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jak 07 Zgłoś się? Dlaczego podczas przerw świątecznych
powracają jak bumerang filmy Stanisława Barei, eksponują-
e absurdy ówczesnego życia? Czemu wreszcie popular-
ościącieszy się kalendarz robotniczy, ilustrowany plakata-
i propagandowymi z epoki? Skąd odwołania do akademii
ku czci.,." w reklamie kleju ••Atlas"?
Zjawisko, które próbuję tu uchwycić, występuje we
zystkich krajach postkomunistycznych, a szczególnie w
iemczech, gdzie konfrontacja starego i nowego była wi-

na od początku. Rodacy z Zachodu próbują zrozumieć
sis(mieszkańców byłej NRD) i ich ostalgię, melancholijne
ucie straty. Wszak zyskali na transformacji!

Należy tu odróżnić ostalgię od zwykłej nostalgii, która
nosi się raczej do obszaru ekonomiczno-ideologicznego,
wymiernych korzyści materialnych i mechanizmów an-
n regime'u, takich jak osłony socjalne, nierealnie wysokie
sje czy możliwość zrobienia kariery bez żadnego przy-
owania merytorycznego. Jest to tęsknota za tym, co skła-
O się na tożsamość oficjalną w PRL. Taką nostalgię po
ej zmianie ustroju żywi reakcja.
ostalgia jest rodzajem melancholii za utraconą tożsa-
cią oficjalną - instytucjami PRL. Ostalgia czerpie zaś
żsamości potocznej. Nostalgii nie odczuwa się na widok
onej flagi i zdjęć Lenina, lecz na widok wódki, którą się

Piło i paPierosów, które się paliło, pisze Peter Sauter
ule Czy Lenin żyje? Uśmiechając się na myśl o tam-

czasach, nie uśmiechają się do Gomułki tylko do psa
racego. Relaksów, wyrobów czekoladopodobnych
sów Odra - atrybutów ich młodości.
iat PRL był prostszy od świata III Rzeczypospolitej.
. e Marius lvaśkevieius w Gdy wyłapią niałe amury: Poza
'eniem wojną jądrową (...) wszystkie informacje były po-
e. Oficjalny model świata był przejrzysty i ujęty w no-
ę. Tu: towarzysze, sojusz, walka o pokój, tam: im-
i, reakcjoniści i wrogowie pokoju. Nic prostszego.

tylko świat polityki był uproszczony. Kultura PRL była
czną mutacją kultury masowej. Jeden z pierwszych

ków zjawiska, Dwight MacDonald, w Teorii kultury
~ zauważył już w połowie XX wieku, iż ZSRR jest
bardziej krajem kultury masowej niż USA, z tą różnicą,
rwszym przypadku głównym celem jest indoktry-
e rozrywka.

rósł kult przedmiotów nieobecnych. Obywatele
wali więc po eterze, by wsłuchać się w najnow-
we przeboje, nadawane przez radio Luksemburg,
i się zachodnimi płytami, przywiezionymi przez
tam ojca, i dumnie obnosili zdobyte gdzieś atry-

u, jak ubrania, znaczki, plecaki. Ciekawym przy-
tu parmalatki - firmowe kurtki pewnej włoskiej
W Polsce niechciany towar stał się natychmiast
mody.

buchła niepodległość. Półki zapełniły się bły-
wszystkim, a za grosze można było kupić od
e nagranie. Czar prostoty prysł. Ostalgię w tym
ołuje skomplikowany świat, który zaskakuje

/

swoją wielością. Odbiorca musi przebierać w natłoku infor-
macji, musi samodzielnie dokonywać wyborów. Scena poli-
tyczna to już też nie tylko ••oni". Wszystko się pokompliko-
wało. A czar prostoty i jasnych zasad gry w PRL pozostaje.

Transformacja ustrojowa była początkiem wolności, za-
kończyła też jednak pewną epokę, która wciąż ma swoje
miejsce w naszej tożsamości potocznej. Pastor Gauck, twór-
ca instytutu udostępniającego archiwa STASI, powiedział
kiedyś, że Niemcy ze Wschodu czują się jak ludzie pozbawieni
ojczyzny. Jest to w gruncie rzeczy problem wszystkich kra-
jów postkomunistycznych. W nowym, skomplikowanym
świecie przytłaczającej wielości, często sięgamy po to, co
nam dobrze znane, swojskie i niewątpliwie nasze.

Polacy szybko zasymilowali spuściznę po PRL. Pałac Kul-
tury i Nauki, symbol zniewolenia narodu, jest dziś wizytówką
Warszawy, obowiązkowym punktem programu wycieczek
szkolnych. Symbole przeszłości są oswajane i wpisywane
w nowy porządek, czego najdobitniejszym przykładem jest
sieć barów PRL, w których wytworna caffe latte z pianką
wylewa się z pamiętnych GS-owskith kubków.

Ostalgia powoli staje się dziś elementem polskiej tożsa-
mości, a PRL - chcąc nie chcąc - dziedzictwem narodo-
wym, pomagającym Polakom utożsamiać się z czymś, co
jest ich własne i swojskie, czymś, czego nie ma w zalewie
kultury masowej Zachodu. I powtórzmy tu raz jeszcze, że
nie znaczy to wcale, iż chcemy wrócić do instytucji PRL.
Nostalgia jest zjawiskiem różnym od ostalgii i nie można ich
mylić. Czy należy się jednak ostalgii wstydzić?

Polska tożsamość oficjalna zakłada - jak widzieliśmy na
billboardach przed referendum w sprawie przystąpienia do
UE - że Polak to Europejczyk. Państwo zdecydowanie od-
cina się od dziedzictwa socjalizmu, kojarzonego głównie ze
zbrodniczym systemem, karierowiczostwem, wyzyskiem .
i zakłamaniem. Zastanawiające, że gdy czytałem eseje o no- ••
stalgii za komunizmem, napisane przez autorów ze wszyst-
kich krajów bloku wschodniego, miałem wrażenie, że książka
mogła Wyjść spod jednego pióra. Wszystkie postkomunis-
tyczne kraje borykają się obecnie z tymi samymi problema-
mi, które - mieszkając w Polsce - rozumiem doskonale.
Dla człowieka wychowanego za Sowietów nie ma nic niemoż/i-
wego. Wyrośliśmy na cholernie silnych. Czuję to, zwłaszcza
patrząc w naiwne twarze ludzi z Zachodu - pisze lvaśkevieius.
To jednoczące doświadczenie ciężkich i tragicznych lat jest
bojkotowane nagru cie oficjalnym. Powstaje pytanie, z czym.
bardziej się utożsamiamy? Zdawać by się mogło, że - na
gruncie tożsamości potocznej - 45 lat PRL bardziej nas
zbliżyło choćby do takich Bułgarów, niż tysiąc lat chrześci-
jaństwa do Europy Zachodniej.

Tezy J. Scotta i P.Sahlinsa dotyczące oficjalnej i potocznej
tożsamości podaję za niepublikowanym referatem Andrze-
ja Tymowskiego, Official and Vernacular Identi(ications in the
Making of the Modern Wor/d. Dziękuję autorowi za udostęp-
nienie tekstu wystąpienia.
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