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PAMIĘĆ I LITERATURA 
– INSPIRACJE TEORETYCZNE1

W KONTEKŚCIE ROZWAŻAŃ O LITERATURACH MNIEJSZOŚCI
WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH W POLSCE

Moim zamiarem jest zwrócenie się w tym tekście, koncentrującym się na pamię-
ci2, ku takim jej ujęciom, które dzieją się w literaturze, poprzez literaturę, działają jako 
czynnik literaturotwórczy i wpisują się w dyskurs literaturoznawczy. Pozwolę sobie 
wykorzystać tu w wybranym zakresie pewne koncepcje czy myśli będące wynikiem 
spojrzenia na pamięć okiem literaturoznawcy, bądź kulturoznawcy, względnie historyka, 
który odnosi pamięć do tekstów kultury, do narracji, pisma, roli poety czy griota (w spo-
łecznościach oralnych). Powołam się na nie bardziej hasłowo, niż szczegółowo, zależy 
mi bowiem przede wszystkim na tym, by wskazać główne implikacje i konsekwencje 
rozwoju społecznych funkcji pamięci w tekstach kulturowych, przede wszystkim litera-
ckich oraz określić skutki społeczne, zwłaszcza w zakresie tożsamości wspólnotowych 
tego operowania pamięcią w literaturze i literaturą w pamięci. 

RODZAJE PAMIĘCI I ICH ODNIESIENIE DO LITERATURY

Elżbieta Rybicka, przywołując ustalony przez badaczy, głównie niemieckich, do któ-
rych i ja wielokrotnie się odwołuję, podział przestrzeni problemowej związków między 

1  Niniejszy artykuł stanowi nieco zmodyfi kowany fragment rozdziału Bez pamięci świeczki muszą zgasnąć. 
Historia – pamięć – zapominanie – miejsca pamięci w mojej książce pt. Pomiędzy bukwą a literą.  Współ-
czesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce, Kraków 2012. Zawarte w nim 
rozważania, pomimo że odnoszą się do kontekstu mniejszościowego, któremu poświęcona jest cała książka, 
mają znaczny stopień ogólności zarówno historycznej, jak i terytorialnej. Wyakcentowana w drugiej części 
artykułu specyfi ka kulturowa, choć dotyczy interesujących mnie mniejszości, może być odnoszona w sporym 
zakresie także do całości literatur ruskich, zwłaszcza na ich wcześniejszych etapach rozwojowych. 

2  Wybór tematu został podyktowany głównie charakterem książki, w której ten tekst jest zamieszczony. 
Księga dedykacyjna, jak mniemam, ściśle wiąże się z pamięcią i wspólnotą. 
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literaturą a pamięcią na trzy pola: pamięć literatury, pamięć w literaturze oraz literaturę 
jako medium pamięci, konstatuje:

Czym jest zatem pamięć w literaturze? Zarówno motywacją i budulcem architektonicznym 
rzeczywistości przedstawionej (czyli konceptem literaturoznawczym), jak i kategorią egzysten-
cjalną warunkującą tożsamość indywidualną oraz bycie w świecie (więc pojęciem ze słownika an-
tropologicznego), a wreszcie medium przeszłości i nośnikiem pamięci zbiorowej (w perspektywie 
socjokulturowej)3.

Można więc literaturę uznać za warunkujący pamięć kulturową „utrwalacz” (obok 
innych mediów, instytucji i tekstów kultury) przekazów o przeszłości, a tym samym 
czynnik w najwyższym stopniu odpowiadający za tworzenie kolektywnych tożsamo-
ści. Umożliwia ona udział w tradycji kulturowej, która sama w sobie jest pamiętaniem. 
Jak twierdzi Jan Assmann, pierwotnie rola przechowywania pamięci zbiorowej przypa-
dała poecie (w społeczeństwach oralnych do dzisiaj tę funkcję pełni griot). Do chwili 
obecnej pamięci kulturowej przypisani są specjalni jej nosiciele – bardowie, szamani, 
griotowie, ale też księża, nauczyciele, pisarze, artyści, uczeni, którzy w społecznoś-
ciach zwykle mają specjalny status „zwolnienia od powszedniości”4. Literatura zatem 
jest szczególnym polem eksploracyjnym do ujawnienia działania pamięci jako kategorii 
tożsamościowej. Czasownika „działanie” użyłam tu w ścisłym nawiązaniu do rozdziału 
pamięci na ars oraz vis, dokonanego przez Aleidę Assmann5. Badaczka, skupiając się na 
literaturoznawczych badaniach nad pamięcią, stwierdza, że dotychczas tory tych badań 
kierunkowała głównie antyczna mnemotechnika skutecznie wskrzeszona przez Frances 
Yeates6, a współcześnie wykorzystywana w pracach Renate Lachmann czy Anselma Ha-
verkampa. Do niej odnosi się też pojęcie pamięci magazynującej, wprowadzone przez 
Aleidę Assmann7 i przeciwstawione, czy raczej zestawione z pojęciem pamięci funkcjo-
nalnej, która wiąże się z defi niowaniem pamięci jako vis, sytuującej się na styku trzech 
właściwości ducha: wyobraźni, rozumu i pamięci, będącej kluczowym zagadnieniem 
antropologicznym. 

O ile magazynowanie dotyczy zarówno utrwalania (archiwizowania) oraz przywo-
ływania danych, bądź za pomocą nośników materialnych (książka, plik komputerowy, 
dokument itp.), bądź bezpośrednio w umyśle w formie tekstów wyuczonych na pamięć 
(na ich zawartość czas nie oddziałuje), to pamiętanie/wspominanie nie jest aktem inten-
cjonalnym (jak archiwizowanie), tylko jest procesem rekonstruktywnym, który za punkt 
odniesienia przyjmuje teraźniejszość, istotnie wpływającą na to, co się nam przypomina. 
Pojęcie vis oznacza swoistą energię, która działa w czasie na treści pamięciowe i może 
się przyczyniać do ich zapominania, wypierania, przekształcania. Tu właśnie możemy 

3  E. Rybicka, Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty Drugie”, 2008, nr 1/2, 
s. 19–32, s. 23. 

4  J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach staro-
żytnych, przekł. A Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008, s. 69–70.

5  A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, [w:] Pamięć zbiorowa 
i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 101–142.

6  F. Yeates, The Art. Of Memory, London 1968. Polskie wydanie: Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, 
Warszawa 1977.

7  A. Assmann, Przestrzenie pamięci...; A. Assmann, 1998 – Między historią i pamięcią, [w:] Pamięć 
zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka... , s. 143–173.
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mówić o związku pamięci z tożsamością, czyli o kulturowych aktach pamiętania. Alei-
da Assmann ukazuje współpracę pamięci magazynującej z funkcjonalną, tę pierwszą 
określając też jako pamięć pamięci czy pamięć drugiego stopnia i podkreślając jej brak 
ustrukturyzowania, usensownienia i selektywności, cechujące pamięć funkcjonalną, za-
równo indywidualnego człowieka, jak i wspólnoty. Pamięć funkcjonalna, jako pamięć 
przyswojona, powiązana z określonym podmiotem, który jest jej nosicielem i na której 
się on konstytuuje, zawiera tylko treści przyswojone, inaczej niż pamięć magazynująca, 
która nie funduje żadnej tożsamości i może zawierać ogromną bazę danych, niemożliwą 
do przyswojenia przez jakikolwiek podmiot, stanowiącą jednak swoisty rezerwuar treści 
możliwych do wykorzystania przez ich wspólnotową semiotyzację. 

