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Narracje o Zagładzie 
Otwarcie

„Powieść o Holokauście albo nie jest powieścią, albo nie jest o Holokauście”; 
„Pisanie poezji po Auschwitz to barbarzyństwo”; „Nie ma metafory Auschwitz, 
bo płomienie krematoriów nie były przenośnią” – te parafrazy najsłynniejszych 
wypowiedzi na temat przedstawialności Zagłady określają granice, w  jakich 
porusza się bodaj każdy odbiorca tego typu opowieści. Nawet ten, który tak 
ustalone ramy postanawia przekroczyć albo nawet pokazać, że ich przekroczenie 
jest konieczne. Albo niemożliwe. Albo niepotrzebne, nieprzyzwoite, inspirujące, 
bezmyślne… Tak czy inaczej: narracje o  Zagładzie bez wątpienia jakieś ramy 
mają – być może nawet wyrazistsze niż w  przypadku tekstów innego typu. 
Jednym z ważnych elementów owego obramowania jest kategoria stosowności.

Ramy pojęcia „narracja” są o  wiele mniej wyraziste. W  czasach tylko naj‑
nowszych – XIX, XX, XXI wieku – narracja jako podstawa ludzkiej autoidenty‑
fikacji bywała czasem raczej historyczna niż literacka, a czasem literacka właśnie 
dlatego, że fikcyjna – a wcześniej jeszcze fikcyjna dlatego, że historyczna; czasem 
bywała opowieścią o  bardzo precyzyjnie określonej strukturze (ze skończoną 
liczbą elementów – np. nie mniej ani nie więcej niż 31), która do tego pozwa‑
lała ująć w ramy nie tylko bajki magiczne i mity, opowieści kryminalne i filmy 
sensacyjne, ale także struktury małych wspólnot, wielkich społeczeństw, miast, 
wsi i  osiedli od Europy po Triobrandy i  dalej. Bywała też jednak – odwrotnie 
– obszarem fikcjonalno ‑filozoficznych opowieści (pozornie) nieskrępowanych 
ograniczeniami gatunkowymi lub konwencjonalnymi. Mimo tych oscylacji sto‑
sowność bodaj nigdy nie stanowiła dla narracji twardej ramy, nieprzekraczalnej 
granicy, a najwyżej wartościujący punkt odniesienia.

Czy zatem zderzenie terminów reprezentujących tak odmienne żywioły w ty‑
tule prezentowanego Państwu pierwszego numeru pisma „Narracje o Zagładzie” 
nie jest konfrontacją dwóch aż do niepogodzenia odmiennych figur egzegezy 
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tekstu? Wielu komentatorów reprezentujących środowisko badaczy Zagłady 
byłoby być może skłonnych tak twierdzić (fundamentalne dla tej dziedziny 
Nazistowskie ludobójstwo: akt i  idea Berela Langa opiera się na tezie, że teksty 
Zagłady należy czytać w  sposób absolutnie niezapośredniczony pryzmatem 
teoretycznoliterackim). A  jednak mimo to kulturoznawczo ‑literaturoznawcza 
kategoria narracji zdaje się coraz bliższa także tym komentatorom, którzy w bi‑
narnym (a więc z konieczności uproszczonym i poniekąd sztucznym) rozróżnie‑
niu na „etyków” (tj. uznających kryterium stosowności za nadrzędne w  przy‑
padku narracji o  Zagładzie) i  „estetyków” (a  zatem nieuznających kryterium 
etycznego za obowiązujące bardziej niż w jakimkolwiek innym typie pisarstwa) 
odnaleźliby się raczej pośród tych pierwszych niż drugich. Na przykład Alvin 
H. Rosenfeld w  Podwójnej śmierci. Rozważaniach o  literaturze Holocaustu1 (tj. 
jeszcze w roku 1980) twierdził, że „pisarstwo, któremu poświęcona jest niniejsza 
praca nie domaga się w pierwszej kolejności oceny pod względem estetycznym”2, 
odżegnując się dalej od powszechnie stosowanych narzędzi i kategorii literaturo‑
znawczych – w tym teorii narracji (np. „Literatura Holocaustu jest sama w sobie 
niemal zbyt mocna i żadne krytycznoliterackie3 zabiegi nie są potrzebne, by jej 
siła stała się wyraźna”4). Ale już w  roku 2011 stanowisko tego samego badacza 
jest już nieco mniej zasadnicze. W  Kresie Holokaustu Rosenfeld pisze: „Nacisk 
na narrację – na samo opowiadanie w takim samym stopniu, jak na przedmiot 
opowieści – jest tutaj zamierzony, ponieważ tylko przez jej uznanie możemy 
w  ogóle mieć nadzieję na zrozumienie tego, w  jaki sposób przeszłość dotyczy 
większości z nas”5. 

Złagodzenie stanowiska i  rehabilitacja kategorii narratologicznych w opisie 
tekstów Zagłady nie jest w  przypadku Rosenfelda wynikiem uznania tego czy 
innego narzędzia poznawczego za przygodnie stosowne, ale efektem zasadni‑
czego przesunięcia na płaszczyźnie immanencji tych tekstów (i doświadczenia, 
które sygnują). Kres Holokaustu jest książką, która powstała w  reakcji na bio‑
logiczną nieuchronność odchodzenia świadków stanowiących cielesny łącznik 
doświadczenia z  jego reprezentacją – oraz, tym samym, choćby symboliczny 

1 A.H. Rosenfeld: Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Kraw‑
cowicz. Warszawa 2003 (pierwodruk: A.H. Rosenfeld: A  Double Dying: Reflections on Holo-
caust Literature. Bloomington 1980).

2 Tamże, s. 22.
3 „Literary criticism” w  anglojęzycznej terminologii jest odpowiednikiem raczej polskoję‑

zycznej „teorii literackiej”, tj. szkół egzegezy tekstów kultury, niż „krytyki literackiej”, czyli prak‑
tyki ich wartościowania. Dowód na to, że chodzi tu właśnie o takie rozumienie pojęcia „literary 
criticism”, spoczywa w dalszej części tekstu, w którym czytamy, że autor ma na myśli odczyta‑
nia „freudowskie, marksistowskie, formalistyczne, strukturalistyczne czy lingwistyczne” (tamże, 
s. 19).

4 Tamże.
5 A.H. Rosenfeld: Kres Holokaustu. Przeł. R. Czekalska, A. Kuczkiewicz ‑Fraś. Kraków 

2013, s. 11.
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gwarant ram stosowności. Pozbawienie narracji o  Zagładzie tego gwarantu 
wywołuje niepokój, który redaktorzy książki After Representation? The Holo-
caust, Literature, and Culture6 diagnozują jako wynikłe właśnie z  tego faktu 
powszechne i  ostateczne zerwanie z  iluzją modernistycznej ciągłości. Wkrótce 
więc auratywna jakość ciała świadka będzie musiała zostać całkowicie przenie‑
siona na świadectwo (jako tekst kultury) – a do tego świadectwo w bardzo sze‑
rokim rozumieniu, bo nie tylko już komponowane przez świadków, a nawet nie 
tylko przez ich dosłownie rozumianych potomków. Tym samym przesunięcie 
w stronę narracji jest zatem gestem ze wszech miar zgodnym z wyznacznikiem 
stosowności, jaki sygnują przywołane na wstępie parafrazy, w  tym szczegól‑
nie dictum Alvina H. Rosenfelda: „Nie ma metafory Auschwitz. Dlaczego? 
Ponieważ płomienie były prawdziwymi płomieniami, popiół tylko popiołem 
a  dym zawsze tylko dymem”7, w  myśl którego to rzeczywistość doświadczona 
warunkuje jej przedstawienie, nie zaś przedstawienie określa ramy pojmowania 
rzeczywistości. Odchodzenie świadków jest właśnie tym doświadczeniem, które 
sprawia, że jedynym symbolicznym gwarantem stosowności opisu Zagłady 
pozostaje narracja – i  to na nią przenieść trzeba odpowiedzialność za etyczną 
formę. Albo, by ująć tę rzecz w nieco innych kategoriach: narracja transcenduje 
rzeczywistość, zachowując jednak i  uwzględniając ślad tej transcendencji jako 
ramy jej istnienia. 

W  efekcie przekładalność tego stanowiska na, zdawałoby się, obce sobie 
języki („etyzujący” i  „estetyzujący”) dowodzi, że opozycja między nimi rysuje 
się przede wszystkim na poziomie deklaratywnym i światopoglądowym, meto‑
dologicznie zaś ich wspólnota jest znacznie mniej kontrowersyjna. Nie znaczy to 
przy tym, że narracje o Zagładzie należy zrównywać z opowieściami wszelkiego 
innego rodzaju. Posiadają one bowiem przynajmniej jedną (ale niejedyną!) cechę 
odmienną od innych: głębokie prz ekona nie, że ich przedmiotem jest do‑
świadczenie wyjątkowe. Narracje o Zagładzie muszą bowiem radzić sobie z inną 
zasadniczą trudnością ontologiczną: uniwersum koncentracyjne wytwarzało 
świat, w  którym ślad transcendencji gubił swój deiktyczny wektor – doświad‑
czenie nie było już jedynie obiektem opisu, bo to (mityczna) opowieść stawała 
się samym doświadczeniem. Nachman Blumental opisuje, jak „[Komendant 
Auschwitz – P.W.] dał rozkaz rymarzom, żeby sporządzili dla obydwóch Brand-
meistrów [palaczy zwłok w piecach krematoryjnych – P.W.] czapeczki z rogami, 
tak jak dla prawdziwych diabłów. Od tego dnia kroczą oni we dwójkę na czele 
brygady, jak symbol”8. W obliczu doświadczenia Holokaustu narracyjne figury 
(piekło, diabły, „dantejskie sceny”) stanowiły często raczej granice funkcjonowa‑

6 R.C. Spargo, R.M. Ehrenreich: After Representation? The Holocaust, Literature, and Cul-
ture. New Brunswick 2010.

7 A.H. Rosenfeld: Podwójna śmierć..., s. 5.
8 Za: J. Tokarska ‑Bakir: „Słowa niewinne”. Czytając Nachmana Blumentala. „Teksty Dru‑

gie” 2005, nr 1–2, s. 232.
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nia niż pojmowania rzeczywistości. Przekonanie, że narracje te muszą stanowić 
porządek odmienny od jakiegokolwiek innego, wynika zatem właśnie z takiego 
nieprawdopodobnego układu referencji, czy może raczej – nieustannego gubie‑
nia się referencji, ciągłej i wywołującej wrażenie odrealnienia oscylacji referenta. 
Sam jednak sposób pojmowania zjawiska doświadczenia i  jego narratywizacji 
opiera się na mechanizmie opisanym między innymi przez poetykę kultury. 

To na tak rozumianej odrębności – będącej w  istocie wspólnotą – opiera 
się to, co rozumiemy przez „narracje o  Zagładzie”, pojmowane jako odrębna, 
ale w swojej wspólnotowości fundamentalna i nieodzowna dla funkcjonowania 
całości część współczesnych tekstów kultury. W  kolejnych wydaniach pisma 
pragniemy więc przyglądać się tym narracjom z  takiej właśnie perspektywy, 
tzn. kładąc nacisk na relacje szeroko rozumianych badań nad Zagładą jako au‑
tonomicznego obszaru naukowego z innymi nurtami nauki, w tym szczególnie 
aktualnymi zagadnieniami humanistycznymi. Te ostatnie bowiem, co pokazuje 
opisany tu wcześniej gest otwierania się badań nad Holokaustem na zagadnienia 
narratologiczne oraz nowohumanistyczne (LGTB studies, women studies, animal 
studies, badania nad sprawczością przedmiotów itd.; będą one przedmiotem 
rozważań w kolejnych numerach pisma), w toku coraz wyraźniejszej autonomi‑
zacji coraz bardziej zbliżają się do dziedzin okolicznych, obdarzając (być może 
między innymi z  powodu opisanej pokrótce biologicznej konieczności) coraz 
większym zaufaniem metodologiczne narzędzia ukazujące nieodczytane dotąd 
aspekty zagładowych narracji. 

Granicząca z  hermetycznością, z  jednej strony, autonomia i, z  drugiej, wy‑
raźnie zauważalne otwarcie na inne dyskursy to jednocześnie cechy, które cha‑
rakteryzują jedno z, być może, najistotniejszych zagadnień badań nad tekstami 
Zagłady: kanon. Kanon bowiem, jak wiadomo z klasycznych definicji, opiera się 
na paradoksie hermetycznego zamknięcia (bo granice kanonu/kanonów, aby ten 
mógł/te mogły funkcjonować, powinny być wyraźne i  dobitnie zarysowywać 
jego/ich różnicę wobec innych kanonów lub zjawisk niekanonicznych), ściśle 
łączącego się z  jego potencjalnie nieograniczonym otwarciem (bo kanon odra‑
dza się i redefiniuje nie tylko poprzez wchodzenie doń nowych tekstów kultury, 
ale także przez włączanie tych, które uprzednio do niego nie należały). Kanon 
Zagłady wyostrza jednak – znów! – okoliczności, które są udziałem każdego 
innego obszaru twórczości. Jego otwartość jest bowiem niemal absolutna: pod 
egidą etycznej odpowiedzialności każde świadectwo doświadczenia Holokaustu, 
każda wzmianka o  ofiarach, każda dyskusja o  uczestnikach okazują się dla tej 
debaty istotne, niezależnie od wartości estetycznych, od nośnika i  od języka, 
w którym zostały przekazane. Jest to jednak jednocześnie kanon pod pewnymi 
względami niemal absolutnie zamknięty, ponieważ na przykład nigdy nie wejdą 
do niego teksty negacjonistyczne. Jeśli więc w  odniesieniu do kanonu w  ogóle 
można usłyszeć dziś zdania takie jak to, którym swój apel o  powrót twardych 
jego (aksjologicznych i metodologicznych) granic kończy Jakub Lichański: „Nie 
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ma sensu mówić o kanonie literackim, gdy nie ma jednoznacznie określonej hie‑
rarchii wartości”9, to w przypadku kanonu tekstów Zagłady zyskują one status 
apriorycznych wyznaczników (stosowności) gatunku. Warto więc jednak o nim 
mówić, mając na uwadze fakt, że podstawowa wartość, którą gotowi jesteśmy 
przyjąć dla zagładowych tekstów kultury – tj. rozmaicie nazywana etyczna wraż‑
liwość – jest kategorią kontyngentną i że sposób jej funkcjonowania przechodzi 
zauważalne ewolucje (czego przykładem opisany przed chwilą przypadek Alvina 
H. Rosenfelda). I  to właśnie tym ewolucjom oraz ich współczesnemu efektowi 
poświęcamy pierwszy, niejako programowy numer „Narracji o Zagładzie”.

Na koniec niniejszego wstępu do prezentowanego Państwu pierwszego 
numeru naszego pisma należałoby poruszyć pewien poboczny problem, stano‑
wiący niemal topiczny już element wszelkich wstępnych rozważań dotyczących 
Holokaustu – problem nazwy zjawiska, a tym samym obszaru tekstów kultury, 
o  którym chcemy na jego łamach dyskutować. Praktyka badań nad Zagładą 
podpowiada bowiem, że równie uprawnione byłyby następujące (i  zapewne 
przeliczne inne) wersje: narracja zagładowa, holokaustowa, Zagłady, Holokaustu, 
o Zagładzie lub o Holokauście. Jest to przy tym problem co najmniej dwojaki. Po 
pierwsze, wybór terminu „Zagłada”, a tym samym rezygnacja z upowszechnio‑
nych w  debacie określeń, takich jak: Shoah, Holokaust, Khurban i  innych, jest 
zagadnieniem, które domaga się osobnego omówienia (a  którego z  pewnością 
doczeka się w  kolejnych numerach pisma; jeden z  nich, poświęcony topizacji 
Zagłady, poruszy między innymi sprawę upowszechniania się pewnych nazw 
tego zdarzenia kosztem innych). Tymczasem warto nadmienić jedynie, że wybór 
polskojęzycznego określenia nie jest przypadkowy, ale jednocześnie wcale nie 
sygnalizuje zamiaru zamknięcia się tylko na polskie narracje. Nie oznacza też, 
że nie będą nas interesować traumatyczne i  graniczne doświadczenia, których 
specyfika odzwierciedla się w  osobnym nazewnictwie (np. Porajmos, męczeń‑
stwo księży itd.). W  niniejszym numerze pisma to zagadnienie nie stanowi 
co prawda tematu osobnych rozważań, pewne jego wątki wynikają jednak 
z  poszczególnych artykułów, budujących obraz kanonu tekstów Zagłady i  jego 
funkcjonowania na różnych dyskursywnych płaszczyznach. Problemem drugim, 
z poprzednim ściśle związanym, jest niepozorne „o” stojące pomiędzy i tak już 
kłopotliwymi terminami: „narracja” i „Zagłada”. Czy „narracje Zagłady” są tym 
samym, co „narracje o Zagładzie”? Czy na przykład Badenheim 1939 Aharona 
Appelfelda, książka, w  której Zagłada jest niestematyzowana, jest opowieścią 
„o” Zagładzie, czy też tekstem implikującym Zagładę, a więc – narracją (kogo? 
czego?) Zagłady (tym bardziej że przecież związek przynależności jest upraw‑
niony przez osobiste doświadczenie autora)? Czy Reisepass, powieść Brunona 
Franka z roku 1937, mówiąca o emigracji i wyalienowaniu człowieka odmiennej 

9 J.Z. Lichański: Precz z kanonami. Tekst świadomie polemiczny. W: Europejski kanon lite-
racki. Red. E. Wichrowska. Warszawa 2012, s. 67.
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„rasy”, może być opowieścią „o” Zagładzie, skoro w  tekście nie ma wzmianki 
o  Holokauście, pogromach itd.; albo czy może być opowieścią (kogo? czego?) 
Zagłady, skoro powstawała na długo przed konferencją w  Wannsee, a  nawet 
przed wojną? Na tak postawione pytania odpowiadać trzeba nie w słowie wstęp‑
nym, ale w przestrzeni osobnego wydania pisma (planowany numer poświęcony 
gatunkom holokaustowej narracji z pewnością poruszy kilka kluczowych kwestii 
związanych z holokaustową genologią), tymczasem zaledwie sygnalizujemy mo‑
tywację tego wyboru. Otóż rozdzielenie obu pojęć niepozornym przyimkiem „o” 
otwiera, naszym zdaniem, możliwość objęcia ramami tego typu pisarstwa także 
takich tekstów, które nie są narracjami (z) Zagłady, tj. które nie powstały jako 
bezpośrednia odpowiedź na to doświadczenie w postaci dzienników, pamiętni‑
ków, zapisków, ustnych opowieści ocalałych, obrazów malowanych w  obozach 
itd. Żywo będzie nas bowiem interesować to, jak narracje te funkcjonują współ‑
cześnie i jaki obraz doświadczenia budują retroaktywnie. 

