamiętają i spróbować tę niepa-
mięć opisać. Chodzi nam więc o namysł nad współczesną 
kondycją miejsc (i ich mieszkańców), na które pada cień 
trudnej historii.

→   

Świadek / postronny, s. 34

→   

Pamięć / niepamięć, s. 14

Radecznica /  
pracownik pamięci

Miejscem, które stało się punktem wyjścia naszych 
badań, a także punktem odniesienia, powracającym, 
gdy myślimy o nie-miejscach pamięci, jest Radecznica 
– to, co spotkaliśmy w tej miejscowości, szczególnie 
mocno kształtuje nasze podejście badawcze. Trafiliśmy 
do Radecznicy w 2016 roku śladem Komisji Rabinicznej 
ds. Cmentarzy – organu Związku Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich w RP. Komisja zajmuje się między innymi 
poszukiwaniami żydowskich grobów, miejsc egzekucji 
i wojennych mogił – dąży do tego, aby odnaleźć takie 
miejsca, nanieść je na mapy, zidentyfikować personalia 
ofiar i tym samym przygotować grunt dla upamiętnienia. 

Radecznica to spora wieś – siedziba gminy, 
licząca 1000 mieszkańców – w południowo-wschodniej 
Polsce, w powiecie zamojskim, w województwie lubelskim. 
Jest regionalnym centrum pielgrzymkowym, mieści się 
w niej szkoła podstawowa, gimnazjum oraz Samodzielny 
Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny. Radecznica 
leży na Roztoczu, a w czasie drugiej wojny światowej była 
lokalnym ośrodkiem polskiego ruchu oporu.

Kluczową postacią „radecznickiej kultury 
pamięci” był do niedawna Stanisław Zybała (1930–2014) 
– bibliotekarz i kronikarz miejscowości, który przez całe 
życie starał się podtrzymać pamięć o Zagładzie radecz-
nickich Żydów. Wielu z nich zginęło podczas drugiej wojny 
światowej, ukrywając się w okolicznych lasach, i nigdy 
nie doczekało się prawdziwego pogrzebu. Zapisywał ich 
historie, tworzył wiersze i rzeźby, ręcznie sporządzał 
mapy, na które nanosił nieoznaczone miejsca zagrzebania 
zwłok ofiar (w Radecznicy i okolicy wskazał takich miejsc 

→  

Miejsce / nie-miejsce, s. 10

→  

Nieupamiętnione, s. 40

→  

Kultura pamięci, s. 18

Maria Kobielska
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aż osiem), a próbując zapobiec niepamięci, trafił wreszcie 
ze swoim przejmującym świadectwem do pracowników 
Komisji. W efekcie tego spotkania świadectwo to zostało 
utrwalone – sfilmowane i zapisane, miejsca wskazane 
przez Zybałę zbadano, a na jednym z nich ostatnio posta-
wiono symboliczny pomnik-grób. Dziś, po jego śmierci, 
jego świadectwo podjęła – „zaadoptowała” – jego żona, 
Marianna Zybała, która stała się kolejną strażniczką lokal-
nej pamięci – „pracownicą pamięci”.  

Prace Stanisława Zybały to jednak tylko część 
radecznickiej kultury pamięci, nie możemy na niej poprze-
stać, skoro w naszym projekcie staramy się badać lokalne 
kultury pamięci w jak najbardziej całościowy sposób, 
uwzględniając ich skomplikowanie. Musimy więc odtwo-
rzyć, o czym jeszcze pamięta Radecznica – jakie są punkty 
zagęszczenia, kondensacji tej pamięciowej sieci. Szybko 
stało się dla nas jasne, że jednym z dominujących tema-
tów jest tam lokalny polski ruch oporu w czasie drugiej 
wojny światowej i partyzantka antykomunistyczna dzia-
łająca tuż po wojnie; ważna jest też przeszłość wiążąca 
się z kultem religijnym, ogniskującym się w Radecz-
nicy jako centrum pielgrzymkowym od XVII w. wokół 
postaci św. Antoniego. Wreszcie ciekawe „pamięciowe 
opowieści”, niekiedy mroczne i niesamowite, wiążą się 
z funkcjonującym w miejscowości od połowy XX wieku 
szpitalem psychiatrycznym. Wiedząc o tym, możemy 
spróbować odtworzyć pamięciową sieć, w której splatają 
się wszystkie te wątki – zastanowić się, czy i jak  się ze 
sobą łączą, konkurują, uzupełniają, czy stoją ze sobą 
w sprzeczności; które są bardziej popularne i dlaczego; 
odnieść je do powszechniejszych, np. ogólnopolskich, 
wzorów pamiętania. 

→   

Pamięć / niepamięć, s. 14  

Historia, s. 20

Archiwum, s. 22

Grób / grzebalisko, s. 42

→   

Świadek / postronny, s. 34

Stanisław Zybała, płaskorzeźba 
Symbol cmentarny poświęcona 
radecznickim Żydom zamordowanym 
w Zagładzie, w zbiorach ŻIH (INW-A-
104); fot. Karina Jarzyńska
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wydarzyło, sprzeciwiając się zapomnieniu, zakłamaniu, 
przemilczeniu i amnezji. Pojedyncze relacje świadków 
historii zaczęły być nagrywane i spisywane, a od końca 
lat siedemdziesiątych gromadzi się w archiwach również 
nagrania wideo. Historia mówiona – a zatem pojedyncze 
relacje kobiet i mężczyzn, ludzi odmiennych zawodów, 
narodowości i wyznań, z miast i wsi, z różnym wykształ-
ceniem i z różnych klas społecznych – stawała się też 
coraz ważniejsza dla historyków, którzy zaczęli uznawać 
ją za istotne źródło wiedzy historycznej.

Badając nieupamiętnione miejsca ludobójstwa 
z czasów drugiej wojny światowej na ziemiach polskich, 
szukamy świadków historii, którzy pamiętają te wyda-
rzenia i mogą się z nami podzielić tą wiedzą. To nie tylko 
bezpośrednie ofiary, ale przede wszystkim świadkowie 
naoczni, którzy widzieli pojedyncze i zbiorowe egzeku-
cje, byli obecni przy wypędzaniu i wyniszczaniu całych 
lokalnych społeczności. Takich świadków w międzyna-
rodowych badaniach nazywa się bystanders, by odróżnić 
ich od świadków-ofiar. My – poszukując polskiego ter-
minu – nazywamy ich postronnymi, ponieważ stali „na 
stronie” wydarzeń, czasem po stronie ofiary, czasem 
– oprawcy: zakładamy, że pozycja neutralna nie jest 
możliwa w obliczu ludobójstwa. Postronni opowiadają 
swoje historie dzieciom i wnukom, często też jednak 
milczą, samotni w swojej pamięci i bólu, jaki jej towarzy-
szy. Często wreszcie komunikują swoje doświadczenie 
za pomocą innych środków: spisywanych wspomnień, 
rysunków, rzeźb, gestów, mimiki, milczenia czy opo-
wieści przekazywanych podczas spacerów w miejsca, 
w których brak widocznych śladów tego, co się stało. 
Niejednokrotnie krucha pamięć świadka to jedyna nić, 
która pozwala połączyć przeszłe wydarzenie z miej-
scem, oddać sprawiedliwość zapomnianej, często trudnej 
historii. Zbieranie świadectw jest tym bardziej istotne, 

Świadek / postronny

Można być świadkiem pewnego wydarzenia, być obecnym 
przy tym, co zaszło, i można jako świadek dać o tym 
wydarzeniu świadectwo: zarówno wobec samego sie-
bie, jak i innego człowieka, pewnej zbiorowości, a także 
wobec prawa. Można zatem być jako świadek wezwanym 
przed sąd, żeby zaświadczyć o prawdzie pod przysięgą, 
można też być świadkiem pewnego aktu prawnego. 
Świadkiem czegoś możemy stać się mimo woli, ale też 
może się to wydarzyć w wyniku naszej decyzji, kiedy 
postanawiamy coś zobaczyć lub usłyszeć, nie odwracamy 
wzroku lub podchodzimy bliżej. Świadkowi powierzona 
zostaje jakaś wiedza, którą może chcieć zachować dla 
siebie, ale może też zostać zmuszony, by przekazać ją 
dalej, a także czuć potrzebę, obowiązek lub powołanie, 
żeby o tym, czego był świadkiem, zaświadczyć. 