Pamięcią funkcjonalną są zatem wszystkie będące w obiegu życia społecznego teksty 
kulturowe, wśród których literackie odgrywają szczególną rolę, zarówno w wymiarze 
legitymizującym oraz delegitymizującym, jak i dystynktywnym (profi lującym tożsa-
mość zbiorową).  Natomiast, będąca rezerwuarem wykorzystanym zarówno dla zbudo-
wania aktualnych pamięci, jak i możliwym do wykorzystania dla budowania pamięci 
nowych, opozycyjnych, przyszłych, pamięć magazynująca, chociaż często blokowana 
przez czynniki ofi cjalne (w skrajny sposób np. w totalitaryzmie), dzięki zwykle sporej 
przepustowości granicy między nią i pamięcią funkcjonalną, umożliwia wymianę ele-
mentów i zrestrukturyzowanie konfi guracji sensu. Obie pamięci warunkują się niejako 
wzajemnie, czyli z punktu widzenia semiotyki są klasycznym systemem kulturowym. 
Jeśli odciąć pamięć funkcjonalną od magazynującej, stanie się ona czymś fantazmatycz-
nym i odwrotnie, odcięcie pamięci funkcjonalnej od magazynującej, uczyni ją zbierani-
ną nic nie znaczących informacji. Dzięki nim i ich współdziałaniu kultura się dyferen-
cjuje i napędza samą siebie w rozwoju.  

Kwestie związane z literaturą w kontekście rozważań o pamięci przede wszystkim 
stawiają pytanie o rolę pisma w pamięci kulturowej. Dobrze znane obawy Platona, iż pis-
mo zniszczy pamięć8, konfrontują się z trwającym ponad dwa tysiące lat pojmowaniem 
pisma jako metafory pamięci. Powszechna i do niedawna prawie wyłączna jest świado-
mość, iż zapis utrwala i pozwala przetrwać temu, co z pamięci dawno już by uleciało. 
Jan Assmann jednak (podobnie zresztą jak i inni badacze oralności i piśmienności9), 
uważa, iż potoczne wyobrażenia o trwałości przekazu pamięciowego (tożsamościowe-
go) w formie pisanej i nietrwałości takiegoż w formie ustnej nie są do końca prawdziwe. 
Stoi on na stanowisku, iż pismo (i to nie ma większego znaczenia, czy o strukturze 
alfabetycznej, ideografi cznej, fonografi cznej bądź innej) jest tylko jednym z czynników 
określających pamięć kulturową. Nie zaprzecza jednakże, iż „pamięć kulturowa skłania 
się ku piśmienności”10. Natomiast w kwestii trwałości sądzi, iż oralne przechowywanie 
sensów odbywa się wyłącznie przy pomocy rytualnego ich powtarzania. Pismo zwol-
niło społeczeństwa z konieczności powtarzania, powodując, iż żywy sens cyrkulacyjny 
zmienił się w martwą literę, posiadającą własny byt materialny, czyli możliwy do istnie-
nia także poza żywym przekazem. Tym samym może on wypaść z obiegu, tracąc swój 
sens (Assmann mówi, iż staje się raczej grobem niż skarbnicą sensu). Stąd uważa, że 
bardziej pewnym czy mocnym sposobem przekazywania sensu są rytuały, gdyż nawet 

8  Fajdros i List VII Platona. 
9  Tacy chociażby, jak Eric A. Havelock czy Walter Ong i Jack Goody.
10  J. Assmann, Pamięć kulturowa..., s. 74. 
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jeśli zostanie zapomniane znaczenie rytuału, to zostaje on zastąpiony innym sensem, 
natomiast teksty mogą całkowicie wypaść z obiegu komunikacyjnego. 

Teoria Assmanna operuje konsekwentnie rozróżnieniem pomiędzy koherencją rytu-
alną a tekstualną. Ta pierwsza jest charakterystyczna dla kultur oralnych, które przecho-
wują wiedzę jedynie w ludzkiej pamięci i, by działała ona zarówno formatywnie, jak 
i normatywnie, muszą być spełnione akty zapamiętania (skodyfi kowania), przywołania 
i przekazu. Opiera się na wszelkich świętach, stanowiących prymarną formę organizo-
wania pamięci kulturowej. Gromadząc społeczność, święta umożliwiają partycypację 
w zbiorowym imaginarium, czym przekazują i rozpowszechniają podtrzymującą tożsa-
mość wiedzę.

Inaczej odbywa się to w koherencji tekstualnej. Przechowywanie wiedzy przenie-
sione zostaje z powtarzania na wykładnię/interpretację tekstową11. Assmann uważa, iż 
powtarzanie i interpretacja są funkcjonalnie ekwiwalentne, a ostateczne przejście od 
koherencji rytualnej do tekstualnej nastąpiło nie od razu po wynalezieniu pisma, lecz 
dopiero wówczas, gdy w prądzie tradycji wyodrębniono i ustalono zbiór tekstów kano-
nicznych. Bo interpretacji wymaga nie każdy tekst święty, lecz dopiero tekst kanoniczny 
– co stworzyło podstawy kultur interpretacyjnych12.

O ile teksty święte mogą istnieć poza kanonem (w postaci pisanej lub ustnej), ale 
muszą być przekazywane z absolutną wiernością, o tyle teksty kanoniczne jako kody-
fi kujące wartości normatywne i formatywne danej wspólnoty wymagają interpretacji, 
która je „ożywia” na każdym nowym etapie rozwoju tej wspólnoty pozwalając zacho-
wać wpisaną w kanon tożsamość. Po ukształtowaniu się kanonu konieczne były instytu-
cje zajmujące się interpretacją i odpowiednie osoby – interpretatorzy, którzy utworzyli 
nową grupę społeczną – elitę intelektualną. Z takim zewnętrznym niejako tworzeniem 
ciągłości tekstów, które same w sobie nie są ciągłe, łączy się szereg działań intertekstu-
alnych (objaśnianie, naśladowanie, krytyka, studiowanie), na których opiera się pamięć 
kulturowa w kulturach piśmiennych. Stąd też wynikają zasadnicze cechy ontyczne, któ-
re Roch Sulima13 zdefi niował jako różnicujące folklor i literaturę – folklor rządzi się 
estetyką tożsamości14, literatura estetyką zróżnicowania.  

Assmann podkreśla, iż:

Dla poety oralnego tradycja nie była niczym zewnętrznym – przenikała go i wypełniała od 
wewnątrz. Tymczasem twórca piśmienny uznaje ją za byt zewnętrzny i w walce o samodzielną 
kreację czuje się zdany wyłącznie na własne siły (…). Gdy tradycja przejęła formę litery i została 
zobiektywizowana w postaci tekstu, straciła charakter prądu duchowego, przenikającego społe-
czeństwo od wewnątrz15. 

To postawiło przed literaturą i jej twórcami specyfi czne wyzwanie – każdorazowego 
określenia się wobec tradycji, co też stworzyło całkiem nowe, spolaryzowane ujmowanie 

11  Przejście od koherencji rytualnej do tekstualnej lokuje Assmann w judaizmie rabinicznym i łączy 
z faktem zburzenia świątyni jerozolimskiej w 70 roku n.e., kiedy zapoczątkowano wykładnię tekstów zało-
życielskich. 

12  J. Assmann, Pamięć kulturowa..., s. 108–109.
13  R. Sulima, Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej, Warszawa 1976.
14  Najprościej obrazuje to znane powiedzenie inicjujące przekaz ustny: „– Znacie bajkę? – Znamy. – To 

posłuchajcie…”.
15  J. Assmann, Pamięć kulturowa..., s. 114.
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pojęć stare – nowe. Pismo stworzyło zarówno możliwość archiwizowania, jak i krytyki, 
stąd zaczęto wartościować teksty – najcenniejsze były stare (klasyczne), ale tylko te, 
które służyły za wzór do naśladowania. Tak dochodzi Assmann w swej teorii do pojęcia 
kanonu, którego znaczenie starożytne próbuje na swój sposób zdefi niować (odnosząc się 
głównie do zasady wierności przekazu i podejmowanego zobowiązania) jako „kontynu-
ację koherencji rytualnej w medium przekazu tekstualnego”16. Na to znaczenie nakłada 
się, jak dowodzi badacz, żydowsko-chrześcijańska nadbudowa w postaci uznanych za 
kanoniczne (święte) tekstów, co kształtuje współczesne pojmowanie i funkcjonowanie 
kanonu. Uświęcając określoną tradycję, kanon uświęca określoną wspólnotę, stając się 
tym samym strategią przetrwania. Znamienna jest powtarzana przez niego (w pewnym 
nawiązaniu do Maxa Webera) teza, iż 

Każda społeczność, która postrzega siebie jako lud czy naród. Odróżniając się w ten sposób od 
innych ludów i narodów „w pewnym sensie” wyobraża sobie siebie samą jako naród wybrany (…). 
Z zasady bycia wybranym wynika zasada pamięci17.

