
Narodowe Centrum Kultury

Warszawa

2014

(KON)TEKSTY PAMIĘCI 
ANTOLOGIA

redakcja naukowa kornelia kończal 



BIBLIOTEKA „KULTURY WSPÓŁCZESNEJ”

Rada Programowa serii Biblioteka „Kultury Współczesnej”:

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź – przewodniczący

Krzysztof Dudek – Dyrektor NCK 

Prof. dr hab. Ewa Rewers

Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Recenzenci tomu: Wojciech Przybylski, prof. dr hab. Barbara Szacka 

Opieka redakcyjna: Anna Wieczorek, Bartosz Raducha

Redakcja językowa i korekta: Anna Matysiak

Tłumaczenia: Ewa Bagłajewska-Miglus (s. 274-263), 

Agnieszka Grzybkowska (s. 173-189), Kornelia Kończal (s. 15-29), 

Kaja Poprawska (s. 205-223), Agata Sylwestrzak (s. 53-63), 

LIDEX (pozostałe przekłady). 

Opracowanie graficzne serii i projekt okładki: Diana Gawronkiewicz / Podpunkt

Projekt tomu we współpracy z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii 

Nauk w Berlinie.

© Narodowe Centrum Kultury 2014

ISBN: 978-83-7982-053-5 (paperback)

Nakład: 600 egzemplarzy; objętość 27,5 ark. wyd.

Skład i druk: Lumina Grupa Wydawnicza Sp. z o.o.,  

ul. Jaktorowska 4/1, 01-202 Warszawa

Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa,

www.nck.pl, ksiazki@nck.pl



SPIS TREŚCI

Kornelia Kończal
Wprowadzenie  ................................................................................................................9

Nota redakcyjna  ..................................................................................................13

Pierre Nora
Jak pisać historię Francji? [1992]  ................................................................................15

Lutz Niethammer
Po tej stronie floating gap. Pamięć zbiorowa i konstrukcja tożsamości 
w dyskursie naukowym [1995]  ....................................................................................31

Marie-Claire Lavabre
Między historią a pamięcią: w poszukiwaniu metody [1995]  .............................. 53

Jörn Rüsen 
O potrzebie komunikacji międzykulturowej w historii. Zagrożenia 
nowoczesnego etnocentryzmu i odpowiedź kulturoznawstwa [1998]  ...............65

Lucian Hölscher
Pamiętać czy zapomnieć? O prawidłowym obchodzeniu się z narodowo-
socjalistyczną przeszłością. Dziesięć lat później [1999]  ........................................85

Jeffrey K. Olick i Joyce Robbins
Badania nad pamięcią społeczną: od „pamięci zbiorowej” do socjologii 
historycznej praktyk pamięciowych [1998]  ............................................................ 99

Christian Meier
Pamiętanie – wypieranie – zapominanie [2001] .................................................. 141

Daniel Levy i Natan Sznaider
Holokaust jako polityka historyczna [2001]  ......................................................... 161

Étienne François i Hagen Schulze
Niemieckie miejsca pamięci – wprowadzenie [2001]  ...........................................173



6

spis treści

Luisa Passerini
Shareable Narratives? Intersubiektywność, historie życia i reinterpretowanie 
przeszłości [2002]  ....................................................................................................... 191

Moritz Csáky
Historia i pamięć. Pamiętanie i strategie pamięci w narracji historycznej: 
przykład Europy Centralnej [2002]  ........................................................................205

Wulf Kansteiner
Szukanie znaczeń w pamięci: metodologiczna krytyka pamięcioznawstwa 
[2002]  ...........................................................................................................................225

Christoph Cornelißen
Czym jest kultura pamięci? Pojęcie – metody – perspektywy [2003]  ...............247

Timothy Garton Ash
Wody mezomnezji [2003]  .........................................................................................265

Johannes Fried
Zasłona pamięci. Ogólny zarys memoryki historycznej – cztery przypadki 
[2004]  .......................................................................................................................... 279

Svetlana Boym
Dyskomfort nostalgii [2007]  ....................................................................................327

Paul Connerton
Siedem rodzajów zapomnienia [2008]  .................................................................. 343

Elena Esposito
Zapomnienie społeczne: z perspektywy teorii systemów [2008]  ....................... 359

Georg Kreis: 
Pierre Nora – lepsze zrozumienie i krytyka [2010]  ..............................................369

Jay M. Winter
O milczeniu [2010]  .....................................................................................................387