Po drugiej wojnie światowej słowo „świadek” 
– obecne w najstarszych słownikach i od wieków zako-
rzenione zarówno w polszczyźnie, jak i w innych językach 
– nabrało nowego charakteru. Francuska historyczka 
Annette Wieviorka twierdzi wręcz, że żyjemy obecnie 
w erze świadka: po drugiej wojnie światowej i Zagładzie 
europejskich Żydów świadek stał się centralną figurą, 
dzięki której definiujemy swój stosunek do przeszłości. 
Będąc obserwatorami tragicznych i często niewyobra-
żalnych wydarzeń, ludzie w latach 1939–1945 starali się 
na bieżąco utrwalić to, czego doświadczali, w każdej 
możliwej formie: notując na skrawkach papieru i tkanin, 
na ścianach więzień i obozów, zakopując swoje relacje 
w ziemi i robiąc zdjęcia z narażeniem życia. Po wojnie 
zaś ci, którzy ocaleli, pragnęli zaświadczyć o tym, co się 

Aleksandra Szczepan
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Pamięć / niepamięć, s. 14

Nieupamiętnione, s. 40

→   
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→  
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że pokolenie, które pamięta, staje się coraz bardziej 
nieliczne: już teraz mamy do czynienia niemal wyłącznie 
ze świadkami, którzy podczas wojny byli dziećmi. Inte-
resuje nas również, jak pamięć o tych doświadczeniach 
przenosi się na następne pokolenia, jak przekazywana 
jest bliskim i przez nich podtrzymywana – to oni stają się 
świadkami historii drugiego stopnia. Bycie świadkiem to 
często trudny los i obowiązek – nieprzypadkowo słowa 
„świadczenie” i „doświadczenie” mają ten sam rdzeń.

Marianna Zybała przy jednym 
z nieupamiętnionych miejsc 
pochówku radecznickich Żydów, 
fot. Roma Sendyka
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tego, co czujemy w danej sytuacji. Emocje to zatem rodzaj 
słownika, dzięki któremu możemy tłumaczyć, opisywać 
i wpływać na kulturową rzeczywistość. 

Z kolei afekt to poza-świadoma, cielesna 
reakcja na jakiś zewnętrzny impuls. Afekty ujawniają się 
zawsze, jak twierdzi kanadyjski filozof Brian Massumi,  
poprzez efekty – dreszcz lub jakieś inne sensoryczne 
wrażenie. Ich momentalność i fizyczność sprawia, że 
wymykają się jakimkolwiek ujęciom językowym, nie two-
rzą spójnego słownika, lecz co najwyżej szum. Pomimo 
wspomnianych różnic (psychika/ciało, język/brak języka) 
afekt nie jest jednak zupełnym przeciwieństwem emocji. 
Bardzo często stanowi jej naturalne podłoże. Chwilę po 
zaistnieniu afekt zostaje rozpoznany jako ekscytacja lub 
przerażenie, a następnie włączony w osobistą narrację 
jako radość, strach itd. Czasami jednak pozostaje zawie-
szoną w przestrzeni, niedoprecyzowaną, bo zbyt trudną 
lub nieprzystającą do żadnego z wariantów wyuczonego 
przez jednostkę emocjonalnego skryptu „dziwnością”.

Emocja i afekt to pojęcia niewątpliwie subiek-
tywne i zmienne. Z tych też względów jeszcze do niedawna 
były stosunkowo niechętnie wykorzystywane do badań nad 
przeszłością. W naszym przedsięwzięciu odgrywają jednak 
ważną rolę. Po pierwsze, uważamy, że owa specyficzna, 
afektywna aura jest nierozerwalnym elementem krajobrazu 
nieupamiętnionych miejsc wojennej przemocy. Interesuje 
nas jej wpływ na odbiór tego typu miejsc w lokalnych 
społecznościach. Po drugie, chcemy poznać również 
poziom emocji (wstyd, duma, strach itd.), a więc odpo-
wiedź na pytanie, czy i jak warunkują one lokalną pamięć 
lub niepamięć wydarzeń przemocy. Po trzecie wreszcie, 
przybywając w tego typu miejsca mimowolnie sami nara-
żamy się na oddziaływanie afektów i uruchamiamy własne 
emocjonalne skrypty. Pojęcia te stanowią dla nas zatem 
również istotny element pracy autoetnograficznej. 

Afekt / emocje

Nieupamiętnione miejsca wojennych zbrodni i przemocy 
stają się nierzadko miejscami, które straszą; nawiedzonymi, 
przeklętymi. Takie potoczne określenia rodem z wyobraźni 
ludowej (lub filmów grozy) są być może przesadne, ale 
trafnie wyrażają specyficzną aurę, która otacza tego typu 
przestrzenie. To miejsca, w których – jeśli zawierzyć rela-
cjom osób je odwiedzających – panuje bliżej nieokreślone 
poczucie dziwności, niesamowitości lub niepokoju; miej-
sca, które w jakiś ulotny, ale mocny sposób pobudzają 
raczej ciało niż umysł: czasami mogą wywoływać odrętwie-
nie, a czasami dreszcze lub omdlenie. Reakcje te można 
łączyć ze strachem, choć niekoniecznie – równie dobrze 
mogą odsyłać do innych emocji, takich jak chociażby żal, 
wzruszenie, wstyd albo obrzydzenie. W swojej mglistości 
zdają się dowodzić jednego: że nieupamiętnione miejsca 
przemocy nie pozostawiają obojętnym. Zarazem reagujemy 
na nie inaczej niż na miejsca upamiętnione tj. cmentarze, 
pomniki czy muzea, w których znamy protokół zachowania 
i umiemy odpowiednio kontrolować reakcje. 

W pierwszej chwili takie cielesne rezonanse 
trudno więc jednoznacznie zdefiniować. Z pomocą przy-
chodzą nam jednak współcześni psychologowie i kulturo-
znawcy postulujący potrzebę rozróżnienia emocji i afektów. 
Emocja to stan psychiczny, poprzez który człowiek określa 
swój stosunek do rzeczywistości – zdarzeń, ludzi, przyrody 
itd. Radość, duma, wstyd czy gniew tworzą sferę świa-
domych uczuć, których uczymy się w trakcie socjalizacji. 
Żyjąc w danej społeczności czy kulturze, przyswajając jej 
reguły i wartości, poznajemy również swego rodzaju skrypt 
emocjonalnych zachowań, który ułatwia nam nazywanie 

Kinga Siewior
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Chorwacka artystka Sandra Vitaljić pisze, że miejsca tego 
rodzaju potrzebują raczej „alternatywnego memento – nie 
wytwarzanego przez ideologię, ale przez potrzebę otwarcia 
przestrzeni pamiętania o ofiarach, które nie mogą liczyć na 
zajęcie poczesnego miejsca w oficjalnej kulturze pamięci”. 
Takim miejscem pamięci mogłyby być teksty, dzieła sztuki, 
fotografie opuszczonych lokalizacji przemocy, same miejsca 
jednak pozostałyby puste. Pracująca w Zagrzebiu grupa 
Spomenik („Pomnik”), skupiająca artystów, aktywistów 
i teoretyków, zastanawia się, czy można wytworzyć nową 
praktykę upamiętniania ofiar ludobójstwa poza ideologią, 
biurokracją, aliansem polityki i religii. Punktem wyjścia 
dla ich myślenia jest „nadmiar kości” – chodziłoby tu o te 
części ludzkich ciał, których nie da się już zidentyfikować, 
przypisać do konkretnych osób: to właśnie takie „nie-
grzebalne pozostałości” są najtrudniejszą do włączenia 
w oficjalny dyskurs resztką po przemocy. 

Krytyczne intuicje artystów są dla nas istotne: zga-
dzamy się z obserwacją, że upamiętnienia łatwo podlegają 
standaryzacjom, politykom zarządzania pamięcią, wytycznym 
i nakazom – a wtedy przestają działać jako czynnik pojednania 
lub przypominania o przeszłości. Intymna pamięć nie będzie 
umiała się odnaleźć w takim szerokim, oficjalnym i politycz-
nym kontekście, a upamiętnienie „wypadnie poza historię”, 
stając się nieme i obojętne dla lokalnej społeczności. Przy-
glądając się praktykom „niepełnych”, „ułomnych”, „środo-
wiskowych”, „oddolnych”, „wernakularnych” upamiętnień 
i miejscom, gdzie upamiętnienia w ogóle nie ma, chcemy 
otwierać dyskusję: jak przypominać o ofiarach przemocy 
w porzuconych miejscach ludobójstwa, tak by nie poddać 
się znów przemocy polityki? Tak by wybrane znaki działały, 
wskazując nie tylko na przeszłość, ale i na teraźniejszość 
lokalnej wspólnoty pamięci, i by mogły kształtować jej przy-
szłość? Tak by nie konfliktowały, ale jednały różne pamięci? 