Jako zobowiązanie kanon wyjaśnia strukturę motywacyjną i zasadę przynależności, 
a także związek między tożsamością jednostkową a zbiorową.   

Uświęcony zbiór tekstów, reguł i wartości tworzy i kształtuje (zbiorową) tożsamość (…). Przy-
znając się do niego, jednostka włącza się do społeczeństwa i buduje swą tożsamość jako członek 
grupy18. 

Te, skądinąd oczywistości, rzadko łączone są, jak u Assmanna, z zagadnieniami piś-
mienności i pamięci, stąd uznałam wywód tego badacza, podobnie jak i rozważania jego 
żony, za warte przytoczenia w określonych fragmentach, które mogą posłużyć sympto-
matycznemu (przez kategorię pamięci) czytaniu tekstów literackich. Jan Assmann bo-
wiem, wespół z Aleidą Assmann podjęli problematykę kultury piśmiennej w odniesieniu 
zarówno do konstrukcji czasu kulturowego (pamięci kulturowej), jak i do zbiorowego 
tworzenia tożsamości. 

Jeszcze jedno teoretyczne pole inspiracyjne, do którego chcę tu skrótowo nawią-
zać, bardzo ostatnio popularne, na które często powołują się również Assmannowie, to 
wspominana już koncepcja miejsc pamięci Pierre’a Nory. W znaczeniu dosłownym lo-
kuje się ona na styku pamięci i przestrzeni, lecz w znaczeniu konceptualnym jest ona 
zdecydowanie ogólniejsza i jej istotę stanowi zagadnienie pamięci. Nora, opierając się 
na pojmowaniu pamięci jako sztuki pamiętania (zarówno w ujęciu starożytnym, jak i re-
nesansowym), określił ideę miejsc pamięci jako 

każdą materialną lub idealną jednostkę znaczącą, którą wola ludzi lub praca czasu przekształciła 
w symboliczną cząstkę dziedzictwa pamiętanego przez wspólnotę19, 

czyli, jak konstatuje to Kornelia Kończał,

16  Ibidem, s. 120.
17  Ibidem, s. 46–47.
18  Ibidem, s. 141.
19  Les lieux de mémoire, red. P. Nora, t. I–IV, Paris 1984–1992, tu: t. II, s. 2226, cyt. za: K. Kończał, Bliskie 

spotkania z historią drugiego stopnia, [w:] Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfl iktów, red. 
A. Szpociński, Warszawa 2009, s. 207–226, tu: s. 211.  
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Miejscami pamięci są zatem fenomeny obecne w pamięci zbiorowej, budujące tożsamość gru-
py i będące tym samym punktami krystalizacji kolektywnych autodefi nicji20.

Sam Nora, ogłaszając szereg kolejnych prac w cyklu Lieux de mémoire, ustosunko-
wywał się krytycznie do rozumienia i wykorzystywania jego koncepcji21, ogólnie jed-
nak, nie do końca ją precyzując. Najbardziej objaśniająco sformułował ją chyba w haśle 
encyklopedycznym, określając miejsca pamięci jako:

Miejsca w dosłownym znaczeniu tego słowa, gdzie pewne wspólnoty (…) przechowują swoje 
pamiątki lub uznają je za niezbywalną część swojej osobowości: miejsca topografi czne, jak na 
przykład archiwa, biblioteki, czy muzea; miejsca monumenty – pomniki, cmentarze, architektura; 
miejsca symboliczne, takie jak rocznice, pielgrzymki, upamiętnienia; miejsca funkcjonalne – sto-
warzyszenia, autobiografi e, podręczniki22.

W istocie bowiem chodzi o metaforę tych najbardziej zewnętrznych form – jak to 
formułuje Robert Traba – pod którymi mogła przetrwać pamięć przez długi czas, na swój 
sposób zorganizowana, gdyż nie ma pamięci spontanicznej. Odwołujemy się do nich, 
ponieważ tak naprawdę nie znamy historii23. 

Nośność inspiracyjna koncepcji Nory zaowocowała projektami badawczymi nad 
miejscami pamięci w różnych krajach (Włoszech, Danii, Holandii, Niemczech). W mia-
rę rozwoju tych badań powstawały istotne dookreślenia pojęcia24, ale zaczęła tworzyć się 
też refl eksja, sformułowana zwłaszcza przez wiedeńskiego historyka Moritza Csáky’ego, 
iż dotychczasowe badania miejsc pamięci koncentrują się na rekonstrukcji narodowych 
mitów i symboli, czym powraca się ogólnie do dziewiętnastowiecznych projektów ideo-
logicznych, uprawomocniając je niejako w obecnej rzeczywistości. Zwraca on uwagę na 
dwie kwestie: kształtowanie się wspólnotowej przynależności i tożsamości nie zawsze 
było oparte na konstrukcji narodowej oraz to, że aktualne ponadnarodowe konstelacje 
z jednej, a procesy regionalizacyjne z drugiej strony nie uprawniają do rekonstruowa-
nia pamięci w narodowych ramach. Proponuje on zatem, by miejsca pamięci nie były
(re)konstruowane w modelu narodowej jednoznaczności, tylko kulturowej poliwalencji, 
co pozwoli postrzegać je jako rezultat nakładania się różnych kultur (w ujęciu genetycz-
nym i przestrzennym) oraz funkcjonowania wieloznacznego we współczesnym świecie 
globalizacji, postmodernizmu i ponowoczesności.  

Teoria Csáky’ego zaprasza do przemyśleń i może pełnić funkcję cennego drogo-
wskazu, ponieważ podkreśla znaczenie trzech aspektów mających znaczenie kluczowe. 
Po pierwsze, jego idee pobudzają autorefl eksję na temat relacji między rekonstrukcją, 
konstrukcją i dekonstrukcją miejsc pamięci. Po drugie, mało wrażliwych językowo ba-
daczy pamięci zbiorowej zachęca on do poświęcenia uwagi kwestii szeroko rozumianej 

20  P. Nora, cyt za: K. Kończał, Bliskie spotkania z historią drugiego stopnia, [w:] Pamięć zbiorowa jako 
czynnik integracji i źródło konfl iktów, red. A. Szpociński, Warszawa 2009, s. 207–226, tu: s. 211.

21  Por. P. Ricœur, Pamięć, historia, zapominanie, przeł. J. Margański, Kraków 2006, s. 533–545.
22  Cyt. za: A. Szpociński, Miejsca pamięci, „Borussia”, 2003, nr 29, s. 21.
23  R. Traba, Pamięć zbiorowa: rozważania o „historycznych” możliwościach posługiwania się nowo-

czesnymi koncepcjami badania pamięci, [w:] idem, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa 2006, s. 23–40.
24  Bardzo często przywołuje się tu zwłaszcza defi niowanie miejsc pamięci sformułowane przez redak-

torów niemieckiej pracy Deutsche Errinerungsorte – Hagena Schultze i Etienne François, którzy podkreślają 
metaforyczność tego pojęcia, ale odwołują się także do współczesnego pojęcia ikony czy toposu w dosłownym 
tego słowa znaczeniu (Deutsche Errinerungsorte, red. H. Schultze, E. François, t. I, München 2001).
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tekstualności. Po trzecie wreszcie, uwrażliwia na „wielogłosowość” badanych przestrze-
ni i ambiwalencję tożsamości. Csáky zachęca mianowicie do analizy płynnego charak-
teru odniesień i zwraca uwagę na poliwalencję każdorazowo powstającej konstrukcji25.

