
XIX edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego 

 

Maria Buko, Kobieca pamięć totalitaryzmu. Więźniarki obozów koncentracyjnych, więzień 

stalinowskich i łagrów o sowich doświadczeniach. 

 

Jest Pani psychologiem społecznym. Jak wyglądały Pani badania? 

 

Określam się jako socjolożka. Przyczynkiem do pracy były wywiady zgromadzone w Archiwum 

Historii Mówionej Ośrodka Karta. Lektura kosztowała mnie wiele nerwów i emocji. Zalegały w 

archiwach, postanowiłam dać im drugie życie. Uzupełniłam je pamiętnikami, wywiadami i 

wspomnieniami kobiet oraz opracowaniami naukowymi. Nie miałam wpływu na pytania, musiałam 

szukać brakujących informacji. I na końcu połączyć, skrzyżować to wszystko. 

 

Słuchała Pani kobiet, które doświadczyły wojny. Jakie korzyści płynęły z takich rozmów? 

 

Ogromne. Przy pisaniu przyświecała mi myśl oddania głosu kobietom, które przeżyły wojenną i 

powojenną rzeczywistość. Choć minęło tyle lat, wielu badaczom i badaczkom wojna nadal kojarzy się 

z mężczyznami i to ich działalność jest wysuwana na pierwszy plan. Chciałam wydobyć relacje 

typowo kobiece, zwłaszcza wspomnienia więzienne, pokazać więzi psychiczne związane z 

cielesnością i genderyzmem. Tego nie dało się uniknąć.  

 

Jak przedstawia się doświadczenie cielesności? 

 

Dla bohaterek mojej pracy ciało było ostatnim bastionem wolności, ostatnim miejscem, które dało 

się ochronić przed totalitaryzmem i systemem opresji. Właśnie przez ciało, kobiece ciało, więźniarki 

wyrażały swoją siłę. Było one również ciężarem, z różnych powodów – chorób, higieny, słabości, ale 

też symbolem siły przez podtrzymywanie kobiecych funkcji ciała. 

 

Pytanie o gender: pisała Pani, że ze względu na wzór gender inaczej kształtuje się męskie i kobiece 

doświadczenie. 

 

Przyznam, że było to dla mnie ogromne odkrycie. Choć nie powinnam, podchodziłam do tych 

materiałów z pewnym uprzedzeniem. W międzywojniu kobiety były wychowane do konkretnych ról 

– ogólnie rzecz biorąc, pomocy słabszym. Wydawało się, że tego rodzaju socjalizacja będzie im 

przeszkadzać. To mężczyźni – ci silni –ze wszystkim sobie poradzą. Okazało się, że właśnie orientacja 

na grupę i pomoc słabszym oraz powracanie do rzeczywistości przed aresztowaniem pozwalały 

kobietom odtwarzać sztywne reguły i dzięki temu ich przedwojenny świat mógł trwać. Mężczyźni, 

których rolą było bycie silnym, przedstawicielem domu w sferze publicznej, mieli ogromny problem z 

poradzeniem sobie w sytuacji upokorzenia i nagle tracili wszystko. Kobiety odtwarzały model 

rodziny, to była ich siła. 
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W Pani tekście znajdziemy i obozy koncentracyjne, i łagry, więzienia, zesłania. Czy są to 

doświadczenia porównywalne, czy różnią się między sobą? 

 

Nie można mówić o porównywalności, nie chciałam udowadniać, kto cierpiał bardziej, komu było 

gorzej. Dostrzegałam jednak pewne podobieństwa. Pozwoliłam sobie korzystać ze wspomnień 

zesłańców, porównywać je ze wspomnieniami z obozów hitlerowskich, ponieważ uważam, że 

zesłaniec był też skazany na odosobnienie i ciężką pracę, śmierć głodową. Pozwoliło mi to 

uwzględnić wspomnienia zesłańców. Co do różnic – trzeba koniecznie powiedzieć o macierzyństwie. 

Dla Żydówek w obozach koncentracyjnych i dla więźniarek więzień stalinowskich wyglądało to na 

pewno inaczej. Były różnice, jednak nie uważam, żeby były to różnice, które różnicowały cierpienie, 

jego doświadczanie i pamięć o nim. Tym, co łączy, była kobiecość, doświadczenie cielesności. 