Fonetyczną jakość przyimka, którym zdecydowaliśmy się połączyć tytułowe, 
ważne dla współczesnej kultury kategorie: narracji i  Zagłady, określa status 
„głoski otwartej”. Przeciwstawiając tę symboliczną otwartość zamknięciu, które 
w sposób niebezpieczny dla dyskusji o Zagładzie sygnuje głoska „z” (ponieważ 
oparcie się na tekstach „z” Zagłady zamknęłoby kanon na wszelkie głosy po‑
wstałe po roku 1945), zapraszamy Państwa do lektury pierwszego i  współtwo‑
rzenia kolejnych numerów międzynarodowego czasopisma naukowego „Narracje 
o Zagładzie”.

Paweł Wolski



Kanon Zag łady





„Nie spieszy mi się domykać kanon”  
Rozmowa z Profesorem Davidem G. Roskiesem, 

współautorem książki Holocaust Literature
A History and Guide 

Paweł Wolski: Naszą rozmowę chciałbym oprzeć na Pana książce Holocaust 
Literature. A History and Guide1 [„Literatura Zagłady. Zarys historyczny i prze‑
wodnik”] (napisanej wraz z Naomi Diamant). Stanowi ona przegląd najważniej‑
szych lektur należących do tej literatury oraz jej chronologicznie zarysowany 
kontekst. Mówiąc krótko: jest to wyraźne stanowisko w takich sprawach, jak to, 
co należeć powinno do kanonu literatury Zagłady, jak mogłaby wyglądać perio‑
dyzacja tej literatury i  jakie inne wewnętrzne podziały powinny pomagać w jej 
odbiorze. Zanim jednak porozmawiamy o zestawie lektur tworzących ten kanon, 
chwilę o nim samym: chciałbym prosić o komentarz do zawartej w książce już 
na samym początku deklaracji, że czytają Państwo literaturę Zagłady w kontrze 
wobec „uniwersalnego wzorca”2 [one model fits all] kanonu, który powinien być 
każdorazowo ukontekstowiony. Czy takie stanowisko, takie rozbicie tej wieloję‑
zycznej i wielowątkowej wprawdzie, ale stanowiącej transnarodową, transkonty‑
nentalną wspólnotę kulturową konstrukcji nie zaprzecza samej idei kanonu jako 
może uproszczonej, ale zyskującej przez to spójność konstrukcji?

David G. Roskies: „Spójny” – to chyba nie najfortunniejsze sformułowanie 
w  przypadku tego akurat kanonu. Może lepiej byłoby powiedzieć, że kanon 
literatury Zagłady trzeba postrzegać jako zmienny, ewoluujący [evolving]. 
Na tym właśnie polega moja koncepcja czytania tej literatury w  ścisłym kon‑
tekście czasowym: przed, w  trakcie i przeciw czasowi [before time, in time and 

1 Por. D.G. Roskies, N. Diamant: Holocaust Literature. A History and Guide. Waltham 2012.
2 Tamże, s. 11.
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against time]3. Innymi słowy: tą książką chciałem ustalić pewną periodyzację. To 
przede wszystkim przez pryzmat czasu trzeba bowiem spoglądać na literaturę 
Holokaustu. 

Periodyzacja w  książce jest nieco odmienna od tej, którą znaleźć można 
w artykule4. Mimo że mój pomysł na czasowy podział tej literatury ewoluuje, 
wciąż wierzę w  siłę egzegetyczną periodyzacji; choć oczywiście zdaję sobie 
sprawę z jej konstrukcyjności, arbitralności. Pamiętać przy tym trzeba, że nasze 
badanie Holokaustu opiera się przecież zasadniczo na tekstach. A gdy ma się do 
czynienia z  zespołem tekstów skupiających się na jednym wydarzeniu [event-
based literature], tym bardziej trzeba zacząć od chronologicznego początku. Od 
dawna nie mogę zrozumieć, dlaczego większość rozpraw dotyczących Zagłady 
rozpoczyna się w środku [tego wydarzenia – P.W.], jak gdyby nie było żadnego 
początku. Teksty powstające w czasie wojny to zatem dla mnie coś więcej niż 
tylko początek historii. A  o  początku i  końcu, o  zamknięciu kanonu, można 
mówić tylko w  przypadku pisarstwa powstającego w  czasie wojny. Dlaczego? 
Ponieważ są to teksty powstające w  określonym czasie: pomiędzy 1 września 
1939 roku a  końcem wojny… powiedzmy rokiem 1945. Wiadomo, kiedy były 
napisane. To punkt wyjścia. Dalej jednak rozciąga się wciąż ewoluujący kanon – 
ciągle odkrywamy nowe teksty, jak na przykład Suite française Irène Némirow‑
sky. Bo jest wiele początków. Literatura Zagłady jest między innymi dlatego tak 
fascynująca, że jej historia nie jest ani odrobinę ciągła, jest bardzo poszarpana. 
I w każdym z tych poszarpanych fragmentów ciągle rozwija się jakby na nowo. 
Bardzo szczególną cechą literatury Holokaustu jest amnezja: rzeczy napisane 
w czasie wojny są zapominane; co kilka lat zegar zaczyna tykać na nowo. Czas 
następujący po oswobodzeniu więźniów, drugi okres mojej periodyzacji po 
okresie wojennym, nazywam „pamięcią wspólnotową” [„communal memory”], 
ponieważ to językowa, kulturowa, a  przede wszystkim polityczna wspólnota 
określa specyfikę tego fragmentu historii pamięci o  Zagładzie. Właściwie to 
„wspólnotowa” jest w  tym przypadku niemal eufemizmem zastępującym 
określenie „polityczna”. Pamięć o Zagładzie zaraz po wojnie była wysoce upoli‑
tyczniona. I to nie tylko za żelazną kurtyną – to dotyczy także Włoch, Francji, 
z pewnością Izraela (tam właściwie wszystko, co się na ten temat publikowało, 
było w gestii partii politycznych). Może w tym okresie w nieco mniejszym stop‑
niu dotyczy to USA, ale też jest to przecież czas, gdy w ogóle mało się w USA 
wydaje na temat Zagłady. A zatem okres pomiędzy latami 1945 i 1960 – bo to 

3 Są to ostatnie słowa wstępnej części książki. W polskim przekładzie tego tekstu w formie 
autonomicznego artykułu (D.G. Roskies: What Is Holocaust Literature? „Studies In Contempo‑
rary Jewry” 2005, Vol. 21) zakończenie brzmi następująco: „Jak należy czytać literaturę Zagła‑
dy? W językach oryginałów. We wszystkich gatunkach. Od początku” (D.G. Roskies: Czym jest 
literatura Holocaustu? Przeł. M. Adamczyk ‑Garbowska. „Literatura na Świecie” 2005, nr 9–10, 
s. 249). 

4 Patrz przyp. 3.
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jest ten okres „pamięci wspólnotowej” – jest niezwykle istotny, ponieważ litera‑
turę Zagłady w tym czasie właściwie wymyśla się na nowo, i to w dużej mierze 
ignorując wszystko, co napisano wcześniej. A  potem, w  latach 1960–1961, 
mamy proces Eichmanna, swoistą tubę Holokaustu, który za pośrednictwem 
procesu stał się sprawą ogólnoświatową i zyskał funkcjonującą dziś nazwę. Ten 
okres „pamięci tymczasowej” [„provisional memory”] trwał od roku 1960 do 
1985. Wtedy istotną okolicznością staje się sytuacja w  USA i  gest Biblioteki 
Kongresu w  Waszyngtonie, która w  roku 1968 ustanowiła hasło katalogowe: 
„Holocaust, żydowski (1939–1945)”. To bardzo ważny, nie tylko symboliczny 
moment. To punkt historycznego zwrotu, w  którym najwyraźniej zauważono 
taki przyrost pisarstwa na ten temat, że bibliotekarze stwierdzili nieużytecz‑
ność starych kategorii. Mówiąc krótko, było już tego tyle, że powstała potrzeba 
osobnej nazwy, podnazwy, numeru katalogowego itd. A  potem, w  roku 1985, 
nastąpił następny przełom, ściśle związany z  politycznymi i  kulturalnymi 
wydarzeniami zarówno w Europie, jak i w Ameryce. Ten okres nazywam „pa‑
mięcią zalegalizowaną” [„authorized memory”] – bo w tym czasie każdy musiał 
oficjalnie określić swoje stanowisko wobec Holokaustu. Po prostu nie można 
było tworzyć pełnowartościowej kultury bez tego samookreślenia. Zauważmy 
na przykład, co się działo wtedy w Ameryce Łacińskiej, gdzie powstawały setki 
książek o  Zagładzie i  wydarzeniach, które ją poprzedziły – ale powstawały 
w  jidysz. A w  latach 80. czy 90., w miarę rugowania jidysz jako lingua franca 
aszkenazyjskich Żydów, dość szybko poczęło panować przeświadczenie, że jak 
coś nie wyszło po hiszpańsku albo portugalsku, to nie należy tak naprawdę do 
kultury Ameryki Łacińskiej. Więc nagle znika cała spuścizna literacka w  ji‑
dysz – z kilkoma zaledwie wyjątkami: Yosl Rakovers vendung tsu got5 autorstwa 
Zvi Kolitza (1946) czy …un di velt hot geshvign6 Elie Wiesela (1956). A  skoro 
musi istnieć amerykańska – tj. pochodząca z  Ameryki Łacińskiej – literatura 
Zagłady, to trzeba ją oprzeć na konstytuującym się w tym czasie coraz wyraź‑
niej kanonie międzynarodowym. Produkcja, że tak powiem, lokalna będzie się 
rozwijała dopiero później. 

Tak wygląda w skrócie moja wizja periodyzacji. Uważam przy tym wszyst‑
kim, że wprowadzając ją, warto mieć jednocześnie na względzie komparaty‑
stykę. Dlatego badając literaturę Zagłady, staram się mieć wciąż gdzieś w  tyle 
głowy pierwszą wojnę światową. Była ona pierwszą wojną globalną i wszystko, 
co napisano, było całkiem odmienne od pisarstwa dotychczasowego. I właściwie 
to moje badanie sięga książki Paula Fussella Great War and Modern Memory7 
[„Wielka Wojna i  współczesna pamięć”], czyli właśnie pierwszej wojny. Co 

5 Wersja jidysz została opublikowana w  1946 r., anglojęzyczny, mocno zmieniony przekład 
rok później: Z. Kolitz: The Tiger Beneath the Skin: Stories and Parables of the Years of Death. 
New York 1947.

6 To pierwotny tytuł Nocy Elie Wiesela.
7 Por. P. Fussell: The Great War and Modern Memory. New York 1975.
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prawda, książka Fussella, mimo „współczesnej pamięci” w  tytule, jest raczej 
o  br y t y jsk ie j  współczesnej pamięci. Ale za to tropi tę brytyjską pamięć 
doskonale. Fussell stworzył paradygmatyczną narrację dla każdego, kto będzie 
później zajmował się wojną. I  rzeczywiście, o  wojnie we Francji, w  Niemczech 
itd. pisze się według jego wzorca. Także moje badania zaczęły się od pierwszej 
wojny, ale w  literaturze jidysz i hebrajskiej. A nikt się tym wtedy nie zajmował 
z jednej prostej przyczyny: Holokaust przyćmił pamięć Wielkiej Wojny. A zwią‑
zek – i różnice – pomiędzy reprezentacjami obu wojen można zrozumieć tylko, 
jeśli przyjrzymy się pisarstwu pierwszowojennemu, które stanowi niezwykle 
obszerny zbiór. Mimo to nasze wyobrażenie o  tym zbiorze, o  kanonicznych 
tekstach, które do niego należą, opiera się przede wszystkim na jednym, ale 
powszechnie akceptowanym wzorcu: powieści antywojennej. Właściwie dla‑
czego? Przecież mimo że bezsprzecznie pojawienie się Na Zachodzie bez zmian 
Remarque’a  miało ogromny wpływ na formowanie się tego kanonu, istniały 
tuziny innych powieści antywojennych. Dla mnie jako historyka kultury dwoma 
najważniejszymi zadaniami pozostają: po pierwsze, niezatrzymywanie się na 
takich momentach przełomowych, ale śledzenie ewolucji, rozwoju literatury 
katastroficznej i  wojennej (a  ten rozwój w  niczym nie przypomina gładkiego, 
zuniformizowanego procesu) oraz, po drugie, spoglądanie wstecz i pytanie: czy 
istnieje jakiś inny obszar literacki podobny do tego, który badam? A w tym wy‑
padku jestem przekonany, że najbliższą analogią do literatury wojny i  Zagłady 
jest wielojęzyczna literatura pierwszej wojny światowej. 

P.W.: To w pewnym sensie nietypowa opinia. Bo jeśli uznać badania nad Zagładą 
za autonomiczną dyscyplinę, to jednym z fundamentalnych dla niej aksjomatów 
jest przeświadczenie o wyjątkowości tego zdarzenia i – per extensum – wszyst‑
kiego, co je opisuje, w  tym literatury. Jeśli dobrze rozumiem zaś Pana tezę, to 
cechą szczególną tego dyskursu ma być raczej to, że pożera, „przyćmiewa” inne, 
a nie, że jest jakoś immanentnie odmienny. Ciekawi mnie jednak, czy jest gdzieś 
kres tego „pożerania”, tzn. czy sięgając wstecz po kolejne książki, które jakoś 
wiążemy z Zagładą, nie ryzykujemy – znów – rozprężenia kanonu aż do stanu, 
w którym kanonem Zagłady będzie niemal wszystko?

D.G.R.: Tak i nie. Zdecydowanie odrzucam kategorię „literatury przedholokau‑
stowej”. Nie ma żadnych bezpośrednich poprzedników Zagłady, żadnych zapo‑
wiedzi Holokaustu, które mogłyby wejść do kanonu. Ale istnieje pogląd, że jed‑
nak jacyś poprzednicy są, co może być konsekwencją specyficznego żydowskiego 
imaginarium, przesiąkniętego myślą katastroficzną. Świetnym przykładem jest 
Uri Cwi Greenberg, a zresztą i międzywojenna polska poezja ekspresjonistyczna. 
To prawda, że po opublikowaniu Rehọvot ha -nahar [„Ulic na rzekach”]8 Uri Cwi 

8 Por. U.Z. Greenberg: Rehọvot ha -nahar: sefer ha -eyaliyut vẹha -koah .̣ Yerushalayim 1950.
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Greenberg stał się ważną postacią w  twórczości Zagłady, ale tym, co powstało 
przed wojną, trzeba się jednak zajmować zupełnie osobno. A  mówiąc to, mam 
świadomość, że przecież moje własne badania rozpoczęły się od analizowania 
żydowskich reakcji na katastrofę. W  kulturze żydowskiej panuje podejście 
kumulatywne: wszystko to, co zdarzyło się wcześniej, jest tworzywem tego, co 
zdarza się później i w ten sposób wnika w kulturowe DNA. Stało się to dla mnie 
szczególnie widoczne, gdy czytałem literaturę wojenną [okresu drugiej wojny 
światowej – P.W.], która jest niezwykle bogata w intertekstualne nawiązania. Nie‑
koniecznie i niejedynie do pierwszej wojny światowej, ale i dalej: do rzezi Chmiel‑
nickiego, do średniowiecza, do starożytności. Piszę o tym w książce Against the 
Apocalypse…9 [„Przeciw apokalipsie”]. Potem wydałem jeszcze antologię nieco 
zapomnianych tekstów, dzięki której można sprawdzić to, co napisałem w książce 
teoretycznej, zweryfikować na podstawie źródeł10. A zatem moje pierwsze próby 
konfrontacji z  tekstami Zagłady jako wydzielonym korpusem, który dla mnie 
stanowił zupełnie odrębny, przyznaję – niemal święty, niemal sakralny [sacred] 
obszar pisarstwa. Sakralny w  tym sensie, że stanowił kumulację, absolutyzację 
wszystkiego, co powstało przed wojną. I  to w taki sposób, że ten korpus nie był 
czymś jakościowo całkiem odmiennym; jego wyjątkowość polegała na tym, że 
obejmował wszystkie uprzednie doświadczenia i tworzył z nich cykl doświadczeń 
nowych. To właśnie jest w tej literaturze tak fascynujące – że opiera się na uprzed‑
nich doświadczeniach. Nawet wtedy, gdy pisarz stwierdza: „to doświadczenie jest 
tak okropne, że aż nieporównywalne do niczego, bo nic takiego się dotąd nie 
zdarzyło” – to i tak zawsze do czegoś je porównuje. I przez to porównanie tworzy 
jakiś łącznik. Ale mimo to, że postrzegam literaturę Holokaustu jako zestaw nie‑
ciągłych fragmentów, które niekoniecznie kumulują się w spójną całość, nie widzę 
w tym sprzeczności z tym, co powiedziałem przed chwilą. I kolejna sprawa – to 
stało się dla mnie bardzo wyraźne podczas pisania właśnie tej ostatniej książki 
[Holocaust Literature… – P.W.]: stanowczo sprzeciwiam się uznawaniu Auschwitz 
za epicentrum zła, za ostateczny punkt odniesienia dla całej literatury Zagłady. To 
po prostu nie do przyjęcia. Kompas Zagłady wskazuje wiele punktów, co zresztą 
czyni tę literaturę tak obfitą. I  oczywiście, obozy zagłady były wyjątkowe, bo 
takich fabryk śmierci dotąd nie było, ale cała literatura Zagłady nie może zostać 
sprowadzona do Auschwitz. Ja rozumiem, oczywiście, dlaczego to miejsce trafia 
na tak podatny grunt zachodniej wyobraźni: okopy stały się dla pierwszej wojny 
tym, czym Auschwitz dla drugiej. To miejsce stało się przerażającą metonimią. 
Okop był niewątpliwie doświadczeniem charakterystycznym w pierwszej wojnie 
światowej, ale nie wszędzie w takim samym stopniu – na Wschodzie zdecydowa‑
nie mniej niż na Zachodzie. Ale stał się mimo to wyraźnym tropem dla całości.  

