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Streszczenie
ArtykuÙ jest prób zestawienia relacji z podróČy do Polski – powieïci graÞcznej Nie pojedziemy zobaczy° Auschwiĵ
Jérémiego Dresa oraz mikropowieïci Henri’ego Raczymowa Dziesi¿° „polskich” dni i pokazania za ich poïrednictwem
dwóch róČnych sposobów budowania pami¿ci Čydowskich emigrantów we Francji. Skontrastowanie dwóch róČnych
pokoleÚ postpami¿ci i dwóch róČnych spojrzeÚ na Warszaw¿, Kraków, „Čydowska Polsk¿”, pozwala na zaobserwowanie
trans-generacyjnych przeksztaÙceÚ, jakie zachodz w strukturze pami¿ci i ich przeÙoČenia na sposób narracji.
SÙowa kluczowe: postpami¿°, Jérémie Dres, Henri Raczymow, francuska literatura Holocaustu, Shoah, Auschwitz,
lieux de mémoire
Two journeys. Ten „polish” days of Henry Raczymow and We won’t see Auschwiĵ of JŽrŽmie Dres

Abstract
The objective of the article is to compare two stories about journeys to Poland – graphic novel We won’t see Auschwiĵ
of Jérémie Dres and a short novel of Henri Raczymow – Ten « polish » days. The author tries to analyse two diěerent ways
of building a jewish memory of French immigrants during their visit and to compare two perceptions of Warsaw, Cracov
and « jewish emptiness ». The results of this analysis allow to make important remarks about transgenerational transformations in memory structure.
Key words: postmemory, Jérémie Dres, Henri Raczymow, French Holocaust literature, Shoah, Auschwitz, lieux de
mémoire
„Te odÙamki, strz¿py, fragmenty, to, co byÙo ich Čyciem, to, co pozostaÙo z ich Čycia, to wszystko b¿dzie krČyÙo w mojej
pami¿ci, nim zostanie porwane, wessane przez kosmiczn ciemnoï°”1 – pisze JarosÙaw Marek Rymkiewicz o dawaniu
„ïwiadectwa pami¿ci”. Najpierw ïwiadectwo swojego Čycia dawali Ocaleni, nast¿pnie ich dzieci, które zawieszone mi¿dzy przeszÙoïci a teraĊniejszoïci, zacz¿Ùy ïwiadczy° o „nie swojej” pami¿ci. Dziï do gÙosu dochodzi kolejne, „trzecie”
pokolenie, dla którego Holocaust jest waČn, cho° bardzo odlegÙ histori. Wnuki Ocalonych odwiedzaj Auschwitz,
ogldaj czarno-biaÙe zdj¿cia, sÙuchaj rodzinnych opowieïci, ale czy chc, tak jak ich rodzice, tka° ich dalszy cig?
PodróČ do kraju przodków to jedno z najwaČniejszych doïwiadczeÚ toČsamoïciotwórczych kolejnych pokoleÚ emigrantów. Nie jest to zwykÙa podróČ, ale raczej powrót, którego celem jest nie tylko poÙoČenie kamienia na grobie pradziadków, ale przede wszystkim odnalezienie zgubionego wtku rodzinnej opowieïci. „PoÙoČenie kamienia” nie jest tutaj metafor przypadkow, bo to wÙaïnie ydzi stanowi gros pielgrzymów, którzy w Polsce szukaj ïladów dawnej obecnoïci.
Te „powroty” s niezwykle trudne, nie tylko dlatego, Če tak ci¿Čko znaleĊ° odciïni¿te w popiele ïlady, ale takČe dlatego,
Če zmuszaj do zmierzenia si¿ z wÙasn pami¿ci. Jak pisze Pierre Nora: „Pami¿° to Čycie (…). [Pami¿°] ulega cigÙej
ewolucji, jest otwarta na dialektyk¿ pami¿tania i zapominania, nieïwiadoma swoich kolejnych znieksztaÙceÚ, wraČliwa na
manipulacj¿ i przywÙaszczenia (…)”2. W tym znaczeniu pami¿° jest zjawiskiem podlegajcym aktualizacji, oČywajcym
w teraĊniejszoïci, i mimo swojego zróČnicowania i kolektywnoïci, jest czymï indywidualnym, co wyraĊnie odróČnia j
od historii3. W istocie caÙa podróČ jest wielkim projektem poszukiwania pami¿ci – budulca wÙasnej historii, a co za tym
idzie – to próba zakotwiczenia si¿ w jakiejï spoÙecznoïci, ustanowienia toČsamoïci.
1 J. M. Rymkiewicz, Umschlagplatz, Warszawa 1992, s. 98.
2 P. Nora, MiĊdzy pamiĊcią a historią. Lieux de mémoire, táum. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 105, s. 21.