Badacz wiedeński skierował tory refl eksji rozwijanych wokół tej nośnej kategorii 
pojęciowej w stronę, która uwzględnia i mocno sygnalizuje obszar konstrukcji i praktyk 
kulturowych mieszczących się w polu odniesień tekstowych określonych przez konteks-
ty pograniczne. 

Wreszcie przywołam też najbliższy, współbrzmiący, a nawet zaryzykuję, że central-
ny w odniesieniu do mniejszościowej kategorii miejsc pamięci, konstrukt myślowy sfor-
mułowany przez polską badaczkę, Elżbietę Rybicką26. Jej koncept „miejsc wydrążonych 
z pamięci” zbudowany jest na pisarskiej konfrontacji z doświadczeniem efektów „wal-
ca” czy raczej „wydrążarki” historii. Sama Rybicka woli posługiwać się bardziej neu-
tralnym i zdecydowanie szerszym pojęciem erozji pamięci, która stanowi dla niej punkt 
wyjścia jako „wyzwanie dla domysłu, wyobraźni, fi kcji, choć zarazem rekonstrukcji na 
podstawie źródeł archiwalnych”27. 

Konfrontując się z miejscem wydrążonym z pamięci, pisarze odpowiadają na to wy-
zwanie etycznym gestem kreacyjnym, w którym wykorzystują zasoby pamięci archi-
wizującej, wyobraźni, imaginacji, tworząc fabularyzację prawdopodobieństwa. W ten 
sposób miejsce zasila literaturę, a literatura miejsce. Trzeba od razu zaznaczyć, iż ba-
daczka mówi o miejscach jako kategorii przestrzennej i ściśle łączy gest pisarski z mate-
rialnością miejsca. Rybicka podkreśla też, iż literacka reprezentacja miejsc pamięci czy 
miejsc wydrążonych z pamięci nie sprowadza się do ich dokumentowania, utrwalania, 
archiwizowania, czy nawet wskazanego (re)kreowania. Rola literatury bardzo często po-
lega na konfrontacji i dialogu czy nawet sporze z historią i tradycją. 

Zatem nie upamiętnianie, lecz ożywianie, prowokowanie, jątrzenie, stymulowanie 
do transmisji zagrożonych instytucjonalnym zamknięciem wartości28, jest wkładem li-
teratury do kulturowego dyskursu miejsc pamięci. Wreszcie Rybicka, współbrzmiąco 
z Csáky’m, mówi o palimpsestowości, wielowarstwowości, wielojęzyczności toponimii, 
których związek z pamięcią przypomina za Rolandem Barthes’em29. Oczywiście, fakt 
wymazywania, przekręcania, zastępowania nazw lokalnych, wiążący się z „inkorporacją 
zaanektowanej przestrzeni”, jest dla tożsamości mniejszościowych problemem central-
nym, a w literackim dyskursie miejsc pamięci jest najbardziej znakowym symbolem. 
Natomiast połączenie wielowymiarowości toponimii z pojęciem heterotopii Michela 
Foucaulta30 i przypomnienie, iż w jego mniemaniu „w gruncie rzeczy heterotopie są he-
terochroniami, zbudowanymi z nawarstwiających się czasów”31, upoważnia Rybicką do 
nazywania przykładowych utworów z pogranicza etnicznego literackimi heterotopiami, 
co i w naszym przypadku będzie uprawnione.

Zamykając swoje rozważania, badaczka konstatuje: 

25  K. Kończał, Bliskie spotkania..., s. 216–217.
26  E. Rybicka, Miejsce…, s. 19–32.
27  Ibidem, s. 26.
28  Ibidem.
29  R. Barthes, Proust: nazwy i nazwiska, przeł. M.P. Markowski, [w:] Lektury, Warszawa 2001, s. 46.
30  M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie”, 2005, nr 6, s. 122.
31  E. Rybicka, Miejsce..., s. 31.
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Literatura miejsc pamięci lokuje się w (…) przestrzeni pomiędzy pamięcią i niepamięcią, fan-
tomatyczną przestrzenią wyobrażoną a realną przestrzenią geografi i32.

Stąd kategorii miejsc pamięci można używać w czytaniu i interpretowaniu tekstów 
literackich zarówno przez pamięć, jak i przez przestrzeń.

SPECYFIKA KULTUROWA WOBEC FORM PAMIĘCI

Wskazać chcę tutaj na dwa istotne, jak mniemam, parametry inności kulturowej 
i mentalnej w odniesieniu do pamięci i pamiętania, jaka wyróżnia wschodniosłowiań-
skie społeczności mniejszościowe na tle „uniwersalnego” (czytaj dominującego) modelu 
w rozpatrywanej rzeczywistości społecznej. 

Wieczna pamięć

Przede wszystkim czytającemu literatury wschodniosłowiańskie obcować przyjdzie 
z takimi wyobrażeniami i pojęciami odnoszącymi się do pamięci, które ukształtowały 
się w wysokim stopniu, opierając się na paradygmacie duchowo-religijnym „wiecznej 
pamięci”. Wiadomo, że prawosławie (a w tym względzie grekokatolicyzm, dla którego 
było ono pierwotne, nie stworzył odmiennego modusu) mocno opierało się na wschod-
nich kulturach pamięci, a szczególnie na egipskim religijnym pojmowaniu trwałości ży-
cia duszy. 

Teologia prawosławna nie wypracowała znanej w katolicyzmie kategorii czyśćca, 
która indywidualizuje człowieka także w wymiarze eschatologicznym. Daje bowiem 
szansę odpokutowania czy odkupienia grzechów popełnionych na ziemi także pośmiert-
nie. Zatem linia indywidualnej odpowiedzialności i powiązanej z nią sprawczości jest 
rozciągnięta na doczesność i wieczność. Inaczej jest w prawosławiu, gdzie brak czyśćca 
czyni pośmiertny los człowieka (w znaczeniu losu duszy po śmierci ciała) całkowicie 
zależnym od wspólnoty duchowej (Kościoła prawosławnego) pozostałej na ziemi. Od 
modlitw tej wspólnoty, czyli jej pamięci o zmarłym, zależy odpuszczenie grzechów po-
pełnionych na ziemi. Waga pamięci żywych dla tych, którzy odeszli z życia doczesne-
go, przekłada się na kanoniczną formułę modlitw za dusze zmarłych „вѣчная память”, 
która jest odpowiednikiem katolickiego „wieczne odpoczywanie”, akcentującego spo-
kój duszy, bez związku z tym światem, a nie ciągły związek poprzez nigdy niegasnącą, 
„wieczną” pamięć. 

Wyjaśnianie znaczenia tych odmienności w wyobrażeniach religijnych dla rangi 
wspólnoty w kulturach wschodnio- i zachodniochrześcijańskich, jest tu, jak mniemam, 
ze względu na swą oczywistość, zbędne. Z pewnością można by toczyć istotną polemi-
kę – na podstawie głębszej znajomości teologicznych interpretacji wspólnoty wiernych, 

32  Ibidem, s. 32.
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Kościoła, kategorii eschatologicznych – o prawdziwość tego uproszczonego wskaźnika 
różnicy. Moim celem jest jednakże tylko wskazanie, i to nie opierając się na interpreta-
cji teologicznej, tylko na kulturowej nośności powszechnie powtarzanych formuł mod-
litewnych i celebrowanych (tu też trzeba podkreślić zdecydowanie większe bogactwo 
i rangę w całym repertuarze liturgicznym) nabożeństw za zmarłych, wpływu powszech-
nych przeświadczeń i wyobrażeń o podłożu religijnym na kulturową wartość pamięci 
i wspólnoty. 