Nieupamiętnione

Upamiętnianie to akt uczczenia kogoś lub czegoś, uhono-
rowania jakiegoś wydarzenia. Proces upamiętniania ma na 
celu – jak deklaruje Organizacja Narodów Zjednoczonych – 
przeciwstawianie się przemocy i zachęcanie do rekoncyliacji, 
pojednania. Miejsca, które badamy, nie zostały w ogóle upa-
miętnione lub zostały upamiętnione „nie dość”. Rozumiemy 
przez to, że nie ma na nich wcale pomników, pamiątkowych 
pyt nagrobnych lub tablic informacyjnych lub że obiekty, które 
na nich postawiono, są w jakiś sposób niedostateczne. Nie 
wyjaśniają w pełni, co się wydarzyło, lub podają niepoprawne 
informacje; stoją w oddaleniu; są nieczytelne; zostały znisz-
czone; są zbyt drobne i nikną w przestrzeni lasu czy polany, 
tak że łatwo je przeoczyć; nie wyznaczają precyzyjnie miej-
sca złożenia ofiar: odwiedzający więc nadal nie wiedzą, czy 
przypadkiem nie chodzą po ludzkich szczątkach. 

Czasem takie miejsca są oznaczane, znaki te mają 
jednak mniej oficjalny i symboliczny charakter. To drzewa, 
nacięcia na korze, krzewy, niekoszona trawa, wbite w ziemię 
kołki, stosy kamieni lub niepotrzebne rzeczy. Poszukujemy 
tych „środowiskowych upamiętnień”, próbując zrozumieć 
alternatywne formy znakowania takich lokalizacji. Chcemy 
dowiedzieć się, kto i dla kogo je postawił.

Obserwując różne, oddolne i lokalne praktyki 
upamiętniania, dalekie czasem od tych oficjalnych, polega-
jących na ustawieniu wyróżniającego się i przykuwającego 
wzrok obiektu, nie chcemy proponować przyszłych roz-
wiązań dla takich miejsc. Artyści z byłej Jugosławii dają do 
myślenia, gdy twierdzą, że wznoszenie pomników w miej-
scach po przemocy znakuje piętnem polityki przestrzeń, 
w której ludzie cierpieli z powodów politycznej niezgody. 

Roma Sendyka
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Wojenna i powojenna historia Polski obfitowała 
w przypadki składania – z różnych przyczyn – ludzkich 
szczątków w miejscach nieoznakowanych, przy zanie-
chaniu lub niedopełnieniu właściwych czynności rytual-
nych. Pociąga to za sobą szereg zagrożeń: od zakażenia 
nieoznakowanego terenu, w którym leżą ciała, przez 
traumatyzującą obecność pozostających między żywymi 
widm, po niepokój sumienia osób, które nie dopełniły 
wobec zmarłych należnych czynności. 

Czy jednak wiara w duchy może być przedmio-
tem badań? Czy powinności wobec zmarłych dotyczą 
osób, które nie są ich mordercami, nie należą do ich 
rodzin, są innego wyznania i/lub innej narodowości? 
Czy zachowują ważność dziesiątki lat po tym, gdy trupy 
zostały zagrzebane? I jak właściwie miałoby wyglądać 
dopełnienie tych powinności? Jak uwzględniać spe-
cyfikę wiary religijnej zmarłego lub jej brak? Co zrobić, 
gdy tożsamość pogrzebanych (a raczej: zagrzebanych) 
ciał (nazwiska, płeć, liczba zmarłych) jest niepewna? 
Jaka jest relacja między upamiętniającymi morderstwo 
lub/i bohaterską śmierć pomnikami a nagrobkami, które 
znaczą miejsce pochówku? Na ile uroczystość odsłonięcia 
pomnika nosi znamiona pogrzebu? 

Status miejsc, w których zostały złożone ofiary 
okołowojennych zbrodni, z perspektywy religijnej jest 
niejasny, problematyczny, wręcz paradoksalny: chcąc 
oddać sprawiedliwość świętości ludzkich szczątków, nie-
trudno dopuścić się mimowolnej profanacji. Zdając sobie 
sprawę ze złożoności tej sytuacji, jesteśmy w naszych 
badaniach wyczuleni na różnorodność wierzeń i rytuałów 
funkcjonujących na terenie Polski (od czasów wojny po 
współczesność), a zwłaszcza na formy nieortodoksyjne, 
pośrednie, które wykształciły się na styku różnych tra-
dycji. Przykładem tego typu nowatorstwa jest formuła 
„grobów bezkadyszowych”. Jej autorami są Stanisław 

Grób / grzebalisko

Martwe ludzkie ciała są niebezpieczne – ich rozkłada-
jąca się materia może „zarazić” śmiercią, także w skali 
masowej, jeśli wywoła epidemię. To podstawowy powód, 
dla którego kultury opracowały specjalne metody postę-
powania z trupami, obejmujące umieszczanie ich w prze-
strzeniach wydzielonych względem terytorium żywych.

Zagrożenie wiążące się z trupem wynika także 
z jego pozycji symbolicznej, jako obiektu odsyłającego 
jednocześnie do śmierci i do życia, przebywającego na 
granicy, której szczelność jest w interesie żyjących. To 
również istotny powód, aby martwe ciało ukryć, ujedno-
znaczniając jego status. Ta sytuacja jest punktem wyjścia 
wierzeń religijnych, na których opierają się różnorodne 
scenariusze rytualne. Odgrywany jest w nich nie tylko lęk 
przed zmarłym, ale też szacunek do niego. Wiara w życie 
pośmiertne prowadzi do kultu zmarłych, jako mających 
kontakt z mocą obecną w zaświatach – prosi się ich 
o wstawiennictwo, regularnie składa im ofiary i odmawia 
modlitwy w wyznaczone święta. Wyrazem kultu są także 
zabiegi magiczne, mające na celu ochronę przed gnie-
wem dusz, które z różnych przyczyn nie zadomowiły się 
w zaświatach, za co winę niejednokrotnie ponoszą żywi.

Wina żyjących względem zmarłych może doty-
czyć zaniechania rytuałów pogrzebowych. Taka sytuacja 
ma miejsce w przypadku działań ludobójczych, na co 
składa się kilka czynników: motywowany etnicznie brak 
szacunku morderców do swoich ofiar, masowa skala zada-
wanej śmierci połączona z pośpiechem i chęcią ukrycia 
zbrodni oraz różnice religijne między sprawcami i ofiarami, 
których wynikiem jest nieznajomość właściwych procedur. 

Karina Jarzyńska

→  

Peryferia grobów masowych, s. 48 

Szczątki ludzkie, s. 46

→  

Ludobójstwo, s. 25

Miejsce / nie-miejsce, s. 10
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i Marianna Zybałowie, którzy przez wiele lat „kultywowali 
pamięć” (słowa pani Marianny) o Żydach zamordowanych 
w Radecznicy poprzez odmawianie w miejscu ich śmierci 
modlitw chrześcijańskich, ponieważ nie znali kadyszu 
czy innych judaistycznych tekstów rytualnych. Nawet 
poznawszy zwyczaje żydowskie, nie spełniali warunków 
niezbędnych, by wykonywane przez nich obrzędy były 
fortunne (skuteczne). „Grób bezkadyszowy” to prze-
strzeń będąca czymś więcej niż nieopracowane rytualnie 
miejsce stałej depozycji szczątków ludzkich, a zarazem 
mniej niż prawidłowy pochówek, grób ustanowiony przez 
zgodny z normami rytualnymi pogrzeb. Inne możliwe 
pojęcia określające interesujące nas zjawisko to „grze-
balisko” czy „miejsce grzebalne”; mamy nadzieję na 
wypracowanie w toku badań mocnej propozycji w tym 
zakresie.