3 TamĪe.
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Mówienie o „wÙasnej historii” nie polega jednak na opowiadaniu „o sobie”, ale raczej na wpisaniu siebie w pami¿°
zbiorow, ïciïle powizan z toČsamoïci spoÙeczn jednostki i jej samoïwiadomoïci. Powrót do Polski to zadanie pytania: „kim jestem?”, w którym w istocie zawiera si¿ pytanie „kim jesteïmy?”. „My” – czyli ci, którzy czegoï doïwiadczyli i doïwiadczenie to byÙo czymï prawdziwym, czymï, co wydarzyÙo si¿ w przeszÙoïci. Zmiana paradygmatu pami¿ci
pociga za sob nowe spojrzenie na prawd¿ przeČycia i wspomnienia – „prawdziwsz”, jak mówi P. Nora, od prawdy
historycznej4. Mówic o „prawdzie przeČycia” w kontekïcie Shoah naleČaÙoby przywoÙa° wprowadzone do dyskursu kulturoznawczego przez Marianne Hirsh poj¿cie postpami¿ci. Badaczka posÙugujc si¿ tym terminem-kluczem odwoÙywaÙa
si¿ do tzw. „drugiego pokolenia” – do dzieci OcalaÙych, których osobiste „spóĊnione historie zostaj zniesione przez historie poprzedniego pokolenia, uksztaÙtowane przez doïwiadczenie traumatyczne, którego nie sposób zrozumie° ani przetworzy°”5. Poprzez proces heteropatyczny dochodzi do przej¿cia pami¿ci Innego, do przeČywania pewnych zdarzeÚ jako
wÙasnych doïwiadczeÚ, peÙnego z nimi utoČsamienia, a wi¿c – wÙczenia w obr¿b wÙasnej toČsamoïci. Poj¿cie M. Hirsh
jest bardzo szerokie i nie odnosi si¿ tylko do „drugiego pokolenia”, chociaČ w takim kontekïcie powstaÙo. „Postpami¿°
pozwala (…) poj° mi¿dzypokoleniowe schematy narracyjne, które – zapocztkowane w rodzinach dotkni¿tych ZagÙad – przemieszczaj si¿ w inne obszary komunikacji”6 – komentuje Magdalena Saryusz-Wolska. O ile wi¿c do tej pory
analizowano przeksztaÙcanie pami¿ci na poziomie Ocalony – drugie pokolenie, warto rozszerzy° perspektyw¿ o kolejny
element tego ÙaÚcucha – pokolenie trzecie.
W cigu ostatnich dziesi¿ciu lat we Francji pojawiÙy si¿ dwie waČne powieïci o „podróČy do Polski”. Najnowsza to
powieï° graÞczna Nie pojedziemy zobaczy° Auschwiĵ autorstwa paryskiego graÞka Jérémiego Dresa, wydana w 2012 r. Powstajce podczas podróČy zapiski, rysunki, zdj¿cia, staj si¿ podstaw do stworzenia róČnorodnego genologicznie dzieÙa,
w którym odnaleĊ° moČna elementy klasycznego dziennika z podróČy, reportaČu, specyÞcznego, literackiego przewodnika, które ostatecznie zamkni¿te zostaj w formie powieïci graÞcznej7. Tekst ten moČna, z duČ doz ostroČnoïci, nazwa°
jednym z najwaČniejszych gÙosów „trzeciego pokolenia” w dyskusji o pami¿ci Shoah8. Z uwagi na to, Če „trzecie pokolenie” to obecni trzydziestolatkowie, trudno o jednoznaczne wyznaczenie intergeneracyjnej, dominujcej myïli, dlatego teČ
uzasadnionym zabiegiem jest analiza poszczególnych fenomenów, wnikni¿cia w nie jako w pewne pierwsze przejawy
zmagania si¿ z postpami¿ci. Obok aspektu intergeneracyjnego, istotny jest kontekst transgeneracyjny, który pozwala
zaobserwowa° zmiany zachodzce w konstrukcji pami¿ci i postpami¿ci na przestrzeni ostatnich lat. DoskonaÙym kontekstem dla powieïci Dresa jest mikropowieï° Dziesi¿° „polskich” dni Henri’ego Raczymowa, francuskiego pisarza, który po
latach wyrusza w podróČ do Polski, skd pochodzi jego rodzina.
31-letni Dres i 65-letni Raczymow to przedstawiciele dwóch generacji autorów piscych „po Shoah”, czy teČ „uwikÙanych” w doïwiadczenie ZagÙady. Odwiedzajc Polsk¿, obaj wybieraj te same miejsca – Warszaw¿ i Kraków, próbujc tam
odnaleĊ° ïlady Čydowskiego Čycia, ale i Čydowskiej tragedii. Obaj milcz na temat Auschwitz, ale jest to milczenie symptomatyczne, znaczca pustka. Celem tekstu jest przeïledzenie poszczególnych punktów na mapie obu autorów i próba
odtworzenia dwóch wizji „Čydowskoïci” we wspóÙczesnej Polsce, a przez to odpowiedĊ na pytanie, jak z odziedziczon
traum Shoah mierzy si¿ „drugie” i „trzecie” pokolenie?

Warszawa

27.07.2010 r. o godz. 14.00 Jérémie Dres stanÙ na ïrodku Rynku Starego Miasta w Warszawie. MiaÙ dwadzieïcia osiem
lat. Rok wczeïniej w ParyČu zmarÙa jego babcia – Téma Barab. NiecaÙe osiemdziesit lat wczeïniej, po ïmierci ojca, Téma
zdecydowaÙa si¿ wyjecha° do ParyČa zostawiajc w Warszawie swoj matk¿ i jedn z sióstr. ByÙ rok 1931. W tym czasie
od dziesi¿ciu lat we Francji mieszkaÙa juČ rodzina Dresów – Gela, Yankiel i ich maÙy synek – Simcha, przyszÙy mČ Témy.
Podczas okupacji 28-letnia Téma ukrywaÙa si¿ w szaÞe. Co w tym czasie robiÙ Simcha? Nie wiadomo. Po wojnie jego
ulubionym miejscem byÙo Villeparsis, oddalona o trzydzieïci kilometrów od ParyČa miejscowoï° wypoczynkowa, gdzie
4 Zob. P. Nora, Czas pamiĊci, táum. W. Dáuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7 (154), s. 41.
5 M. Hirsh, ĩaáoba i postpamiĊü, táum. K. Bojarska, [w:] E. DomaĔska (red.), Teoria wiedzy o przeszáoĞci na tle wspóáczesnej humanistyki, PoznaĔ 2010, s. 254.
