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Postpamięć zrozumiała jest w rodzinach 
obciążonych traumatyczną przeszłością. 
Dlaczego jednak wyrywa się ona dziś 

poza grono bezpośrednio napiętnowa
nych? Dlaczego, wbrew staremu instynk
towi izolowania „zarażonych nieszczę

ściem", wylewa się poza hospicja czy 
zakłady psychiatryczne i udziela nie tylko 
pojedynczym ludziom, lecz całym społe
czeństwom? 

Zjawisko ma najwyrazn1e1 charakter 
przemieszczenia - odbywa się w zastęp
czej, symbolicznej przestrzeni i czasie. 
W innym miejscu i ze znacznym opóźnie
niem w stosunku do wydarzeń, na które 
się powołuje. 

Tym, co naprawdę je uruchamia, iest 
stopniowe odchodzenie p lerwo nyc o ar 
traumy. Masowość postpamięci, jej wie
logłosowość, fenomeny w rodzaju Wilko
mirskiego (człowieka, który perfekcyjnie, 
choć nie wiadomo po co, przyswoił sobie 
cudzy uraz), a także takie zjawiska jak 
trwała obecność Zagłady w świadomości 
społeczeństwa amerykańskiego (w Wa
szyngtonie jest Muzeum Holocaustu, choć 
nie ma muzeum niewolnictwa czarnych 
czy wyniszczenia Indian) - wszystko to 
wskazuje, że w grę wchodzi osobliwy, mi
totwórczy żywioł. 

Postpamięć jest więc pamięcią zastępczą 
i przywłaszczoną, pamięcią nie na swo
im miejscu. To dlatego nie może umrzeć 
własną śmiercią. Post ,'TIL, ra e e ks
ploduje, niż przejdzie w zapomnienie, 
a pozbierawszy się po wybuchu, od nowa 
rozpocznie swoją syzyfową par excellence 
mityczną pracę. 

Zjawisko to wpisuje się doskonale w ho
ryzont „kultury posttraumatycznej" roz
wijającej się gwałtownie od końca lat 80. 
w reakcji na wcześniejszą heroiczną „kul
turę milczenia". Kultura posttraumatycz
na skupia się wokół centralnego urazu, 
zadawnionego i wypartego, który niespo
dziewanie powraca i poddaje rewizji całą 
bieżącą rzeczywistość. 

Kultura owa nie chce wyleczenia - rac;zej 
spełnia się w obsesyjnym wpatrywaniu w 
niegojącą się ranę. Uraz staje się jej fety
szem, maską „czegoś innego", tajemni
cą, której kultura ta - sama nieświadoma 
- nie potrafi inaczej zakomunikować. 

Joanna Tokarska-Bakir 
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