 9 Por. D.G. Roskies: Against the Apocalypse: Responses to Catastrophe in Modern Jewish 
Culture. Cambridge 1984.

10 Por. The Literature of Destruction: Jewish Responses to Catastrophe. Ed. D.G. Roskies. Phi‑
ladelphia 1989.
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W języku angielskim jest takie wyrażenie – nie wiem, czy istnieje w polskim – 
„over the top” [„(przekroczyć) linię”, „(wyjść) z  okopu” w  znaczeniu ‘zrobić coś 
wykraczającego poza normy zachowania’ – P.W.], które pierwotnie oznaczało 
opuszczenie okopu na pewną śmierć. Dziś funkcjonuje już jako wyrażenie slan‑
gowe. Młodzi ludzie mawiają: „Oh my God, it’s really over the top” [„O Boże, to 
już jest przegięcie”], nie pamiętając, skąd to powiedzenie przyszło. A  przyszło 
z pierwszej wojny. A zatem odpowiadam: literatura wojenna (zarówno w  jidysz, 
jak i – może nawet bardziej – po hebrajsku) wykazuje bardzo wyraźną łączność 
z przeszłością, pamięcią wspólnotową. Większość pisarstwa Wiesela… właściwie 
to całe pisarstwo Wiesela na tym polega. I  dotyczy to też Uri Cwi Greenberga, 
i  gettowej poezji Abrahama Suckewera, i  Ka ‑Tzetnika. W  Against the Apoca-
lipse… podaję na dowód przykład z  dziennika z  wileńskiego getta, napisanego 
przez Izaaka Rudaszewskiego11, młodego pioniera komunistę. Czy istnieje ktoś 
bardziej zeświecczony niż młody, komunistyczny pionier? No, a ten pionier pisze 
tak: „Byliśmy otoczeni, to było jak w  średniowieczu; ponownie przeżywaliśmy 
średniowiecze”. Ma wtedy czternaście lat, nie jest – siłą rzeczy – człowiekiem 
religijnym, modlącym się trzy razy dziennie. To jak on „przeżywa” ponownie te 
średniowieczne prześladowania Żydów? Otóż opowieść o  narodzie żydowskim, 
gettach itd. – to wszystko wrosło w jego DNA. Dla niego to jak dejá vu: ta sytua‑
cja jest nam doskonale znana, ja już tu byłem. Więc w pewnym sensie były jakieś 
prefiguracje, ale tak naprawdę to wojna tworzy własne prefiguracje i swoje własne 
archetypy. A w przypadku literatury Zagłady rzeczą zupełnie wyjątkową, niespo‑
tykaną w  innych przypadkach jest to, że możemy niemal precyzyjnie wskazać, 
kiedy narodził się topos Zagłady. Może nie wszędzie narodził się w tym samym 
czasie; nie wszystkie ofiary w  okupowanej Polsce zrozumiały, czym naprawdę 
było „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” przed październikiem–listopa‑
dem 1942 roku, ale na przykład Operacja Barbarossa, Zagłada Żydów sowieckich 
rozpoczęła się już latem 1941 roku. Tak czy inaczej, powszechna świadomość, że 
takiego czegoś dotąd nie było, że oto dzieją się rzeczy bezprecedensowe, nabiera 
kształtu – zarówno w strefie żydowskiej12, jak i poza nią – pod koniec roku 1942. 
Natomiast pisarstwo Holokaustu, rozumiane jako osobny typ literatury, powstało  

11 Por. I. Rudashevski: The Diary of the Vilna Ghetto, June 1941–April 1943. Ed. P. Matenko. 
Tel Aviv 1973.

12 „Jew ‑zone” to termin wprowadzony przez Roskiesa w omawianej tu książce (w dalszej czę‑
ści rozmowy autor bliżej wyjaśnia motywację, która stała za wyborem tego określenia). Stosowny 
fragment książki brzmi tak: „Geografia [Zagłady – P.W.] równała się przeznaczeniu. Żeby uwy‑
puklić tę tragiczną prawdę, potrzeba prostego, brutalnego znacznika przestrzeni, nowej nazwy, 
czegoś tak bezczelnego i  niepokojącego, żeby nie można było tego wymówić w  towarzystwie. 
Czegoś, co ukaże dokonany w  latach 1939–1945 podział świata na dwie strefy: strefę wolności 
i strefę żydowską. Bez tak oznaczonej mapy Holokaustu nie sposób wyobrazić sobie, co znaczyło 
żyć w tamtym czasie i w tamtej przestrzeni” (D.G. Roskies, N. Diamant: Holocaust Literature…, 
s. 22).
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nie później niż w roku 1943. Właściwie nie istnieje inne wydarzenie historyczne, 
które jest równie bogato udokumentowane i  w  przypadku którego możemy 
wskazać niemal konkretne miejsce i  czas, i  powiedzieć: „to tu narodził się ar‑
chetyp”. Holokaust staje się sam dla siebie zdarzeniem archetypowym w bardzo 
określonym czasie. To kolejny powód, dla którego uważam pisarstwo wojenne za 
tak istotne. 

P.W.: A  czy pisarstwo Zagłady wytworzyło jakiś powszechny, uniwersalny, 
międzykulturowy archetyp, jak w  innych obszarach kulturowych na przykład 
powódź i odnowienie świata, figura zbawiciela itp.?

D.G.R.: Nie ma jednego, jest ich wiele. Auschwitz jest oczywiście jednym z nich. 
Następny to anus mundi – inna planeta, jak to opisuje Ka ‑Tzetnik, a zresztą i Bo‑
rowski, Levi, Wiesel, Celan czy Weiss. W centrum kanonu tej literatury znajdują 
się teksty, które opisują najniższy krąg piekła. Ale to tylko jeden z  toposów. 
Bo są jeszcze na przykład „dzieci ‑marani”. To bardzo istotny topos, sięgający 
XVI wieku. Można by powiedzieć po prostu: „dzieci w ukryciu” [„hidden child-
ren”] – i  tak zresztą się zwykle mówi. Ale ja świadomie używam odwołania do 
maranów, żeby wskazać na zakorzeniony w  żydowskiej kulturze i  historii fakt 
ukrywania się dzieci udających, że nie są Żydami. To dość późno wykształcony 
topos. Najwcześniejszym znalezionym przeze mnie przykładem jest książka 
Uri Orleva Ołowiane żołnierzyki13, która po hebrajsku ukazała się w 1956 roku. 
Innym przykładem jest pisarstwo Henryka Grynberga czy Wojenne kłamstwa 
Louisa Begleya14. No i oczywiście świetne Czarne sezony Michała Głowińskiego. 
Ogólnie jednak ten typ literatury pojawia się dość późno – dzieci muszą do‑
rosnąć, zanim zostaną pisarzami. Rok 1956 to zatem całkiem wcześnie jak na 
to pisarstwo. The Lead Soldiers…, pierwsza książka Orleva, opowiadająca o nim 
i  jego bracie ukrywających się w okupowanej Warszawie po „aryjskiej stronie”, 
napisana jest bardzo złym hebrajskim. Orlev nie władał wtedy dobrze tym ję‑
zykiem, ciągle jeszcze myślał po polsku. W końcu do Palestyny przybył dopiero 
w 1946 czy 1947 roku. Tak czy inaczej, w żadnej innej literaturze nie ma tak wy‑
raźnego, osobnego zbioru tekstów o „dzieciach ‑maranach”. To oddzielny topos. 
Kolejny to pielgrzymka, powrót do miejsc masowych zbrodni. Ten topos będzie 
się reprodukował: każde pokolenie musi odbyć taką pielgrzymkę. Nie tylko oca‑
leńcy, ale i ich dzieci, wnuki itd. Na mojej liście15 znaleźć można powieść Yehudy 

13 Por. U. Orlev: The Lead Soldiers: A Novel. New York 1980 (pierwsze, oryginalne wydanie: 
Tenże: Hạyale -’Oferet. Yerushalayim 1956).

14 Por. L. Begley: Wojenne kłamstwa. Przeł. E. Kulik ‑Bielińska. Warszawa 1995 (pierwsze, 
oryginalne wydanie: L. Begley: Wartime Lies. New York 1991).

15 Integralną częścią omawianej tu książki jest rozdział ‑aneks zatytułowany Guide To The 
First Hundred Books [„Przewodnik po setce najważniejszych książek”] (D.G. Roskies, N. Dia‑
mant: Holocaust Literature…, s. 189–313). Lista podzielona jest chronologicznie według periody‑
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Amichaia Not of This Time, Not of This Place16. To historia fikcyjnej podróży 
do Niemiec opublikowana w 1963 roku. A zatem pierwsza powieść o powrocie, 
o pielgrzymce to rok 1963! Mniej niż dwie dekady po wojnie!

P.W.: W  pewnym sensie reportaż Racheli Auerbach z  Treblinki jest też taką 
„powrotową” książką…

D.G.R.: Tak, właściwie tak. W  każdym razie to bardzo bogaty temat. Gdy się 
zastanowić, to istnieje przecież literatura podróżnicza w  jidysz pisana zaraz po 
wojnie: 1946–1947. Mój kolega i krajan Jack Kugelmass pisze teraz o tym książkę. 
A na naszej liście kanonu są też przecież Zagubieni… Daniela Mendelsohna17. To 
ten sam gatunek. A przy okazji te zagadnienia dodatkowo uzasadniają datę roz‑
poczęcia ostatniego okresu periodyzacji literatury Zagłady w roku 1985: dopiero 
po poluzowaniu żelaznej kurtyny można było wracać do miejsc kaźni. Jewels 
and Ashes18 Arnolda Zable ukazała się dopiero w 1991 roku, ale książka opisuje 
podróż do Białegostoku – „do miejsca zbrodni” – z roku 1986. Później, po tym, 
jak opadła żelazna kurtyna, powrót dość nagle stał się możliwy, ale mimo to dla 
kogoś, kto jak ja dorastał krótko po wojnie, to wciąż było nie do pomyślenia – 
wrócić do Polski! No, w ogóle to było jakąś epistemologiczną niemożliwością. Po 
prostu nie istniała nawet taka myśl.

P.W.: Wrócę do poprzedniej Pana myśli. Jeśli się nie mylę, w polskim języku – 
przynajmniej dziś – nie funkcjonuje powszechnie wyrażenie podobne do „over 
the top” – „wyjść z okopów”, w znaczeniu „pójść na pewną śmierć”. Gdzieś na 
obrzeżach języka codziennego, w  języku, jaki funkcjonuje pomiędzy czytel‑
nikami literatury Zagłady, pozostało jednak obozowe powiedzenie „pójść na 
druty”, w  znaczeniu popełnienia samobójstwa, ale w  bardzo szczególnych wa‑
runkach. A zatrzymuję się nad tą sprawą, bo bardzo interesuje mnie mechanizm 
powstawania tych toposów – także w sensie językowym – i to, jak oscylują one 
między czymś zupełnie nowym, jak przed chwilą Pan pokazał, i  czymś jakoś 
jednak ściśle związanym z kulturową przeszłością…

D.G.R.: Niektóre z nich są całkiem nowe. „Dzieci ‑marani”, moim zdaniem, to 
całkiem nowy topos. Nie mieliśmy też wcześniej „aryjskiej strony” – tysięcy 

zacji omówionej przez Davida G. Roskiesa w niniejszym wywiadzie. Każda książka z listy została 
osobno skomentowana w kontekście jej wpływu na rozwój literatury Zagłady.

16 Por. Y. Amichai: Not of This Time, Not of This Place. Przeł. S. Katz. New York 1968 
(pierwsze, oryginalne wydanie: Y. Amichai: Lo me -‘akhshav ̣ lo mi -kan. Yerushalayim 1963).

17 Por. D. Mendelsohn: The Lost: A Search for Six of Six Million. New York 2006 (przekład 
polski: Tenże: Zagubieni: w poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów. Przeł. P. Szymor. 
Wołowiec 2008).

18 Por. A. Zable: Jewels and Ashes. New York 1991.
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ludzi starających się przeżyć poza murami getta. A  z  kolei „strona aryjska” 
wytworzyła „szmalcownika” i całe spektrum innych elementów, które najpierw 
były zjawiskami historycznymi, potem stały się symbolami, a  wreszcie tro‑
pami literackimi. Inny przykład to „drugie pokolenie”. Pojęcie generacyjności 
doświadczenia jest bez wątpienia właściwe także pierwszej wojnie, która wy‑
kształciła „pokolenie 1914”, tzw. stracone pokolenie. W ogóle uważam, że nasze 
wyobrażenie o  pokoleniowości zostało ukształtowane przez pierwszą wojnę 
światową. Ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby mówić o drugim pokoleniu 
tych, którzy ocaleli z pierwszej wojny! Czegoś takiego po prostu nie ma! Dzieci 
tych, którzy przeżyli tę wojnę, same nie identyfikują się jako ocaleńcy. A za to 
ze względu na kulturową ośrodkowość Zagłady mówi się o  drugim pokoleniu 
ocalonych z masakry Ormian – dużo się pisze teraz o dzieciach i wnukach tych, 
którzy ją przeżyli. Romowie z drugiego pokolenia [po Zagładzie – P.W.] organi‑
zują spotkania upamiętniające [Porajmos – P.W.] pod Krakowem… Holokaust 
stworzył nowy topos, bo wcześniej nie było czegoś takiego jak „drugie pokole‑
nie”. Koncepcja powojennych pokoleń noszących psychiczne blizny po wojnie 
jest nowa i można by twierdzić, że ta nowina wynika z ogromu cierpienia, jakie 
przyniósł Holokaust. Ale także z  psychologicznej atmosfery XX wieku: zespół 
stresu pourazowego, sama w ogóle idea traumy – że najgłębsze urazy to nie rany 
wojenne, amputowana noga albo utrata wzroku lub słuchu, ale coś, co znajduje 
się o wiele, wiele głębiej: trauma. Tak głęboka, że przenosi się na dzieci i poko‑
lenia po nich. 

P.W.: Z  ogromną rozwagą użył Pan sformułowania „masakra Ormian”, ale 
przecież mówi się często o „ormiańskim Holokauście”. To rzeczywiście oznacza, 
że Holokaust przyćmiewa wszystko – nie tylko to, co nastąpiło po nim, nawet 
to, co działo się wcześniej. Ja w związku z tym chciałbym zadać ostatnie pytanie 
dotyczące topiki Zagłady. Otóż pokazał Pan przed chwilą, że właściwie toposy 
Zagłady nie są ani w pełni nowe, ani bez reszty tradycyjne. Może to cecha topiki 
w ogóle, ale ja zmierzam do czegoś innego: czy jest coś wyjątkowego nie w samych 
toposach, ale w mechanizmie ich wytwarzania się? Jedną okoliczność właściwie 
już Pan wskazał: ten proces w przypadku Zagłady przebiega szybciej. Co pewnie 
pozostaje nie bez związku z  tym, że kultura powojenna – poholokaustowa – 
w  ogóle przyspieszyła, osiągnęła stan, w  którym jesteśmy teraz: wszystko ma 
być bardziej efektywne i  szybsze – błyskawiczne kariery, błyskawiczne upadki, 
błyskawiczni, krótkotrwali idole i  błyskawiczne, bo rozwijające się niemal na 
naszych oczach, archetypy…

D.G.R.: Odpowiem na to, posługując się kilkoma przykładami. W  jidysz nie 
używa się słowa „Szoa”. W  jidysz słowem właściwym jest „Khurban” – to ten 
sam wyraz, który odnosi się do zniszczenia Świątyni w Jerozolimie. Jest bardzo 
stary. „Szoa” pojawiło się dopiero około 1942 roku, użył go Saul Czernichowski. 
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Intelektualiści piszący po hebrajsku, ale myślący w jidysz, uznali, że „Khurban” 
nie wystarczy, by nazwać to, co się działo. Więc sięgnęli po pisma biblijnych 
proroków i  znaleźli „Szoa”, które od 1943 roku odnosi się do drugowojennego 
mordu na Żydach. Innym przykładem jest polskie słowo „Zagłada”. Dzięki Mo‑
nice Garbowskiej wiem, że w  latach 40. w Polsce zapisywało się je małą literą. 
Garbowska pokazuje, że dopiero gdzieś może od lat 90. pisze się je wielką literą, 
czyli właściwie na przekór polskiej ortografii. Moim zdaniem, to bardzo donio‑
sła zmiana, język polski jest w tym sensie wyjątkowy – pokazuje, że Holokaust 
to Zagłada pośród zagład. To dowód B, że tak powiem. Dowód C: w Rosji używa 
się teraz słowa „Kholokost” – w  takim właśnie, intencjonalnie zaznaczającym 
obcość brzmieniu. Czemu tak usilnie sygnalizuje się konkretnie tę obcość? Bo 
przecież można by było powiedzieć po prostu [holokost]. Otóż tę obcość za‑
znacza przede wszystkim nagłosowe [k], kojarzone z  językiem żydowskim, jak 
w słowie [kchanuka]. No i w rosyjskim nie ma dyftongów, nie można powiedzieć 
[holokAUst]. 

P.W.: W języku polskim, owszem, przyjęło się słowo „Zagłada”, ale stoi za tym 
właściwie „Zagłada Żydów”, jak w  tytule czasopisma wydawanego przez IFiS 
PAN. Czy Pana zdaniem żydowska tożsamość tego doświadczenia jest warun‑
kiem sine qua non dla literatury Holokaustu jako osobnego typu pisarstwa? 

D.G.R.: Tak. Zdecydowanie. I właśnie dlatego uważam, że Biblioteka Kongresu 
postąpiła słusznie, ustalając hasło: „Holocaust, żydowski (1939–1945)”. 

P.W.: No a  postpamięć? Skoro to zjawisko charakterystyczne dla Zagłady, to 
przecież dotyczy kolejnych pokoleń także w  makroskali, czyli nieżydowskich 
potomków, ba – w  ogóle ludzi, i  grup ludzi, którzy nie mają w  rodzie Żydów. 
Czy ta „żydowskość” Zagłady jakoś się kiedyś w  związku z  tym zdyseminuje 
i zaniknie?