6 M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem, Warszawa 2011, s. 31.
7 Szerokie deÞnicje pojĊü „komiks” i „powieĞü graÞczna” zaproponowaá Wojciech Birek w Sáowniku Rodzajów i Gatunków Literackich wydanym pod
red. Grzegorza Gazdy (wydanie z roku 2012). Dzieáo Nie pojedziemy zobaczyü Auschwitz, zgodnie z zaproponowanymi przez W. Birka wyznacznikami geneologicznymi, niezaprzeczalnie moĪna klasyÞkowaü jako powieĞü graÞczną.
8 Wydana w 2012 r. powieĞü odbiáa siĊ szerokim echem we Francji i bardzo szybko zostaáa przetáumaczona na jĊzyk angielski i wáoski. W paĨdzierniku
2013 r., a wiĊc zaledwie po roku, pojawiaáo siĊ wydanie polskie. PowieĞü niezaprzeczalnie zostaáa zauwaĪona i byáa komentowana m.in. w „Guardianie”, w dzienniku „Libération”, „Frence-Inter”, „France-Culture”, „RFI”, „La Repubblica” etc.
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grywaÙ w beloĴe ze swoimi landmannschaften z rodzinnego elechowa. NajwaČniejsza w tej opowieïci jest jednak Téma. To
ona byÙa bowiem „myïlnikiem mi¿dzy kilkoma generacjami. Myïlnikiem mi¿dzy wojn a dniem dzisiejszym; bo kiedy
tradycja nakazywaÙa milczenie, ona nie mogÙa powstrzyma° si¿ by z nami nie rozmawia°”9. Gdy babcia umiera, a raczej
znika – mi¿dzy kadrami, w poÙowie zdania, pozostaje tylko strach przed raz na zawsze utracon przeszÙoïci, która zaciera si¿ w niedokoÚczonych opowieïciach. Wtedy wÙaïnie Jérémie postanawia wraz z bratem Martinem, wróci° do „jej”
kraju by znaleĊ° groby przodków, dowiedzie° si¿ czegoï o niej, ale i o sobie, wreszcie – by zamkn° pewien etap rodzinnej historii. PrzyjeČdČajc do Warszawy bracia maj ze sob fragmenty wspomnieÚ, kilka adresów, czarno-biaÙych zdj¿°,
skrawki opowieïci i wyobraČenia o Polsce – 254.000 wyników w wyszukiwarce Google.
Warszawa – pierwsze miasto na mapie podróČy, jest w oczach Jérémiego zaskakujco nowoczesna i „nieČydowska”.
JuČ pierwszego dnia notuje: „Zapomniane sprawy, wspólnota Čydowska w Warszawie, kiedyï tak waČna… Od mojego
przyjazdu nie zauwaČyÙem najmniejszego jej ïladu”10. Z czasem ïladów jest coraz wi¿cej: synagoga NoČyków, fragmenty
murów geĴa, kamienica na PróČnej. Umieszczanie kolejnych „punktów pami¿ci” na maÙych, dorysowanych niejako na
marginesie mapkach ukazuje sie° skondensowanych miejsc „pami¿ciotwórczych”, które przez Dresa odbierane s jako
jego wÙasny, Čydowski „kapitaÙ pami¿ci”. Miejsca te, „równie silnie zwizane z Čyciem co ze ïmierci, czasem i wiecznoïci; owini¿te wst¿g Möbiusa tego, co zbiorowe i tego, co jednostkowe”11 s swego rodzaju „straČnikami pami¿ci” czy
teČ moČe bardziej „blokadami zapominania”. glady obecnoïci wyryte w tkance ekspansywnego miasta funkcjonuj jako
„architektoniczny tekst”, w którym zakodowana zostaje historia. Tym, co spaja pami¿° i miejsce jest autentycznoï° – fakt,
Če historia „rzeczywiïcie dziaÙa si¿ w tym miejscu”12. Gdy Dres widzi fragment murów geĴa to poprzez narracje – przeszÙe
i obecne, staj si¿ one symbolem caÙej pomordowanej ludnoïci Čydowskiej Warszawy, a moČe nawet mieïci w sobie pami¿°
wszystkich polskich geĴ. „Tu przebiega granica. Teraz jesteïmy w dawnym getcie” – mówi Jan gpiewak oprowadzajc braci
po Warszawie. Od tej chwili bezimienna przestrzeÚ staje si¿ miejscem okreïlonym przez to, Če w niej „juČ coï si¿ zadziaÙo,
przeČyto, cierpiano”, staje si¿ magazynem ïladów, reliktów i resztek13. Warszawa tworzy dla Dresa swego rodzaju map¿
lieux de mémoire – miejsc pami¿ci, gdzie krystalizuje si¿, jak twierdziÙ P. Nora, „historia historii” – tworzy si¿ narodowa toČsamoï°14, w tym przypadku nie toČsamoï° polska, ale Čydowska. Cho° Čadne z tych miejsc nie jest bezpoïrednio zwizane
z histori rodziny Dresów, dla autora s to elementy jego wÙasnej toČsamoïci, historii jego genos, ïlady, które odnajduje,
by dowiedzie° si¿ prawdy – o przeszÙoïci i o samym sobie. Warszawa to w jego oczach miasto, które naleČy odszyfrowa°
poprzez opowieïci – ïlady s ukryte i odČywaj tylko w momencie, gdy krystalizuje si¿ w nich ïwiadomoï° przeszÙoïci.