→  

Radecznica / pracownik pamięci, 

s. 31 

Świadek / postronny, s. 34

Upamiętnienie miejsca pochówku 
Żydów zamordowanych w Zagładzie 
22 XII 1942 w tzw. Drugich Dołach 
w Radecznicy, fot. Roma Sendyka
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przy tym, że pomimo spalenia, przemieszczenia i naru-
szenia szczątków oraz oddziaływania na nie wielu czyn-
ników zewnętrznych, niezwykle trudno jest pozbyć się 
martwego ciała na tyle skutecznie, by uniemożliwić 
odnalezienie jego śladów. 

Ponadto, w większości przypadków, dzięki rela-
cjom świadków lub sprawców zbrodni, pamięć o tych 
miejscach trwa, co jednak nie jest równoznaczne z ich 
zabezpieczeniem. Problem ten jest szczególnie istotny 
dla szczątków żydowskich, które w myśl reguł prawnych 
judaizmu (halachy) nie powinny być przemieszczane ani 
naruszane. Mają pozostawać poniżej poziomu gruntu 
w miejscu złożenia, co wyklucza ekshumację. W swoich 
wytycznych Komisja Rabiniczna do spraw Cmentarzy przy 
biurze Naczelnego Rabina Polski tłumaczy ten zakaz, 
powołując się na tradycję, która mówi, że po śmierci 
dusza i ciało pozostają połączone, dlatego każde naru-
szenie szczątków narusza jednocześnie spokój duszy 
zmarłego. Ekshumacja w judaizmie możliwa jest tylko 
w nadzwyczajnych przypadkach, do których zalicza się 
zagrożenie ze strony czynników naturalnych (np. wyle-
wającej rzeki).

Szczątki ludzkie

Od wieków istnieją praktyki kulturowe mające na celu 
konserwację i zabezpieczenie trupa – by jak najdłużej 
utrzymał się w postaci ciała – oraz takie, które dążą do 
jego usunięcia lub zniszczenia. Motywuje je zarówno 
sprzeciw wobec procesu rozkładu, jak i potrzeba zatar-
cia śladów, a także sprostania konieczności poradzenia 
sobie z dużą ilością martwych ciał. Przykładem takich 
działań jest pozbawiona rytuału kremacja i składowanie 
szczątków ludzkich w miejscach nieoznakowanych, które 
towarzyszyły Zagładzie. 

Druga wojna światowa pozostawiła na terenie 
dzisiejszej Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy wiele tego 
rodzaju miejsc, z których nieliczne zostały jak dotąd 
oznakowane i upamiętnione. Z uwagi na brak opraco-
wania rytualnego, trudno je nazywać grobami – są to 
raczej miejsca składowania szczątków ludzkich. W nie-
których z nich składano skremowane szczątki (dotyczy to 
przede wszystkim większych obozów śmierci), w innych 
niepoddane wcześniej zniszczeniu martwe ciała – to 
przypadek mniejszych obozów śmierci oraz rozsianych 
po całej Europie Wschodniej miejsc przemocy, w tym  
„Holokaustu od kul”. 

W lokalizacji obu typów miejsc jest pomocna 
archeologia forensyczna (związana z kryminalistyką). 
Caroline Sturdy Colls, badaczka zajmująca się archeolo-
gią Zagłady, zwraca uwagę na to, że obok dokumentów, 
relacji świadków i danych pozyskanych przy pomocy 
profesjonalnych narzędzi do identyfikowania anomalii 
w rzeźbie terenu, na rozpoznanie takich miejsc pozwala 
też obecność samych szczątków. Sturdy Colls podkreśla 

Aleksandra Janus

→  

Miejsce / nie-miejsce, s. 10

Nieupamiętnione, s. 40

→  

Grób / grzebalisko, s. 42

→  

Tragarz pamięci, s. 60

→   

Pamięć / niepamięć, s. 14 
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i nieantropocentryczna perspektywa (podejście ekolo-
giczne i ekokrytyczne, historia środowiskowa Zagłady) 
przesuwają punkt ciężkości z miejsca zbrodni (crime 
scene) na otaczający je krajobraz, który kanadyjska 
bioarcheolożka Rachel Cyr określa mianem forensycz-
nego (forensic landscape). W takim ujęciu środowisko 
przyrodnicze staje się świadectwem zbrodni i samo 
w sobie stanowić może dowód (corpus delicti) w spra-
wie ludobójstwa.

Peryferia grobów masowych – nieoznaczone 
i nieupamiętnione tereny rozsypywania prochów i ukry-
wania przez sprawców kości ofiar, zlokalizowane na tere-
nach leśnych (m.in. Treblinka, Sobibór, Chełmno nad 
Nerem) – każą nam pytać, jaką rolę odgrywają szczątki 
ludzkie, które nie mogą stać się obiektem badań lekarzy, 
antropologów czy archeologów sądowych, ponieważ stan 
ich zachowania uniemożliwia standardowe procedury 
badawcze. Jak badać krajobraz, w który włączone zostały 
popioły i prochy tysięcy ofiar? W jaki sposób traktować 
krajobraz jako jeden z biologicznych dowodów Zagłady? 

Peryferia grobów 
masowych

„Obrzeża Zagłady” to miejsca w topografii byłych obo-
zów koncentracyjnych i obozów zagłady, które lokalne 
społeczności przeszukują, by przejąć materialne pozo-
stałości po ofiarach. W większości przypadków miejsca 
te są terytorialnie tożsame z obszarami, na których 
znajdują się groby masowe.

Brytyjska archeolożka Caroline Sturdy Colls 
zauważa, że dotychczasowe badania archeologiczne 
grobów masowych prowadzone były głównie w miej-
scach, gdzie zgromadzone były szczątki ludzkie  i  które 
można było jednoznacznie zidentyfikować na podstawie 
relacji świadków oraz materiału dowodowego (body 
of evidence). Wyniki archeologicznych badań zespołu 
badawczego Colls w Treblince pokazują jednak, że dzięki 
archeologii sądowej można skutecznie rozpoznawać 
nieoznaczone mogiły znajdujące się na peryferiach ofi-
cjalnie upamiętnionych grobów masowych. W naszym 
projekcie interesują nas więc miejsca rozsypywania ludz-
kich prochów oraz grzebania rozczłonkowanych ciał 
ofiar Zagłady pozostające poza granicami dzisiejszych 
miejsc pamięci, ukryte na terenach zalesionych, których 
lokalizację można potwierdzić np. dzięki wskaźnikom 
topograficznym i zmianom roślinności. 

Połączenie perspektyw kryminalistyki, 
(bio)archeologii, antropologii oraz wykorzystanie 
technik prospekcji geologicznej i badań geofizycz-
nych pozwalają na rozpoznanie i zreinterpretowa-
nie lokalizacji obszarów tymczasowej bądź trwałej 
depozycji ludzkich szczątków. Wpływ kryminalistyki na 
studia nad Zagładą (zwrot ku dowodom materialnym) 

Mikołaj Smykowski

→  

Świadek / postronny, s. 34

→  

Nieupamiętnione, s. 40

→  

Grób / grzebalisko, s. 42

→  

Krajobraz, s. 50

→  

Szczątki ludzkie, s. 46
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Tim Ingold, antropolog społeczny, odróżniał 
krajobraz od krajobrazu zadanego. Krajobraz porównywał 
on do malarstwa. Tak jak obraz, jest on czymś skończonym, 
gotowym, zastygłym w swojej formie. W przeciwieństwie 
do niego krajobraz zadany jest jak muzyka, jest rytmiczny, 
zmienny, dynamiczny, związany z aktywnością ludzi. 
Według Ingolda granicę krajobrazu zadanego wyznacza 
nie to, co znajduje się w zasięgu naszego wzroku, lecz 
to, co znajduje się w polu naszego słuchu.

Jednym z celów naszego projektu jest zbadanie 
tego, jak krajobraz reaguje na wydarzenia historyczne. 
W jaki sposób zmienia się on pod wpływem tragicz-
nych zdarzeń z przeszłości? Dlatego ważnym elemen-
tem naszych badań są wywiady terenowe ze świadkami 
zbrodni. Interesuje nas to, jak mapują oni krajobraz, 
jak się do niego odnoszą, po czym rozpoznają miejsca 
masowych grobów, jakie afekty miejsca te budzą w nich 
po latach.

