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PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY
2018, nr 3 (163)

SŁOWO WSTĘPNE

Literatura i sztuka rosyjska to obszary o wielkim potencjale ba-
dawczym, gdy mowa o kategorii traumy i posttraumy. Doświadcze-
nia przepracowywania traum związanych z historią Rosji i ZSRR po-
kazują, że dokonał się tu proces odwrotny do tego, o którym pisze 
Aleksandra Ubertowska w kontekście badań prowadzonych przez 
Marianne Hirsch. W eseju Praktykowanie postpamięci czytamy, że 
książka Hirsch Ghosts of Home powstała w wyniku „‘znużenia teorią’, 
z tęsknot pragmatystycznych i pragnienia sprawdzenia prawomoc-
ności stworzonych przez siebie kategorii teoretycznych w warunkach 
odmiennych, oddalonych od sterylnej sali wykładowej czy konwersa-
toryjnej”1. W przypadku doświadczeń rosyjskich mamy do czynienia 
z ruchem od praktyki ku teorii, od zapisu z natury do jego naukowego 
opracowania, od przeglądu archiwów do drobiazgowej dokumentacji 
i analizy ich zawartości.

Fakt, że po latach milczenia, za sprawą m.in. Alesia Adamowicza 
i Swietłany Aleksijewicz, wielu przyszło zmierzyć się z własną trau-
matyczną opowieścią, wypowiedzianą ustami kogoś innego, można 
uznać za inicjatywy pionierskie i przełomowe, jeśli chodzi nie tylko 
o rosyjskie traumy. Fenomen „opowieści głosów”, „powieści-orato-
rium”, „powieści zbiorowej” potwierdził z całą mocą (wszech)obec-
ność traumy i pozwolił na przerwanie tamy milczenia w przypadku 
takich wydarzeń jak Wielka Wojna Ojczyźniana, blokada Leningra-
du czy wielu innych. Pozornie niereprezentatywne historie trafiały 
w sedno, oddawały bowiem ten sam bezmiar cierpienia, bezsilności, 
przerażenia, ukazując podobne mechanizmy zachowań w różnych 
sytuacjach granicznych. Stały się zatem dość nieoczekiwanie bodź-
cem terapeutycznym w odniesieniu do często nieuświadamianych 
dramatycznych przeżyć i śladów pozostałych w psychice ofiar. Wraz 

1 Skutkowało to podróżami Hirsch w rodzinne strony, tj. do miasta Czernowitz, 
położonego w granicach postsowieckiej Ukrainy. Więcej zob. A. Ubertowska, Prak
tykowanie postpamięci. Marianne Hirsch i fotograficzne widma z Czernowitz, 
„Teksty Drugie” 2013, nr 4, s. 273.
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z kolejnymi zbiorami wspomnień ocalonych, takimi jak Ja ze spa
lonej wsi…, Księga blokady, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, 
Czarnobylska modlitwa, przyszedł czas na mozolne przepracowy-
wanie wydarzeń traumatycznych, na coraz śmielej snutą „opowieść 
głosów”, zanurzoną co prawda znacznie częściej w przeszłości, choć 
przecież wskazującą pośrednio i na ważne z punktu widzenia współ-
czesnych ujęć studiów nad traumą zagadnienia postpamięci, a także 
międzypokoleniowej transmisji pamięci o traumatycznej przeszłości. 
Niepowtarzalnym atutem zapisu z natury była jego autentyczność, 
naturalność, surowość narracji, dyskretna ingerencja autora-monta-
żysty w tkankę wypowiedzi, zmierzająca w kierunku ujawnienia róż-
norodności postaw, przekonań, które w praktyce mogą doprowadzić 
do skrajnie odmiennych zachowań i uświadomienia wyparcia trau-
matycznej przeszłości. 

Innym przykładem ruchu od praktyki do teorii jest w Rosji praca 
z archiwaliami, opracowywanie zbiorów, utrwalanie śladów. Tutaj te-
mat ten może być zaledwie zasygnalizowany, domaga się on jednak 
gruntownego opisu i uporządkowania. To olbrzymie „terytorium”, 
obejmujące swym zasięgiem obszar muzealnictwa, działalność Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Historyczno-Oświatowego, Dobro-
czynnego i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”, wystawy, inicjatywy 
osób prywatnych i firm, akcje społeczne, miejskie przedsięwzięcia, 
konferencje i sympozja naukowe. Nie sposób tu wręcz wymienić 
wszystkich pól działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach, 
ale i ocalonych. 