Alexander Etkind
Strach przed przeszłością. Postsowiecka kultura i sowiecki terror [2012]  .......417

Źródła pierwodruku tekstów  ........................................................................439



Wprowadzenie

„Terytorium humanistyki można scalić jedynie poprzez wędrówkę, przez 
uczenie się obcych języków, przez spotkania z innymi”1. Te słowa holen-
derskiej kulturoznawczyni Mieke Bal można z powodzeniem odnieść  do 
jednej z najbujniej rozwijających się od ponad dwudziestu lat perspektyw 
badawczych: pamięcioznawstwa. Wbrew popularności głoszonego życze-
niowo i normatywnie hasła „interdyscyplinarność” badania nad pamięcią 
charakteryzują się wciąż podziałami. Granice języków2 i dyscyplin3 deter-
minują także dostępne w języku polskim antologie tekstów dotyczących 
teorii i praktyki badania pamięci. Dzięki tym publikacjom przetłumaczone 
zostały na język polski ważne teksty, ale wiele tradycji badawczych i wielu 
autorów cieszących się zasłużoną sławą klasyków współczesnego pamięcio-
znawstwa ciągle jest w Polsce nieznanych4. 

To rozpoznanie stało się inspiracją dla wydania publikowanych tu po raz 
pierwszy w polskim przekładzie tekstów historyków, kulturoznawców i socjo-
logów z Austrii, Francji, Izraela, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii i Włoch oraz aktywnych w anglojęzycznej humanistyce ba-
daczy urodzonych w ZSRR i zajmujących się rosyjską kulturą pamięci. Dzięki 
temu na (Kon)teksty pamięci składają się artykuły odnoszące się nie tylko do 
„Zachodu”, ale też do „Wschodu”, oferując zarazem spojrzenie na badania pa-
mięci przez pryzmat kilku dyscyplin naukowych i wywodzące się z różnych 
językowo-kulturowych kontekstów badawczych. Ramy tej książki wyznacza 
kilka kategorii, które w różnych ujęciach pojawiają się w poszczególnych arty-
kułach: pamięć zbiorowa, kultura pamięci i miejsce pamięci oraz relacje mię-
dzy pamięcią i historią oraz pamiętaniem i zapominaniem. Wybór konkret-
nych tekstów podyktowany był dwoma kryteriami. Publikowane tu artykuły 
dotyczą koncepcji badawczych mocno zakotwiczonych w międzynarodowym 
dyskursie pamięcioznawczym oraz – zgodnie z założeniami serii „Biblioteka 
Kultury Współczesnej” – nie były dotąd dostępne w języku polskim. Dlate-

1  Mieke Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. Marta Bucholc, 
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012 (Biblioteka Kultury Współczesnej), s. 30.

2  Pamięć, etyka i historia: anglo-amerykańska teoria historiograCi lat dziewięćdziesiątych. Antologia 
przekładów, red. Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002; Pamięć zbiorowa i kulturowa. 
Współczesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków, 2009. 

3  Pamięć w ClozoCi XX wieku, red. Zo]a Rosińska, Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozo]i i Socjolo-
gii, Warszawa 2006. 

4  Próbą przezwyciężenia tego podziału jest tom: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 4: ReIeksje me-
todologiczne, red. Robert Traba, Hans Henning Hahn, współpraca Maciej Górny, Kornelia Kończal, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, w którym zamieszczono teksty głównie polskich i nie-
mieckich autorów wywodzących się z różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych.
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go czytelnik nie znajdzie w tym tomie współczesnych klasyków niemieckie-
go pamięcioznawstwa – Jana i Aleidy Assmannów czy Haralda Welzera lub 
francuskich autorów – Jacques’a Le Goffa czy Paula Ricœura, których prace 
są w Polsce dobrze znane dzięki wielu przekładom. (Kon)tekstów pamięci nie 
można zatem uznać za reprezentatywny wybór tekstów najważniejszych au-
torów. Stanowią one raczej antologię uzupełniającą i rozszerzającą dotych-
czasowe lektury polskich czytelników zainteresowanych teorią i praktyką pa-
mięcioznawstwa. Dzięki tej publikacji po raz pierwszy ukazują się po polsku 
prace takich badaczy, jak Christoph Cornelißen, Elena Esposito, Alexander 
Etkind, Lucian Hölscher, Wulf Kansteiner, Daniel Levy, Lutz Niethammer, 
Jeffrey K. Olick, Luisa Passerini, Joyce Robbins, Natan Sznaider i Jay Winter.