Zaledwie cztery lata wczeïniej w Warszawie rozpocz¿Ùa si¿ podróČ Henri’ego Raczymowa. MoČna by rzec, Če rozpocz¿Ùa si¿ ona w nieistniejcej Warszawie, w nieistniejcej Polsce. Francuski pisarz uwaČa bowiem, Če oto znalazÙ si¿
w kraju, który tylko przez pomyÙk¿, przez niezr¿czn homonimicznoï°, przypadkowe qui pro quo nazywa si¿ „Polska”. Ta
prawdziwa Polska juČ nie istnieje, nie da si¿ do niej powróci°. Raczymow zwiedza stolic¿, widzi bloki, wieČowce, sklepy,
miejsca podobne do tysi¿cy innych, a jednak nie takie same, bo wyrosÙe poza histori, czy teČ na jej zgliszczach. Warszawa
jest dla niego przestrzeni widmow, przez któr, cho° jest szczelnie obudowana, wyziera pustka. To pustka po nieobecnej
pami¿ci, która tak jak Bóg u kabalisty Lurii, wycofaÙa si¿ ze ïwiata15. Pustka staje si¿ nie tylko wyczuwalna, ale wr¿cz widoczna: „StaÙem tyÙem do pomnika Čeby zobaczy°, Če naprawd¿ nie ma nic do zobaczenia na tym maÙym, opuszczonym
obszarze. Dobrze zobaczyÙem: nie byÙo nic do zobaczenia. ZostaÙ tu postawiony, Čeby nic nie widzie°. StaÙem tam tylko
dwie minuty Čeby patrze° na to nic. Nie dlatego, Če te dwie minuty wystarczyÙy, ale dlatego, Če nie mogÙem znieï° widoku
tej pustki”16. PrzestrzeÚ, która dla Dresa kryÙa w sobie „miejsca znaczce” dla Raczymowa jest tych miejsc pozbawiona,
jest niejako zrównana z ziemi. Wszystko zostaÙo zbudowane od nowa – tak, s pewne ïlady, przetworzone, zepchni¿te na
margines, niewidoczne pod wielkim, uÙoČonym „na nowo” miastem: „Polska, nawet dla mnie, wnuka emigrantów, staÙa
si¿ czymï mniejszym niČ nic: wielkim cmentarzem bez grobów. Zbrukan ziemi. Ziemi nieczyst, przesczon krwi,
przesycon popioÙami. Na tym zbudowali bloki”17. Celem Raczymowa nie jest zapisanie ïladów, ale zapisanie tego, Če nie
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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J. Dres, Nie pojedziemy zobaczyü Auschwitz, táum. N. Okuniewski, Warszawa 2013.
TamĪe.
P. Nora, MiĊdzy pamiĊcią…, dz. cyt., s. 25.
M. Saryusz-Wolska, dz. cyt., s. 142.
A. Assman, Geschichte Þndet Stadt, [cyt. za:] M. Saryusz-Wolska, dz. cyt., s.144.
M. Sarysz-Wolska, dz. cyt., s. 144.
H. Raczymow, La mémoire trouée, „Pardès” 1986, nr 3, s. 180-181. Wszystkie táumaczenia – autor artykuáu, chyba Īe zaznaczono inaczej.
TenĪe, Dix jours »polonais«, ParyĪ 2007, s. 40-4.
TamĪe, s. 25.
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sposób ich odnaleĊ°: „Próbuj¿ zrekonstruowa° nie-pami¿°, z deÞnicji nieuchwytn, niemoČliw do wypeÙnienia. To jest
prawda dla kaČdego czÙowieka, bo w kaČdym jest taka symboliczna, niemoČliwa do wypeÙnienia dziura”18.

KrakÓw
Prawdziwy szok kulturowy Dres przeČywa w Krakowie: restauracje z „hebrajskimi” napisami i koncerty w synagodze – przestrzeÚ zostaÙa na nowo zaadaptowana, przetworzona. PrzeszÙoï°, jako proces nieskoÚczony, niespójny, niecigÙy, zostaje zagospodarowana, przeksztaÙcona, co prowadzi do tego, Če wszelkie ïlady obecnoïci staj si¿ symulakrami
Čydowskiego Čycia. gwiat po blanchotowskiej katastroÞe zostaÙ na nowo uporzdkowany, historia staÙa si¿ spójna, gÙadka,
paradoksalnie – wyzuta z pami¿ci. Na jej miejscu zbudowano nowy konstrukt „Čydowskoïci”, zgodny z pewnym masowym wyobraČeniem, dostosowany do niewysublimowanych turystycznych gustów. Jéremie z jednej strony zachwyca si¿
tym „odrodzeniem” Čydowskiego Čycia, z drugiej jednak czuje si¿ przytÙoczony dyskusjami o tym, co to znaczy „by° ydem w Polsce”. Podczas Festiwalu Kultury ydowskiej pada bowiem wiele deklaracji i sÙów uznania o „neo-jidyszkajt”:
„Nowe pokolenie wkracza w dorosÙe Čycie. Wychowali si¿ w wolnoïci, w Čydowskiej tradycji – s nadziej na przyszÙoï°.