I właśnie ten etap „obróbki”, analizy teoretycznej sytuacji trauma-
tycznych uświadamia nam, że naturalną konsekwencją nieobecności 
naukowego dyskursu traumy zarówno w ZSRR, jak i w Rosji jest brak 
terminologii, wypracowanego instrumentarium, stąd posługiwanie 
się przez badaczy terminami funkcjonującymi od lat w zachodnich 
studiach nad traumą, a także częste odwoływanie się do innych, nie-
-rosyjskich doświadczeń traumatycznych oraz ich naukowych opra-
cowań i ujęć, przede wszystkim Holokaustu2.

Jeszcze inną, brzemienną w skutki prawidłowością w przypadku 
rosyjskich traum jest ich palimpsestowość i synchroniczność. Trans-
fer międzygeneracyjny w Rosji wyróżnia się tym, że właściwie każde 
pokolenie ma wpisaną w swój życiorys własną traumatyczną histo-
rię, nie licząc tych „odziedziczonych”. Nie ma tu więc do końca zasto-

2 Zob. А. Эткинд, Кривое горе. Память о непогребенных, przeł. z ang. В. Макарова, 
Новое литературное обозрение, Москва 2016, s. 13.
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sowania teza Stephena C. Feinsteina, że „w latach dziewięćdziesią-
tych […] doszło do wyczerpania modelu twórczości opłakującej oraz 
upamiętniającej i nastąpił swego rodzaju odwrót od uświęcania ku 
dekonstrukcji i innowacji”3. Upamiętnianie nie oznaczało bowiem 
opłakiwania. Oficjalna pamięć kierowała i kieruje nas wciąż bar-
dziej w stronę heroizmu niż żalu, bólu, poczucia straty. Co ciekawe, 
we współczesnej Rosji obok dyskursu pamięci funkcjonuje dyskurs 
dekonstrukcji, rozbiórki mitów, nostalgia za ZSRR sąsiaduje z ujaw-
nianymi na bieżąco danymi dotyczącymi skali represji dokonanych 
w państwie Stalina. Nawet sam dyktator wzbudza wciąż skrajne emo-
cje — z jednej strony jawi się jako oprawca, z drugiej — budowniczy 
sowieckiego imperium.

Palimpsestowość rosyjskich traum dotyczy transferu międzypo-
koleniowego, doświadczeń granicznych w życiu przedstawicieli tego 
samego pokolenia, ale ma również zastosowanie w przypadku poje-
dynczych biografii osób dotkniętych traumatycznymi wydarzeniami. 
Ilustracją tej tezy pozostają chociażby losy wybitnego rosyjskiego fi-
lologa Dmitrija Lichaczowa, który tworzy we wspomnieniach zapis 
doświadczenia głodu, przywołując w tym kontekście wstrząsające 
chwile spędzone na Sołowkach i w oblężonym Leningradzie, a tak-
że migawki z „głodnego” Piotrogrodu. Wiemy jednak, że takich lite-
rackich i dokumentalnych świadectw, utrwalających różne sytuacje 
graniczne jest wiele. Niektóre wciąż czekają, by wydobyć je na świa-
tło dzienne, inne — odkryte, odgrzebane, wykopane — domagają się 
z kolei uważnej lektury, a czasem konfrontacji z dotychczas istnieją-
cymi utworami4. 

Inspiracją do powstania tego bloku tematycznego stało się semi-
narium, które odbyło się 20 kwietnia 2017 roku w Sosnowcu. W toku 
toczącej się dyskusji uczestnicy zgodnie przyznali, że temat rosyjskich 

3 Cyt. za: K. Zarembska, Foto-pamięć. Pomiędzy sztuką, polityką a popkulturą, 
http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/documents/3337228/39736614/Zeszyt%-
20Streszcze%C5%84%20OBLICZA%20POSTPAMI%C4%98CI%206.03.2014 -
%281%29.pdf (16.03.2018). 

4 Mam tu na myśli na przykład twórczość Olgi Bergholc, która w świetle wydanych 
w ostatnich latach dzienników, tj. Zakazanego dziennika (2011) i diariusza z czasów 
oblężenia (Блокадный дневник, 2015) zdradza wyraźne ślady podwójności myślenia, 
niejednoznaczności sądów wynikających z osobistych dramatów, przede wszystkim 
represji lat trzydziestych, które w dramatyczny sposób wpłynęły na życie muzy blokady 
Leningradu. Doświadczenia te, zapisane w skrycie prowadzonym diariuszu, wskazują 
jednoznacznie na potrzebę krytycznej rewizji i rekonstrukcji dotychczasowej biografii 
twórczej poetki. 
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traum składa się z wielu warstw, których odkrywanie jest procesem 
złożonym, żmudnym, ale bezwzględnie potrzebnym i pożytecznym 
poznawczo z punktu widzenia ujęć duszy rosyjskiej, meandrów histo-
rii, kultury i literatury rosyjskiej oraz relacji Rosji z innymi państwa-
mi i w ogóle z Innym.