D.G.R.: Oczywiście, to możliwe. A właściwie nieuniknione. W Holocaust Lite-
rature: A History and Guide zatrzymuję się na roku 2008, bo nie chcę zajmować 
się postmodernizmem. Nie chciałem kończyć książki polemiką. Zamknęliśmy 
więc listę. Jak Pan wie, mam kilka krytycznych uwag pod adresem encyklopedii 
Lillian Kremer19. Ale teraz napisałem książkę bez przypisów [uwypuklających 

19 David G. Roskies odnosi się do swojej wypowiedzi z  przywoływanego już tu artykułu: 
„Wydanie Holocaust Literature, liczącej 1500 stron encyklopedii obejmującej 309 autorów i napi‑
sanej przez międzynarodowy zespół 122 badaczy, powinno być świetną okazją, aby zrobić dla tej 
literatury to, co tak dobrze zrobiono dla zbiorowej pamięci o Wielkiej Wojnie. Oby tak rzeczy‑
wiście było! Zamiast […] podążać od przeszłości do teraźniejszości, zamiast uratować dla anglo‑
języcznego czytelnika tych pisarzy, którzy zginęli, zamiast posuwać się systematycznie z wnętrza 
każdej kultury, zamiast dostarczyć opisowe kompendium, ta encyklopedia podąża od teraźniej‑
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krytykę innych publikacji – P.W.] z  pewnego określonego powodu: chciałem 
stworzyć gładką narrację nie tylko dla akademików. I  jeszcze coś zrobiłem 
z pełnym rozmysłem: nie uwzględniłem postpamięci. Marianne Hirsch to moja 
bliska przyjaciółka, koleżanka po fachu – wykłada na Columbia University. 
Jest świetną badaczką, którą podziwiam, ale której koncepcję postpamięci – że 
należy z równą atencją i zaufaniem odnosić się do pamięci czegoś, czego się nie 
przeżyło – kategorycznie odrzucam. Na takie rzeczy nie jestem jeszcze gotowy. 
Nie jestem gotowy oddawać w zastaw przeszłości w zamian za teraźniejszość.

P.W.: Wiem, że nie to ma Pan na myśli, ale ostatnie zdania można by uznać za 
obwieszczenie, że możemy już prawie zamykać kanon literatury Zagłady. No bo 
jeśli nie istnieje jakaś forma postpamięci, to ta literatura umiera wraz z ostatnim 
żyjącym świadkiem. To z pewnością nie o to chodzi – w końcu na Państwa liście 
z Holocaust Literature… jest Mendelsohn – ale wciąż próbuję uchwycić specyfikę 
kanonu Zagłady i jego związków z innymi kanonami…

D.G.R.: Ująłbym to tak: moim zdaniem, są trzy dziedziny, które współżyją 
z sobą w tym obszarze – i to niekoniecznie w sposób całkiem pokojowy. Pierw‑
sza to historia, tworzona przez historyków badających początki, rozwój i skutki 
Zagłady. Druga to literaturoznawcy – najmniejsza z trzech grup. Trzecia, gwał‑
townie rozrastająca się w ostatnich latach, to dyskurs pamięci. Pamięć staje się 
osobną dziedziną, po części antropologiczną, po części psychologiczną, po części 
socjologiczną. Większość kursów nauczających o Holokauście opiera się właśnie 
na tej amorficznej, totalnie inkluzywnej dziedzinie. Nie mogę powiedzieć, żeby 
mnie to bardzo cieszyło. Właściwie to mnie to bardzo martwi. Jestem o  wiele 
bardziej staroświecki. Moim zdaniem, żeby badać Holokaust, trzeba się kształcić 
i ćwiczyć w klasycznych naukach. No i nie wystarczy znać tylko języka angiel‑
skiego.

P.W.: No tak, ale te dwie pierwsze dziedziny się z  sobą wiążą. Hayden White, 
zajmując się Holokaustem, pozostaje gdzieś na pograniczu, między historią 
i  literaturoznawstwem. I  jakoś udaje mu się dryfować pomiędzy etyką doku‑
mentowania wszystkiego, co dotyczy Zagłady, i  badaniem narracji, tego, jak 
ta dokumentacja działa na nas i  jak my wpływamy na nią. Czyli, z  grubsza – 
dryfować między etyką i  estetyką, spośród których ta druga powinna jednak 

szości i  zmierza wstecz: tzn. wybór autorów, umiejscowienie i  żargon krytycznoliteracki wyra‑
żają obecną modę intelektualną, przede wszystkim w  Ameryce Północnej. O  doborze autorów 
zadecydowały w znacznej mierze względy ideologiczne. Pisarz, który mieszka w postkolonialnej 
Australii czy Brazylii, nawet jeśli napisał tylko jedną książkę dotyczącą Holokaustu, miał więk‑
szą szansę znalezienia się w  encyklopedii niż ten, który zginął w  Auschwitz czy Białymstoku” 
(D.G. Roskies: Czym jest literatura Holocaustu?…, s. 239–240). W książce Holocaust Literature… 
sprawa ta jest omówiona w bardzo podobny sposób na s. 6. 
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być jedną z  ważniejszych kategorii literaturoznawczych. Ale nie można tego 
powiedzieć o wszystkich spośród badaczy Zagłady, a szczególnie o tych, którzy 
są z tą dziedziną związani instytucjonalnie. Bo dyskurs Zagłady miesza te dwie 
kategorie w tym sensie, że etyka staje się kategorią estetyczną. A w efekcie jakoś 
gubi się rozdział między kanonem literatury wysokiej, elitarnym, i popularnym, 
czyli kanonem literatury niskiej. I te trzy dyscypliny też nie mają tak wyraźnych 
podziałów, jak wynikałoby to z Pana wyliczenia. Nie sądzi Pan?

D.G.R.: To jest dobre pytanie: jak to się stało, że zgubiliśmy gdzieś rozróżnienie 
na wysoką i niską literaturę? Na naszej liście jest kilka naprawdę złych książek.

P.W.: Które?

D.G.R.: Ka ‑Tzetnik na przykład pisał czytadła. Leslie Epstein – prawie kicz. 
A osobną kategorią są takie książki, które wymykają się przejrzystej kategoryzacji. 
Jak na przykład Kaputt Curzia Malapartego. Okładka pierwszego anglojęzycz‑
nego wydania popularnego stylizowana jest na książkę pornograficzną. I  była 
sprzedawana jako pornografia! Ta okładka przedstawia dwóch amerykańskich 
żołnierzy spoglądających na skąpo ubraną dziewczynę, skuloną pod jakimś wło‑
skim pomnikiem pozbawionym głowy. Jest to bez wątpienia książka ‑hybryda: 
proustowska, pretensjonalna, epatująca przemocą seksualną, krańcowo prowo‑
kacyjna. Ale nie pornograficzna! Te granice stały się bardzo nieostre. A  może 
jeszcze lepszym przykładem jest Maus, pierwszy holokaustowy komiks. Nawet 
dzieci i nastolatkowie, którzy właściwie nie czytają niczego o Zagładzie – czytają 
Maus. Przed rozpoczęciem moich zajęć na JTS [Jewish Theological Seminary 
– P.W.] studenci studiów licencjackich [undergraduate students] znają właściwie 
tylko dwie książki: Noc Wiesela, bo jest w kanonie lektur większości amerykań‑
skich szkół, i Maus, po którą sami sięgają, bo to komiks. Więc po Spiegelmanie 
różnica pomiędzy pojęciami niskiej i  wysokiej literatury się zdewaluowała. 
Dodam przy okazji, że podczas gdy ja jestem wielkim wielbicielem Spiegelmana, 
współautorka naszej książki, Naomi Diamant – nie. Tę różnicę naszych poglą‑
dów na Maus można wyczytać z książki. 

Wracając do pytania – ma Pan rację, wskazując na historyków uwypukla‑
jących etyczny aspekt tekstu. I  nie warto zapominać o  wczesnych literaturo‑
znawcach i  badaczach, dla których literatura Zagłady stała się niemal obiektem 
sakralnym. Mam na myśli Alvina Rosenfelda i jego Podwójną śmierć…20 albo By 
Words Alone… Sidry Ezrahi21; a nawet, powiedziałbym, moją własną Against the 
Apocalypse… W  niektórych moich tekstach mówię o  zamkniętym kanonie i  to 

20 Por. A.H. Rosenfeld: Podwójna śmierć: rozważania o  literaturze Holocaustu. Przeł. 
B. Krawcowicz. Warszawa 2003 (pierwsze wydanie amerykańskie: A.H. Rosenfeld: A Double 
Dying: Reflections on Holocaust Literature. Bloomington 1980).

21 Por. S. DeKoven Ezrahi: By Words Alone: The Holocaust in Literature. Chicago 1980.
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jest właściwie eufemizm czy synonim świętości tej literatury. Ale jak coś staje się 
święte, przestaje poddawać się osądowi estetycznemu. Moim zdaniem, to ogromny 
problem. Z  drugiej strony mamy też kłopot dokładnie przeciwny: literatura 
Holokaustu jest z  natury antyestetyczna, pornograficzna. Wszystko w  niej jest 
obsceniczne. W tym sensie opisana wcześniej okładka Kaputt jakoś trafia jednak 
w punkt. Omer Bartov donosi na przykład, że nastolatkowie w Izraelu w latach 50. 
nie mogli dostać żadnej literatury pornograficznej. Nie było jej po prostu. Więc 
jeśli czytałeś tylko po hebrajsku i chciałeś przeczytać coś podniecającego, sięgałeś 
po Ka ‑Tzetnika. Prawie spod lady. A zatem mamy dwie skrajnie przeciwne cechy 
tej samej literatury. No i jak opis tego obscenicznego wydarzenia, polegającego na 
sprowadzeniu istnienia całego narodu do nieludzkich warunków życia na chwilę 
przed jego całkowitym wyniszczeniem, jednocześnie traktowanego jednak jako 
coś świętego, może być oceniany na gruncie estetyki, jeśli jest z natury antyeste‑
tyczny? Otóż wierzę – i  ta wiara towarzyszy mi już od pięćdziesięciu lat – że za 
sto lat i tak pozostaną nam tylko te książki, które są literacko dobre. Ostatecznie 
zwycięży osąd ufundowany na przesłankach estetycznych.

P.W.: To stąd zawarte w Holocaust Literature… wezwanie do czytania „literatury 
Zagłady jako literatury”22?

D.G.R.: Zgadza się.

P.W.: Wspomniał Pan o książkach, które funkcjonują w Stanach Zjednoczonych 
w nauczaniu. Jak wygląda tam kanon szkolny tej literatury?

D.G.R.: Północnoamerykańskie – w  tym kanadyjskie – uniwersytety stały się 
bardzo poprawne politycznie. I  towarzyszy temu kilka innych okoliczności. 
Po pierwsze, studenci nie chcą czytać długich tekstów. Wolą czytać fragmenty, 
niemal próbki. Na kanon składają się więc coraz krótsze teksty. To dlatego Noc 
Wiesela i The Shawl Cynthii Ozick są tak popularne w szkole. Po drugie – femi‑
nizm. Autoreprezentacja kobieca to istotna cecha pisarstwa Zagłady, od Anne 
Frank po dziś. W efekcie krótkie teksty pisane przez kobiety są jakby skrojone 
na miarę sylabusa literatury Holokaustu. Ida Fink jest jedną z nielicznych pisa‑
rek, które wciąż będą czytane za sto lat, nie tylko dlatego, że była kobietą, która 
genialnie uprawiała gatunek short story. To nade wszystko pisarka uosabiająca 
zasadę, którą ująłbym tak: „O  ile kobiety były ofiarami, były także Żydami, 
a o  ile Żydzi byli ofiarami, byli także, w wymiarze symbolicznym, kobietami” 
[„To the extent that women were victims, they were also Jews. To the extent that 
all Jews were victims, all Jews figuratively were also Jews”23]. Te aksjomaty fun‑

22 D.G. Roskies, N. Diamant: Holocaust Literature…, s. 5.
23 Tamże, s. 188.
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dujące nauczanie literatury Zagłady nie zostały dogłębnie zbadane; nauczyciele 
nie uświadamiają ich sobie, zadając lektury uczniom. Nikt by się nie przyznał, 
że przydziela lektury zagładowe według kryteriów płci i rozmiarów tekstu.

W efekcie i ja muszę dokonywać trudnych wyborów. Nie mogę, na przykład, 
zadać Kaputt, bo to zbyt długi i  skomplikowany tekst. Porządnie muszę się 
zastanowić nad zadaniem epickiej poezji, bo tego gatunku studenci po prostu 
nie umieją czytać. A  to znaczy, że nie mogę dać im do czytania, na przykład, 
epiki Suckewera, a  tylko jego krótkie formy liryczne. Ani Uri Cwi Greenberga, 
ani Pieśni o  zamordowanym narodzie żydowskim Icchaka Kacenelsona. Dla 
odmiany intymistyka jest bardzo wskazana. Dzienniki z  Zagłady poddają się 
przede wszystkim emocjonalnej identyfikacji; a  do tego ich lektura przebiega 
w  porządku ironicznym, bo wiemy, jak skończy się fabuła, a  autor nie. Mamy 
to szczęście, że istnieje nowe, krytyczne i  kompletne wydanie dziennika Anne 
Frank, zawierające wcześniej usunięte fragmenty o jej budzącej się seksualności 
itp. Z jednej strony dzienniki są dobrą lekturą na początek, bo czytelnicy mogą 
się utożsamić z pierwszoosobowym narratorem. Ale też, z drugiej strony, proszę 
spróbować dać im do czytania dziennik Chaima Kapłana! To intelektualnie zbyt 
wymagające, nawet dla studentów z Izraela, którzy przecież czytają go w hebraj‑
skim oryginale.

Z tego punktu widzenia Holocaust Literature: A History and Guide nazwał‑
bym książką przeznaczoną dla poszukującego studenta pierwszego stopnia 
[curious undergraduate]. Upraszczając pod tym kątem język naszej narracji, 
wprowadziłem jednak nową terminologię. Wynalazłem na przykład pojęcie 
„strefa żydowska”24, bo potrzebny był mi termin przynależący tylko do porządku 
Zagłady, który by jeszcze dotąd nie istniał, niepoprawny politycznie i niemal nie 
do zaakceptowania w szkolnej klasie. Mogę go używać bez obaw, ale jednak pro‑
wokacyjnie. Zresztą, jeśli chodzi o prowokację, to jednym z bardziej użytecznych 
terminów, który wprowadziłem, jest „pamięć skandaliczna” [„scandalous me-
mory”]. Najlepszym bowiem sposobem na śledzenie rozwoju literatury Zagłady 
jest tropić skandale, publiczne kontrowersje, takie jak ta związana z  Yoslem 
Rakowerem25, Le dernier des Justes… Schwarz ‑Barta26, Treblinką Jean ‑François 

24 Por. przyp. 12.
25 Skandale narosłe wokół Yosela Rakowera, bohatera wspomnianej już książki Yosl Rako-

vers vendung tsu got (por. przyp. 5), funkcjonującej też pod tytułem Yosl Rakover redt tsu got, 
były związane głównie z  faktem przedstawienia go przez autora jako rzeczywistego bojownika 
z warszawskiego getta i, może nawet w większym stopniu, z tym, że czytelnicza publiczność po‑
stanowiła uznać go za postać historyczną, mimo twardych dowodów jego fikcyjności i historycz‑
nego nieprawdopodobieństwa licznych elementów całej narracji (wielu z  tych dowodów dostar‑
czył Michał Borwicz w: Tenże: Der apokryf u.n. „Yosl Rakover redt tsu got”. „Almanakh” 1955).

26 Por. A. Schwarz ‑Bart: Le dernier des Justes: roman. Paris 1959. Kontrowersyjność tej 
książki polega na uwypuklaniu roli francuskiej policji w  deportacji francuskich Żydów oraz, 
szczególnie, w obsługiwaniu obozu przejściowego w Drancy.
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Steinera27, Der Stellvertreter…28 itd. To teksty, które silnie naruszają oczekiwania 
czytelnicze, by posłużyć się terminologią teorii recepcji. Sądzę, że póki istnieją 
dzieła, które nas z  jakiegoś powodu poruszają, póty Holokaust będzie tematem 
żywym. Ale gdy wszystko stanie się święte, pozostanie martwe. Co nas jeszcze 
może poruszyć? Dziennik Calka Perechodnika to bez wątpienia najbardziej 
skandaliczne dzieło ocalone ze „strefy żydowskiej”. To dlatego nie zostało 
opublikowane w  Polsce aż do 1993 roku. Czytanie tego tekstu przeraża. Przez 
całe dekady Yad Vashem nie chciało publikować w  ogóle niczego napisanego 
przez żydowskich policjantów. Taka postawa sięga jeszcze roku 1943, gdy ŻOB 
dokonał egzekucji na szefie żydowskiej policji w  warszawskim getcie. Od tego 
czasu żydowska policja to temat tabu. Hebrajska wersja dziennika Perechodnika 
została w końcu opublikowana przez jego rodzinę. Yad Vashem było w posiada‑
niu rękopisu, ale nie chciało go nawet dotykać. Calek Perechodnik po wsze czasy 
pozostanie autorem dzieła skandalicznego. Pierwsza jego lektura jest porażająca; 
niezapomniane doświadczenie. W tym sensie jest to tekst ponadczasowy. Zmie‑
nia całkowicie nasz pogląd na świat. 

P.W.: A  czy mógłby Pan w  tym kontekście wyjaśnić, skąd na waszej liście 
kanonicznych dzieł literackich Zagłady Fragmenty Binjamina Wilkomirskiego 
(i,  zresztą, podobny w  pewnym sensie przypadek Malowanego ptaka Kosiń‑
skiego)? Skoro to zmyślenie (autofikcja – zdaniem jednych, oszustwo – zdaniem 
innych), to mimo oczywistego statusu dzieła skandalicznego obecność tego 
tekstu w kanonie literatury Holokaustu podważa pozycję figury, zdawało mi się, 
ważnej dla ontologii tego kanonu: ocaleńca…

D.G.R.: Wciągnęliśmy na listę te książki właśnie dlatego, że opisują doświad‑
czenia nieprawdziwe. Po pierwsze, nie od razu się zorientowano, że to oszustwa. 
Szczególnie w przypadku Kosińskiego to trochę trwało. W Polsce kontrowersje 
narosły niemal natychmiast, ale w Stanach Zjednoczonych, nawet po publikacji 
artykułu w  „Village Voice”29, wielu wpływowych ludzi wciąż wierzyło Kosiń‑
skiemu. Uznanie, z jakim się spotkał, wiele mówi o horyzoncie oczekiwań tego 
okresu. Kiedy ukazała się książka Kosińskiego, byłem w koledżu. Przeczytałem 
ją w  jedną noc. Pomyślałem sobie: to jest to. Książka prawdziwa i  alegoryczna 

27 Por. J. ‑F. Steiner: Treblinka. Paris 1966. Przedstawiając bunt więźniów tytułowego obozu, 
autor, zdaniem niektórych komentatorów, posunął się zbyt daleko w fikcjonalizowaniu okolicz‑
ności ich czynów. Różnie oceniany był również z  jednej strony zamiar heroizowania ofiar Za‑
głady, wyraźnie przyświecający autorowi, i  z  drugiej, według pewnych opinii, efekt ostatecznie 
wiktymizujący, naznaczający ich bierność. 