Jestem szcz¿ïliwa, Če mogÙam przyczyni° si¿ do ich rozwoju”19. PeÙne optymizmu sÙowa Helise Liebermann, Dres przyjmuje sceptycznie: „Wtpimy, Če te przemowy to przedÙuČenie ïwiadectw, które usÙyszeliïmy w Warszawie”20. Kraków jest
dla niego pewnego rodzaju fasad, która nie zostaÙa „odbudowana”, czy, tak jak w Warszawie, „wmontowana” w miasto,
ale która, z peÙn premedytacj, zostaÙa stworzona „od nowa”, tak, by jak najlepiej wpasowa° si¿ w potrzeby odwiedzajcych, którzy z Krakowa jad na wycieczk¿ do Auschwitz, by potem zjeï° obÞt, Čydowsk kolacj¿ w jednej z restauracji
przy ul. Szerokiej. Dres, mimo iČ zdaje si¿ dostrzega° sztucznoï° tego „Čydowskiego Čycia”, ïwiadomie bierze udziaÙ
w tym „spektaklu”, wyznajc przy geÞlteÞsh: „Jeïli ten ïwiat z czarno-biaÙych zdj¿° juČ nie istnieje, to trudno! B¿dziemy
udawa°, Če nic si¿ nie zmieniÙo”21.
Kraków odwiedza takČe Raczymow. Pisarz dostrzega tu nie tylko, tak jak w Warszawie, pustk¿, która „obrasta
miastem”, ale pustk¿ po pami¿ci wypart przez „now pami¿°” – sztuczny konstrukt, który z przeszÙoïci nie ma nic
wspólnego. Prawda zostaÙa przykryta kÙamstwem, ïmier° – Čyciem, historia – now wersj historii, pogodn, rozeïmian,
pachnc cymesem: „Oto »Čydowskie« kawiarnie, »Čydowskie« restauracje, »Čydowskie« hotele, » Čydowskie« centra
kultury, »Čydowscy« muzycy, godni nast¿pcy pomordowanych klezmerim. Przyjechaliïcie szuka° ïladów i my je mamy,
zgromadziliïmy wszystko, czego Niemcy nie spalili, to, co chcieli nam zostawi°. Wasze ïlady, mamy ich peÙne piwnice,
magazyny, pchle targi, podziemia, rynsztoki, ïmietniki”22. Raczymow widzi zagroČenie w tej swoistej „makdonaldyzacji”
pami¿ci Čydowskiej, która tworzy niebezpieczn uÙud¿ pami¿ci, autentycznoïci, Ùatwej do przyj¿cia wersji historii, w której nie ma pogromów i krematoryjnych kominów, s za to radosne Þgurki yda trzymajcego zÙoty pieniČek i pachnce
dania „instant”. Raczymow koÚczy swoj powieï° wpadajc w paroksystyczny trans wyliczania: „Jak mówi si¿ duch
w jidysz? Po hebrajsku? Po polsku? PozostaÙo mi tylko zjeï° zup¿ Yankiele. Albo zup¿ Yossele. Albo zup¿ Ferdele (dla
tych, którzy lubi bawi° si¿ maÙymi konikami). Albo zup¿ Hershele (dla mojego wujka z Majdanka). Albo zup¿ Khanele
(dla mojej matki). Albo zup¿ Itshele (dla mojego ojca). Albo zup¿ Rywkele (dla mojej babci z Auschwitz). (…) Albo zup¿
Brukhele. Albo zup¿ Kepele. Albo zup¿ Velvele”23.

Auschwitz

Kraków: „50 kilometrów od Auschwitz. Ta niewielka odlegÙoï°, której byliïmy ïwiadomi, budziÙa niepewnoï°.”24.
TytuÙowa deklaracja: nie pojedziemy zobaczy° Auschwitz, moČe wydawa° si¿ wr¿cz niestosowna. By° mÙodym ydem
w Polsce i nie poÙoČy° symbolicznego kamienia na niewidzialnym grobie? Sam autor tÙumaczy, Če to nie jest temat tej
ksiČki – „skupiÙem si¿ na tym, co byÙo przed i po”25. Wydaje si¿, Če jest to symptomatyczne pomini¿cie, pozostawienie
w opowieïci luki, która za wzgl¿du na tytuÙ, jest cigle w ïwiadomoïci czytelnika obecna. W samej powieïci takČe odnaleĊ° moČna pewne nawizania do Shoah – mury geĴa, fragmenty historii Anny RabczyÚskiej, wzmiank¿ o Tonym BlaĴcie,
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który przeČyÙ Sobibór. Auschwitz wyraČa si¿ w braku, który cho° nigdy, tak jak u Raczymowa, nie zostaÙ eksplicytnie
wyraČony, jest nieustannie wyczuwalny. Historia bowiem, siÙ rzeczy, rozÙamuje si¿ na dwie cz¿ïci – z jednej strony to opowieï° o sztetlach, rabinach, interesach w przedwojennej Warszawie, z drugiej zaï historia o wspóÙczesnych organizacjach
Čydowskich, o powrocie do korzeni, o przywracaniu tradycji. Co si¿ staÙo w przestrzeni pomi¿dzy? ChociaČ Dres „nie
jedzie do Auschwitz”, to niejako „Auschwitz jedzie wraz z nim”26 – jak pisaÙ Bejamin Shivila. Izraelczyk w powieïci Tu
odpoczniesz w nocy takČe nie jedzie do Oïwi¿cimia zastanawiajc si¿ nad tym, Če skoro w Polsce jest czterysta dwadzieïcia
gatunków ptaków, to „jakim powietrzem oddychaÙo te czterysta dwadzieïcia gatunków ptaków, kiedy przelatywaÙy nad
krematorium?27. Jak zauwaČa J. gpiewak w przedmowie do polskiego wydania powieïci, Dres chce spojrze° na Polsk¿ „od
nowa”. Symptomatyczne niepisanie o Auschwitz wydaje si¿ by° elementem tego oczyszczonego, przynajmniej pozornie,
spojrzenia. To próba mówienia bez traumy, bez cienia kominów krematoriów, który pada na kaČd polsko-Čydowsk
rozmow¿, to gest pewnego rodzaju post-pojednania: „No i w koÚcu tam nie pojechaliïmy. Co to zmienia? WbiÙby nam si¿
do gÙowy jeszcze raz ten sam koszmar, który nas zawsze przeïladowaÙ”28.
