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Pamięć jako wyzwanie i zobowiązanie.
O twórczości Martina Pollacka
Twórczość Martina Pollacka, autora bardzo ważnego zarówno dla
kultury austriackiej, jak i kultury polskiej, stanie się pretekstem do
rozważań na temat etycznego uwikłania tkwiącego w zależności
rodzącej się między pamięcią a zapomnieniem. Przeszłość
w zderzeniu z teraźniejszością okaże się nie tylko czymś minionym,
ale i ważną częścią współczesności. Pytanie o odpowiedzialność
związaną z procesami otwierania się na pamięć lub jej wyrzekania się,
pojawiające się niejednokrotnie w twórczości Martina Pollacka, będzie
również istotnym punktem odniesienia dla kondycji tożsamościowej
każdego, kto jest dzisiaj świadom tego, że od historii, także tej trudnej,
nie się tak po prostu odwrócić. Utwory austriackiego pisarza, zarówno
te reporterskie, eseistyczne, jak i prozatorskie, nie uciekając od
szczerości i bezkompromisowości konkretu, pozostają w swoim
przekazie uniwersalne. Stają się bowiem próbą zmierzenia się z
prawdą, są deklaracją protestu przeciw nie-pamięci, namawiają do
czujności w stosunku do tego, co będąc wspólną przeszłością, choć
cudzą historią, przynależy do naszej biografii.
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