28 Por. R. Hochhuth: Der Stellvertreter: Ein christliches Trauerspiel. Reinbek bei Hamburg 
1963. Książka wywołała protesty przede wszystkim jako oskarżenie przeciw Kościołowi kato‑
lickiemu i, szczególnie, papieżowi Piusowi XII w związku z jego biernością w obliczu Zagłady.

29 Por. G. Stokes, E. Fremont ‑Smith: Jerzy Kosinski’s Tainted Words. „Village Voice” 1982, 
nr 1. 
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jednocześnie. Wszyscy, rzecz jasna, myśleliśmy, że cała ta książka jest prawdą, 
że to taka autobiografia ocaleńca. Podobnie z  Wilkomirskim. Jego historia to 
właściwie opowieść o traumie pourazowej. A my, pięćdziesiąt lat później, wciąż 
uważamy, że literatura Zagłady powinna dotyczyć tylko jednej sprawy: osobistej, 
niepodzielnej traumy. Fakt, że wszyscy się nabraliśmy na oszustwo Wilkomir‑
skiego, wiele mówi o nas samych. Bo to bardzo ważne – znaleźć to, co w danym 
okresie jest skandalem. Literatura Zagłady powinna prowokować. I być może to 
jest moja ostateczna odpowiedź na Pana pytanie o kanon. Nie spieszy mi się go 
domykać. Odwrotnie: uważam, że póki są takie teksty, których nijak nie mo‑
żemy wcielić do kanonu, które jakoś nie pasują, które uważamy za skandaliczne 
i które budzą zażarte kontrowersje, póty temat Zagłady w literaturze jest żywy. 

Tłumaczenie Paweł Wolski
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Zagłada, postmodernizm,  
kanon i literatura popularna

W znanym fragmencie L’Écriture de l’histoire, dotyczącym podwójnego charak‑
teru „operacji historiograficznej”, Michel de Certeau zauważył, że każdy dyskurs, 
ustanawiając logikę własnej „kanonicznej” narracji, skupia się nie tylko na opo‑
wiadaniu i hierarchizowaniu wydzielonej przestrzeni, ale także na zabezpieczaniu 
i  zasłanianiu miejsca, z  którego mówi, organizując się niejako wokół martwego 
pola własnej wypartej ekonomii. Autor Ekonomii piśmiennej określił ten mecha‑
nizm mianem produkowania sekretu, wytwarzania uprzywilejowanych obszarów 
niejasności i  semantycznej płynności, które tworzą wędrującą lukę, stabilizującą 
całe pole dyskursu i wchłaniającą w ten sposób ukrytą w nim nieciągłość1. 

De Certeau szczególnie interesował status tego widmowego miejsca, które 
– jak pisał – przyjmowało postać anamorfotycznej blizny w  obrębie dyskursu, 
tworząc zarazem obszar, którego oddziaływanie charakteryzowało się, jak 
sądził, zbliżoną modalnością do opóźnionego i odtworzonego działania trauma‑
tyzującego wydarzenia, podobną do freudowskiej Nachträglichkeit. W rozprawie 
Le noir soleil du langage, poświęconej „archeologicznej” perspektywie Michela 
Foucaulta, autor bezpośrednio połączył doświadczenie wspomnianego miejsca 
z  zagrożoną pozycją podmiotu w porządku samej narracji, która ustanawia go 
i zachowuje, i której zakłócenie składa się na efekt ujawnienia oraz inscenizowa‑
nia w obrębie wywodu takich figur, jak: traumatyczna nieobecność, niesamowi‑
tość (Unheimlichkeit) i niezrozumienie2.

1 Zob. M. de Certeau: L’Écriture de l’histoire. Paris 1975, cyt. za: L. Giard: Introduce: Mi-
chel de Certeau on Historiography. In: The Certeau Reader. Ed. by G. Ward. Oxford 1999, s. 17–23. 

2 M. de Certeau: Le noir soleil du langage. In: Tenże: Histoire et psychanalyse entre science
et fiction. Paris 2002. Korzystałem z  angielskiego przekładu Barry’ego Smarta, zob. Tenże: 
The Black Sun of Language: Foucault. In: Michel Foucault. Critical Assessments. Vol. 2. Ed. by 
B. Smart. London 1994, s. 246–259.
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Rozważania de Certeau, dotyczące głównie zastrzeżeń historyków wobec 
kategorii fikcji, będącej dla niego – wedle znanej maksymy – „wypartym innym 
dyskursu historiograficznego”, dają się także odnieść do pytania o granice kanonu 
literatury Zagłady i do pytań o status takich form i gatunków, które w jej obszarze 
przynależą do pisarstwa postmodernistycznego i do literatury popularnej. Podej‑
rzane formy i praktyki literackie tego pierwszego nurtu oraz „nieczyste” gatunki 
literatury użytkowej stanowią z reguły wypartą i przemilczaną part maudite dys‑
kursu literaturoznawców, zwłaszcza gdy podejmują one opowieść o wydarzeniach 
historycznych naznaczonych traumą i mających przy tym ogromne znaczenie dla 
tożsamościowych narracji ukształtowanych w toku historii przez kolejne odmiany 
pamięci zbiorowej. Wyraźna rezerwa wobec tych dwóch rodzajów pisarstwa i ty‑
powych dla nich form, widoczna zwłaszcza wśród tradycyjnie zorientowanych 
historyków literatury, tłumaczy się nie tylko popularnością znanych tez Berela 
Langa z  eseju Przedstawianie zła: etyczna treść a  literacka forma3, traktujących 
o  wyższości dyskursu historiograficznego nad figuratywnym, ale też – i  być 
może przede wszystkim – z postawionym przez niego pytaniem o moralny status 
formy literackiej oraz z rozpowszechnioną wśród badaczy skłonnością do podej‑
mowania moralistycznie zorientowanej lektury. Taka krytyczna wobec nadmiaru 
„tekstualności” postawa nierzadko pociąga za sobą gotowość do autorytarnego 
dekretowania o stosowności i niestosowności poszczególnych literackich tekstów, 
a  interpretacja tekstu łączy się w tych przypadkach z osądzeniem fikcjonalności 
i egzorcyzmowaniem jej „niesamowitego” nadmiaru.

W  interpretacyjnych działaniach zmierzających do krępowaniu „ekscesu” 
literackości i  pacyfikowania jej przez etycznie zorientowany komentarz wspól‑
nym mianownikiem historiografii i historycznoliterackiej krytyki zdaje się obawa 
przed zamazaniem dystrybucji w  obrębie ekonomicznego podziału na prawdę 
i simulacrum oraz zrozumiała w kontekście nazistowskiego ludobójstwa niechęć 
do zarzucenia w literackiej prozie elementów historycznej referencjalności i odej‑
ścia od dyskursu prawdy. Nie bez powodu Berel Lang – podobnie jak Cynthia 
Ozick oraz wielu innych uczestników debaty – nawiązując w  przywołanym już 
wcześniej eseju bezpośrednio do założycielskiego gestu Platona, wyznaczał w tej 
materii wyraźną linię demarkacyjną podziału, a jego obawy związane z domeną 
fikcji jako potencjalną rywalką historii, gotową naruszyć porządek prawdy, pocią‑
gają za sobą dystansującą rezerwę wobec dyskursu figuratywnego i moralny osąd 
jego ewentualnych ekscesów godny autora Państwa4. Z tego powodu debata nad 
„literaturą Holokaustu” jako „jedyną w swoim rodzaju odpowiedzią na unikalne 
zdarzenie”5 (Alvin H. Rosenfeld) w szczególnie silny sposób uwikłana była w dys‑

3 B. Lang: Przedstawianie zła: etyczna treść a  literacka forma. Przeł. A. Ziębińska ‑Witek. 
„Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2.

4 Tamże.
5 A.H. Rosenfeld: The Problematics of Holocaust Literature. In: Confronting the Holocaust: 

The Impact of Elie Wiesel. Ed. by A.H. Rosenfeld, I. Greenberg. Bloomington 1978, s. 11.
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kusję dotyczącą kwestii ograniczeń gatunkowych, pytań o  granice autonomii 
tekstu literackiego, a  także problematyzowania takich zagadnień, jak: nadmiar 
wyobraźni w stosunku do historycznej treści, niereprezentatywność przedstawio‑
nych zdarzeń i  powieściowych typów, problem ewentualnej wadliwości kodów 
pamięci czy podkreślania niebezpieczeństw czytelniczych zabiegów opartych na 
identyfikacji i empatii. Stały element tych dyskusji stanowiły zastrzeżenia wobec 
możliwości uruchomienia trybu satyrycznego w  opisie Zagłady i  wyłaniających 
się – zwłaszcza w  kontekście prozy trzeciego pokolenia – pytań o  możliwość 
rozpatrywania „literatury Holokaustu” w perspektywie zjawiska odsyłającego nie 
tylko do historycznego podłoża, ale też do archiwum kulturowo ukształtowa‑
nego systemu literackich znaków i  zasobów pisarsko ustabilizowanych poetyk6. 
Bez wątpienia praktyki postmodernizmu wyostrzyły świadomość tych ostatnich 
kwestii i przyczyniły się do podniesienia temperatury debaty. 

W  wielu przypadkach głęboko uzasadniona nieufność do dzieł literackich, 
eksponujących świadomość wymienionych zagadnień, podobnie jak przywołane 
zastrzeżenia Langa i  Cynthii Ozick w  stosunku do niemałej liczby literackich 
tekstów – w  tym również wobec powieści postmodernistycznych – w  których, 
według komentatorów, dokonane zostało naruszenie czy też nadużycie reguł 
historycznej prawdy, nie odnosi się jednak moim zdaniem do faktycznych 
działań i  rzeczywistych „strategicznych” celów literatury postmodernistycznej. 
W  odczytaniach krytycznych wobec takich literackich prób, wskazujących na 
naruszenie zasad Holokaustowego decorum, zbyt często teksty wywodzące się 
z  tej formacji – zawierające z  założenia niemały potencjał subwersywny – ze‑
stawiane są bowiem z prozatorskimi utworami, które zasadniczo pretendują do 
„dyskursu prawdy” i  które, w  przeciwieństwie do prozy postmodernistycznej 
jawnie podkreślającej odejście od referencjalności, podtrzymują mimetyczne 
roszczenia prozy realistycznej bądź też udają lub ewentualnie naśladują litera‑
turę świadectwa (testimony), pozostając przy tym artefaktami pozbawionymi 
ironicznych znamion oraz sygnałów literackiej autozwrotności. 

Zdaje się zresztą, że w  kontekście opisanego zjawiska to właśnie niezrozu‑
mienie reguł i  intencji postmodernistycznej autozwrotności, a  także nieufność 
do praktyk dystansowania się wobec literackiej formy i ironicznego traktowania 
przez tę prozę dogmatu historiograficznej zgodności, wyrażone przez jej nasi‑
lone zainteresowanie kontrfaktycznością, historią alternatywną i  budowaniem 
światów możliwych, skutkuje wzmożoną niechęcią komentatorów do rozpatry‑
wania tych dzieł jako części literackiego kanonu; postrzegane w  takiej postaci 
odsłaniają one bowiem reguły jego literackich warunków możliwości. 

W  zrozumieniu tych zabiegów nie pomaga również fakt uznawania lite‑
rackiego postmodernizmu za zjawisko zasadniczo ahistoryczne bądź też – co 

6 Zob. m.in. J.E. Young: Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and Consequence of 
Interpretation. Bloomington 1990.
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najwyżej – zaabsorbowane kategorią posthistorii. Tym samym zastrzeżenia 
wobec technik postmodernistycznego powieściopisarstwa łączą się także z dość 
szeroko rozpowszechnionym przeświadczeniem, że w  stosunku do poszczegól‑
nych pojawiających się w kontekście Zagłady form literackich tego nurtu, takich 
jak: powieść metahistoryczna (metahistorical romance), dokudrama (docudrama) 
i  fikcja faktu (fiction of fact), można mówić tylko o  przedstawianiu historii 
w  kategoriach literackiego eksperymentu, znamionującego niestosowną w  tym 
miejscu ironię, będącą zarazem objawem kulturowego wyczerpania i  posthi‑
storycznego znużenia7. Zrozumiałe obawy – również badaczy sympatyzujących 
z nurtem, takich jak Hayden White – przed możliwością przedstawienia ludo‑
bójstwa w  formie komedii albo ludycznej farsy pociągają za sobą uzasadnioną 
podejrzliwość komentatorów w stosunku do tekstów operujących takimi katego‑
riami estetycznymi, jak ironia i zamierzony retoryczny brak powagi. Największy 
skandal kryje się bowiem w możliwości opowiedzenia o Shoah bez historycznej 
i etycznej ramy odniesienia, a co za tym idzie, w potencjalnym przekształceniu 
go w największy horror, czyli w literacką fikcję.

Zapewne nie bez powodu i  być może też z  tej samej przyczyny podobne 
literackie odniesienia do tematu Zagłady w  gatunkach literatury popularnej 
wiążą się zwykle z  często wyrażanym przez komentatorów przeświadczeniem 
o naruszeniu przez autorów tych dzieł granic stosowności i przekroczeniu przez 
nich etycznych zasad. Ich możliwa „ludyczna” lektura, a  także ewentualne 
podporządkowanie tematu regułom literackiej konwencji może budzić głębokie 
obawy, podobnie jak immanentna „gatunkowa” skłonność tych tekstów do prio‑
rytetowego traktowania fabuły ponad historią. Również możliwość częściowego 
wykorzystania w  obrębie tych gatunków elementów uprzywilejowanych kate‑
gorii kanonu, tj. świadectwa (testimony), narracji historiograficznej i  strategii 
typowych dla późnomodernistycznej prozy opartej na doświadczeniu kryzysu 
przedstawienia, czy połowiczne sięgnięcie po formy, które w  kontekście tego 
zjawiska Hayden White określił mianem „zdarzenia modernistycznego”, wydaje 
się dość problematycznym usprawiedliwieniem wykorzystania moralnie podej‑
rzanej literackiej formy. W analizie tych literackich artefaktów na pierwszy plan 
wysuwa się z reguły ponure memento machinae, tj. monotonne przypominanie 
o  uwikłaniu przedstawienia w  przewidywalne reguły gatunkowych konwencji. 
Podobnie interpretacyjne znużenie „grą z konwencjami” – doświadczone jednak 
z zupełnie innej perspektywy – daje o sobie znać w wielu lekturach postmoder‑
nistycznego pisarstwa, eksponującego ironiczny dystans wobec formy i  niemal 
nietzscheański nadmiar historycznej samowiedzy.

O  ile zatem kanon literatury Zagłady ukształtowały pisarskie praktyki 
i modele literackich paktów, odnoszące się do kategorii świadectwa, dokumentu 

7 B. Lang: Przedstawianie zła… Zob. też H. White: Proza historyczna. W: Tenże: Proza 
historyczna. Red. E. Domańska. Kraków 2010.



35Bartosz Dąbrowski: Zagłada, postmodernizm, kanon i literatura popularna

osobistego, dyskursu historiograficznego i technik charakterystycznych dla lite‑
ratury modernizmu – skupionych w tym ostatnim przypadku na takich katego‑
riach jak: modernistyczna wzniosłość (sublime), milczenie, nieobecność i trauma 
– o tyle problem literackich strategii typowych dla postmodernizmu i literatury 
popularnej, zastosowanych do przedstawiania nazistowskiego ludobójstwa, 
uznawany był z  reguły za niestosowny przejaw przekroczenia regulatywnych 
zasad „przedstawialności” lub „nieprzedstawialności” historii i  nie mieścił się 
w polu tych dwóch tworzących kanon modeli. 

Regulatywny charakter tych dychotomicznych ujęć był jednak także w nie‑
małym stopniu wynikiem pewnego uprzywilejowanego typu lektury, który – tak 
jak w przypadku Berela Langa – traktował relację odniesienia tekstu literackiego 
do historii lub do jej traumatycznego punctum w kategoriach pewnego rodzaju 
bezpośredniego izomorfizmu, obecnego również jako niezbędna rama czytelni‑
czego odniesienia i który jako sposób odczytania preferował dość określone ro‑
zumienie tego, co historyczne, nawet jeżeli dotyczyło ono utworów tak odległych 
od standardowych konwencji przedstawień historii, jak literackie dzieła Aharona 
Appelfelda, Cynthii Ozick i Edmunda Jabesa8. Trzeba jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że we fragmencie omawianego eseju Przedstawianie zła: etyczna treść a lite-
racka forma, będącym komentarzem do tych ostatnich ujęć, Lang mimochodem 
wychodził poza tradycyjne reguły mimetycznego reprezentowania wydarzenia 
historycznego, wskazując – bez omówienia konsekwencji wynikłych z  tego 
faktu dla statusu samej formy literackiej – na genealogię takiego temporalnego 
modelu historyczności, będącą rezultatem przemyślenia psychoanalitycznych 
kategorii traumy i  niesamowitego (unheimlich). Historia w  takim ujęciu dana 
była w  doświadczeniu i  w  reprezentacji w  sposób podobny jak w  eseju Freuda 
Mojżesz i religia monoteistyczna – nie jako linearna, uporządkowana i kumula‑
tywna sekwencja zdarzeń, ale jako: nieobecna i  rekonstruowana retroaktywnie 
przyczyna, „produkująca” przez cały czas traumatyczne efekty i  niedające się 
przedstawić temporalne, tożsamościowe i afektywne następstwa, przekazywane 
przez zbiorowość z pokolenia na pokolenie. 

Taki symptomalny i  horyzontalnie „przestrzenny” model historyczności 
(zgodny z  intuicjami Fredrica Jamesona i  Briana McHale’a  dotyczącymi spa‑
cjalizacji historii w  prozie postmodernistycznej) głęboko przekształca reguły 
przyczynowości. Charakteryzuje się kolistymi nawrotami wydarzeń, ich sy‑
multaniczną i parataktyczną równoczesnością, zamiłowaniem do posługiwania 
się mechanizmem narracyjnej pętli, a  także – jak podkreślają na zróżnicowany 
sposób Cathy Caruth, Dominick LaCapra i Hayden White – cechuje się kompul‑
sywną skłonnością do odgrywania traumatycznej sceny: bezpośrednio nieobec‑
nej, lecz danej w samym akcie uporczywego powtarzania lub zapośredniczonego 
oddziaływania. 