 

Katarzyna Czarnota, Kontenery socjalne jako przejaw segregacji społecznej 

 

Zapytajmy najpierw, kto to jest trudny lokator, czyli kim jest bohater Pani pracy? 

 

Trudny lokator to tak naprawdę twór dyskursywny, wykreowany tuż po transformacji i jak dotąd 

narracyjnie utrzymywany przy życiu. Nie istnieje definicja trudnego lokatora. To raczej narzędzie 

budowania przyzwolenia społecznego dla takich inicjatyw jak nowy standard lokali komunalnych na 

osiedlach kontenerowych. Jest to narzędzie niebezpieczne, a trudnymi lokatorami w rzeczywistości 

są osoby ubogie, nazywane przez dysponentów dyskursu trudnymi lokatorami.  

 

Jak wygląda osiedle kontenerowe? 

 

Dobrze jest zobaczyć osiedla kontenerowe na własne oczy, bo ich atmosferę czuje się dopiero na 

miejscu. Szeregowe blaszaki, zbudowane z plastiku i z metalu. Każdy ma kilkanaście metrów 

kwadratowych zgodnie z ustawowo określoną kubaturą mieszkań socjalnych. Zazwyczaj sytuuje się 

je w przestrzeniach niewidocznych, żebyśmy nie zauważyli tego, co dzieje się w Polsce od 

dwudziestu lat – wprowadzania nowych standardów, których sensem jest segregacja społeczna. 

 

Używa Pani takich określeń jak „segregacja”, „mieszkania dla ubogich jako wyrok” lub „mowa 

nienawiści względem ubogich”. Jak opisuje Pani polskie praktyki społeczne dotyczące lokatorów? 

 

To jest właśnie efekt dominującej narracji, zjawiska związanego z rasizmem ekonomicznym. Głos 

ludzi ubogich jest dezawuowany. Główne opinie dotyczące osiedli kontenerowych wychodziły ze 

strony urzędników, nikt nie zapytał o opinię beneficjentów tych projektów. Rasizm ekonomiczny 

związany jest z podziałem obywateli na użytecznych ekonomicznie i nieużytecznych ekonomicznie. 

Osoby chore, starsze, niskouposażone są traktowane jako nieużyteczne a ich głos jest 

marginalizowany i w efekcie niesłyszalny. W mojej pracy pozwoliłam mówić mieszkańcom 

kontenerów, żeby w końcu mogli wziąć udział w dyskusji na swój temat.  

 

Jak Pani widzi rolę socjologa w tej debacie? Praca jest naukowa a zarazem wyraźnie interwencyjna.  

 

Socjologia jako nauka społeczna powinna być przede wszystkim użyteczna społecznie w sensie 

pokazywania rzeczywistości i jej krytycznego rozumienia. Moja praca miała łączyć akademizm ze 
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współpracą z ludźmi. To było dla mnie najbardziej wartościowe. Dopiero kontakt z respondentami, 

„beneficjentami” tego okropnego projektu, pozwolił mi na spojrzenie z perspektywy innej niż 

dominująca i co za tym idzie na prowadzenie badań, które pokazują rzeczywistość społeczną z innej 

strony niż ta, do której przywykliśmy.  

 

Jaka jest skala zjawiska? Ile osób mieszka w osiedlach kontenerowych, w ilu miastach? 

 

Lista jest bardzo długa. Ponad dwadzieścia miast. Na pewno nie mamy do czynienia ze zjawiskiem 

marginalnym. Nikt z zewnątrz nie może się dowiedzieć, jaka jest jego skala, ponieważ nie istnieją 

żadne statystyki. Liczba osób, które otrzymują kontener zamiast pełnowartościowego mieszkania 

socjalnego, wynosi kilka tysięcy. Cały czas powstają nowe pomysły, mające wdrażać ten projekt w 

życie. 

 

Katarzyna Granops, Kobiece pisanie Zagłady – perspektywa Żydówek 

 

Bardzo interesuje mnie zastosowane przez Panią metoda, ale zacznijmy może od materiału, na 

którym Pani pracuje. Jakiego typu pisma są przedmiotem Pani zainteresowania? 

 

Zajmuję się przede wszystkim literaturą, wspomnieniami i autobiografiami. Jeżeli chodzi o narzędzia, 

to mocno odwoływałam się do ideologii feministycznej i do gender studies. Okazują się one 

niezwykle przydatne pod względem filologicznym. 