Krajobraz

Druga wojna światowa pokryła krajobraz Europy Środ-
kowo-Wschodniej tysiącem indywidualnych i masowych 
grobów. Znaczna ich część do dzisiaj nie została zloka-
lizowana i upamiętniona. W tym kontekście mówi się 
o „skażeniu krajobrazu” (Martin Pollack), a obszar ten 
określa mianem „skrwawionych ziemi” (Timothy Snyder).

Słowo „krajobraz” pochodzi z języka niemiec-
kiego (Landschaft). Schaft oznacza w języku niemieckim 
rdzeń, trzon; Landschaft był zatem tym, co stanowić 
miało o istocie danego kraju. Termin ten początkowo 
wskazywał na realną przestrzeń geograficzną, terytorium 
ukształtowane przez jego mieszkańców i wyróżniające 
się ze względu na obowiązujące na nim prawo oraz zwy-
czaje. W nowożytnej Europie „krajobrazami” zaczęto 
nazywać pochodzące z Holandii obrazy przedstawiające 
niderlandzkie pejzaże. Od tego czasu krajobraz kojarzy 
się przede wszystkim z gatunkiem malarskim. Współcze-
śnie wykracza się poza sferę wizualną i mówi się również 
o pejzażu dźwiękowym (soundscape) czy zapachowym.

W studiach nad krajobrazem często wskazy-
wano na jego europejskie i nowożytne korzenie. Włoski 
poeta renesansowy Francesco Petrarka uznawany jest za 
pierwszego człowieka, który potrafił zachwycić się pięk-
nem przyrody dla niego samego. Współcześnie wskazuje 
się na związki krajobrazu z imperializmem oraz kolonia-
lizmem oraz bada inne, nieeuropejskie sposoby postrze-
gania natury. Zmienia się również sposób myślenia o samej 
przyrodzie. Przestaje być ona postrzegana wyłącznie jako 
bierne tło wydarzeń historycznych i zaczyna występować 
w roli sprawcy (agenta) historii człowieka.

Jacek Małczyński

→  

Grób / grzebalisko, s. 42

Nieupamiętnione, s. 40

→  

Świadek / postronny, s. 34

Afekt / emocje, s. 38
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wolnego czasu, odpoczynku itd., które w określonym 
porządku zostają wypełnione rzeczami. Dotyczy to w rów-
nym stopniu sypialni i stanowiska pracy, co wysypiska na 
śmieci lub miejsc pozagładowych. Śmieci, podobnie jak 
ludzkie szczątki, są ukrywane – wywożone, zakopywane, 
spalane lub topione. Jednakże przedmioty te, również 
wtedy, działają i potrafią wiele powiedzieć o osobie je 
wyrzucającej. To samo dotyczy miejsc poludobójczych. 
Znajdowane tam łuski, kule, ubrania, precjoza, ludzkie 
szczątki, żerujące zwierzęta, specyficzna roślinność lub 
jej brak są rodzajem materialnego świadectwa o wyda-
rzeniach, ich przebiegu, ofiarach, obserwatorach czy 
sprawcach. Miejsca te mogą żyć własnym życiem i prze-
obrażać się oraz działać inaczej niż przestrzeń znana 
nam z codziennych doświadczeń, i dlatego też posiadają 
odmienny ładunek afektywny. Uwidacznia się to między 
innymi w praktykach okolicznych mieszkańców, w któ-
rych prowadzoną oni z miejscem dialog, np. poprzez 
spędzanie tam wolnego czasu, upamiętnianie czy świa-
dome bezczeszczenie, co w konsekwencji wpływa na 
materialne przekształcanie miejsc.

Materialność miejsc

W obserwowanym przez badaczy społecznych świecie 
ludzkich wytworów i działań pośredniczy materia. Nie 
dotyczy ona innego wymiaru rzeczywistości przyna-
leżnego jedynie refleksji nauk przyrodniczych, tak jak 
działalność człowieka nie wiąże się wyłącznie z refleksją 
humanistyczną. Materia tworzy skupiska, które zwykli-
śmy nazywać rzeczami, roślinami, zwierzętami i ludźmi. 
Istnieją nurty w nauce, które opisują materialny świat ze 
względu na jego zdolność do działania. W takim świe-
cie nie istnieją nigdy pojedynczy działający (aktorzy), 
ale grupy aktorów połączonych systemem wzajemnych 
zależności. Osoba niewidząca tworzy jedną całość 
z białą laską, która wydłuża jej pole dotyku i umożliwia 
bezpieczne poruszanie się. To samo dotyczy szeregu 
obiektów, jak np. roślin usprawniających oddychanie lub 
zmieniających mikroklimat mieszkania, wymagających 
jednak podlewania, przesadzania itd. Do tych czynności 
potrzebujemy narzędzi, np. łopatki, konewki, a żeby je 
najpierw wytworzyć, musimy wykorzystać do tego inne 
obiekty. Gdy o czymś zapomnimy, możemy wykorzystać 
przedmioty-media, jak smartfon, który stanowi przedłu-
żenie naszej pamięci i powiadomi o potrzebie wykonania 
jakiejś czynności. Człowiek, a także jego otoczenie, 
składa się z ogromnej liczby wciąż działających aktorów, 
upominających nas z różna siłą do wykonywania kon-
kretnych, często nieuświadamianych i automatycznych 
czynności, które pozostawiają po sobie materialne ślady. 

Tak postrzegamy materialność badanych przez 
nas miejsc. Ludzie wytwarzają bezustannie miejsca 
zamieszkiwania, pracy, praktyk rytualnych, spędzania 

Łukasz Posłuszny

→  

Krajobraz, s. 50

→  

Grób / grzebalisko, s. 42

Peryferia grobów masowych, s. 48 

Szczątki ludzkie, s. 46

→  

Ludobójstwo, s. 25

→  

Afekt / emocje, s. 38

Świadek / postronny, s. 34
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Sztuka  
badawcza

Małe opowieści

Naukę i sztukę przyjęło się uważać za odmienne sposoby 
relacji ze światem. Ta pierwsza ma dochodzić do prawdy, 
wykorzystując określone metody i narzędzia będące 
gwarancją jej obiektywności. Sztuka to natomiast domena 
subiektywności – wizja, emocje, intuicje i wrażenia artysty 
znajdują swój wyraz w dziele, które jest pochodną jego 
odczucia świata. 

Współczesne praktyki artystyczne i badawcze 
kwestionują takie myślenie. Artyści – przy pomocy swoich 
narzędzi – często znacząco się przyczyniają do pogłębienia 
naszego rozumienia pewnych zjawisk. Estetykę pojmuje 
się coraz częściej jako specyficzny rodzaj wrażliwości, 
czułości na rzeczywistość, która może być wartościowym 
narzędziem poznawczym. Dlatego badacze, poszukując 
odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania, współpra-
cują z artystami i sami wykorzystują metody przynależne 
sztuce. Rozumieją także coraz częściej własną pracę jako 
twórczość, z konieczności noszącą ślady emocji i wrażeń. 

Także my, badając tak złożone zagadnienie, 
jakimi są nie-miejsca pamięci, współpracujemy z arty-
stami i korzystamy z ich narzędzi. Jesteśmy też ciekawi 
twórczości osób, które mieszkają w pobliżu badanych 
przez nas lokalizacji i – niezależnie od tego, czy mają 
wykształcenie artystyczne – sięgają po sztukę, by wyrazić 
to, co czują i jak rozumieją otaczający ich świat. Wśród 
efektów naszej pracy planujemy wystawę, której tworze-
nie będzie zarazem eksperymentowaniem z możliwymi 
sposobami komunikowania wiedzy.

W mediach tematy dzielą się na „zimne” i „gorące”, 
te, które czytamy spokojnie i bez emocji, oraz te, które 
wywołują w nas żywą potrzebę zabrania głosu, zapre-
zentowania swojego punktu widzenia, wyrażenia sprze-
ciwu. W mediach historia może być „zimna”, ale pamięć 
o wydarzeniach historycznych – zwłaszcza w miejscu, 
w którym zaszły – z reguły jest „gorąca”. 