8 B. Lang: Przedstawianie zła…, s. 37.
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Podobnie zdaniem Langa, historia nieobecna w  niektórych utworach Ap‑
pelfelda, Ozick i  Jabesa na pierwszym planie z  powodu braku bezpośrednich 
odniesień oraz przez strukturalną niekonieczność zaistnienia historycznej ramy 
odniesienia w akcie czytelniczej lektury pozostaje pomimo tego w pewien przy‑
czynowy sposób wplątana w fikcję jako siła sprawcza i motyw przewodni całego 
dzieła9. To właśnie w  tym miejscu Lang zdaje się odsłaniać opisywane przez 
de Certeau sekretne miejsce własnej operacji historiograficznej, będące obszarem 
spotkania traumy, historii i  fikcji w  przestrzeni ich wzajemnych oddziaływań 
i  nie zawsze świadomych negocjacji. Jego zdaniem, historyczna waga tematu 
musi się bowiem opierać własnej transformacji w  fikcję, pomimo że pozostaje 
ona niemal całkowicie umieszczona w trybach narracyjnej modalności typowej 
dla dyskursu figuratywnego10. 

Lang – co znaczące – problematyzował tym samym model radzenia sobie 
z historyczną traumą typową dla literatury postmodernistycznej. Zdaniem Amy 
Elias, autorki studium Sublime Desire: History and Post -1960s Fiction (najlepszej, 
jak chce Hayden White, monografii opisującej relacje łączące pisarstwo tego 
nurtu z  dyskursem historiograficznym) postmodernistyczna formacja literacka 
od Thomasa Pynchona do Johna M. Coetzeego okazała się być może najbardziej 
„posttraumatyczną” (posttraumatic), „opętaną przez historię” i  pochłoniętą 
przez próbę kartografowania jej sejsmicznego oddziaływania formacją literacką 
w historii Zachodu11. 

Podobnie jak Linda Hutcheon w  monografii Poetics of Postmodernism. Hi-
story, Theory, Fiction (1988) Elias zwróciła uwagę na głębokie przekształcenie 
samego sposobu rozumienia historyczności przez postmodernistyczną prozę, 
zwłaszcza w  odniesieniu do formy określanej przez obie badaczki mianem 
powieści metahistorycznej (metahistorical romance). Traumatogenne podłoże 
historii, rozumiane tu jako urazujące punctum, funkcjonuje bowiem nie tylko 
niczym moment zakłócenia i  element zewnętrzny w  stosunku do samego 
dyskursu, a  zatem jako czynnik bezpośrednio nieobecny w  obrębie samego 
porządku i wpływający z ukrycia na całą jego składnię poprzez przemieszczenie 
go w  kierunku niedyskursywnej krawędzi, ale także jako siła oddziałująca za 
pośrednictwem kompulsywnego powtarzania samych form i  konwencji, które 
mają chronić narracyjne działania przed bezpośrednim zderzeniem z  trauma‑
tyczną nieobecnością sensu i znaczenia12. W takim „posttraumatycznym” opisie 
literackiego postmodernizmu „nieobecność historii” może być dana w  formie 
ironii, parodii, zamiłowania do cytatu i  pastiszu, a  także poprzez zamierzony 
ironiczny efekt spiętrzenia nadmiaru form i  klisz, tj. zabieg świadomy braku 

 9 Tamże, s. 35.
10 Tamże, s. 36–37.
11 Zob. A. Elias: Sublime Desire: History and Post -1960s Fiction. New York 2001. 
12 Tamże, s. 46–101.
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swojego historycznego odniesienia i  konfrontujący się z  niedostępnością osta‑
tecznego i ustabilizowanego znaczenia. 

Z tego między innymi powodu zdaniem Elias – jak również w opinii innych 
badaczy, na przykład Haydena White’a, Paula Crosthwaite’a  i  Keitha Bookera 
– postmodernistyczne dzieła, takie jak: V. (1963) lub Tęcza grawitacji (1973) 
Thomasa Pynchona, Paragraf 22 Josepha Hellera (1961), Człowiek z  Wysokiego 
Zamku (1962) Philipa K. Dicka i  Rzeźnia numer pięć Kurta Vonneguta (1969), 
wywodzą się bezpośrednio z doświadczeń ludobójstwa oraz drugiej wojny świa‑
towej, a ich etyczna siła polega między innymi na subwersywnej demistyfikacji 
kulturowych i zbiorowych wyobrażeń na temat przeszłości13. W tej postaci ujęcia 
tego rodzaju zakładają ponadto zaistnienie dłuższego dystansu czasowego od 
chwili opisywanego zdarzenia, które jednak nadal nie zaprzestaje oddziaływać, 
a  co za tym idzie, wiążą się ze strategiami charakterystycznymi dla pisarstwa 
drugiego, a zwłaszcza trzeciego pokolenia, które zostaje zderzone z nadmiarem 
kulturowego archiwum narracyjnych klisz i wyobrażeń o genocydzie w formie 
enigmatycznej interpelacji, przypominającej Benjaminowskie Geltung ohne 
Bedeutung (tj. zobowiązujące wezwanie pozbawione jednak określonego zna‑
czenia). 

Według Elias, historyczna wyobraźnia postmodernistyczna z  założenia 
uwzględnia ślepą plamkę operacji historiograficznej, eksponując fikcjonalny 
oraz figuratywny charakter samego przedstawienia, i  odsłania mechanizm fik‑
cjonalizacji w samym sercu tego, co autorka opisuje jako zachodni „mit historii”,  
wynikający z  Diltheyowskiego przeświadczenia o  historii jako jedynym po 
„śmierci Boga” residuum sensu i  znaczenia14. W  przeciwieństwie do ikonokla‑
stycznych technik modernizmu, zorientowanych na mimetyczne odwzorowy‑
wanie „utraty zdarzenia”, nastawionych na dalsze poszukiwanie sensu nawet 
za cenę permanentnego inscenizowania kryzysu własnego przedstawienia, 
pisarstwo postmodernistyczne wraz z  towarzyszącą mu „postmetafizyczną” 
historiografią w  krytyczny sposób przemierza obszar tego, co autorka określa 
za Haydenem White’em, Frankiem Ankersmitem oraz Jean ‑Lukiem Nancy 
„terytorium wzniosłości”, i  konfrontuje się bezpośrednio z  posttraumatyczną 
nieobecnością historycznego znaczenia za pośrednictwem ironicznego i  hiper‑
mnezyjnego powtarzania form. Ta reakcja na wzniosłość (sublime) lub, jak kto 
woli, Realne (réel) z samej istoty przegapionej i niedającej się usymbolizować do 
końca traumatycznej historii, której nie można przedstawić, lecz którą można 
lub nawet trzeba powtórzyć, przywodzi w tym miejscu na myśl reguły opisanego 

13 Zob. m.in.: T. Crosthwaite: Trauma, Postmodernism and Aftermath of World War II. 
London 2009; K. Booker: Monsters, Mushrooms Clouds, and the Cold War. American Science 
Fiction and the Roots of Postmodernism 1946–1964. New York 2001.

14 Zob. podobne ustalenia Michela Foucault w  drugim tomie Słów i  rzeczy. Zob. M. Fou‑
cault: Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. [T.] 2. Przeł. T. Komendant, A. Ta‑
tarkiewicz, T. Swoboda. Gdańsk 2005. 
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przez Hala Fostera i Marka Rothberga realizmu posttraumatycznego15. W prze‑
ciwieństwie jednak do modernistycznego sposobu radzenia sobie z historyczną 
traumą, powtarzanie znaczeń i  obrazów ma zasłonić Realne, choć faktycznie 
wystawia nas na jego oddziaływanie w formie fabulacyjnego nadmiaru tropów, 
wątków, opowieści i tekstualnych odniesień.

Z tego powodu Elias wskazuje na charakterystyczne dla tego typu literatury 
odwrócenie dotychczasowych relacji łączących historię i powieść, kładąc nacisk 
na obecny w  niej element kontrfaktyczności, fabulacji, dygresyjności i  zmyśle‑
nia (Dichtung), osiągany często kosztem wierności historiograficznej prawdzie 
(Wahrheit), jako na sposób radzenia sobie z „brzemieniem historii”. Zamiłowanie 
do historii alternatywnej oraz świadome naznaczanie narracji ostentacyjnymi 
odstępstwami od historycznych faktów nie wiążą się jednak zdaniem autorki 
z  zakwestionowaniem „tego, jak było w  istocie” i  nie wynikają z  zanegowania 
historii jako takiej, lecz stanowią raczej próbę przekształcenia dotychczasowych 
społecznych ram rozumienia danego wydarzenia i  zdemistyfikowania jego 
spetryfikowanych kulturowych wyobrażeń, a  co za tym idzie – zmierzają do 
odzyskania tego, co historyczne (i traumatycznie nieuchwytne), za pomocą jego 
defamiliaryzacji. 

Elias zaprzecza tym samym Jamesonowskiemu rozumieniu postmoderni‑
zmu jako ekstatycznej, powierzchownej produkcji znaków i  obrazów, bliskiej 
doświadczeniu pourazowej psychozy, i dostrzega w nim energię krytyczną oraz 
subwersywną, a także łączy jego wysiłki z „posttraumatyczną” próbą sprostania 
sile historycznego urazowania16. Przy czym – jak kontynuuje – motywacji dla tego 
rodzaju krytycznej i demistyfikacyjnej strategii nie należy upatrywać w pragnie‑
niu zanurzenia się w  ludycznej Lust zu fabulieren, bliskiej powierzchownemu 
rozumieniu postmodernizmu (streets postmodernism), ale raczej w obsesyjnych 
i  kompulsywnych usiłowaniach udzielenia stosownej literacko odpowiedzi na 
tektoniczny napór „innej sceny”, nieosiągalnej traumy, komenderującej z  dru‑
giego planu zakłóconą składnią historiograficznej narracji, podporządkowanej 
logice wypartego i przemilczanego doświadczenia, które jednak – jako wydarze‑
nie oparte na niedającym się przyswoić traumatycznym nadmiarze – domaga się 
wypowiedzenia i nieustannej reartykulacji.

Postmodernizm – jak zauważa Linda Hutcheon – wykonuje tym samym 
podwójny ruch. Przywołuje historyczny kontekst jako czynnik znaczący, a nawet 
determinujący, ale czyniąc to, problematyzuje dotychczasowe pojęcie historycz‑
nej wiedzy. Wynikiem takiego działania nie jest przy tym wyłącznie – jakby tego 
chciał Jameson – oznajmienie, że nie ma jednego, esencjalistycznego i transcen‑
dentnego pojęcia prawdziwej historyczności, podszyte nostalgiczną skłonnością 

15 Zob. H. Foster: Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku. Przeł. M. Borowski, 
M. Sugiera. Kraków 2012; M. Rothberg: Traumatic Realism. The Demands of Holocaust Repre-
sentation. Minneapolis 2000.

16 A. Elias: Sublime Desire..., s. xvii–xviii.
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do przywoływania takiego stanu, lecz efekt wprost odwrotny – postmoderni‑
styczny historycyzm pozostaje zupełnie pozbawiony postmetafizycznej nostalgii 
i umyślnie odseparowany od tęsknoty za utraconą, antykwaryczną świetnością 
w krytycznym dialogu z kontekstami, formami i wartościami przeszłości17. 

W  perspektywie spostrzeżeń Hutcheon i  Elias przypisywana często literac‑ 
kiemu postmodernizmowi tendencja do świadomego obniżania artystycznego 
rejestru, związana z  jego rzekomo ludycznymi usiłowaniami oraz kwestio‑
nowaniem podziału na kulturę wysoką i  masową, a  także łącząca się z  wyko‑
rzystaniem przez postmodernistyczne pisarstwo gatunkowych form literatury 
popularnej, może stanowić część tego samego demistyfikującego posunięcia, 
w  którym literackie przedstawienie jednocześnie z  jednej strony posługuje się 
elementami kultury masowej jako środkiem porozumienia i komunikacji z czy‑
telnikami, z  drugiej – pozwala jednak również przeprowadzić za pomocą ich 
ironicznego użycia krytyczną rewizję i  dekonstrukcję spetryfikowanych histo‑
rycznych narracji. To właśnie za pośrednictwem takiego ryzykownego „użycia”, 
bliskiego Agambenowskiej kategorii profanacji, w  której historia obwarowana 
regułami hieratycznego sacratio może stać się na powrót udziałem codzien‑
nego, „ludzkiego” doświadczenia, literatura ponownie odpowiada na wezwanie 
traumy, mierząc się z urazującym oddziaływaniem jej śladów w zbiorowej nie‑
świadomości – przy czym taka psychospołeczna rewolta może (lecz nie musi) 
posiadać terapeutyczną właściwość charakterystyczną dla psychoanalitycznego 
mechanizmu przepracowania.

Warto w tym przypadku zwrócić także uwagę na fakt, że usytuowanie w ta‑
kiej optyce literackich artefaktów sugeruje i  zakłada pewien tryb ich lektury, 
rozpięty pomiędzy doświadczeniem tekstu jako nasyconego afektami symptomu 
z jednej strony, a z drugiej – jego lektury jako uruchamiającej władze krytyczne 
ironicznej alegorii. Tak potencjalnie „zaprogramowana” lektura nie wyklucza 
jednak, a  być może nawet prowokująco ewokuje, jeszcze jedną ewentualność 
– najbardziej rewoltującą w  tym miejscu w  kontekście literatury podejmującej 
temat nazistowskiego ludobójstwa – tj. możliwość pojawienia się takiej czy‑
telniczej trajektorii, która będzie przywoływała sytuację odbioru typową dla 
rozrywki i ludycznej gry.

Problem z  tak skonstruowanym przenikaniem się różnorodnych trybów 
lektury jako immanentną częścią postmodernistycznego tekstu dostrzec można 
między innymi w  takich powieściach, jak Spisek przeciwko Ameryce i  Cień 
pisarza Philipa Rotha, czy w  polskich realizacjach zbliżonych pisarskich prak‑
tyk w  Fabryce muchołapek (2008) Andrzeja Barta i  Nocy żywych Żydów Igora 
Ostachowicza (2012). W znacznie większej mierze działania takie – świadomie 
i  z  założenia nastawione na uobecnianie różnych, często wykluczających się 

17 Zob. L. Hutcheon: Historizing the Postmodern: The Problematizing of History. In: Taż: 
A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. New York–London 2003, s. 89.
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trybów lektury – stanowią jednak również symptomy psychoanalitycznego 
„opracowywania” historycznego ciężaru traumatycznych miejsc i doświadczeń.

W tym kontekście – psychoanalitycznych odczytań tekstu literackiego, trak‑
tujących dzieło także jako obszar psychospołecznych mechanizmów wyparcia 
i  bolesnego negocjowania form pamięci zbiorowej – pytanie o  wystąpienia 
podobnych zjawisk i  sposobów przepracowywania historycznej traumy w  lite‑
raturze popularnej wydaje się na pierwszy rzut oka ryzykowne i  niewłaściwe. 
Taki jednak proces mierzenia się z przeszłością bez wątpienia zachodził (i nadal 
zachodzi) również w  gatunkach zgoła tak niestosownych dla tematu Zagłady, 
jak literatura kryminalna i  sensacyjna, i  jako taki miał ścisły związek ze zbio‑
rowymi przemianami obrazu historycznej przeszłości. Nasilenie i umasowienie 
tego tematu w  literaturze popularnej oraz w  kinie przełomu lat 60. i  70. (mię‑
dzy innymi w  takich powieściach, jak: Człowiek z  Wysokiego Zamku Philipa 
K. Dicka (1963), Ultimate Solution Erica Nordena (1973), Akta Odessy Frederica 
Forsythe’a  (1972)), związane było głównie z  zakłóceniem zbiorowych mecha‑
nizmów wyparcia i  stopniowym kruszeniem się form dotychczasowej amnezji, 
zjawiskami wywołanymi procesami nazistów – zwłaszcza Adolfa Eichmanna. 
Bardzo szybko to społeczne wydarzenie doczekało się też postmodernistycznego 
opracowania i „pastiszowania”, które ironicznie kontrapunktowało i krytycznie 
prześwietlało je w  perspektywie mechanizmów uwikłania w  złożony proces 
przyswajania, wyparcia i przepracowania18.

Zagłada i powieść kryminalna

Badanie polskiego kryminału pod kątem podobnego oddziaływania histo‑
rycznej przeszłości i przekształcania jej dotychczasowych obrazów w kontekście 
poszerzania się zbiorowej wiedzy o  Holokauście, a  także stopniowego kon‑ 
frontowania się z tematyką polskiego antysemityzmu, odsłania działanie podob‑
nych, złożonych mechanizmów. Literatura popularna staje się w ten sposób miej‑
scem wytwarzania „przeszłości praktycznej” (Michael Oakeshott), naznaczonej 
kompulsywnymi próbami negocjowania z  wypartą przeszłością i  zabiegami 
zmierzającymi do narracyjnego ustabilizowania jej znaczeń. Takie działania, 
polegające na fabularyzacji „historycznej wzniosłości” i powstrzymaniu tego, co 
traumatyczne w  sieci symbolicznych praktyk, obarczone są z  zasady – w  prze‑
ciwieństwie do postmodernistycznej powieści metahistorycznej – bezpieczną 

18 Przykładem takiego postmodernistycznego potraktowania motywu, połączonego z reflek‑
sją nad genealogią Shoah w kontekście europejskich praktyk kolonializmu i zagłady ludu Herero, 
może być postać Kurta Mondaugena z powieści V. i Tęcza grawitacji Thomasa Pynchona. 
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połowicznością i  kompromisowością, mającą również swoje źródło w  regułach 
gatunku, ale nie unikają też konfrontowania się z jej traumatogennym podłożem. 
„Polityczna nieświadomość” (określenie Fredrica Jamesona) polskich krymina‑
łów Zygmunta Miłoszewskiego, Marcina Wrońskiego i Tomasza Białkowskiego 
– żeby wymienić tylko najbardziej reprezentatywne przykłady – odsłania tym 
samym intrygujący węzeł sprzecznych afektów, symptomów, fantazmatów 
i  dążeń, związanych z  próbami poradzenia sobie z  postmemorialnie zapośred‑
niczonym doświadczeniem Zagłady. Równolegle jednak najbardziej uderzającą 
cechą twórczości wymienionych autorów – skłonnością, która zbliża niekiedy 
ich powieści do kategorii metahistorical romance – jest świadome i  szerokie 
wykorzystywanie najnowszych badań historycznych oraz ustaleń współczesnej 
historiografii19. Narracje Miłoszewskiego i retrokryminały Wrońskiego przywo‑
łują solidnie udokumentowany historyczny background, oparty na badaniach, 
który nie jest jednak pozbawiony znaczących i  wielomównych odstępstw oraz 
koncesji będących śladami oporu i zmagań z siłami zbiorowego wyparcia. Z tego 
powodu w narracjach tych „historia” splata się z rytuałami pamięci, a elementy 
konwencji – zwłaszcza kryminalnych powieści hard -boiled i  noir – służą jako 
tarcza pozwalająca przyjąć uderzenie traumatyczego punctum przeszłości ni‑
czym Lacanowski ekran (screen), stanowiąc zarazem obszar jego urazującego 
przywołania i pojawienia się w całej mrocznej i niepokojącej krasie. 