 

Inspiruje się Pani pismami Hélène Cixous. Pisze Pani o kobiecej melancholii w autobiografiach o 

Zagładzie. W jaki sposób stosuje Pani tę metodę i co z niej wynika dla kobiecych autobiografii?  

 

Chciałam podkreślić, że kobiece przeżywanie żałoby jest zupełnie inne niż męskie, co jest dobrze 

widoczne w tekstach poświęconych Szoah. Kobieta nie ma w sobie melancholii, ale przezywa żałobę, 

która się z niej wylewa i wylewa się z tekstu.  

 

Pisze Pani o manierze wokalizacji. Czy mogłaby Pani coś więcej o tym opowiedzieć? 

 

W tekstach kobiecych, w kobiecych autobiografiach ważne jest to, że oddają głos kobietom, które 

same już go zabrać nie mogą. Pisałam o bardzo trudnych doświadczeniach, o doświadczeniu gwałtu. 

Autorki chcą oddać głos innym, związane jest to ze współczuciem, ze współprzeżywaniem. 

 

Pytanie o seksualność. Jeden z rozdziałów Pani pracy nosi tytuł „Seksualność Żydówek w cieniu 

swastyki.” Jak to wygląda? 

 

Motywem przewodnim była piękna Żydówka, która zawsze jest traktowana jako obiekt seksualny, 

obiekt pożądania, przy czym męskie spojrzenie odbiera jej przymioty odpowiadające pozycji kobiety 

w jej kulturze. To, o co wałczyły kobiety, ich pozycję. W prześladowczym fantazmacie kobieta zostaje 

sprowadzona do roli seksualnej i to jest największa różnica w męskim i kobiecym przeżywaniu 

Zagłady, ponieważ kobiety były ciągle narażone na niebezpieczeństwo agresji seksualnej. To 

zmieniało ich postrzeganie samych siebie. Pisałam o lustrze, w którym kobiety próbują ukryć swoją 

kobiecość, oszpecić się, tylko po to, aby nie podobać się mężczyznom.  
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Rafał Pulkowski – Trauma i epifania w „Piotrusiu” Leo Lipskiego i „Tłach” Stanisława Czycza 

 

Pytanie, które nasuwa się samo: dlaczego Pan wybrał Stanisława Czycza i Leo Lipskiego? Skąd to 

porównanie? 

 

Zauważyłem w tych dwóch książkach wspólne elementy, które postanowiłem pokazać. Także 

dlatego, że są to autorzy prawie nieznani. Ich twórczości nie poświęcono wielu prac, a warto, żeby 

takie teksty powstawały. 

 

Zacznijmy od tego, jak Pan rozumie pojęcie traumy i jak je Pan stosuje do analizy literatury? 

 

Zjawisko traumy rozumiem dwojako, choć te dwa podejścia w pewnym momencie się łączą. Po 

pierwsze, trauma to po prostu uraz powstały wskutek doświadczenia, które – delikatnie mówiąc – 

nie było przyjemne. Po drugie, trauma jest realnością i zespołem doświadczeń związanych z 

poznawczymi możliwościami człowieka. Z granicami rzeczywistości.  

 

Jak poszukuje Pan traumy w tekstach? Na jakie elementy narracji zwraca Pan uwagę i jak je 

analitycznie wykorzystuje? 

 

Uogólniając, próbowałem pokazać traumę narratora związaną z rzeczywistością i z jej 

doświadczaniem przez podmiot. Śledziłem też sposoby celowego wyrażania traumy prze przez 

narratorów i bohaterów, gdyż trauma wiąże się z ciągłą potrzebą wyrażania. O tym są te dwie 

książki. 

 

Pisanie o traumie jest pisaniem niewyrażalnego. Wtedy pojawia się epifania. Jak to wygląda u 

Bohaterów Pana pracy? 

 

W konkluzji pracy doszedłem do tego, że nie są to epifanie, ale bardziej antyepifanie, czyli epifanie 

mające wyrazić coś tożsamego z pustką. To jest właśnie niewyrażalne. Pisałem o tym, bo nie do 

końca wygodnie się o tym mówi. Stosunek do niewyrażonego koresponduje z literaturą 

ponowoczesną bardziej niż z nowoczesną.  

 

Paweł Ryś, „Czterdzieści i cztery”. O kontekście romantycznym poezji Marcina Świetlickiego 

 

Kiedy czyta się tytuł Pana pracy, powstaje wrażenie, że bada Pan wpływy i wędrowanie motywów. 