Warto wróci° jeszcze raz do samej pustki w powieïci graÞcznej. Mówic o „braku” moČna odnosi° si¿ do poszczególnych kadrów, chociaČ w caÙej ksiČce tylko jeden kadr moČna by nazwa° prawdziwie „pustym”: bracia s w hotelowym
pokoju. Jérémie gasi lamp¿, idzie spa°. Nie pada ani jedno sÙowo. Tak koÚczy si¿ przedostatni dzieÚ w Polsce – dzieÚ
sp¿dzony w elechowie. Przed wojn ydzi stanowili 70% mieszkaÚców miasteczka, po wojnie wróciÙo do niego 120
osób. Dziï w elechowie nie ma ani jednego yda29. S za to Polacy i Þgury Matki Boskiej przed domami – straČniczki
déjudiÞcation – „odČydzenia”. Jest cmentarz Čydowski, który porasta wysoka trawa: „StaÙo si¿ wÙaïnie to, czego si¿ obawiaÙem – cmentarz jest pod naszymi stopami. Natychmiast angaČuj¿ si¿ w t¿ bosk misj¿: fotografowa° groby póki jest
jeszcze na to czas (…). Czas pÙynie tutaj tak szybko, Če groby przypominaj pozostaÙoïci po jakiejï antycznej cywilizacji”30.
elechów jest symbolicznym miejscem nie-pami¿ci, sztetlem, po którym nie zostaÙ najmniejszy ïlad – tylko pustka, po raz
kolejny czytelna tylko dla tego, kto ïwiadom jest jej obecnoïci: „ elechów! A nazwa nie jest juČ abstrakcyjna. Teraz to dla
mnie przednie siedzenie wynaj¿tego samochodu, to popoÙudnie na polskiej prowincji, wspomnienie przesadnego l¿ku.
To grób mojej babki”31.
Poza wspomnianym wyČej kadrem, Dres nie pozwala sobie na luki w opowieïci. Szczelnie wypeÙnia powieï° – odrysowuje miejsca, domy, przytacza obszerne jak na form¿ wywodzc si¿ z komiksu, fragmenty rozmów. To wÙaïnie te
opowieïci stanowi podstawowy budulec pami¿ci dla mÙodego yda – poczwszy od historii opowiadanej przez babci¿
Tém¿, która wyznacza bieg caÙej podróČy, aČ po kolejne opowieïci, którym autor pozwala si¿ rozrasta°, tworzy° kolejne
odnogi, wtki. Dzi¿ki temu powstaje nowa konstrukcja pami¿ci komunikacyjnej, o patchworkowej strukturze. Jérémie
„doszywa” do babcinej narracji historie Edwarda Odonera, Pinchasa arczyÚskiego, A. RabczyÚskiej, J. gpiewaka; wplata
migawki cudzych wspomnieÚ, zdj¿cia, twarze, anegdoty o rabinie uciekajcym ze sztetla, o dybukach wchodzcych do
nosa… Jednoczeïnie autor nie dČy do uporzdkowania tej historii, stworzenia spójnej, chronologicznej narracji o Polsce
„wczoraj i dziï”, ale przeciwnie, zachowuje t¿ dziwn, polsko-Čydowsk mozaik¿. Decydujc si¿ na „dopowiedzenie”
historii. Témy Jérémie nie dČyÙ do ustanowienia ostatecznej „wersji” opowieïci, widzc w wielogÙosowoïci szans¿ na to,
by powstaÙa prawdziwa historii o Čydowskiej Polsce – róČnorodnej i niejednoznacznej.
Powieï° Raczymowa, jak wybrzmiaÙo to juČ wczeïniej, to próba „zapisania pustki”. O ile wi¿c mÙody graÞk stara
wyzby° si¿, na tyle, na ile to moČliwe, przed-sdów, o tyle Raczymow przyjeČdČa, czego od pocztku nie ukrywa, z pewnym gotowym obrazem Polski i nakÙada t¿ odziedziczon matryc¿ na zastany krajobraz. Jadc pocigiem, gdzieï mi¿dzy
Rodzi a Radomiem, widzi pola, brzozowe lasy, sztetle, sÙyszy gÙos matki ïpiewajcej koÙysank¿ A sheyne Polnem, a grobè
toukès. „Gdybym, wiedziony jakimï szaleÚstwem, wysiadÙ w tym miejscu, znalazÙbym si¿ by° moČe w sztetlu”32 – rozmyïla snujc idylliczne wizje Čydowskiego Čycia, którego ani on, ani jego rodzice, nigdy nie zaznali. Dosi¿ga go coï na ksztaÙt
„syndromu przeČytnika”, o którym Zygmunt Bauman pisaÙ, Če jest przekazywaniem sobie zatrutego owocu odchodzcej
martyrologii33, dlatego teČ pisarz integruje „ich” doïwiadczenie, zaczyna mówi° w imieniu spoÙecznoïci – „nas” – Oca26
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lonych, i chociaČ jego rodzina wyjechaÙa do Francji na dÙugo przed wojn, on sam zaï urodziÙ si¿ w 1948 r. w ParyČu.