Miejsca nieupamiętnione to często miejsca nie-
opisane, których przeszłość ujmuje jedynie historia oralna. 
Czasem jednak zdarzenia, które miały w nich miejsce, 
zostają zapisane: przyjmują wówczas kształt mikronar-
racji, czyli drobnych opowieści zawartych w osobistych 
notatkach, ulotnych drukach, lokalnych mediach lub na 
forach internetowych. Bywają to pamiętniki, teksty pisane 
do szuflady, które czasem zostają włączone do zbiorów 
archiwalnych lokalnych pracowników pamięci. Zwykle mają 
charakter fragmentaryczny, silnie subiektywny, wiele w nich 
anegdot i dygresji. Jeśli to artykuły w lokalnych mediach 
– skupiają się na szczegółach znanych niewielkiej grupie 
ludzi, niekoniecznie odwołując się do wielkich narracji histo-
rycznych. Zapiski w internecie charakteryzuje natomiast 
tymczasowość oraz – do pewnego stopnia – anonimowość.

Właściwości mikronarracji są związane z trud-
nymi emocjami, jakie wywołuje przechowywana w nich 
pamięć. Niełatwo tworzyć rozbudowane, kompleksowe 
wyjaśnienia tego, co się wydarzyło w miejscach ludobój-
stwa. Niełatwo też upublicznić takie treści, stąd sięganie 
do nietrwałego, anonimowego, więc swoiście bezpiecz-
nego medium, jakim jest internet. Aktywność podejmo-
wana w tym obiegu bywa jednak pierwszym stadium pracy 
pamięci, która stopniowo zatacza coraz szersze kręgi, 
stając się dziedzictwem rodziny, lokalnej społeczności, 
obywateli danego kraju, a w końcu globalnym. 

 

Aleksandra Janus Jagoda Mytych

→  

Afekt / emocje, s. 38

Świadek / postronny, s. 34

→  

Miejsce / nie-miejsce, s. 10

→  

Radecznica / pracownik pamięci, 

s. 31 

→   

Historia, s. 20

→   

Archiwum, s. 22

Radecznica / pracownik pamięci, 

s. 31 

→  

Trudna pamięć / trudne 

dziedzictwo, s. 28

Afekt / emocje, s. 36

Ludobójstwo, s. 25

→  

Kultura pamięci, s. 18
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na pamięci o przeszłości, nie na faktach historycznych. 
Znacznie bardziej interesuje nas to, co i jak jest upa-
miętnione bądź nieupamiętnione, niż to, co się zdarzyło. 
Podobne podejście chcemy zastosować w działaniach, 
które zaprojektujemy. Inspirujące są dla nas ustalenia 
antropologii kulturowej na temat przekazu wiedzy i umie-
jętności z pokolenia na pokolenie, metod, za pomocą 
których starsi pokazują młodszym, co jest ważnym ele-
mentem przeszłości, które tradycje i rytuały należy 
kultywować, a z których można zrezygnować. Będziemy 
testować różne strategie i narzędzia, angażując wszystkie 
pokolenia, obserwując i (nieuchronnie) ingerując w to, jak 
transfer trudnego dziedzictwa odbywa się w badanych 
społecznościach. 

Tak zaplanowany akt zaangażowania wiąże się 
jednak z niebezpieczeństwami. Możemy zostać odrzu-
ceni przez lokalną wspólnotę, możemy ponieść porażkę 
w próbie wytworzenia nowej metody, możemy nie tra-
fić z propozycją i nie osiągnąć efektu współ-pamięta-
nia i współ-angażowania się. Ryzykując, podejmujemy 
wyzwanie: interesuje nas efekt, w którym lokalna spo-
łeczność zaakceptuje porzucone miejsce jako cześć 
swojego dziedzictwa. 

Zaangażowanie

Jednym z podstawowych wyzwań współczesnych badań 
humanistycznych jest ich powiązanie z rzeczywistością, 
do której się odnoszą. Problem analizowany w naszym 
projekcie badawczym w szczególny sposób angażuje 
różnych aktorów: uczestników prowadzonego dialogu. 
Badacze, artyści, przedstawiciele instytucji (lokalnych i 
centralnych), pracownicy pamięci i mieszkańcy odwie-
dzanych przez nas miejscowości wchodzą w najróżniejsze 
relacje w trakcie wytwarzania wiedzy o nie-miejscach 
pamięci. Pojawiające się w tym kontekście praktyczne 
problemy o wymiarze ogólnohumanistycznym (status 
zagrzebanych ciał, przekształcanie grzebalisk w groby 
itd.) kompromitują założenie, że możliwa jest neutralna 
postawa badawcza. 

Konsekwencją rozpoznania, że badacze zawsze 
w jakieś mierze są zaangażowani w przedmiot swych 
badań, jest w naszym projekcie plan uczynienia zaan-
gażowania jawnym. Planujemy w wybranym miejscu i we 
współpracy z instytucją (Komisja Rabiniczna ds. Cmen-
tarzy) przygotować program edukacyjny, który byłby 
przestrzenią intensywnej realizacji zaangażowania bada-
czy i mieszkańców. Nie mamy ambicji tworzenia para-
dygmatycznego narzędzia, które mogłoby być skuteczne 
w każdym z nie-miejsc pamięci. Każda miejscowość 
i każda grupa odbiorców jest specyficzna – posiada 
własną historię, do której się odnosi, oraz pamięć o prze-
szłych wydarzeniach. Posiada także zindywidualizowane 
potrzeby względem lokalnego dziedzictwa. Chcemy je 
uczynić punktem wyjścia naszej pracy.

Badając dane miejsce, koncentrujemy uwagę 

Katarzyna Suszkiewicz

→   

Historia, s. 20

Kultura pamięci, s. 18

→  

Nieupamiętnione, s. 40

Pamięć / niepamięć, s. 14

→  

Radecznica / pracownik pamięci, 

s. 31

Miejsce / nie-miejsce, s. 8

→  

Trudna pamięć / trudne 

dziedzictwo, s. 28

Afekt / emocje, s. 38

Następne strony:
Nieupamiętnione miejsce 
zagrzebania Żydów, których starała 
się uratować rodzina Książków. 
Zginęli i ratowani, i ratujący. 
Wierzbica k. Miechowa 
fot. Jakub Muchowski



5958



6160

Tragarz pamięci to pamiętnik – reportaż katolickiego 
księdza, który w 2002 roku wyruszył na Ukrainę, by odwie-
dzić miejsce, w którym podczas drugiej wojny światowej 
przetrzymywany jako jeniec wojenny był jego dziadek. 
Poza zaniedbanym terenem byłego obozu w Rawie Ruskiej 
Desbois odkrył liczne i rozproszone masowe groby ofiar  
-  zapomniane i opuszczone. W tomie opisuje swoje 
doświadczenie odkrywania tej cmentarnej rzeczywistości 
na wschodzie Europy, próbę zrozumienia tego, co się tu 
wydarzyło, jak i starania o to, by zdewastowane, zarośnięte 
miejsca złożenia ciał zostały przekształcone w groby. 

Tom ten, zapisany prostym, emocjonalnym języ-
kiem, przytaczający wiele przeprowadzonych rozmów, 
sporo zmienił w badaniach nad topografią ludobójstwa. 
Zapiski z podróży po Ukrainie w poszukiwaniu masowych 
grobów z czasów rozstrzeliwań dokonywanych przez 
Einsatzgruppen po agresji Niemiec na ZSRR zwróciły 
uwagę na liczne porzucone miejsca, w których w trak-
cie działań wojennych zagrzebano ludzi. Sukces książki 
pozwolił autorowi na dalsze działania: dziś założona przez 
niego fundacja Yahad-In Unum (Paryż, 2004) prowadzi 
badania m.in. na Ukrainie, Białorusi, w Polsce, w Rosji 
i w Mołdawii: zbiera świadectwa ostatnich świadków 
rozproszonych masowych rozstrzelań Żydów, Romów, 
innych ofiar drugiej wojny światowej i oznacza lokalizacje 
nieupamiętnionych, porzuconych miejsc złożenia ich ciał. 
Poniżej prezentujemy wybrane cytaty z Tragarza pamięci 
– tekst ten przybliża obiekt naszych badań, zapisuje 
również doświadczenie kogoś, kto próbuje go zrozumieć 
i zainterweniować w jego skomplikowaną rzeczywistość.