Jednym słowem bardzo tradycyjne podejście. Po lekturze okazuje się, że napisał Pan rzecz na wskroś 

współczesną. Jak ujmuje Pan romantyzm?  

 

Romantyzm traktuję jako pewien sposób myślenia, opierający się na opozycjach, choć opozycje te 

próbuje się jednocześnie przekraczać. Najlepiej sprowadzić to do kwestii tożsamości. Przekraczanie 

dotyczy samookreślenia. Określając, że kimś jesteśmy, decydujemy, że nie jesteśmy kimś innym. U 

romantyków określenie siebie to otwarcie na inność. Mogę istnieć tylko wtedy, kiedy istnieje inny. 

Podobnie wygląda to u Świetlickiego. Problem w tym, że tego rodzaju tożsamość, nie jest 

tożsamością mocną.  
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Jakie teksty Świetlickiego Pan wybrał? Gdzie wykorzystuje on dziedzictwo romantyzmu? 

 

Chciałem pokazać kilka utworów, gdzie występował motyw dziecka w opozycji do dojrzałości, 

ponadto opozycje autentyczność i nieautentyczność, naturalność i nienaturalność. Pierwszy rozdział 

poświęciłem motywom opozycji, między innymi wnętrza i zewnętrza. Trzecia kwestia to ironia 

romantyczna. Wiąże się ona z sytuacją, kiedy ja jest tworzone przez innego.  

 

Grzegorz Sierocki, Tożsamość, zagrożenie, śmierć – obraz gehenny wojennej w literaturze polskich 

Żydów. 

 

Dlaczego pisma, które Pan omawia, uważa Pan za tak ważne. Dla nas, dla siebie… 

 

Patrzę na to z dwóch perspektyw. Po pierwsze, nie są to dzieła aż tak znane. Po drugie, większość z 

nich określa się zwykle jako „antypolskie”, przez co należy rozumieć, że poruszają sprawy 

niewygodne dla kolektywnego dobrego samopoczucia. Myślę, że prawdziwe pojednanie między 

Polakami a Żydami nie nastąpi, jeśli nie będziemy dyskutować o bolesnych zdarzeniach z przeszłości. 

Taki cel przyświecał mojej pracy, pokazać Zagładę ze strony, która nam się nie podoba i nas boli, ale 

istnieje. 

 

Jaki obraz wyłania się z tych tekstów? Pisze Pan o narzuconej tożsamości żydowskiej. Czy mógłby Pan 

powiedzieć o tym kilka słów? 

 

W zasadzie od tego zaczynam rozważania. W rzeczywistości narzucona tożsamość decydowała o 

losie Żydów. Naziści zamierzali oddzielić Żydów od reszty społeczeństwa europejskiego, zepchnąć ich 

na margines człowieczeństwa. W takich warunkach łatwiej było przeprowadzić ostateczne 

rozwiązania. W tekstach literackich ujawnia się to na kilka sposobów. Po pierwsze, jest to trwanie 

przez Żydów w tej znienawidzonej tożsamości i próba wyzbycia się jej. Po drugie, mamy więź z 

tożsamością, przekonanie, że chodzi przecież o moją własną żydowskość.  

 

Czy mógłby Pan powiedzieć jeszcze kilka słów o motywie samotności ofiar? 

 

Odwołuję się do znanego wszystkim wiersza Czesława Miłosza „Campo di Fiori”, choć nie tylko. Są 

też inne teksty, mówiące o Polakach, którym nienawiść wobec Żydów była na rękę. Ważne jest także 

to, co dzieje się wewnątrz społeczności żydowskiej. Wymiar samotności można rozpatrywać z wielu 

stron. Ofiary zamykały się sam w sobie, nie mogły ustrzec się przed śmiercią. 

 

Marta Witkowska, Społeczne reprezentacje historii stosunków polsko – żydowskich oraz 

Holokaustu. Rola edukacji szkolnej na tle emocji, postaw i kontaktu międzygrupowego. 

 

Proszę opowiedzieć o badaniach, które przeprowadziła Pani na potrzeby pracy.  