Raczymow pisze: „Uciekliïmy z »Polski« niczego tam nie zostawiajc, bez Čalu i nostalgii. Tamtego dnia wiedzieliïmy,
Če juČ niebawem Čaden ból z tamtego kraju nas nie obciČy. Zabraliïmy drabin¿”34. JakČe bardzo przypomina to sÙowa
Henryka Grynberga, który przeČyÙ Holocaust jako dziecko: „Pewnego paĊdziernikowego poranka wyszedÙem z domu
i nie wróciÙem. WsiadÙem w taksówk¿ i nawet si¿ nie obejrzaÙem. Nie wysiadÙem z samolotu. I nie czuÙem Čadnej nostalgii.
Przeciwnie, budziÙem si¿ co rano z ulg i dzi¿kowaÙem Bogu, Če nie budz¿ si¿ w Polsce. To byÙa antynostalgia (…). Niezawodna rzecz, pomagaÙa mi zawsze, kiedy byÙo mi Ċle. WystarczyÙo, Če pomyïlaÙem: ale przynajmniej nie jesteï w Polsce”35.
Grynberg jest tzw. „dzieckiem Holocaustu”, ale wiele Ùczy go z Raczymowem urodzonym juČ po wojnie – obaj s pisarzami „wykorzenionymi”, wiecznymi tuÙaczami, których teksty, nierzadko przepeÙnione gorycz, krytyk wobec Polski, s
w istocie podszyte pragnieniem odnalezienia domu; pragnieniem, zdaniem M. Hirsh, niemoČliwym do zaspokojenia, bo
tamten polski „dom” jest tylko fantazmatem, niemoČliwym do odbudowania „wspomnieniem wspomnienia”36.
„Co to znaczy, Če musisz stan° ze sob twarz w twarz? Znaczy to, Če musisz otworzy° si¿ na wpÙyw Tego i aby tak
WÙaïnie to
si¿ staÙo, musisz uczyni° przeszÙoï° obecn”37 – pyta i jednoczeïnie odpowiada Hans Urlich Gumbrecht.
uobecnianie jest najwaČniejszym elementem podróČy do Polski. Nie chodzi tylko o przywoÙanie wspomnieÚ, ale o zaangaČowanie wyobraĊni, o projekcj¿ i kreacj¿38, które pozwol na uczynienie pami¿ci Innego elementem wÙasnej toČsamoïci.
gwiadectwo Innego, ta niepodwaČalna autentycznoï° przeČycia, staje si¿ podstaw wÙasnych sdów i przekonaÚ, które
mog podlega° weryÞkacji, ale najcz¿ïciej, mocno wroïni¿te w grunt pami¿ci, pozostaj na zawsze „prawd”. „Nie jest
rzecz prost – pisze Barbara Skarga. – odbudowywanie wÙasnej egzystencji i wÙasnego Ja w zwykle zupeÙnie innym
ïwiecie, nie majc Čadnej moČliwoïci powrotu do tego, co kiedyï byÙo, jeszcze przed katastrof. To odbudowywanie wymaga zabliĊnienia si¿ ran”39. Rany jednak, tak jak u Raczymowa, s cigle zbyt gÙ¿bokie, zaï sam pisarz ma poczucie, Če
„zabliĊni°” to synonim „zapomnie°”, a wi¿c sprzeniewierzy° si¿ przodkom i jednoczeïnie utraci° cz¿ï° siebie.
Nieustanne poczucie winy nie pozwala Raczymowowi dokoÚczy° opowieïci, nikt nigdy bowiem nie b¿dzie w stanie
zapisa° pustki po szeïciu milionach ydów: „W moich ksiČkach nie dČ¿ do wypeÙnienia nieobecnej pami¿ci – nie pisz¿,
banalnie mówic, Čeby walczy° z zapomnieniem, ale po to, by pokaza° j jako nieobecn”40. Mikropowieï° Dziesi¿° „polskich” dni jest doskonaÙ realizacj postawionego wiele lat wczeïniej postulatu o koniecznoïci pisania „nic”. JuČ na Ùamach
Čydowskiej gazety „Pardès”, Raczymow pisaÙ o „podróČy do Polski”, cho° byÙo to 1986 r., a wi¿c niemal dwadzieïcia lat
przed jego prawdziwym wyjazdem. PodróČ wyobraČon odbyÙ on bowiem juČ dawno, a teraz chciaÙ tylko „zweryÞkowa°” t¿ snut we wÙasnej gÙowie opowieï° – opowieï°, która dla drugiego pokolenia nigdy si¿ nie skoÚczy. Dla pierwszej
generacji postpami¿ci Polska pozostanie otwart ran, której nie moČna pozwoli° si¿ zabliĊni°; pustk, któr trzeba chroni° przez zapeÙnieniem: „WidziaÙem to, co musiaÙem zobaczy°, poszedÙem tam, gdzie musiaÙem pójï°. Warszawa: ïlady
nicoïci, zaginionego, wymazanego. Kraków: ostentacyjne, wszechobecne znaki Čydowskie uČywane w celach handlowych. DeÞcyt i nadmiar – dwa zbieČne sposoby uj¿cia pustki”41.
Dla Jérémiego Dresa podróČ si¿ zakoÚczyÙa: „(...) ta historia pozwoliÙa przywróci° rzeczom porzdek”42 – a zatem
moČe zosta° zamkni¿ta. glady zostaÙy znalezione, opowieïci ludzi zapisane, najmniejsza rodzinna historia zachowana.