Tytuł tego tomu jest czymś więcej niż tylko grą słów „tekst” i „kontekst”. 
Chodzi w nim o leżące u podstaw książki – banalne, lecz często zapoznawa-
ne – założenie, że teksty powstają w określonych kontekstach, a wędrowanie 
koncepcji, czyli czytanie tekstów w konkretnych kontekstach, jest aktywnym 
aktem transferu, a nie biernym przejęciem czegoś raz na zawsze danego5. 
To założenie rzutuje na architekturę książki, która w miejsce syntetycznego 
wstępu proponuje cząstkowe wprowadzenia do każdego z 21 artykułów, czy-
li rekonstrukcje biograficznych i paradygmatycznych kontekstów, w których 
powstały, a w przypadku szczególnie wpływowych autorów i koncepcji także 
kontekstów, w których były recypowane. Rezygnacja z obszernego wstępu 
wynika także z tego, że syntetyczne ujęcia historii badań pamięci można zna-
leźć w kilku wydanych po polsku publikacjach6. Bardziej użyteczne niż po-
wielanie ogólnych refleksji na temat pism Halbwachsa z lat dwudziestych XX 
wieku i ich ponownego okrycia w latach siedemdziesiątych czy też tzw. bo-
omu pamięciowego z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych może być za-

5  Pierre Bourdieu, Les conditions sociales de la circulation internationale des idées, „Actes de la recherche 
en sciences sociales” 1989, nr 145, s. 3-8.

6  Ewa Domańska, Wprowadzenie: pamięć, etyka i historia, [w:] Pamięć, etyka i historia..., s. 13-27; Ro-
bert Traba, Historia – przestrzeń dialogu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Wars-
zawa 2006, rozdz. Panorama, s. 21-122; Zo]a Rosińska, Wprowadzenie, [w:] Pamięć w ClozoCi XX wieku, 
s. 5-12; Joanna Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949-1969, Trio, Warszawa 2006, 
s. 21-24; Paweł Rodak, Wstęp do polskiego wydania: historia wobec pamięci, [w:] Jacques Le Goz, His-
toria i pamięć, przeł. Anna Gronowska, Joanna Stryjczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaws-
kiego, Warszawa 2007, s. 7-23; Robert Traba, Wstęp do wydania polskiego. Pamięć kulturowa – pamięć 
komunikatywna. Teoria i praktyka badawcza Jana Assmanna, [w:] Jan Assmann, Pamięć kulturowa: pismo, 
zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. Anna Kryczyńska-Pham, 
Universitas, Warszawa 2008, s. 11-25;  Magdalena Saryusz-Wolska, Wprowadzenie, [w:] Pamięć zbio-
rowa i kulturowa..., s. 9-39; Kornelia Kończal, Pamięć w historiograCi. Kilka uwag o tym, dlaczego histo-
rycy uprawiają memory studies i co z tego wynika, [w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjo-
nalne podejścia do przeszłości, red. Piotr Witek, Mariusz Mazur, Ewa Solska, edytor.org, Lublin 2011,  
s. 63-73; Marcin Napiórkowski, Jak społeczeństwa pamiętają. Paula Connertona na tle współczesnych  
badań nad pamięcią, [w:] Paul Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. Marcin Napiórkowski, Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 7-27; Magdalena Saryusz-Wolska, Robert 
Traba, Wprowadzenie, [w:] Modi Memorandi. Interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej, red. 
Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, współpraca Joanna Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2014, s. 13-30; Marcin Napiórkowski, Epidemia pamięci, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia 
i wybór tekstów, oprac.: Roman Chymkowski, Paweł Dobrosielski, Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski, 
Paweł Rodak, Roch Sulima, wstęp i red. Marcin Napiórkowski, Warszawa 2015 (w druku). 
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tem bliższe przyjrzenie się wybranym (kon)tekstom, w których po 1989 roku 
zajmowano się badaniem pamięci. Dlatego każdy z zamieszczonych w tym 
tomie artykułów poprzedzony został krótkim wprowadzeniem na temat au-
tora, przedmiotu jego zainteresowań pamięcioznawczych i tradycji, z których 
wyrastają. Czytane łącznie, wprowadzenia te dają wgląd w najważniejsze 
trendy pamięcioznawcze ostatnich dwudziestu lat i ich sięgające przynaj-
mniej połowy lat siedemdziesiątych genealogie. 