 

To było ogromne badanie terenowe w dwudziestu warszawskich szkołach średnich, wśród ponad 

tysiąca uczniów. Zorganizowaliśmy je we współpracy z warszawską gminą żydowską. Pytaliśmy 
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uczniów o wiedzę na temat warszawskiego getta, znajomość historii, a następnie o uczucia i postawy 

dotyczące Żydów, o antysemityzm. 

 

Pisze Pani, że szkoła zniekształca wiedzę i utrwala istniejące – często dyskryminacyjne – przekonania. 

O jakie zniekształcenia chodzi? 

 

Takie wnioski wypływały z analizy podręczników szkolnych, gdzie od wielu lat systematycznie 

pojawiają się błędy w rozumieniu i interpretacji wiedzy. I stąd teza, że sposób, w jaki w polskich 

szkołach uczy się historii Żydów, jest jakoś niewystarczający i upośledzony. Zniekształcenie, które 

udało mi się pokazać, dotyczy głównie stosunków polsko – żydowskich. Im bardziej rozwinięty 

system nauczania, im więcej godzin, tym bardziej Polacy zaczynają przeceniać pomoc Polaków 

okazywaną Żydom. To z kolei wzmacnia przekonanie, że nie należy wchodzić w interakcje z Żydami. 

 

Aleksandra Tobiasz, Vaclava Havla spojrzenie na środkowoeuropejską historiozofię 

 

Jak sobie Pani poradziła z nawałem materiałów dotyczących Europy Środkowej i jak ją Pani 

ostatecznie zdefiniowała? 

 

Ogrom bibliografii był przytłaczający. Tak naprawdę punktem wyjścia była literatura czeska, która 

mnie fascynowała. Zaczęłam sięgać też po literaturę węgierską, serbską, czyli 

południowosłowiańską. Rzeczywiście kwestia definicji jest problemowa i do tej pory poszukuję 

zadowalającej formuły. Myślę, że nie warto przypisywać etykietek, szufladkować. Nie można 

opisywać tego regionu z perspektywy obiektywnej, przyporządkowując do niego te czy inne państwa 

z punktu widzenia wspólnoty dziejów. Lepiej spojrzeć na region z punktu widzenia wspólnoty 

literackiej, przyjmowania podobnych postaw względem przemijającego czasu, co jest bardzo 

widoczne w tekstach. Perspektywa literacka najbardziej mnie interesowała. Europa Środkowa to 

pytanie, na które poszukuję odpowiedzi.  

 

Jak Europa Środkowa przedstawia się w literackim lustrze? Korzystała Pani z książek wielu autorów. 

Co ujawniają takie porównania?  

 

Jest to kolejne pytanie, nad którym się zastanawiam, pisząc mój doktorat. Źródłem, na którym będę 

pracować, są dzienniki – wyraz jednostkowego mierzenia się z czasem. Natomiast wspólne rysy to 

bezsprzecznie melancholia, nostalgia, poczucie braku ciągłości historycznej, tego że historia nas 

atakuje i musimy się jakoś z nią zmierzyć, uporać. 

 

Pisze Pani, że historia jest dla Europy Środkowej albo kłopotem, albo wyzwaniem. 

 

Takie właśnie dychotomie zauważałam. Punktem wyjścia był tutaj Havel – postać rozdarta. Z jednej 

strony to literat, artysta, autor świetnych sztuk, a z drugiej – polityk, angażujący się w sferze 

publicznej, dysydent, wreszcie prezydent. Uosabiał dla mnie zagubienie. W jego esejach 

politycznych, niedawno opublikowanych, widać poszukiwanie sensu, wyraźne rozdarcie: czy historię 

postrzegamy jako wyzwanie, jak Havel, czy jako kłopot – tę pisaną przez duże H, brzemię, ciężar, 

którego chcemy się pozbyć.  
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Proszę powiedzieć coś niecoś o doktoracie, bo wiemy już, że będzie Pani pracować na dziennikach. 

Wstępny temat, rozpoczęte prace? 

 

Wstępny tytuł brzmi „Literackie środkowoeuropejskie ucieczki z historii”, bo właśnie u literatów 

zauważamy tę tendencję. Będę się koncentrować na Czechosłowacji, Węgrzech i Polsce. Próbować 

odnaleźć wspólne doświadczenia autorów.  

 

Zofia Włodarczyk, Między rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet 

wiejskich. 

 

Najpierw chciałbym zapytać o przedmiot Pani pracy – kobiety wiejskie. Rzadko słyszy się o nich w 

mediach, w nauce też niewiele miejsca im poświęcono. Czy to duża grupa społeczna, jaka jest jej 

charakterystyka w porównaniu z innymi grupami? 