Przykładem najbardziej świadomym takiego symptomalnego charakteru 
oddziaływania przeszłości oraz psychospołecznych następstw wojny, Holokaustu 
i  antysemityzmu pozostaje narracja zawarta w  Ziarnie prawdy (2011). Trauma‑
tyczna przeszłość w  powieści Miłoszewskiego trwa bowiem nadal w  formie 
urazujących śladów i  zdarzeń głównie na planie fantazmatycznego uwikłania 
protagonisty i  powieściowych postaci w  antysemickie stereotypy, pogromowe 
skojarzenia i mroczne oddziaływanie „legend o krwi”. Seria brutalnych zbrodni, 
zainscenizowanych we współczesnym Sandomierzu jako odwzorowanie przedsta‑
wień mordu rytualnego ze znanego obrazu Karola de Prevot, wywołuje niezwykłe 
poruszenie zbiorowej nieświadomości, budząc naraz niemal wszystkie mechani‑
zmy i ewentualne scenariusze – wyparcia, utożsamienia i krytyki. W tym afektyw‑
nym splocie, przypominającym typowy dla powieści noir stan fantazmatycznego 
oszołomienia i  vertigo, w  którym znoszą się sprzeczne punkty widzenia, poszu‑
kiwanie prawdy okazuje się dla bohatera, będącego swego rodzaju Jamesonowską 
narodową alegorią (national allegory), także próbą przepracowywania zbiorowych 
wyobrażeń i  przeprowadzania trudnej autowiwisekcji. Szacki, powieściowy pro‑
kurator prowadzący śledztwo, odnajduje się nagle w  samym sercu zagęszczonej 
przestrzeni antysemickich, zbiorowych fantazmatów, „pozycjonowany” przez ich 
grawitacyjne oddziaływania, które deformują trajektorię jego poszukiwań.

19 Pisarze wymieniają je z reguły w odautorskich komentarzach, przywołując m.in. badania 
Joanny Tokarskiej ‑Bakir, Roberta Kuwałka, Marcina Zaremby i wielu innych. 
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Odsiewanie „ziarna prawdy” od społecznych fantazmatów i  wyobrażeń na 
temat przeszłości ma w powieści złożoną strukturę palimpsestu, w którym każde 
wydarzenie oznaczone pozostaje zmiennym znaczeniem. Odegranie (acting out) 
sceny rytualnego mordu stanowi bowiem tylko rodzaj kamuflażu i  zasłony 
dymnej dla kolejnego znaczenia, tj. precyzyjnie zaplanowanego powtórzenia 
okoliczności antysemickiej zbrodni z tużpowojennnej przeszłości Sandomierza. 
Zbrodni, która po kilkudziesięciu latach powraca jako rodzaj krwawej zemsty 
dokonanej przez ocalone z tego mordu żydowskie dziecko na dzieciach i potom‑
kach jego sprawców. Ostatecznie jednak także ta „postmemorialna zbrodnia”, 
w której trauma i zabójstwo zgodnie z logiką Nachträglichkeit ulegają powtórze‑
niu, a przez to odsyłają do jego źródła, okazuje się kolejnym pozorem i następną 
warstwą kamuflażu oraz medium fantazmatycznej manipulacji. W każdej z tych 
znaczeniowych zmian Miłoszewski ryzykownie testuje antysemickie klisze – ich 
obecność za każdym razem blokuje dostęp do tego, co założone zostaje na kolej‑
nych etapach śledztwa jako „prawda”; to opalizowanie zdarzenia umieszczonego 
w  fantazmatycznej obwódce zwodzi na manowce i  dezorientuje prokuratora, 
gdy kieruje on dociekania kolejno na „trop żydowskich sprawców”, następnie na 
kogoś, kto pragnie przekierować uwagę na antysemickiego biznesmena, i wresz‑
cie zwodzi – gdy ze względu na możliwość posądzenia o antysemityzm prokura‑
tor stara się nie brać pod uwagę „żydowskiego” podejrzanego – ten ostatni trop, 
wkrótce potwierdzony i uprawdopodobniony „postmemorialnym” charakterem 
„odziedziczonej zbrodni”, zostaje jednak ostatecznie zdemaskowany jako kolejna 
fantazmatyczna manipulacja mordercy, który świetnie zwodzi śledczego, zręcz‑
nie posługując się właśnie zbiorowymi wyobrażeniami na temat historii.

To nietypowe rozgrywanie motywu zbrodni pomiędzy „pamięcią gene‑
tyczną”, będącą bardzo ważnym i  wielokrotnie wzmiankowanym tematem 
powieści, a  „pozorem” i  wyobrażeniem przyszłości (simulacrum) nadaje po‑
wieści Miłoszewskiego osobliwy charakter tekstu łączącego w  sobie moment 
oddziaływania traumy, element krytyki społecznej i  postmodernistycznej nie‑
ufności do społecznych obrazów „historii” przy jednoczesnym uznaniu ciężaru 
jej determinującego wpływu. Przeplataniu tych kodów odpowiada konstrukcja 
bohatera, wzorowana na kryminałach typu hard boiled, w  których typowa dla 
protagonisty obsesja sprawiedliwości (tj. poszukiwanie przez detektywa prawdy), 
jego cynizm (związany z  równoczesnym odrzuceniem społecznego „dyskursu 
prawdy”) oraz trauma (czyli spotkanie z jej urazującym punctum) składają się na 
trzy cechy typowe dla tough men. 

Stosunek narratora do historycznego symptomu to z tego powodu wyjątkowo 
złożona i  powikłana relacja. Pojawia się ona w  trzech najbardziej „dyskursyw‑
nych” fragmentach powieści. W  rozmowie z  lokalnym biznesmenem, który 
reprezentuje typ cynicznego, „nowoczesnego antysemityzmu”, sięgającego po 
uzasadnienia ekonomiczne i  kulturowe, także w  odniesieniu do historycznego 
podłoża stosunków polsko ‑żydowskich, Miłoszewski ambiwalentnie pozwala 
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wybrzmieć antysemickim stereotypom i jednocześnie usytuować je w przestrzeni 
dystansu oraz skrywanej przez prokuratora odrazy. Praktyki narracyjnego dy‑
stansowania, wykorzystujące karykaturę, rezerwę i ironię, znacznie silniej zdają 
się jednak zaznaczać w  trakcie rozmowy Szackiego z  redaktorem wpływowej 
warszawskiej gazety, której „nie jest wszystko jedno”. Prokurator z jednej strony 
traktuje jego moralistyczny i  etyczny wywód jako społeczną grę pozorów oraz 
obnaża element misjonarskiego poczucia wyższości w  sposób dość typowy dla 
„plebejskiego” i niechętnego elitom rodowodu powieści hard boiled – z drugiej 
strony ryzykownie sytuuje dyskurs pojedwabieński jako część społecznych rytu‑
ałów deklaratywnego oczyszczenia. Najbardziej nietypowy i powikłany charak‑
ter ma rozmowa prokuratora z  lubelskim rabinem, która wyraźnie przywołuje 
znaną scenę z Matki Joanny od Aniołów – obydwie wcześniejsze narracje ulegają 
w  tym miejscu zmieszaniu i  sproblematyzowaniu w  narracyjnej inscenizacji 
historycznej nieoczywistości. To właśnie w  tej najbardziej ocierającej się o nie‑
stosowność i  dyskursywnie „pokiereszowanej” scenie, niebezpiecznie bliskiej 
przez wymieszanie argumentów pojęciowej potpourri, najsilniej daje o  sobie 
znać trudna do okiełznania historyczna wzniosłość (sublime) w  jej zetknięciu 
z mechanizmami społecznego przyswajania przeszłości. To ona prowadzi także 
do nasilniejszego stanu dezorientacji prokuratora, bliskiej vertigo.

Miłoszewski inscenizuje jednak również kilkakrotnie moment bezpośred‑
niego spotkania z historyczną traumą, tj. konfrontuje czytelników z bezpośred‑
nimi scenami i wspomnieniami z czasu Zagłady, za każdym razem jednak spro‑
wadzając je do formy wyizolowanych fragmentów o  rozmazanych konturach. 
Obrazy te pozostają niekomunikowalną własnością dwóch postaci pogrążonych 
w samotnej medytacji, a zatem sytuują się poza społeczną cyrkulacją dyskursu. 
Zagłada powraca we wspomnieniach starszej kobiety, która rozpamiętuje w mil‑
czeniu scenę masakry sandomierskich Żydów (a  sama scena zostaje wywołana 
antysemicką uwagą odwiedzającego ją wnuka – skinheada). Także w trakcie roz‑
myślań prokuratora Szackiego, który nocą przejeżdża przez Annopol, zjawiają 
się widmowe obrazy z  dawnego żydowskiego sztetl, usytuowane w  kontekście 
rozważań o  polskiej ziemi zbeszczeszczonej przez Zagładę oraz skażonej przez 
jej zbiorowe wyparcie i zapomnienie. 

W  zdecydowanie większej mierze traumatogenne podłoże historii zostaje 
w  Ziarnie prawdy zakodowane w  miejskiej przestrzeni Sandomierza jako seria 
osobliwych „kryptomimetycznych” efektów. Powieść Miłoszewskiego ma z tego 
powodu ważną cechę charakterystyczną dla postmodernistycznego pisarstwa, 
które dokonuje Jamesonowskiej „spacjalizacji historii”, przekształcając ją 
w specyficzne doświadczenie miejsca. To „topikalne doświadczenie” przestrzeni 
i  „twarde promieniowanie” miejsc przywołuje stałą obecność przeszłości, daną 
jednak nie jako określony sens, ale – jak chce Eelco Runia – jako coś, co będąc 
obecne, nie posiada znaczenia i wyraża się w figurze metonimii, tj. w takim tem‑
poralnym splocie ciągłości i nieciągłości, teraźniejszości i przeszłości, obecności 
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i nieobecności, w którym trauma – często wbrew świadomości autora – „podró‑
żuje na gapę nie jako legalny pasażer, ale jako pasażer na gapę”20. 

Historyczna wzniosłość (sublime) zostaje usytuowana gdzieś w połowie drogi 
pomiędzy noszącą znamiona retro nostalgią i niesamowitością (unheimlich). Nie 
bez przyczyny Sandomierz jako synonim polskiego prowincjonalnego miasta 
– spopularyzowany i utrwalony zresztą w idyllicznej formie przez znany telewi‑
zyjny serial – zostaje przez Miłoszewskiego przekształcony w przestrzeń rodem 
z  gotyckiej powieści noir: z  podziemnym kretowiskiem piwnic, opuszczonymi 
ruderami i  pożydowskimi obiektami kultu, zamienionymi w  miejskie budynki 
publiczne. Taki „kryptomimetyczny” efekt podminowania przestrzeni przez 
nieprzepracowaną przeszłość otwiera i  zamyka Ziarno prawdy. W  inicjalnej 
scenie powieści, rozgrywającej się w  archiwum usytuowanym w  podziemiach 
sandomierskiej synagogi, w przestrzeni nawiedzonej przez archiwalną gorączkę 
(mal d’archive) poszukiwania prawdy i genealogii, archiwariusz Myszyński, oto‑
czony przez zmarłych, starając się „zrekonstruować przeszłość”, co rusz napotyka 
żydowskie widma przeszłości, będące odpryskami traumy. Historia w  prozie 
Miłoszewskiego jest zawsze historią powrotu zmarłych i  przez to zbliża się do 
symptomalnego modelu opisanego przez de Certeau w La Possesion de Loudun, tj. 
historii nawiedzeń i „pompejańskich zmartwychwstań” obrazów z przeszłości21.
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Bartosz Dąbrowski

The Shoah, postmodernism, the canon and popular culture

Su m ma r y

In the article the author asks a  question about the reasons for the absence of postmodern 
and popular literature in the prose canon of the Shoah. He sees the cause of this state of affairs 
in the historical conditions of the literature of the Shoah, in the ethically and moralistically 
oriented reading of its texts and in the problems of this prose associated with the categories 
of fiction and fictionality. According to the author, the “exclusion” of postmodern and popular 
prose in the canon and its distance toward these phenomena results from the concern about the 
excess of textuality which is peculiar to these literary forms. Another reason is associated with 
the perspective, historically determined in the Polish context, of understanding postmodernism 
as an ahistorical trend – contrary to the classical views of Linda Hutcheon, Amy Elias or Paula 
Crosthwaite, who emphasise the state of being “possessed by history”, typical for this formation, 
which according to the researchers brings about a far ‑reaching transformation of the perception 
of historicity and the attitude of literature toward the trauma. As a result, the postmodern answer 
to the trauma of the past makes a  recourse to the repertory of different literary means and it 
(usually) engages the Shoah from the perspective of a  temporal and generational distance. In 
a similar manner the author attempts to demonstrate, on the basis of a crime novel by Zygmunt 
Miłoszewski, Ziarno prawdy (2011), how Polish memory about the Shoah is reflected in popular 
literature, being a reflection of the collective mechanism of repression, processing and answering 
to the trauma of the past.

Ke y word s: Holocaust, postmodernism, canon, crime novel, trauma, postmemory
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Literatura węgierska wobec Zagłady  
Wokół kanonu

Być chrześcijaninem i nim pozostać oznacza razem z węgier‑
skimi Żydami nieść na ramionach krzyż wydarzeń z lat 1933–
1945, odziedziczony ciężar zaniedbania […]. Z tą świadomoś‑
cią musimy pisać, malować i (z pozoru) umierać.

Zs. Takács: Wspomnienie Imre Ámosa1 

János Kőbányai – jeden z  najważniejszych badaczy i  autorów książek po‑
święconych kulturze, a zwłaszcza literaturze żydowskiej na Węgrzech, redaktor 
naczelny pisma „Múlt és Jövő”, w tytule swojej fundamentalnej, a zarazem najob‑
szerniejszej monografii posłużył się niezwykle wymowną parą pojęć. Wyjątkowy 
koncept, oparty na zderzeniu rzeczowników reprezentujących dwa skrajne etapy 
wegetacji roślinnej: „rozkwitu” (kivirágzás) i „wyplenienia” (kiszántás), bo o nich 
mowa, staje się zarazem obrazem pozwalającym w poetycki, ale także bezlitosny 
sposób ukazać istotę omawianego problemu. Kőbányai skupił się na omówieniu 
praktyk pisarskich kluczowych twórców literatury żydowskiej powstałej przede 
wszystkim w pierwszej połowie XX wieku, ściślej mówiąc: krótko przed wybu‑
chem drugiej wojny światowej, która powstrzymała najbardziej dynamiczny etap 
rozwoju kultury żydowskiej nad Dunajem (między innymi niezwykłe kariery 
prawdziwych gigantów literatury: Dezső Szomoryego, Miklósa Radnótiego, 
Simona Keménya; w  tym również działalność legendarnego pisma „Nyugat” – 
kolebki modernizmu poetyckiego i  praojca dwudziestowiecznej prozy i  poezji 
węgierskiej)2. Najtragiczniejszy finał tego czasu to wielka deportacja 437 000 

1 Zs. Takács: Wspomnienie Imre Ámosa. Przeł. K. Piotrowiak ‑Junkiert. W: Gdzie jest 
brat twój. Imre Ámos i XX wiek. Przeł. A. Butrym, K. Piotrowiak ‑Junkiert, K. Wilamowska. 
Warszawa 2014, s. 125. 

2 Por. J. Kőbányai: Szétszálazás és újraszövés – A  „Mult és Jövő“, a  „Nyugat“ és a  modern 
zsidó kultúra megteremtése. Budapest 2014.
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Żydów z terenu Węgier do obozu w Auschwitz (w dniach 15 maja–20 lipca 1944 
roku)3 i śmierć niemal całego pokolenia pisarzy, badaczy czy krytyków (między 
innymi: Antala Szerba, Miklósa Radnótiego, Károlya Papa, Tamása Kóbora, 
Dezső Szomoryego, Dezső Szabó)4. Czasów „rozkwitu” i „wyplenienia” nie roz‑
dzielił czas pełni, utrwalenia i  udoskonalenia narzędzi nowo powstałej szkoły 
artystycznej. 

Zdaniem Kőbányaiego, wszystkie fakty związane z  gettoizacją, wywoże‑
niem Żydów (najpierw z prowincji, potem z peszteńskiego getta), w czym brała 
udział ludność cywilna, a  także dramatyczny odbiór powracających po wojnie 
ocalonych, zaważyły na kształcie literackich reprezentacji poświęconych temu 
Wydarzeniu. „Literatury, mającej swoje korzenie w doświadczeniu węgierskiego 
Holokaustu, nie można rozpatrywać na podstawie naszych narracji” – twierdzi 
badacz. Posługiwanie się formami „socjologiczno ‑psychologicznymi”, które 
budowały narrację węgierską i żydowską przez ponad sto lat, byłoby po Zagła‑
dzie znakiem pewnej myślowej wspólnoty, a o  tej nie może być mowy: „w tym 
przedziale czasowym historie węgierska i żydowska rozdzielają się i ustaje dialog 
pomiędzy nimi”5. Wszystko, co miałoby na celu poszukiwanie jakiejkolwiek ciąg‑
łości (autor dodaje: „naturalnej”), potwierdzającej łączność pomiędzy czasem 
przedwojennym a epoką komunizmu czy erą potransformacyjną, byłoby gestem 
pozbawionym godności, zacierającym bestialski, nieludzki (embertelen) cha‑
rakter Zagłady. Przywołane konstatacje wyraźnie ukazują istotę jej tekstowych 
reprezentacji: literatura poświęcona temu doświadczeniu powstawała niemal 
wyłącznie w  kręgach twórców bezpośrednio związanych z  kulturą żydowską 
(najpierw pierwszego, potem drugiego pokolenia), recepcja dzieł dotyczących 
losów wojennych była, niemal automatycznie, lokowana na marginesie poten‑
cjalnych zainteresowań czytelniczych, a  społeczne wyparcie kwestii żydowskiej 
skutkowało brakiem tak potrzebnej na Węgrzech narodowej debaty. 