Dres „zapisaÙ” Polsk¿ niejednorodn: przyjazn, goïcinn, Čydowsk, ale i wrog, antysemick, skÙócon. PowstaÙa pewna schematyczna mapa „miejsc waČnych” – znaczcych dla zbiorowej toČsamoïci Čydowskiej. W t¿ toČsamoï° Dres cz¿ïciowo si¿ wpisuje, cz¿ïciowo zaï chce si¿ dystansowa° – nie jest praktykujcym ydem, nie zna hebrajskiego, nie chce
w Čaden sposób zmienia° swojego Čycia, ale raczej zakoÚczy° histori¿ babci, by móc tka° swoj wÙasn, ale uzupeÙnion
opowieï°: „(…) dziï nie jesteïmy juČ potomkami szcz¿ïliwie ocalonych z obozów ïmierci, ale godnymi spadkobiercami
narodu Čydowskiego i jego bogatej i zÙoČonej historii na ziemiach polskich. OdnaleĊliïmy w koÚcu t¿ poÙaman i ukryt
cz¿ï° naszej toČsamoïci”43. Tak, jak tekst Raczymowa koncentrowaÙ si¿ wokóÙ pustki, tak powieï° Dresa operuje mnogo34 H. Raczymow, Dix…, dz. cyt., s. 23.
35 H. Grynberg, Monolog polsko-Īydowski, Woáowiec 2003, s. 93.
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ïci zdarzeÚ, rozmów, obrazów. Tylko w mozaice, w zapeÙnionych kadrach, dygresjach i notatkach „na marginesie” autor
wyzwala si¿ ze swoich przekonaÚ, przed-sdów. MoČe zreszt taka wÙaïnie jest i toČsamoï°, której szukaÙ – niespójna,
polsko-Čydowsko-francuska, wieloj¿zyczna, multikulturowa. „ChciaÙem odnaleĊ° cz¿ï° swojej toČsamoïci, któr wÙaïnie
utraciÙem – pisze Dres. – PrzyjechaÙem na miejsce Čeby odkry° t¿ kultur¿ i minion cywilizacj¿, lepiej zrozumiaÙem kim
byÙa moja babcia i odnalazÙem sam siebie, zrozumiaÙem, skd pochodz¿. Wraz z pojawieniem si¿ mojej ksiČki, konfrontacja z czytelnikami sprawiÙa, Če bardzo wiele mówiÙem na ten temat. By° moČe zbyt wiele. (…) ZdecydowaÙem si¿ zrobi°
przerw¿, uciec, by moČe pewnego dnia wróci°”44. Jego historia zostaÙa opowiedziana, poniekd zamkni¿ta, a Čycie mÙodego graÞka wraca na „wÙasne tory” pozostawiajc w autorze spokój sumienia archiwisty, który ocaliÙ od zapomnienia
wszystko, co mógÙ ocali°.
„Metafora ïladu kojarzy si¿ natychmiast z problemem czasu, jego przemħaniem, ale i trwaÙoïci, a ta ostatnia zaleČy
od materiaÙu, od miejsca, gdzie ïlad zostaÙ odciïni¿ty”45 – pisze B. Skarga wymieniajc trzy rodzaje ïladów: pi¿tno, blizn¿
i wezwanie. Jako pi¿tno odciska si¿ zwykle zbrodnia, to ïlad nie do zatarcia. Blizn¿ zostawia cierpienie, samotnoï°, utrata
czegoï cennego. Wezwanie natomiast to ïlad, który „nagli, by iï°, iï° ku czemuï”46 – iï° po ïladach. Teksty Dresa i Raczymowa pokazuj, jak z biegiem czasu rozgaÙ¿ziaj si¿ narracje postpami¿ci, jak zmienia si¿ ich status i jak róČne s te „w¿drówki po ïladach”. Raczymow, uwikÙany w przeszÙoï°, z poczuciem „wiecznie przegapionego pocigu”47, to czÙowiek
„z blizn” odziedziczon, z poczuciem ogromnej straty jakim byÙa utrata domu, którego nie znaÙ i nie zdČyÙ pozna°. Jego
podróČ jest prób rozliczenia si¿ z „niedoïwiadczonym doïwiadczeniem”, zrzucenia ci¿Čaru pami¿ci odziedziczonej, od
której ostatecznie nie jest w stanie si¿ uwolni°. Przyjazd do Polski utwierdza go raczej w poczuciu wiecznej bezdomnoïci,
utraty domu, na którego zgliszczach zbudowano „Polsk¿”. Jego podróČ w istocie nigdy si¿ nie skoÚczy – zawsze uwikÙany
b¿dzie w pami¿° i poszukiwanie ïladów minionego Čycia. Dres natomiast wyzwala si¿ z postpami¿ciowej narracji, odpowiada na wyzwanie – idzie po ïladach, odtwarza przeszÙoï°, by za chwil¿ zwróci° si¿ znów w stron¿ przeszÙoïci. Ratwoï°
z jak trzydziestolatek koÚczy swoj rodzinn opowieï° jest by° moČe cech charakterystyczn dla narracji „trzeciego pokolenia”, dla którego mierzenie si¿ z histori przodków jest jedynie przygod, zagadk do rozwizania, a nie rozliczaniem
si¿ z pami¿ci minionych pokoleÚ. Dres nie ma „dÙugu”, który spÙaca Raczymow, a w swoj podróČ wyrusza bez bagaČu
pami¿ci, który tak bardzo ciČy pisarzom „drugiego pokolenia”.
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