Sięgnę tu raz jeszcze, tym razem w charakterze poglądu posiłkowego, do rozważań 
Jana Assmanna o znaczeniu zmarłych dla kategorii pamięci jako projektu tożsamościo-
wego. Otóż wspominanie zmarłych uznaje badacz, co oczywiste, za najbardziej pier-
wotną formę kultury pamięci i lokuje ją pośrodku między pamięcią komunikatywną 
(obejmującą wspomnienia najbliższej przeszłości w żywym przekazie międzyludzkim) 
a pamięcią kulturową (przekazywaną za pomocą specjalnych nosicieli, rytów i instytu-
cji). Mówi, że wspominanie retrospektywne33 

jest uniwersalne, pierwotne i naturalne (…). Dzięki niemu zbiorowość włącza zmarłych do swoje-
go życia i bieżącej teraźniejszosci  oraz buduje wyobrażenie swojej jedności i spójności, do której 
w sposób oczywisty należą zmarli34.

Instytucja Kościoła (w tym przypadku Kościół prawosławny ze wspomnianych 
względów w szczególny sposób) podtrzymuje pamięć przez rozbudowane rytuały, uzu-
pełniane dodatkowo rytuałami o proweniencji ludowej/folklorystycznej. Przenikanie się 
tych rytuałów to powszechna praktyka zarówno pogrzebowa, jak i tzw. wspominkowa. 
Wszystkim ważniejszym świętom w Kościele prawosławnym towarzyszy celebrowa-
nie pamięci zmarłych. Istnieją też stałe tzw. roditielskije subboty poświęcone zmarłym. 
Indywidualnego zmarłego wspomina wspólnota cerkiewna w cyklu określonych dni po 
śmierci. Istotą tych celebracji jest wymienianie imienia zmarłego. W ten sposób jak gdy-
by uobecnia się go we wspólnocie. Assmann przytacza egipskie przysłowie: „Człowiek 
żyje, jeśli się o nim mówi”. Rytuały znajdują wsparcie też w licznych tekstach i spisach 
kommemoratywnych, zarówno w obrębie instytucji kościelnej, jak i poza nią. 

Te rozbudowane formy wspominania, w wymiarze eschatologicznym mają służyć 
zmarłym, jednak w wymiarze kulturowym są szczególnie ważne dla żyjących, bo prze-
cież, jak zaznacza Schmidt35, wspominanie zmarłych jest paradygmatycznym sposobem 
pamiętania konstytuującym wspólnotę. „Przez więź ze zmarłymi zbiorowość potwierdza 
swoją tożsamość”36, a pomniki „stanowią tożsamość żyjących”37.

Konfrontowanie się literatury z tą formą obecności zmarłych wśród żywych, jaka 
cechuje wschodniosłowiańskie społeczności, pozostawia ślady, konstruuje fi gury, sta-
wia pytania, rytualizuje, obliguje, odzwierciedla dokonujące się akty przezwyciężania 
śmierci, dla trwania wiecznego, jako że ukonstytuowanego na wiecznej pamięci wspól-
noty. Bo przecież tylko wspólnota ma moc i sprawczość, ale też powinność wiecznej 

33  Obok niego wyróżnia wspominanie prospektywne mające na celu osiągnięcie sławy, sukcesu i rozgłosu 
(znalezienie się na pomnikach).

34  J. Assmann, Pamięć kulturowa..., s. 76.
35  K. Schmidt, Gedächtnis, das Gemeinschaft stiftet, Freiburg 1985 (przytaczam za J. Assmannem).
36  J. Assmann, Pamięć kulturowa..., s. 78
37  Ibidem (w odwołaniu do: R. Koselleck, Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen des Űberlebenden, 

[w:] Identität (Poetik und Hermeneutik VIII), red. O. Marquard, K. Stierle, München 1979).
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pamięci. Tekst obok rytuału, rytuał obok tekstu, rytuał w tekście, tekst w rytuale – to 
spotkania, które dokonują się w świecie znaków, symboli i sensów.

Zapaliłem świeczki w pokoju ciszy wielkanocnej. Widzę ojca....
Krynki – chłodnostope! Schodzę w dolinę swego poczęcia: gotyk dzieciństwa na nieboskłonie.
(...)
Krynki cichego listowia, Powracam pięcioma pylnymi drogami z pustyni życia w waszych 

źródłach się obmyć. Zniweczony bizunami smutku, ledwiem jest.
Bez pamięci świeczki muszą zgasnąć38 , 

Idę swoim polem.
Dzieciństwo snuje się na widnokręgu, klony u drogi wyrosły nad podziw.
Wchodzę do domu. Na ścianach ikonostas: zapamiętał moich najbliższych i daleki uśmiech 

matczyny.
Pszeniczne słońce39. 

Płonące świeczki jako symbol pamięci żywych o zmarłych są w prawosławiu pod-
stawowym znakiem deklaracyjnym włączenia się w rytualną wspólnotę. Zapala się je po 
wstąpieniu do świątyni, dołączając się do wspólnej liturgii, przed modlitwą, przed roz-
myślaniem. Oba przytoczone fragmenty sokratek Janowicza są mocnym usadowieniem 
tożsamościowym, wyznaniem dojrzałego człowieka, zataczającym krąg swojego życia 
linią kolistą powrotu do początku, do źródeł, do wczucia się w to, co było i co pozostało. 
Wskazują elementy trwałe, osadzone w przemijalności, a jednak niezmienne w rytu-
ale pamięci. Zapalenie świeczek to włączenie pamięci w rytualny akt przypominania 
i uobecniania „Widzę ojca...”. On jest w tym miejscu, w którym wypełnia potrzebę toż-
samościowego przyporządkowania i odnalezienia się swojego syna. Daje pewność, że to 
jest ta właściwa droga powrotu z wędrówki do miejsca wyznaczonego jego obecnością 
(przez pamięć), właściwego miejsca, właściwego życia, nieoderwanego od naturalnej 
linii ciągłości w następstwie pokoleń. 

Świeczki jako istnienie, jako życie (symbolika ognia), bez pamięci muszą zgasnąć. 
Ich zapalenie zawsze oznacza pamięć i istnienie. Ten gest inicjujący sokratkę jest gestem 
woli i dążenia do kreacji teraźniejszości na śladach i miejscach wyznaczonych przez 
byty konstytuujące ciągłość w cyrkulacji tożsamościowej.  

I jeszcze jedna fi gura pamięci, działająca przez moc uobecniania – ikonostas. Także 
związany z teologią i estetyką Wschodu chrześcijańskiego. Jako wykładnia prawd wiary, 
ale przede wszystkim zbiór ikon, które zgodnie z neoplatońską ideą emanacji zawierają 
w sobie cząstkę istoty pierwowzoru, jest formą obecności bytów nieziemskich na ziemi. 
Ikonostas, który zapamiętał najbliższych, to być może ich portrety, wiszące na ścianie, 
dla pisarza będące ikonami z całą mocą ich emanacyjnego zapamiętywania. Mogą to być 
też ikony w dosłownym znaczeniu, mające w sobie pamięć tych, których życie pod ich 
opatrznością się toczyło. Istotna jest tu świadomość pozostawania zmarłych w pamięci 
i ich przywoływanie w refl eksji tożsamościowej.  

Tymi dwoma symbolami pamięci, a równocześnie tożsamości dystansującej się 
od ofi cjalnej, operuje bardzo często piśmiennictwo mniejszościowe, wprowadzając je 
w różne konstelacje znaczeń. U Pawła Stefanowskiego ikonostas jest miejscem, z któ-

38  S. Janowicz, Powroty do Krynek, przeł. J. Czopik, [w:] idem, Listowie, Białystok 1995, s. 7.
39  S. Janowicz, Ojczystość, przeł. J. Czopik, [w:] ibidem, s. 11.
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rego czuwającą opiekę roztaczają nad Łemkami ich patroni (wśród nich także znaczni 
przodkowie). U Tadeja Karabowycza, którego poezja gruntuje się na pierwiastku sakral-
nym, świeczki palone przed ikoną mają przywołać przeszłość:

  Дівчина:
Що це ви запалили свічки на столі
Неначе на гробах під час Фоминої поминальниці
  (…)
  Самотній
Прикликую...
Хочу прикликати одну деталь з минулости40

  Dziewczyna
Czemu tak Pan zapalił świeczki na stole
Niczym na grobach podczas zaduszek przed niedzielą św. Tomasza
  (…)
  Samotnik
Przywołuję…
Chcę przywołać jeden detal z przeszłości.