Z cmentarza na cmentarz 
W toku moich badań często mi mówiono, że obozy, getta, 
synagogi, nagrobki z żydowskich cmentarzy zniknęły, że 
nic z nich nie zostało. Nauczyłem się nie zwracać na to 
uwagi i sam szukałem, uparty, gett, synagog i nagrobków 
z żydowskich cmentarzy. […]

Podczas gdy masowe groby tysięcy rozstrzela-
nych Żydów są nie do znalezienia, każdy Niemiec zabity 
podczas wojny został ponownie pogrzebany pod wła-
snym nazwiskiem. Oto cmentarze na miarę III Rzeszy. 
Wspaniałe cmentarze dla Niemców, w tym esesmanów, 
niewielkie nagrobki jeńców francuskich, białe kamienie 
pokryte krzakami jeżyn dla dziesiątków tysięcy anonimo-
wych żołnierzy radzieckich, i zupełnie nic dla Żydów. Pod 
ziemią wszystko jest więc na swoim miejscu – zgodnie 
z hierarchią III Rzeszy. Nie można pozwolić na pośmiertne 
zwycięstwo nazizmu. Nie można zostawić Żydów zakopa-
nych jak zwierzęta. Nie można zaakceptować tego stanu 
rzeczy i pozwolić na budowanie naszego kontynentu na 
zapomnieniu o ofiarach III Rzeszy. 

Grigorij H., 76 lat, Borowe, obwód lwowski, 
25 kwietnia 2004
[…]
Patrick Desbois: Jak Żydzi byli rozstrzeliwani?

G.H.: Nie wiem, nie mogliśmy tam chodzić. Wiem, 
że ciężarówki przyjeżdżały jedna po drugiej. Póź-
niej były strzały.

P.D.: A później, czy ludzie byli zmuszani do ich 
grzebania?

G.H.: Żydzi sami kopali doły. My przyszliśmy następ-
nego dnia, doły były przykryte cienką warstwą ziemi. 
Nie wiem, czy Niemcy sami to zrobili. Niedługo póź-
niej zaczęła stamtąd wyciekać krew. Około 17. czy 

Tragarz pamięci.  
Na tropach Holokaustu 
od kul (fragment)

Patrick Desbois

Oryginał: 
Patrick Desbois, Porteur de 
mémoires : sur les traces de la Shoah 
par balles, Paris: Michel Lafon, 2007.

przeł. Karina Jarzyńska
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18. zaczęliśmy wyczuwać smród. Ponieważ czuć było 
śmiercią, osoby, które miały wozy i konie, zostały 
przymuszone, by nawieźć tam piasku. Nawieźli też 
chloru. Pozwoliło to obniżyć poziom dołu o metr 
i krew przestała płynąć.[…]

P.D.: Czy później Niemcy pilnowali jeszcze tego 
miejsca?

G.H.: Nie. Wszyscy mogli tam chodzić. Ponie-
waż Żydzi się tam rozebrali i ludzie widzieli, jak 
Niemcy zabierają cywilne ubrania kobiet i męż-
czyzn, przyszli sprawdzić, czy czegoś nie znajdą, 
jakichś pieniędzy. […] I znajdowali – ktoś znalazł 
nawet dolary. Żydzi chowali te wszystkie rzeczy 
w ziemi. Później ludzie przestali tam chodzić i las 
zaczął zarastać to miejsce.

P.D.: Czy ludzie przychodzili tam odmawiać żydowskie 
modlitwy?

G.H.: Kiedy przyszli Rosjanie, nie było tu więcej 
niż pięciu Żydów, którzy po wojnie wyjechali. Nikt 
nie przychodził odmawiać modlitw, ludzie przy-
chodzili oglądać dół i spacerowali po okolicy, ale 
to wszystko.

Być człowiekiem, być księdzem 
Ustalenie prawdy [o Holokauście] to także [lepsze] zro-
zumienie naszego kontynentu. Jak możemy budować 
Europę na zapomnieniu o ofiarach ludobójstwa, na zapo-
mnieniu o ciałach ofiar, usprawiedliwiając w ten sposób 
jeszcze większe przyszłe zło? Nikt odpowiedzialny za 
ludobójstwo nie powinien nigdy pomyśleć, że możliwe 
jest ukrycie jego zbrodni. Moja praca to przede wszyst-
kim dzieło sprawiedliwości w odniesieniu do zmarłych, 
tworzenie cywilizacji, ale także zapobieganie kolejnym 

ludobójstwom. Moja praca ma także na celu pokazanie, 
że kimkolwiek jest sprawca zbrodni, zawsze znajdzie się 
ktoś, kto go rozpozna, choć czasem dochodzi do tego ze 
znacznym opóźnieniem. Krew Abla nie przestaje krzyczeć 
w stronę nieba i odbijać się echem w moim sumieniu. Jak 
czytamy w Księdze Rodzaju: „Krew brata twego głośno 
woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4,10).

Busk 
Dyrektor Muzeum Pamięci Shoah w Paryżu, Jacques 
Fredj, od dłuższego czasu chciał przeprowadzić bada-
nia archeologiczne na miejscu eksterminacji, by nikt 
nie mógł nam zarzucić braku materialnych dowodów. 
Pomysł wydawał mi się dobry, choć trudny do zreali-
zowania. […] Razem z zespołem zdecydowaliśmy się 
zorganizować prace w Busku. Dlaczego tam? Ponieważ 
lokalni mieszkańcy zapewnili nas, że groby nie zostały 
naruszone. Powtarzali, że wszystkie domy w miasteczku 
„miały widok” na groby i dlatego od czasów wojny żaden 
szabrownik nie odważył się ich otworzyć w poszukiwaniu 
złota. […] Ekshumacje zostały przeprowadzone w sierpniu 
2006 roku z pomocą archeologów i trwały trzy tygodnie. 
[…] Ciała pojawiały się jedno po drugim i mogliśmy usta-
lić, czy należały do mężczyzn, kobiet czy dzieci, a także 
przyczynę ich śmierci. Ślady kul i pozycja ciał pokazywały, 
że wszyscy zostali zastrzeleni lub pochowani żywcem. 
Było też wiele ciał kobiet, które trzymały swoje dzieci, 
aby ochronić je przed rzucaną na nie ziemią. To były trzy 
tygodnie makabrycznych odkryć.

Zanim przyjechaliśmy, teren ten był dla mieszkań-
ców miasteczka łąką, na którą prowadzali gęsi i konie, 
by pasły się w spokoju. Nasze przedsięwzięcie wymagało 
licznych negocjacji. Kilku rolników miało zwyczaj mijać 
miasto ze swoimi krowami, przechodząc przez cmen-
tarz żydowski oraz teren masowych grobów. Pewnego 
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wieczoru przyszli, by grzecznie nas zapytać, czy nie 
mogliby nadal tego robić, bo w przeciwnym wypadku 
muszą znacznie nadkładać drogi. Wytyczyłem ścieżkę 
przez masowe groby, tak by każdego ranka i wieczora, 
na czas dojenia, ludzie i zwierzęta mogli przejść. […]

Te badania były ogromnym wyzwaniem także ze 
względu na brak zainteresowania mieszkańców mia-
steczka. Przyszła tylko jedna kobieta, ubrana na czarno, 
z małym bukietem czerwonych i żółtych kwiatów ze 
swojego ogrodu. Położyła go na jednym z masowych 
grobów, nieco się odsunęła i przez chwilę stała w ciszy. 
Odeszła, nic nie powiedziawszy. […]

Kiedy skończyły się badania archeologiczne, musie-
liśmy przykryć groby za pomocą specjalnej nawierzchni 
używanej na płytach lotniska, by zmarli nie byli niepoko-
jeni przez poszukiwaczy złotych zębów. Zastępca bur-
mistrza Rawy Ruskiej, Jarosław, przybył nam na pomoc 
i koordynował pracę betoniarek. 

1 września 2006 roku, gdy groby zostały już 
zamknięte, wielki rabin Bohl z bełzackiej jesziwy przy-
jechał ze Lwowa szarym samochodem w towarzystwie 
dziesięciu młodych religijnych Żydów, by odmówić kadisz, 
modlitwę za zmarłych.

 
Jitgadal wejitkadasz szemeh raba 
Bealema di wera chirutech1.

Te niezmienne słowa zdawały się odbijać echem, 
niejako powracając w to miejsce, gdzie – dawno temu 
– kadisz musiał być recytowany często. Mimo ciągłych 
przeciwności – ku memu zaskoczeniu – niewiele czułem 
w czasie trwania wykopalisk. Ale kiedy kadisz rozbrzmiał 
na cmentarzu żydowskim nad masowymi grobami, zapo-
mnianymi i negowanymi od 1943 roku, moje emocje 
wybuchły. Pierwszy raz od długiego czasu czułem, że 

statek wpływa do portu. Nareszcie modlitwa żydowska 
została wypowiedziana w intencji tych młodych matek 
i ich małych żydowskich dzieci, które zostały zabite 
i pogrzebane jak zwierzęta na poboczu drogi.