„(Kon)tekstowa” architektura książki otwiera co najmniej dwie możliwości 
lektury: czytelnik „zawodowo” zainteresowany pamięcią znajdzie we wpro-
wadzeniach konkretne informacje o środowiskach intelektualnych i akade-
mickich, w których powstały zebrane w tej antologii teksty; pozwalają one 
lepiej zrozumieć poszczególne stanowiska badawcze, koncepcje i definicje. 
Z kolei czytelnik zainteresowany nie tyle badaniem pamięci, ile jej społecz-
nym funkcjonowaniem, czyli nie teorią, lecz „praktyką”, może skoncentro-
wać się na samych przekładach, znajdując w pierwszych wierszach poszcze-
gólnych wprowadzeń podstawowe informacje o autorach. Dzięki temu (Kon)
teksty pamięci mogą być inspirującą lekturą zarówno dla profesjonalnych od-
biorców, jak i dla studentów, uczniów i wszystkich tych, których frapuje „pa-
mięć” – niewątpliwie jedno z częściej używanych i najbardziej nadużywanych 
pojęć w dyskursach naukowych i publicznych ostatnich lat. 

*

Wydanie tej antologii nie byłoby możliwe bez wsparcia i życzliwości wielu 
osób i instytucji. Początki pracy nad książką związane są z realizowanym 
od 2006 roku w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk 
(CBH PAN) w Berlinie projektem Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-
-Polnische Erinnerungsorte, którego przez kilka lat miałam przyjemność być 
koordynatorką. Konceptualizacja tego przedsięwzięcia i chęć zastosowania 
stworzonej przez Pierre’a Norę we Francji kategorii „miejsce pamięci” w pol-
sko-niemieckim kontekście zainspirowała twórców projektu do szerszego 
zainteresowania się badaniami pamięci. Jego efektem był pomysł wydania 
dodatkowej książki, która przedstawiałaby niemieckim czytelnikom prace 
polskich autorów zajmujących się badaniem „dawności w teraźniejszości” 
(Stefan Czarnowski, 1936), posługując się takimi kategoriami, jak pamięć, 
tożsamość, tradycja, mit, świadomość czy kultura oraz chęć zapoznania  
polskich czytelników z nietłumaczonymi dotąd w Polsce pracami niemiec-
kich badaczy. Niemieckojęzyczna antologia Erinnerung auf Polnisch. Theorie 
und Praxis des sozialen Gedächtnisses, która realizuje pierwszy z tych postu-
latów, niebawem ukaże się pod redakcją Roberta Traby i Petera Olivera Lo-
ewa w wydawnictwie Schöningh. (Kon)teksty pamięci są realizacją drugiego 
z nich. Dlatego szczególne podziękowania za konsultacje i pomoc chciała-
bym złożyć dyrektorowi CBH PAN – Robertowi Trabie, oraz pracownikom 
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naukowym Centrum – Rafałowi Żytyńcowi (obecnie: Muzeum Historyczne 
w Ełku) i Magdalenie Saryusz-Wolskiej. 

W trakcie przygotowań do wydania obu antologii okazało się jednak, że 
o ile prezentowanie niemieckim czytelnikom tekstów wyłącznie polskich 
(a nie wschodnioeuropejskich) autorów jest uzasadnione choćby ze wzglę-
du na to, że większość z nich nie była dotąd dostępna w niemieckim wyda-
niu, o tyle zawężanie adresowanej do polskiego czytelnika antologii do nie-
mieckiej perspektywy nosiłoby znamiona metodologicznego nacjonalizmu. 
Wynika to choćby z tego, że koncepcje niemieckich badaczy nie powstawały 
w izolacji od debat toczonych na przykład we Francji czy w Stanach Zjedno-
czonych, lecz w interakcji z nimi. Poza tym niektóre z kluczowych koncep-
cji pamięcioznawczych niemieckich autorów są znane polskim czytelnikom 
dzięki wydanym w ostatnich latach publikacjom, co skazywałoby stricte nie-
miecką perspektywę niniejszej antologii albo na luki, albo na powtórzenia. 
Najważniejszy argument, który przemawiał za transnarodowym rozszerze-
niem koncepcji książki, którą trzymają Państwo w rękach, wynikał ze spe-
cyfiki samego pamięcioznawstwa: wypracowywane w nim teorie i stawiane 
pytania wynikają często z lokalnego kontekstu, ale ich horyzontu nie okre-
ślają wyłącznie narodowe granice. Dość wspomnieć, że urodzeni w Niem-
czech badacze pamięci (jak obecni w tym tomie Wulf Kansteiner, Daniel 
Levy czy Natan Sznaider) mają często transnarodowe biografie, publikują po 
angielsku i pracują na zagranicznych uniwersytetach; historia niemieckiej 
kultury pamięci nie jest badana tylko przez Niemców (by przywołać choć-
by publikowane w Stanach Zjednoczonych prace Jeffreya K. Olicka), a po-
wstałe w Niemczech perspektywy badawcze – na przykład teoria systemów 
Niklasa Luhmanna – są z powodzeniem rozwijane w innych niż niemiecka 
tradycjach badawczych (o czym świadczą na przykład włoskie publikacje 
Eleny Esposito). Jak zatem należałoby definiować „niemieckość”: przez na-
rodowość badaczy, język ich publikacji, przedmiot zainteresowań, a może 
metodologiczne inspiracje? Bardziej zasadne i inspirujące niż ograniczenie 
się do jakkolwiek definiowanego narodowego punktu widzenia wydaje się 
integralne spojrzenie na badanie pamięci; spojrzenie, które umożliwiałoby 
uchwycenie najważniejszych koncepcji badania pamięci jako takiej, a nie 
pamięci dookreślanej narodowymi czy językowymi atrybutami.