Kategoria pamięci i wspomnień u tego poety jest niezwykle wielowymiarowa i ku-
mulacyjna, używana w bardzo szerokim spectrum odniesień samoświadomościowych.

Z kolei u Władysława Grabana, ludzi zabrakło, by palić świeczki za zmarłych, więc

tylko wilki palą świece
nabożnie41.  

A tym samym sposobem, co pamięć, można wywołać też niepamięć:

Wczoraj zdmuchnięto płomień świecy
ostatnią kopułę zdarto z wieży
a święci tak daleko42.

Literacki gest zarówno komentuje, jak i kreuje pamięć środkami zaczerpniętymi 
z religijnego rytuału i specyfi ki kulturowej. Literatura mniejszości bowiem, w gruncie 
rzeczy będąca nasilonym dyskursem tożsamościowym, zmarłych przodków „używa”, co 
typowe, w naturalnym porządku rozumienia 

  ...Кiм били    ...Kim byliśmy
  Кiм є   Kim jesteśmy
  Кiм битi нам43  Kim mamy być

W ich postaciach lokują swe wyobrażenia paradygmatu/autentyzmu, a pamięć o nich 
(modlitwa za nich), powodująca włączenie we wspólnotę pamięci, może przywrócić 
zachwiany porządek rzeczywistości. Tak jest chociażby w świecie wyobraźni Nadziei 
Artymowicz, która w pełnej niepokoju przestrzeni czuje, iż

40  Т. Карабович, Шум дерев під час дощу, (przeł. H. D.-F.), [w:] Т. Карабович, Уже вечір. Вибрані 
поезії, Люблін 2009, s. 24–25.

41  W. Graban, Ruska Wigilia, [w:] idem, Na kołpaku gór, Kraków 1991, s. 39.
42  W. Graban, Do Świętych, [w:] ibidem, s. 37.
43  Ю. Гаврилюк, Запитання часу (przeł. H. D-F.), [w:] В непроминаючому походi, Бiельськ 1986, s. 5. 
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trzeba dłonią czystą 
ratować okna i oczy
odmówić zapomnianą modlitwę
 na chleb
 na sól
 i za tych
 których już nie ma44.

Jan Czykwin, poeta równowagi duchowej, w świecie naturalnego rytmu przyrody nie 
oddziela życia od śmierci. Nie ma potrzeby stawiania granicy w tym wielkim misterium 
jedności istnienia, nawet jeśli ktoś jest już „dawno umarły”:

Dawno umarły ojciec polem idzie.
On orze.

On i pług.
On i skiba roli. I ziarno,
I odblask odległego raju.

Oczy, jakimi patrzy on na świat,
To te same oczy, co go oglądają.

Z płachty owsa bierze garść.
I zasiewa tamtą stronę,
Gdzie od dawna wieczność trwa45.

Z kolei Ostap Łapski, z właściwym sobie „uhistorycznieniem” refl eksji, gra katego-
rią zmarłych pomiędzy wspominaniem retrospektywnym i prospektywnym 

  Твоїх підсудних    Twoich podsądnych 
  Небагато умирає-мре:  Niewielu umiera-mrze:
  Щоб прорости!   By wzrosnąć

  Щоб зерня ,   By ziarenko
  смерть поправши   śmierć zwyciężywszy
   проросло: гниттю,   wzeszło: gniciu
  н а п е р е к і р46   n a  p r z e k ó r

 Nie ma wątpliwości, że wszystkie te odniesienia do przodków zmarłych, a jed-
nocześnie żyjących, bo istniejących w pamięci, są głęboko zanurzone w warstwę kultu-
rowych i religijnych form rytualno-interpretacyjnych.

44  N. Artymowicz, ***, przeł. J. Leończuk, [w:] T. Zaniewska, Podróż daremna, Białystok 1992, s. 40.
45  J. Czykwin, ***, [w:] ibidem, s. 79.
46  О. Лапський, А світ? (przekł. H. D-F.), [w:] Мій (по)читачу, Warszawa 2000, s. 79–80. 
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MIĘDZY RYTUAŁEM A INTERPRETACJĄ

Tu wskazać chcę na drugi czynnik specyfi kacyjny, znaczący nie tylko dla pamię-
ci, ale też dla innych form tożsamościowych konstytuujących uniwersum symbolicz-
ne mniejszości wschodniosłowiańskich w Polsce. Teza, którą formułuję, nawiązując do 
Assmannowskiego podziału na pamięć kulturową dokonującą się w koherencji rytual-
nej i dokonującą się w koherencji tekstualnej, brzmi: mniejszościowa pamięć kulturowa 
powstaje w obszarze przenikania się rytualności z tekstualnością. Oczywiste, że nawet 
w kulturach wysoce tekstualnych pierwiastek rytualny zawsze istnieje i wielokrotnie ma 
duże znaczenie, ale nie o takich obszarach czy wyspach rytualności tu mówię. Chodzi 
o stałe i w zasadzie równorzędne istnienie obok siebie, ale też w sobie poprzez ciągłe 
przenikanie, amalgamację, interferowanie, itp. Właśnie to współbycie dwóch różnych 
modusów w splocie form, myśli, tekstów, wyobrażeń, kategorii, działań chcę określić 
jako wypadkową mniejszościowego pozycjonowania kultur.  

Określone i znane przyczyny polityczne zadecydowały, iż status społeczności ruskich 
w Rzeczypospolitej był postrzegany wyłącznie jako chłopski, co w sposób bezpośredni 
kształtowało rozwijany model kultury. Oparty on był na tzw. folklorze, z jakim nieod-
łącznie kojarzy się przekaz ustny i kolektywne formy generowania oraz odbioru tekstów. 
Pojawia się tu zatem drugi czynnik predysponujący społeczności wschodniosłowiańskie 
do nadwartościowania wspólnoty nad indywidualizmem, tożsamości nad zróżnicowa-
niem, rytuału nad objaśnianiem. Elity intelektualne, wywodzące się z tych środowisk, 
konstrukcję projektów tożsamościowych swych wspólnot wspierały w oczywisty sposób 
na elementach rodzimych tradycji, które były wyłącznie chłopskie (a nie chłopomań-
skie, jak w różnych okresach rozwoju mitów narodowych wielu narodów europejskich) 
i cechowały się wewnętrznością utożsamienia. Miało to, i ma nadal, zasadnicze konse-
kwencje dla rozwoju piśmiennictwa i modelu pamięci kulturowej. Bardowie, „wiesz-
cze”, poeci, predestynowana ku temu elita, powstała na odpowiednim etapie rozwoju 
tych społeczności, działając zgodnie z wykształconymi formułami centrów, konfrontuje 
się z materią, niezbędną do kształtowania tożsamości, która sama narzuca swoiste regu-
ły. Z jednej strony jest to repertuar rodzimych treści – mitów, symboli, tekstów – genero-
wanych i pamiętanych w przekazie ustnym, z drugiej charakter tzw. ludzkiego substratu 
etnicznego, czyli samej społeczności nawykłej do takiej, a nie innej formy przekazu 
tożsamych treści symbolicznych, a przez to dysponujących określonymi możliwościa-
mi percepcyjnymi. Wreszcie czynnik, czy nie najważniejszy, patrząc z punktu widzenia 
teorii Assmanna, a mianowicie brak pełnego instytucjonalnego oparcia dla działań in-
terpretacyjnych, objaśniających w stosunku do tekstów kulturowych. Mamy zatem do 
czynienia z sytuacją, gdy dokonują się działania etniczne (z punktu widzenia teoretyków 
nacjonalizmu – działania narodowotwórcze) wypracowane w modelu koherencji teks-
tualnej: pismo – kanon – objaśnianie. Grunt jednakże, na którym są konstruowane, jest 
silnie określony i samorozpoznający się w koherencji rytualnej.  