Zaakceptować prawdę 
Najtrudniejsze w osobistych staraniach o zrozumienie 
ludobójstwa jest zaakceptowanie posiadanej wiedzy. Znać 
prawdę i jednocześnie żyć pełnią życia, bez zapominania 
czy ukrywania tego, co wiemy o przeszłości.

Nie chodzi o to, by zatrzymywać się na odczuciach, 
na odruchu wymiotnym, a jeszcze mniej, by pozostawać 
sparaliżowanym strachem. Strach jest elementem strate-
gii ludobójców, którzy, niczym drapieżnicy, obezwładniają 
nim swoje ofiary, zanim je zabiją. Kiedy ofiary żydowskie 
wysiadały z pociągów na Judenrampe, między Auschwitz 
a Birkenau, byli przerażeni. Kiedy rodzina z żydowskiego 
kołchozu była nagle stawiana na skraju studni irygacyj-
nej głębokiej na siedemdziesiąt metrów, by zostać do 
niej wrzucona, paraliżował ich strach. Sześćdziesiąt lat 
później, jeśli wpadamy w przerażenie w reakcji na myśl 
o ludobójstwie, na lekturę książki na ten temat, oglądanie 
obrazów w archiwum czy wizytę w byłym obozie koncen-
tracyjnym, ofiarujemy ludobójcom z III Rzeszy dodatkowe 
zwycięstwo. Strach może unieruchomić myśl i sumienie 
oraz zablokować zdolność do przyjęcia postawy odpo-
wiedzialnej, gotowej do konfrontacji i pozostania silnym 
w obliczu sprawców ludobójstwa. […]

Powszechna niezdolność do zaakceptowania 
ludobójstwa jest znana tym, którzy je popełnili i ich 
wspólnikom; jest wbudowana w ich plany. Prawdopo-
dobnie dlatego ludobójstwa są dokonywane bez starań 
o zachowanie dyskrecji. Masowi mordercy wiedzą, że 
świadkowie będą prawdopodobnie słuchani, ale rzadko 
kto im uwierzy.

1  „Niech będzie wywyższone 
i uświęcone Jego wielkie Imię / 
W świecie, który Sam stworzył 
według Swojej woli” (hebr.). 
Za: http://www.the614thcs.com.
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Inną bronią używaną przez ludobójców jest obojęt-
ność. Jestem przekonany, że kiedy wydarza się ludobój-
stwo, wielu ludzi śpi w nocy spokojnie – o ile są pewni, 
że nie zostaną zabici. […]

Kardynał Lustiger wyjaśnił, że ludobójcy – masowi 
mordercy – muszą znieść prawo zakazujące zabijania, aby 
przeprowadzić swój potworny projekt. Hitler miał nieja-
sną intuicję co do łączności między przykazaniem „Nie 
będziesz zabijał” a Żydami: aby anulować to połączenie, 
zdecydował się eksterminować ludzi, którzy otrzymali 
prawo na Górze Synaj. Ostateczne rozwiązanie i zniesie-
nie sankcji za morderstwo są nieodwołalnie połączone. 
W tym sensie ludobójstwo Żydów okazuje się prototy-
pem wszystkich ludobójstw. Badanie Zagłady i uczenie 
o Holokauście nie oddala niepokoju wywoływanego przez 
masowe mordy, ale powinno pozwolić na zrozumienie 
tego fenomenu w całej głębi i wykształcenie sumień 
odpornych na wszelkie pokusy ludobójcze. 

Zaakceptowanie wiedzy o Zagładzie w Europie 
Wschodniej to jednak trudne zadanie. Niektórzy się pod-
dają, niezdolni unieść cieżaru wiedzy brutalnie nałożo-
nego na nasze barki. Aby nie wiedzieć, nasze umysły 
fabrykują przedsądy, które przesłaniają rzeczywistość. 
Również ja na drodze do prawdziwego poznania potrze-
bowałem czasu, by odsunąć mylące klisze i pozwolić 
rzeczywistości, krok po kroku, wejść do mojego umysłu.

Na przykład rozpoczynając badania, byłem prze-
konany, że masowe groby są ukryte w lasach. Zawsze mi 
mówiono, że Żydzi byli zabijani w sekrecie w środku lasu, 
z dala od widoku publicznego. Innymi słowy miałem duży 
problem z przyjęciem do wiadomości, że bywali zabijani 
w środku wioski, i z uwierzeniem w prawdziwość świadectw.

Pierwszy świadek, który zabrał nas do masowego 
grobu zlokalizowanego w centrum miejscowości, nazywał 
się Wasyl P. Niewysoki, w niebieskiej czapce z daszkiem, 

zaprowadził nas do dzielnicy domów jednorodzinnych 
i podszedł do brzegu szerokiego trawnika. Powiedział: 
„To tutaj zostali zabici. Ja patrzyłem stamtąd, z pobocza, 
dwadzieścia metrów dalej”. Właściciele kilku sąsiadu-
jących domów wybiegli na zewnątrz – widocznie zro-
zumieli, o czym rozmawialiśmy. Jeden z nich przerwał 
świadectwo: „To grządka! To moja grządka! Zostaw-
cie w spokoju nasze ogródki”. Nie zdając sobie z tego 
sprawy, potwierdzali to, co wiedzieli wszyscy w okolicy: 
ciała zastrzelonych Żydów spoczywały pod sadzonkami 
pomidorów.

Zrozumiałem, że nie wszyscy Żydzi zostali zastrze-
leni w lasach. Naziści bali się lasów, ponieważ często 
ukrywały one grupy oporu, partyzantów radzieckich. 
Zabijali więc Żydów w miasteczkach, na widoku i za 
wiedzą wszystkich. 

Jak zaakceptować powtarzające się stwierdze-
nia świadków, że groby „oddychały” przez trzy dni po 
egzekucji? Jak to rozumieć, gdy miejscowi chłopi mówią 
o grobach jak o żywych istotach? Przypisywałem to, 
nie mówiąc o tym głośno, procesowi rozkładu ciał. Aż 
wreszcie, pewnego dnia w kolejnym miasteczku, ktoś, 
kto jako dziecko został zmuszony do kopania tych dołów, 
powiedział nam, że ręka wystająca z ziemi złapała za 
trzonek od jego szpadla. Wtedy zrozumiałem, że wszyscy 
świadkowie, którzy mówili nam o ruszających się dołach, 
gestykulując przy tym wznoszącą się i opadającą dłonią, 
odnosili się do faktu, że uspokojenie się grobu trwało 
trzy dni, ponieważ wiele ofiar zostało pogrzebanych 
żywcem. Od tamtej pory akceptuję prawdziwe znaczenie 
słów: „Trzy dni trwało, zanim grób umarł…”, „Studnia 
krzyczała przez trzy dni”. […]

Im dłużej badamy ludobójstwo Żydów i zachowa-
nia nazistów, ich wspólników, ciekawych gapiów, osób 
pasywnych i tych, którzy zabijali bez przyczyny, tym 
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bardziej zdajemy sobie sprawę, że wiara w ludzkość 
to poważna odpowiedzialność i rzeczywistość, którą 
należy dopiero skonstruować. Nie wystarczy jej afirmo-
wać czy proklamować; trzeba się naprawdę zaangażować 
w pracę budowania sumień, bo, najwidoczniej, sumienie 
to krucha istota. Istnieją zdjęcia, na których niemieccy 
zabójcy robią sobie przerwę przed zabiciem ostatnich 
Żydów. Rozpoznajemy na nich twarze młodych mężczyzn, 
mających po dwadzieścia kilka lat, którzy niczym się nie 
wyróżniają; są ludźmi zabijającymi inne istoty ludzkie, 
ślepymi na ich człowieczeństwo.
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za książkę Porteur de mémoires (Michel Lafon, 2007) 
[Tragarz pamięci].  Laureat sześciu doktoratów honoris 
causa i nagrody im. Jana Karskiego. 

Nieupamiętnione miejsce pochówku 

Żydów w Radecznicy; fot. Roma 

Sendyka
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