 

To musi być liczna grupa, biorąc pod uwagę, że Polska w większości składa się z obszarów wiejskich, 

a kobiety stanowią ponad połowę ludności. Przygotowując materiały do pracy zdziwiłam się, że tak 

mało się o nich pisze. Zarówno w literaturze o polskiej wsi, jak i w publikacjach na temat kobiet. 

Kobiety wiejskie były bardzo mało widoczne, wręcz w ogóle się nimi nie zajmowano. Pomyślałam, że 

praca magisterska będzie dobrym sposobem oddania im głosu, dowiedzenia się o nich więcej, ale też 

przekazania tej wiedzy innym. 

 

Udała się Pani w teren, żeby poznać bohaterki swoich badań, oddać im głos. Przeprowadziła Pani 

ankiety, jak to wyglądało? 

 

To nie były ankiety. To była metoda wywiadu biograficznego, polegającego na tym, że nie zadaje się 

pytań. Prosiłam kobiety, aby opowiedziały mi historię swojego życia. Nie chciałam tworzyć 

wstępnych założeń i bardzo dobrze czuję się z tą metodą – wolę słuchać, niż mówić. Okazało się, że 

tego typu praca przynosi ciekawe rezultaty. Początkowo chciałam pisać o kobietach aktywnych i o 

tych, które skupiają się w sferze rodzinnej, nie angażując się w życie lokalne. Tak też dobierałam 

rozmówczynie. W trakcie pracy okazało się, że moje wstępne założenie jest błędne. Wszystkie 

kobiety były w jakimś stopniu i w jakimś obszarze aktywne w społeczności lokalnej. Dlatego 

przeformułowałam moje hipotezy i temat pracy. 

 

Sięgnęła Pani do kobiet w szczególnej sytuacji, do tych które przeżyły powódź. 

 

Tak, rozmawiałam z nimi już w trakcie badań do licencjatu. Wtedy rzeczywiście skupiłam się na tych, 

które doświadczyły powodzi. To była praca na temat doświadczenia katastrofy jako punktu 

zwrotnego w biografiach kobiet wiejskich. Zorientowałam się, że powódź mimo szkód może stać się 

przyczyną uwolnienia potencjału sprawczego wśród kobiet, zwłaszcza wśród tych, które uzyskały 

pomoc z zewnątrz. Poszerzyłam jednak grupę badawczą. Oprócz kobiet, które doświadczyły 

powodzi, rozmawiałam z tymi, które jej nie doświadczyły, jednak jakieś wydarzenie doprowadziło do 

wzbudzenia lub zamarcia sprawstwa. 
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Posługuje się Pani kategoriami sprawstwa i trajektorii. Co się za nimi kryje? 

 

Trajektoria to kategoria stworzona do analizowania biografii za pośrednictwem czterech czynników: 

trajektorii, położenia geograficznego, wzoru instytucjonalnego i przemiany. Korzystałam z tych 

narzędzi. Trajektoria charakteryzuje się tym, że jednostka przez nią dotknięta traci poczucie 

sprawstwa, poddaje się okolicznościom zewnętrznym, nie jest w stanie sama decydować o swoim 

życiu, podejmować samodzielnie decyzji. Otoczenie determinuje jej zachowania. Są różne ścieżki 

wchodzenia na trajektorię – dłuższy proces lub sytuacje tragiczne. Plan biograficzny charakteryzuje 

się tym, że jednostka sama planuje i realizuje swoje życie. 

 

A jak wygląda przejście od trajektorii do sprawstwa? 

 

Analizowałam, jakie wydarzenia lub dłuższe procesy wpływają na to, że kobiety przechodzą od 

trajektorii do planu biograficznego. Są to bardzo różne zdarzenia. Może to być powódź, a raczej to, 

co dzieje się po powodzi – zainteresowanie z zewnątrz. Kobiety często czuły się zapomniane przez 

wszystkich, zamknięte w pułapce przemocy domowej, kontroli społecznej, która jest silna na wsi, 

oczekiwań ze strony sąsiadów. Czuły się pozostawione same sobie. Po powodzi, dzięki pomocy oraz 

zainteresowaniu, poczuły, że jest to moment, w którym mogą wszystko zyskać lub wszystko stracić. 