Przenikanie się obu systemów scalania sensów, pomimo wielu przemian w obrębie 
charakteru społecznego danych kultur mniejszościowych, jest czytelne do chwili obec-
nej. Warto przytoczyć wspomnienie spotkań poetyckich z Michałem Szachowiczem, 
świadczące o rytualnym celebrowaniu samego przekazu ustnego tekstów zakodowanych 
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w piśmie, ale w swej strukturze często bliskich parametrom oralnym (rym, rytm, refre-
nowa powtarzalność, stałe epitety):

Ilekroć sięgam pamięcią do prezentowanych wierszy Michała Szachowicza podczas niezbyt 
częstych wernisaży, zawsze utrwala się we mnie, oprócz śpiewnych wierszy, otoczka wieczorów; 
dzielenie się chlebem, pewnie przywiezionym na tę okazję z rodzinnych Saków, czy też owocami 
darowanymi na „biesiadzie słowa” uczestnikom tych wieczorów, w otoczce serdecznego, dobrego 
słowa. I przez ten gest zawsze mi się wydawało, że Michał Szachowicz zawsze chciał zaznaczyć 
swój związek z rodzinną wsią i rodzinną ziemią, jakby chciał nam uświadomić, że korzeni rodzin-
nych nie przerwał, że pomimo wielu lat bytowania w mieście, nie zatracił gościnności wiejskiego 
domu, na wschodnich połaciach Białostocczyzny, trwającego i czuwającego zarazem. I ten gest 
dzielenia przestawał być gestem, a stawał się rytualną symboliczną czynnością, wydobytą z pamię-
ci przeszłości, z odwiecznej tkanki jego narodowej i kulturowej tożsamości47. 

Оrganizowanie przez „Białowieżę”48 licznych wieczorów literackich, kiedy słowo 
płynęło bezpośrednio z ust samego poety i na których zawsze było tłoczno, czy wspo-
mnienia Sokrata Janowicza o wędrowaniu do chat białoruskich ze słowem idei wspólno-
towej, z misją interpretacyjno-wykładającą, które często przekształcało się w biesiadę49, 
wspólne świętowanie (a przecież rytuały zawsze wiązały się ze świętem), czy chociażby 
„Łemkowska Watra” zwana świętem kultury łemkowskiej, to przykłady  potrzeby i siły 
otoczki rytualnej także we współczesnej koherencji kulturowej. I nawet jeśli wskażemy 
bardzo podobne dążenia do rytualizacji działań w ramach różnych imprez kulturalnych, 
powszechnych we wszystkich kulturach, to raczej dostrzegać będziemy w wielu z nich 
aranżację stylizacyjną, nawiązującą do jakiegoś wycinka rzeczywistości z innej prze-
strzeni czasowej, kulturowej, symbolicznej. Natomiast w licznych celebracjach mniej-
szościowych obok takich stylizacyjnych nawiązań istnieje też, jak mi się wydaje, nurt 
przenikania tradycji od wewnątrz. Nieprzypadkowo wspomniana „Łemkowska Watra” 
z jednej strony spełnia rolę instytucji, która zapewnia podtrzymywanie tradycyjnych 
form rodzimej tożsamości, organizując chociażby konkursy recytatorskie dla dzieci, 
z drugiej jednakże, jako forma współbycia w święcie wspólnoty, cyklicznie celebrowa-
nym, na drodze powtarzania wielu formuł, utrwala je jako pamięć i trwanie, czyli jako 
kulturę tejże grupy. 

Brak (a raczej ograniczony zakres) instytucji zabezpieczających magazynowanie 
i przekaz pamięci rodzimej, wobec dominacji konkurencyjnych form i treści pamięci, 
stawia członków wspólnot mniejszościowych w sytuacji Renanowskiego „codziennego 
plebiscytu”. Ich deklaracje przynależności to deklaracje praktykowanych wzorów kultu-
rowych. Na pograniczu kulturowym często jest tak, iż w codzienności dominuje model 
powszechny, ogólny, wyznaczony zasobem cywilizacyjnym, strukturami organizacyj-
nymi danej całości polityczno-instytucjonalnej (państwa), do której mniejszości należą. 
Rodzime tradycje zaczynają być bardziej znaczące w formach odświętnych, które, jak 
wiadomo, są mocno powiązane z rytuałami. U Assmanna czytamy:

47  J. Leończuk, Próba szkicu portretu Michała Szachowicza, [w:] Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy, 
t. I, red. J. Czykwin, G. Legutko i in. Białystok 1990, s. 228. 

48  Stowarzyszenie literackie „Białowieża” powołane w 1958 r., gromadzące pisarzy białoruskich w Polsce, 
bardzo aktywnie działa do chwili obecnej.

49  Warto zaznaczyć, iż w językach wschodniosłowiańskich беседа, бесiда znaczy mowę, rozmowę 
(w przekazie ustnym). 
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W kulturach niepiśmiennych nie sposób zyskać udziału w pamięci kulturowej inaczej niż przez 
uczestnictwo. Zgromadzenia odbywają się z określonej okazji, a taką okazję stanowią święta. Po-
wtarzające się regularnie święta i ryty służą przekazywaniu i rozpowszechnianiu podtrzymującej 
tożsamość wiedzy, a tym samym reprodukcji kulturowej tożsamości. Rytualne powtarzanie zapew-
nia grupie społecznej koherencję w czasie i przestrzeni50. 

Stąd złożona tożsamość mniejszościowa w jakimś stopniu różnicuje w swoim obsza-
rze pamięci kulturowej to, co ma wspólne z całością i co zbudowane jest głównie na ko-
herencji tekstualnej (przekazuje szkoła, środki masowego przekazu, literatura, itp.) w sto-
sunku do tego, co jest powiązane z własną odmienną tradycją i kojarzy się z tradycyjnym 
przekazem oraz koherencją rytualną. Nakładanie się czy przenikanie tych modusów jest 
z reguły jednokierunkowe. Tekstualność (w szerokim rozumieniu jako koherencja) wnika 
w obszary odmiennej tradycji, co w sensie ogólnym uznawane jest za emancypację czy 
rozwój kulturowy. Konfrontuje się jednak ciągle z „uświęconymi” rytualnie, a więc nie-
podlegającymi możliwościom zmiany, esencjalnymi wyznacznikami istoty odrębnej toż-
samości. Ich pielęgnowanie i ochranianie poddawane jest nieustannym ambiwalencjom 
wyboru silniejszej opcji – zabezpieczanie przez tekst czy przez rytuał?

W tym miejscu pojawia się zasadnicze pytanie o tekst51. Jakie teksty budują współ-
cześnie koherencję kulturową, spełniają centralną funkcję tożsamościową dla wschod-
niosłowiańskich społeczności mniejszościowych. Oczywiste jest że, aby spełniać taką 
funkcję, teksty muszą wpisać się w pewną ciągłość tradycji (ludowych, jak je w uprosz-
czeniu nazywamy). Formułę modelową takich tekstów można by określić jako teksty 
pisane na sposób mówiony52. Jedną z form jej realizacji jest tzw. nurt ludowy w danej 
literaturze53. Napomknąć tu warto, co w defi niowaniu takiego nurtu jest podkreślane. 
Zgodnie ze znanym powiedzeniem Bertolda Brechta, iż „ludowe to nie to, co o ludzie, 
lecz to, co lud obchodzi”, Anna Kamieńska mówi o nurcie ludowym jako pisarstwie 
osób, które niekoniecznie są pochodzenia chłopskiego, ale przede wszystkim twórczo 
wykorzystują elementy ludowej wyobraźni, tematycznie związują swą twórczość z ob-
szarami bliskimi społeczności wiejskiej, u których mechanizm metafory ma coś z wysił-
ku fi zycznego, z pracy na roli54. 