Efektem tej refleksji jest książka, którą do swojego programu wydawni-
czego zdecydowało się włączyć Narodowe Centrum Kultury, za co dziękuję 
jego dyrektorowi – Krzysztofowi Dudkowi. To, że (Kon)teksty pamięci uka-
zują się w serii Biblioteka „Kultury Współczesnej”, jest możliwe dzięki przy-
chylności sprawującego nad nią patronat merytoryczny Polskiego Towarzy-
stwa Kulturoznawczego – w szczególności dziękuję Stefanowi Bednarkowi 
(Uniwersytet Wrocławski) i Andrzejowi Gwoździowi (Uniwersytet Łódzki), 
oraz dzięki pozytywnym recenzjom Wojciecha Przybylskiego (Res Publica 
Nova) i Barbary Szackiej (Uniwersytet Warszawski). W realizacji tego skom-

kornelia kończal
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plikowanego logistycznie projektu olbrzymim profesjonalizmem, cierpli-
wością i kreatywnością wykazali się Anna Wieczorek i Bartosz Raducha 
(Narodowe Centrum Kultury). Wydanie antologii przekładów nie byłoby 
oczywiście możliwe bez zaangażowania tłumaczy z języków angielskiego, 
francuskiego i niemieckiego – w szczególności dziękuję Ewie Bagłajewskiej-
-Miglus, Agnieszce Grzybkowskiej, Kai Poprawskiej i Agacie Sylwestrzak. Za 
staranne zredagowanie i korektę książki dziękuję Annie Matysiak. Wyrazy 
wdzięczności za konsultacje merytoryczne i językowe należą się Marcie 
Bucholc (Uniwersytet Warszawski), Piotrowi Filipkowskiemu (Polska Aka-
demia Nauk), Katarzynie Kończal (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu) i Joannie Wawrzyniak (Uniwersytet Warszawski). Last but not 
least, moje podziękowania kieruję także pod adresem sponsorów publikacji, 
którymi są Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Narodowe Centrum Kul-
tury i Polska Akademia Nauk. 

Przede wszystkim jednak chciałabym podziękować autorkom i autorom 
zamieszczonych w tej książce tekstów – za zaufanie oraz przywilej i przy-
jemność ich udostępnienia polskim czytelnikom. 

Kornelia Kończal
Praga, listopad 2014 roku

Nota redakcyjna
Nieznaczne skróty wprowadzone na życzenie autorów lub z powodów 
stylistycznych zostały zaznaczone nawiasami kwadratowymi. W przypi-
sach podano adresy bibliograficzne polskich przekładów przywoływanych 
publikacji. W przekładach, w których nie udało się odnaleźć cytowanego 
fragmentu, przedstawione są tłumaczenia własne. W tekstach i przypisach 
skorygowane zostały błędy i nieścisłości merytoryczne (np. nieprawidłowe 
daty wydania przywoływanych publikacji lub niepełne adresy bibliograficz-
ne). W przypadku artykułów publikowanych w czasopismach opuszczono 
abstrakty. W celu nadania książce spójnej formy przypisy końcowe prze-
kształcono na przypisy dolne. Uwagi dodane przez tłumaczy i redaktorkę 
zostały odpowiednio zaznaczone. 