Większość z nich postanowiła zyskać i wtedy uaktywniło się sprawstwo. Miałam do czynienia także z 

innymi tragicznymi sytuacjami – np. śmiercią dzieci. Zdarzały się też sytuacje pozytywne – 

docenienie przez pracodawcę, docenienie w szkole, które dały poczucie, że jeśli chce się coś 

osiągnąć, to można to zrobić. Punktem wspólnym wszystkich opisanych przeze mnie okoliczności jest 

dające pewność siebie zauważenie bohaterek przez kogoś z zewnątrz, przez osoby lub instytucje.  

 

Łukasz Mieszkowski, Tajemnicza Rana. Mit czołgu – pułapki w Powstaniu Warszawskim. 

 

Przyznaję, że czytałem Pana pracę jak kryminał. Chciałbym, żeby przypomniał Pan, co to był za 

powstańczy epizod. Co się wtedy wydarzyło? 

 

Wydarzenia są wszystkim dobrze znane. Dlatego byłem przekonany, że nic więcej na ten temat nie 

uda mi się napisać, nie będzie nic do wyciśnięcia z tej historii. 13 sierpnia na rogu Podwala i 

Kilińskiego wybuchł czołg, zdobyty przez powstańców. Ten wybuchł spowodował masakrę, której 

rozmiary ciężko określić. Wśród powstańców powstała teoria, że jest to podstęp niemiecki. Teoria 

spiskowa przerodziła się z mit, co nakręcało spiralę konfabulacji. Dekonstrukcja tego mitu za pomocą 

narzędzi antropologii kulturowej ujawniła bardzo dużo ciekawych faktów dotyczących powstania i 

może być traktowana jako metafora całego powstania. 

 

Traktuje Pan to wydarzenie jako metaforę, w której jak w soczewce skupiają się cechy kultury 

polskiej, kultury powstańczej. Posługuje się Pan pojęciem błędu i pyta Pan o odpowiedzialność. Jaki 

obraz błędu i odpowiedzialności wyłania się z Pana pracy i co z tego wynika? 

 

Najbardziej kontrowersyjnym i wnoszącym coś do dyskusji pytaniem jest pytanie o 

odpowiedzialność. Kto zawinił, kto wydał rozkaz wprowadzenia tego pojazdu? Pytanie o 

odpowiedzialność za wybuch powstania warszawskiego w ogóle. Utarło się, że dowódców i górę 

można krytykować, natomiast powstańcy, zwykli żołnierze są bohaterami, którym nie wypada 
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zadawać skomplikowanych, trudnych pytań. Analizując ciąg wydarzeń i zachowania aktorów 

dramatu zastanawiałem się, jak na nowo opisać całą sytuację. Wszyscy są winni, zarówno ci, którzy 

zginęli, jak i ci, którzy przeżyli. Nawet historycy zaangażowani w pewien sposób w tę historię. W skali 

społecznej nie wyciągnęliśmy z niej żadnych wniosków.  

 

Niech Pan opowie, jak to było, kto wydał rozkaz? 

 

Mamy do czynienia z serią błędów, brakiem wyobraźni i przewidywania konsekwencji na różnych 

szczeblach decyzyjnych. Pojazd niewiadomego pochodzenia został zdobyty przez powstańców. 

Prawdopodobnie był używany już wcześniej przy barykadach na Starym Mieście. Powstańcy zdobyli 

go rankiem i właściwie od samego początku wiedzieli, że jest niebezpieczny, że znajduje się tam 

ładunek wybuchowy. Dowódcy poszczególnych szczebli doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Tu 

wychodzą ciekawe rzeczy związane z charakterami tych ludzi, których jesteśmy przyzwyczajeni 

przedstawiać w sposób kryształowy. Pojazd odbył tryumfalny przejazd przez Starówkę, który 

zamienił się w manifestację patriotyczną. Potem nastąpił wybuch spowodowany przez samych 

powstańców, którzy nie umieli obchodzić się z tego rodzaju sprzętem. Istotne jest dla mnie 

zwrócenie uwagi na ofiary. To było ponad 300 osób i przez wiele lat – mam takie wrażenie – 

traktowano ich przedmiotowo. Usprawiedliwiano, oskarżano, podsycano emocje. O tych ludziach 

nikt nie myślał.  