Każda spośród trzech uwzględnianych tu literatur mniejszościowych posiada czasem 
drukowane (czasy „organizowania” literatury przez BTSK – Białoruskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne i UTSK – Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne sprzy-
jały takim formom), a czasem tylko rękopiśmienne teksty, głównie wierszowane, któ-
re są wynikiem tzw. samorodnego pisarstwa, tworzonego przy różnych okazjach, pod 
wpływem poruszających przeżyć. One są najbliższe ustnym formom twórczości słownej 
i, jak się okazuje, ciągle istnieje na nie zapotrzebowanie, nie tylko badaczy i koneserów 
„prymitywu”, ale też żywych odbiorców w ich rodzimych wspólnotach55.  

50  J. Assmann, Pamięć kulturowa..., s. 72.
51  Rytuałami w tej pracy bliżej się nie zajmujemy, choć skądinąd jest to intrygujące pole badawcze, ukazać 

przemiany w obrębie rytuału, by był on nadal funkcjonalny. 
52  Współcześnie najbliższe takiej formule są chyba zapisane wiersze romskiej poetki Papuszy.
53  Przykładowo o takim nurcie we współczesnej literaturze łemkowskiej piszę w artykule Główne nurty 

we współczesnej poezji łemkowskiej, „Roczniki Humanistyczne”, 1994, t. XLII, z. 7, s. 185–200. 
54  A. Kamieńska, Pragnąca literatura. Problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego poezji współ-

czesnej, Warszawa 1964.
55  O ile to zapotrzebowanie w pokoleniu starszym, często mocno osadzonym jeszcze w gruncie wiej-

skim, łączyć można z nawykami folklorystycznymi, o tyle w pokoleniu zupełnie młodych ludzi, zazwyczaj 
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Istnieje też inny typ pisarstwa w obrębie tych literatur, które też mieści się w prze-
dziale nurtu ludowego, a jest chyba najbardziej interwencyjną i nośną formą przekazu 
pamięci kulturowej, gdyż na takiej właśnie misji wspólnotowej jest ukształtowane. Są 
to teksty tworzone przez elitę, ale skierowane do odbiorcy, którego nawykowe, rytualne 
bycie we wspólnocie trzeba przekształcić w świadomość etniczną, czyli w objaśnioną 
przez tekst historycznie, przestrzennie, i kulturowo koncepcję wyobrażonej wspólnoty. 
Forma tych tekstów musi być prosta, dobitna, łatwa do zapamiętania i recytowania, opie-
rająca się na retoryce patriotycznej i agitacyjnej. 

Wreszcie teksty pisarzy z ukształtowanym współczesnym warsztatem twórczym, 
którzy korzystają z szerokiego zaplecza środków literackich, ale ich łączność z tradycją 
tworzy rozpoznawalny zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie ciąg pamięci kulturo-
wej. Od zewnątrz znajduje to wyraz w opiniach krytyków. Zbigniew Siatkowski, cha-
rakteryzując współczesną poezję łemkowską, mówi, w kontekście operowania przez nią 
aktualnymi regułami poetyki, o twórczości Murianki:

Murianka umie osiągnąć efekt zdumiewającego współistnienia z tą formą wersyfi kacyjną ta-
kich treści i takich zespołów motywicznych, które czytelnikowi zdają się niewątpliwym spadko-
braniem po łemkowskim folklorze. Jednak to samo w istocie odnosi się do wszystkich pozostałych 
poetów56. 

Podobnie Roch Sulima włącza poezję Murianki w tom dotyczący przestrzeni ludo-
wej wyobraźni i wrażliwości57. Twórczość „Białowieżan”, od Janowicza poczynając, na 
Szachowiczu kończąc, czytana jest przez odwołania do kultury ludowej. Nie zabraknie 
takich uwag i w stosunku do poezji Tadeja Karabowycza czy Ostapa Łapskiego, który 
nie omieszka autoprezentować się w chłopskiej szacie jako „syn Ukrainy, światły chłop”. 

Natomiast rozpoznawalność wewnętrzna przekłada się na znaczenie tej twórczości 
jako wyznacznika identyfi kacyjnego dla wspólnot etnicznych. Wystarczy przypomnieć 
za opisami życia literackiego Białorusinów w Polsce ową tłoczność w salach, gdzie od-
bywały się wieczory literackie autorów „Białowieży”, czy wskazać statystykę wyboru 
wierszy współczesnych poetów łemkowskich na konkursach recytatorskich organizowa-
nych cyklicznie, wybór współczesnej liryki w podręcznikach do nauki języka łemkow-
skiego czy rolę wierszy Ostapa Łapskiego w dyskursie tożsamościowym mniejszości 
ukraińskiej. Przyswajanie tych tekstów odbywa się w sporym zakresie na drodze insty-
tucjonalnej, jednakże paralelnie istnieje też przekaz bezpośredni, chociaż w pewnym 
stopniu też sformalizowany, przypominający niekiedy tradycyjne sytuacje obiegu ustnej 
twórczości słownej.  

Można zatem, sumując niejako powyższe uwagi o swoistości mniejszościowej w za-
kresie tworzenia koherencji kulturowej, stwierdzić, iż udział czy dostęp do pamięci kul-
turowej swej grupy dla członków wspólnot mniejszościowych w wyższym stopniu okre-
ślony jest przez bezpośrednie uczestnictwo, niż w kulturach zorganizowanych na w pełni 
rozwiniętym przekazie i koherencji tekstualnej.  

wykształconych, obserwowalne upodobanie do tekstów tego typu łączyć już pewnie należałoby z wpływami 
kultury masowej i wszelkimi tego konsekwencjami, które znajdują się poza zakresem problemowym niniejszej 
pracy, a które są żywo dyskutowane w obrębie współczesnej folklorystyki.

56  Z. Siatkowski, Współczesna poezja Łemków (formowanie się pokolenia literackiego), „Загорода”, 
1994, nr 2–3, s. 48–54.

57  R. Sulima, Metafora „mrowiska”, [w:] R. Sulima, Głosy tradycji, Warszawa 2001, s. 163–169.
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Dwa wskazane tu obszary specyfi ki kulturowych form i funkcji pamięci w teks-
tach wschodniosłowiańskich, zwłaszcza tych, rozwijających się w ciągłej konfrontacji 
z zachodnimi/katolickimi modelami kulturowymi, nie prezentują, oczywiście, pełnego 
obrazu takiej specyfi ki. Sygnalizują tylko i komunikują konieczność uwrażliwienia na 
odmienność etniczno-kulturowych przestrzeni pamięci. 

Олена Дуць-Файфер

Память и литература – теоретическое обоснование

В контексте размышлений о литературах восточнославянских
меньшинств в Польше

Резюме

В статье представлены некоторые исторические, культурологические и литературоведческие 
концепции, которые относят память к нарративным текстам культуры, подчеркивая при этом 
роль поэта или гриота. Предпринята попытка охватить главные импликации развития обще-
ственных функций памяти в культурных, в первую очередь художественных текстах, а также 
определить общественные эффекты оперирования памятью в литературе и литературой в памя-
ти, особенно в целях самоидентификации сообществ. Автор обращается к главным концепциям 
культурной памяти, которые были разработаны Яном Ассманном и Алеидой Ассманн, разли-
чавших функциональную и сберегающую память. Указаны также выделенные этими авторами 
различия между характерной для устной передачи ритуальной и текстуальной когеренцией, 
действующими с использованием письменных текстов. Рассмотрены также интертекстуальные 
теории Морица Цаски и Эльжбеты Рыбицкoй и категория мест памяти Пьера Нора.

Во второй части статьи автор обращается к двум областям ритуальности, которые действу-
ют в литературе и маркируются такими факторами, как православие, вечная память и взаимо-
проникновение оральности и письменности. Свои наблюдения автор подтверждает примерами 
из текстов восточнославянских меньшинств в Польше, в которых наблюдается четкий контраст
в области функционирования форм памяти по отношению к доминированию католицизма и ин-
ституциональной письменности.