Artykuły zgromadzone w niniejszym numerze potwierdzają zło-
żoność i rozległość zagadnień związanych z rosyjskimi traumami. 
W ramach podjętych analiz zwrócono się w stronę cieni, śladów trau-
matycznych lat 30. XX wieku, utrwalonych w literaturze oraz w mo-
skiewskiej przestrzeni architektonicznej, a także złożonej, trudnej 
pamięci o drugiej wojnie światowej w krajach byłego bloku wschod-
niego. Ilustracją pozostaje tu powieść Stulecie Jakuba współczesne-
go pisarza Wołodymyra Łysa, będąca świadectwem traumy postto-
talitarnej trzech pokoleń oraz próbą rozliczenia z tematami tabu, 
pokutującymi w ukraińskiej pamięci historycznej i społecznej. Po-
nadto w tomie znajdziemy odwołania do dziedzictwa traumy łagrów, 
z jednej strony dotyczy to przeglądu wizualnych i słowno-wizualnych 
świadectw pochodzących z Gułagu, z drugiej analizy prekursorskiego 
przykładu opowieści rodzinnej, tj. opowiadania Dziewczyna moich 
marzeń Bułata Okudżawy jako ważnej gałęzi literatury pamięci, która 
w ostatnich latach coraz częściej stanowi przedmiot analiz w odnie-
sieniu do różnych sytuacji granicznych5. Współczesną próbą upora-
nia się z nieprzepracowaną traumą przeszłości są natomiast utwory 
Zachara Prilepina (Klasztor) oraz Aleksandra Sliepakowa (Повесть 
о советском вампире), które posłużyły autorom artykułów za pre-
tekst do snucia refleksji o przemianach tożsamości, a także możliwo-
ściach rozprawienia się z przeszłością za pomocą kategorii groteski, 
absurdu oraz motywu wampirycznego. W znacznie głębsze rejestry 
przeszłości, ale i symptomatyczne dla Rosji rozległości geograficzne 
zwrócone są teksty dotyczące losów diaspory żydowskiej zamieszku-
jącej Odessę (wśród nich są utwory Izaaka Babla, Walentija Katajewa 
i film Lieva Schreibera Wszystko jest iluminacją) oraz mieszkańców 
Dalekiej Północy, tj. Nieńców zmagających się ze skutkami traumy 

5 Zob. A. Artwińska, Transfer międzypokoleniowy, epigenetyka i „więzy krwi”: 
O „Małej Zagładzie” Anny Janko i „Granicy zapomnienia” Siergieja Lebiediewa, 
„Teksty Drugie” 2016, nr 1, s. 13–29 oraz A. Kotkiewicz, „Wspomnienia” Nadieżdy 
Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci, „Miscellanea Posttotalitariana 
Wratislaviensia” 2017, nr 6: D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki (red.), Trauma kulturowa 
jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, 
totalitaryzmów i (post)kolonializmów, s. 207–215.
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postkolonialnej i postimperialnej (na materiale Wyspy, czyli uspra
wiedliwienia bezsensownych podróży Wasilija Gołowanowa). Swoje 
reprezentacje ma wreszcie w tym przeglądzie stanowisk trauma so-
wiecka i postsowiecka, czego potwierdzeniem są artykuły o obrazach 
wojny radziecko-afgańskiej w filmach Aleksieja Bałabanowa oraz 
w książce Cynkowi chłopcy Swietłany Aleksijewicz, a także kondy-
cji psychicznej Rosjan po upadku Związku Sowieckiego utrwalonej 
w prozie Romana Sienczina. Rozwinięciem takiego ujęcia jest spoj-
rzenie na sytuację kobiet we współczesnej Rosji oczami rosyjskiego 
dramaturga Jurija Kławdijewa. 

Zaproponowane omówienia sygnalizują zaledwie różnorodność 
pól i perspektyw badawczych w obrębie trauma studies na gruncie 
rosyjskim i (post)sowieckim, wskazując potrzebę głębokiego namysłu 
nad nimi, rozpoznania różnych oblicz traumy i posttraumy. Jest to 
ważne nie tylko z punktu widzenia re-wizji, re-konstrukcji przeszło-
ści, dziedzictwa, archiwów, ale przede wszystkim fundamentalnych 
pytań o istotę tożsamości, kondycji i perspektyw kolejnych pokoleń 
postawionych wobec złożoności pamięci kulturowej, uwikłanej bar-
dzo silnie w politykę historyczną.

Beata Pawletko
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