 

Olga Szmidt, Korespondent Witkacy 

 

Zapytam najpierw o to, jak wyglądały listy Witkacego, o ich materialny kształt.  

 

Stawiałam sobie dwa zadania: analizowałam teksty dostępne w formie książek oraz poszłam do 

archiwum, żeby zobaczyć rękopisy Witkacego, wziąć do ręki jego 1300 listów do żony. Zajmowałam 

się wyłącznie listami do żony, ponieważ uznałam je za kluczowe dla kształtowania się współczesnej 

podmiotowości w epistolografii Witkacego. Muszę przyznać, że praca nad Witkacym była 

poruszająca, jednak badania nad rękopisami okazały się absolutnie wstrząsające. Proszę sobie 

wyobrazić obcowanie przez tydzień z tego rodzaju przedmiotami, kartami zapisanymi wyrazistym 

fioletowym atramentem, konstruowanymi w niecodzienny sposób, intensywnymi a jednocześnie 

mówiącymi o tragediach podmiotu. Dla przykładu Witkacy przerabiał kurtuazyjne zaproszenie na 

imprezę literacką na list do żony. Zapisuje tam informacje o stanie zdrowia, ale używa jak najmniej 

słów od siebie, żeby tekst był sensowny. Postępuje tak wielokrotnie, jest człowiekiem, który nie 

pozostaje obojętny wobec materii, która go otacza, i w stosunku której odczuwa potrzebę 

przekształcenia. Wykorzystuje ulotki, tak zwane śmieci. Witkacy był nadpobudliwy umysłowo – robi 

co chce, wytwarza co chce. Hiperkreatywność decyduje o kształcie jego podmiotowości.  

 

Zaczęła Pani mówić o podmiotowości. Jaki jej obraz się wyłania z listów Witkacego do żony, co to jest 

podmiotowość nowoczesna? 

 

To pytanie można zadawać opłotkami, o budowanie relacji z żoną, o stosunek do samego siebie. To 

jest kluczowa kwestia. Wyłaniająca się tu podmiotowość nowoczesna wydaje się strukturą 

skonstruowaną z kilkunastu elementów i problemów współczesności. Witkacy nie jest 
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Gombrowiczem – przeżywa tragedię XX wieku na własnym ciele. Nie może pogodzić się z tym, że jest 

człowiekiem nowoczesnym.  

 

W Pani pracy pojawia się też problem stosunku podmiotu do twórczości… 

 

Problem Witkacego ma dwa aspekty. Po pierwsze, ciągła potrzeba twórczości, bez przerwy, w 

postaci wierszyków tworzonych podczas golenia albo przy okazji żądania pieniędzy od dłużników, ale 

także twórczości rozumianej jako artystyczne uniesienie. Druga kwestia to perfekcyjność. Mówi się, 

że patrząc komuś na ręce ograniczamy go. Witkacy sam sobie patrzył na ręce. Kiedy tworzył, musiał 

refleksyjnie i krytycznie odnosić się do tego, co tworzył. Dlatego jego teksty są fascynujące. 

 

Jak widzi Pani relacje Witkacego z żoną? 

 

To małżeństwo korespondencyjne, z kobietą osobliwą, wnuczką Kossaka. Ich dziwny związek został 

szybko zerwany – Jadwiga wyprowadziła się z Zakopanego kilka tygodni po ślubie. Miała na to wpływ 

silna relacja Witkacego z matką. To była sprawa absolutnie zasadnicza. Mimo wszystko małżeństwo 

nie kończy się. W ostatniej kartce z sierpnia 1939 Witkacy prosi żonę, żeby pisała. Pozostaje dla 

niego kluczową osobą w życiu. Była również ważna dla jego twórczości, uczestniczyła w redakcji 

tekstów, inspirowała, zwłaszcza jeśli chodzi o malarstwo. Do ostatnich chwil pozostała najbliższym 

człowiekiem. Mimo innego związku, bez względu na wszystko, Witkacy do końca traktował Jadwigę 

jako kogoś najważniejszego. On ją kochał, była jego najlepszym, jedynym przyjacielem. Mówiąc 

krótko, Jadwiga ma dostęp za kulisy. Potrafi mu pomóc. Witkacy w histerycznych telegramach prosi 

ją o przyjazd. To była trudna relacja. Trzeba się jej przyjrzeć, chociaż nie mamy listów Jadwigi. Mamy 

wyłącznie listy Witkacego. 