Na ten problem zwrócił uwagę István Bibó w  kluczowym dla poruszanego 
tematu studium Kwestia żydowska na Węgrzech po 1944 roku (1948), przedsta‑
wiając wieloaspektową panoramę trudnej relacji pomiędzy węgierskim społe‑
czeństwem a  Żydami. Brak poczucia odpowiedzialności, bierność, powojenna 
fala węgierskiego antysemityzmu, wrogość wobec odradzających się elit – wyli‑

3 Podaję za: R.L. Braham: Magyar Holocaust. Budapest 1990, s. 514–515.
4 Aladár Komlós napisał (17 stycznia 1946 r.) poruszający „lament żałobny” poświęcony pa‑

mięci pomordowanych autorów żydowskich z  terenu Węgier, wyliczając ich z  imienia i  nazwi‑
ska. Ponad sto nazwisk, zebranych przez Komlósa, powinno być, jak postulował, włączonych do 
grupy tych, których należy opłakać i uczcić, by nigdy pamięć o nich nie uległa zatraceniu. Zob. 
A. Komlós: „In memoriam…”. A fasizmus és a háború magyar zsidó író áldozatainak emlékünne-
pélye, 1946. február 17 -én. „Múlt és Jövő“ 1994, nr 4, s. 18–22.

5 J. Kőbányai: A  magyar -zsidó irodalom története. Kivirágzás és kiszántás. Budapest 2012, 
s.  117. Wszystkie przekłady z  języka węgierskiego, jeśli nie zaznaczam inaczej, są mojego autor‑
stwa.
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czone przez Bibó – to fundament powojennej kondycji społecznej nad Dunajem. 
W  konstruktywnej krytyce zaprezentowanej w  eseju podstawowym zarzutem 
była próba osiągania dystansu, wybieranie strategii milczenia, a nierzadko rów‑
nież negowanie żydowskiej tragedii. Pisze Bibó:

Trzeba przyhamować koła antysemityzmu, zmienić warunki tak, by unie‑
możliwiały jego funkcjonowanie, uczynić bardziej ludzką atmosferę, jaka się 
wokół Żydów wytworzyła. W  sytuacji węgierskiej sprawą najistotniejszą jest 
dziś wykształcenie i upowszechnienie ducha odpow ied z ia l nośc i  za udział 
w prześladowaniach Żydów. Zarazem jednak – wypracowanie precyzyjnej me‑
tody określającej warunki, kryteria i  granice procedur prawnych w  tym za‑
kresie (przy traktowaniu z całą powagą kwestii winy oraz moralnej i prawnej 
odpowiedzialności)6. 

Brak dialogu i pewna skłonność do pisania nowej, „ocenzurowanej historii” 
Węgier nie były charakterystyczne jedynie dla czasów powojennych. Histo‑
ryczna i emocjonalna alergia na powracającą przy każdym kolejnym przełomie 
politycznym „kwestię żydowską”, objawiająca się niemal absurdalnymi zarzu‑
tami wobec mniejszości żydowskiej i jej rzekomego wpływu na bieg węgierskiej 
historii najnowszej (vide próba zarzucenia Żydom chęci „przejęcia władzy” na 
Węgrzech po 1989 roku), skutecznie odmieniła kształt literatury. Celowo nie 
precyzuję, o której literaturze mowa (czy o węgiersko ‑żydowskiej, czy żydowsko‑
 ‑węgierskiej), debatę nad wpływem kultury żydowskiej na literaturę węgierską 
czy węgierskiej na żydowską toczono bowiem przez długie lata i  ciągle nie ma 
w tej kwestii rozstrzygnięcia. 

Na potrzeby tego studium skupię się na zarysowaniu ogólnych tendencji 
w  kanonicznej węgierskiej prozie poświęconej Zagładzie, wskazaniu punktów 
przełomowych i  preferowanych tematów oraz analizie rozwiązań formalnych. 
Interesuje mnie odpowiedź na pytanie o  to, w  jaki sposób literatura węgierska 
(z)mierzyła się z  historią, jak rozstrzygała problemy, jak dostosowywała się do 
panujących warunków politycznych i społecznych, a także czy można już mówić 
o spójnym korpusie kanonu tej prozy, czy może ciągle się on kształtuje. Interesuje 
mnie również to, w  jakim stopniu społeczne wyparcie „tematu żydowskiego” 
wytworzyło znacznie silniejsze poczucie obowiązku potwierdzania historycznej 
wiarygodności (co tłumaczyłoby tak wiele prac referujących wojenne perype‑
tie) oraz większą swobodę artystyczną i  czy ta literatura rzeczywiście udziela 
odpowiedzi na pytania o „żydowski los” na Węgrzech. Ciekawi mnie także, na 
ile teksty uchodzące za kanon wiedzy na temat kultury żydowskiej w rzeczywi‑
stości do niego należą i  jakie kompetencje trzeba posiadać, by móc zrozumieć 
zaszyfrowane w tej literaturze znaczenia.

6 I. Bibó: Kwestia żydowska na Węgrzech po 1944 roku. W: Eseje polityczne. Przeł., oprac. 
i wstępem opatrzył J. Snopek. Kraków 2012, s. 450. 
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Pisanie śmierci, pisanie z grobu

Czasy wojny, obserwowane z  perspektywy żydowskiej, można podzielić na 
dwa etapy: do 19 marca 1944 roku, kiedy Węgry zostały zajęte przez nazistow‑
skie Niemcy, i  po tej dacie. Dla Żydów ta cezura czasowa oznacza radykalną 
zmianę egzystencjalną i  bytową. Niemal z  dnia na dzień zostaje wprowadzony 
szereg nakazów: od 5 kwietnia – obowiązek noszenia gwiazdy Dawida w  kolo‑
rze kanarkowożółtym (kánári -sárga); od 17 czerwca Żydzi muszą zamieszkiwać 
tzw. csillagos házak – domy oznaczone gwiazdami Dawida, z  których wcześniej 
wykwaterowano obywateli węgierskich7; od 15 maja rozpoczyna się, trwająca 56 
dni, deportacja Żydów do Auschwitz; jesienią po raz kolejny powołuje się Żydów 
do pracy przymusowej (tzw. munkaszolgálat), w tym na tereny pograniczne, a pod 
koniec jesieni 1944 roku strzałokrzyżowcy rozstrzeliwują/zestrzeliwują budapesz‑
teńskich Żydów do Dunaju. Ostatni ważny etap Endlösung na Węgrzech wyznacza 
data 26 listopada 1944 roku, gdy zostaje utworzone budapeszteńskie getto. 

W  literaturze węgierskiej doświadczenie wojny omawiane jest najczęściej 
na podstawie twórczości kilku kluczowych autorów: Béli Zsolta (1898–1949), 
Sándora Máraiego (1900–1989), Ernő Szépa (1884–1953), Jánosa Pilinskiego 
(1921–1981), Miklósa Radnótiego (1905–1944), Imre Kertésza (ur. 1929), Ágnes 
Gergely (ur. 1933), Andrása Mezeiego (1930–2008), Magdy Székely (1937–2007), 
Ferenca Sánty (1927–2008), Györgya G. Kardosa (1925–1997) i  Pétera Nádasa 
(ur. 1942). Podstawowe pytanie, które możemy zadać, dotyczy prezentowanego 
w ich książkach obrazu wojny i mniejszości żydowskiej. Spośród wymienionych 
pisarzy tylko kilku reprezentuje stricte żydowską perspektywę, kilku wywodzi 
się z  zasymilowanych rodzin żydowskich. Część dzieł powstała podczas wojny 
lub krótko po niej, pozostałe zostały opublikowane w latach 70. i 80. XX wieku. 
Tylko kilku twórców doczekało się licznych przekładów na języki obce, co 
dało podstawy do stworzenia „wtórnego kanonu” literatury węgierskiej. Co 
kluczowe, autorzy najczęściej tłumaczeni są też najbardziej znanymi pisarzami 
na Węgrzech i  na podstawie ich dzieł analizuje się w  naddunajskich szkołach 
doświadczenie wojny. 

Przyjrzyjmy się ścisłemu kanonowi tej literatury. Zacznijmy od tekstów po‑
wstających podczas wojny, rejestrujących lub odtwarzających jej przebieg: Dzien-
nika S. Máraiego8, Bori notesz („Notesu z  Bor”) M. Radnótiego9 i  wojennych 

7 Temu tematowi poświęciła swoją obszerną monografię É. Nádor: Csillagos házak: embe-
rek, házak, sorsok. Budapest 2015.

8 Por. S. Márai: Dziennik (fragmenty). Przeł., oprac., przypisy i  posłowie T. Worowska. 
Warszawa 2004 (dalej: D i numer strony).

9 Por. M. Radnóti: Spienione niebo. Wybór, posłowie i przypisy K. Sutarski. Przeł. T. No‑
wak, F. Netz, K. Sutarski, T. Śliwiak. Kraków 1980 (dalej: SN i numer strony).
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wierszy J. Pilinskiego10. Każdy z nich poświęcił uwagę innemu aspektowi wojny. 
Márai opisuje bombardowanie Budapesztu i  krwawą politykę strzałokrzyżow‑
ców. Radnóti skupia się na poetyckości krajobrazu, krocząc w  marszu śmierci, 
Pilinszky zaś kreśli obraz świata lagrów, kiedy sam jako żołnierz węgierski trafia 
w  1945 roku do obozu w  Harbach. Márai (w  zapisach z  1944 roku) wspomina 
o „odebraniu Żydom wszelkiej własności” (D, 48), o „losie polskich, niemieckich, 
austriackich Żydów” (D, 50), twierdzi, że „węgierska klasa średnia upiła się 
problemem żydowskim” (D, 51), wypomina bogatym, uratowanym od deportacji 
Żydom, że podczas negocjacji „nie poprosili o  życie pięciuset biednych dzieci 
żydowskich” (D, 53), i  ma nadzieję, że Żydzi zniosą prześladowania, cierpienia 
i poniewierkę, a gdy przetrwają, nie zmienią się w „oszalałych prześladowców” 
(D, 52). László E. Földényi w eseju Ostatni z ostatnich patrycjuszy. O dziennikach 
Sándora Máraiego z lat 1943–45 zauważył, że pisarz regularnie aktualizował wie‑
dzę na temat historii, w której uczestniczył, uzupełniał faktografię, by dzienniki 
nie traciły na wiarygodności tylko dlatego, że pewne wiadomości dochodziły 
do świadomości autora z opóźnieniem11. Jak twierdził badacz, Márai dopiero po 
latach odnotowuje informacje kluczowe dla poruszanego tematu: 

Niemal po dekadzie wspomina o żydowskiej dziewczynce imieniem Ági, którą 
w  1944 roku uratował przed strzałokrzyżowcami, wyprowadzając ją za rękę 
w bezpieczne miejsce – w zapisach z 1944 roku milczy na ten temat, podobnie 
jak o  tym, w  jaki sposób brał udział w ratowaniu Żydów, co jest pewne. (Ági 
była siostrzenicą żony pisarza i mieszkała z nimi z Leányfalu). Nie wspomina 
też w Dzienniku o wielkanocnej kolacji w Leányfalu, kiedy gospodyni umieś‑
ciła obok każdego z  talerzy żółtą gwiazdę; nie wspomina o  tym, że pewien 
żydowski restaurator, Poldi Krausz, właściciel kawiarni literackiej chciał, przed 
swoją deportacją, powierzyć Máraiemu księgę gości, z wpisem wielkiego Gyuli 
Krúdyego; nie wspomina także w Dzienniku, nawet wówczas, gdy nastał czas 
pokoju, o  zdarzeniu w  kawiarni z  grudnia 1945 roku, gdy biesiadnicy przy‑
patrywali się w  ciszy żydowskiemu oficerowi policji, zachowującemu się tak 
płochliwie, jak ścigane przez niego rok wcześniej ofiary. Przemilczenie tych 
wydarzeń trudno byłoby wytłumaczyć obawą Máraiego, że Dziennik zostanie 
przechwycony przez strzałokrzyżowców lub Sowietów. Co więcej mógł prze‑
cież te fragmenty dołączyć do Dziennika później12.

10 Por. J. Pilinszky: Apokryf. Wybrał, przeł. oraz wstępem opatrzył J. Snopek. Sejny 1999 
(dalej: JP i numer strony).

11 „[…] wydedukować można, że pisarz dopisywał i  uzupełniał swoje zapisy: na przykład 
w  lipcu 1944 roku wspomina o komorach gazowych dla Żydów, na początku września tego sa‑
mego roku szczegółowo pisze o obozie w Auschwitz, »o fabryce śmierci« i kominach dymiących 
ciałami spalonych – a  przecież Auschwitz oswobodzono 27 stycznia 1945 roku, a  Márai – jak 
można przypuszczać – poznał te szczegóły obozowego życia, dopiero po uwolnieniu więźniów 
przez aliantów” (L.F. Földényi: Ostatni z ostatnich patrycjuszy. O dziennikach Sándora Máraiego 
z lat 1943–45. Przeł. K. Piotrowiak ‑Junkiert. „Tekstualia” 2013, nr 3 (34), s. 177).

12 Tamże.
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W  kontekście omawianego zagadnienia Dziennik pełni funkcję kluczową, 
ponieważ prezentuje dramat Żydów na łonie społeczeństwa węgierskiego, 
a język, którym Márai go opisuje, nie wymaga dopowiedzeń, ukazuje bieg spraw 
z  bezwględnie konieczną surowością, przenikliwie i  czule zarazem. Można 
podejrzewać, że szczerość i  uczciwość pisarza mają związek z  sytuacją jego 
rodziny (żoną Máraiego była Żydówka Lola Matzner), chociaż trzeba zauważyć, 
że wzmianki o sytuacji Żydów są odnotowywane na kartach dziennika tak samo 
często, jak uwagi o  zmianie sytuacji pisarza, poczuciu straty, kondycji ludzkiej 
w godzinie próby. Można powiedzieć, że u Máraiego „temat żydowski” jest jedną 
z  podejmowanych kwestii, ale na pewno nie wysuwa się ona na pierwszy plan 
i trudno byłoby na podstawie kilkunastu zdań, zapisanych w latach 1944–1945, 
odtworzyć spójny obraz sytuacji, w  której znaleźli się węgierscy Żydzi. Márai, 
jak można podejrzewać, kieruje swój zapis do czytelnika, który ma świadomość 
wydarzeń z 1944 roku, poszukującego i gotowego do czujnego śledzenia zapisów, 
które tylko prowokują do własnych moralnych rozstrzygnięć i ocen, ale nie po‑
dają gotowej diagnozy.

Twórczość Radnótiego i Pilinskiego – kluczowe teksty reprezentujące lirykę 
wojenną i  powojenną – traktuje rzeczywistość lat 1944–1945 jako asumpt do 
szeroko zakrojonej dyskusji o uniwersalnej kondycji człowieka. Miklós Radnóti 
(Miklós Glatter), wywodzący się z  zasymilowanej rodziny żydowskiej, ginie 
podczas trzeciej fali prac przymusowych, po przejściu marszu śmierci z terenów 
obozu w Bor (na terenie Serbii) do Abda (okolice Győr). Ginie jako zdeklarowany 
katolik (przyjął chrzest w  1943 roku). Do kanonu jego wojennej poezji należą: 
Hetedik ecloga, Erőltetett menet, Nem tudhatom…, À la recherche, Razglednicák. 
Znakomita znajomość francuskiej poezji sprawiła, że Radnóti od pierwszych lat 
edukacji akademickiej poświęcił się przekładom arcydzieł (głównie Apollinaire’a), 
rozwijając równolegle własne kompetencje artystyczne i badawcze. W 1934 roku 
poeta obronił pracę doktorską, poświęconą twórczości Margit Kaffki (autorki 
porównywanej z Virginią Woolf, wielkiej prozaiczki „Nyugatu”) – Kaffka Margit 
művészi fejlődése („Rozwój artystyczny Margit Kaffki”, 1934). W chwili wybuchu 
drugiej wojny światowej był już autorem dziesięciu książek (w  tym dziennika, 
tomów poetyckich, prozy)13. Kluczowy tom, opublikowany pośmiertnie, Bori 
notesz (1971) jest jednym z najbardziej unikatowych zapisów dotyczących wojny: 
poeta do ostatniej chwili przed śmiercią tworzy, świadomy finału przybranego 
„żydowskiego losu”, który musi przejść do końca. Bezprecedensowy charakter tej 
twórczości polega na tym, że bez względu na okoliczności Radnóti nie porzuca 
ulubionego i  najbardziej wymagającego heksametru. Wiersze o  nieuchronnej 
śmierci pisane w  antycznym metrum, krajobraz obserwowany niezmiennie 

13 Pogány köszöntő (1930), Újmódi pásztorok éneke (1931), Lábadozó szél (1933), Ének a néger-
ről, aki a városba ment (1934), Újhold (1935), Járkálj csak, halálraítélt! (1936), Meredek út (1938), 
Ikrek hava (1940), Válogatott versek 1930–1940 (1940), Naptár (1942).
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czułym okiem dowodzą przekonania o  naturze świata, który ciągle daje się 
ujmować w ramy kulturowej wrażliwości, który wciąż jeszcze można traktować 
jako miejsce, gdzie możliwe są pejzaże idylliczne. Dla przykładu trzy fragmenty 
z tomu Bori notesz:

(2)
Dziewięć kilometrów stąd, widać, płoną
Już chałupy i obory, 
Niemi chłopi, na skraju łąk kucając, 
Trwożnie ciągną machorę.
Jedynie maleńka pasterka stopami
Spluszcza wodę w stawie, 
A wełniste stado owiec schylone, 
Z wody chmury żłopie.

Czervenka, 6 października 1944 
 (z wiersza Razglednice – SN, 6) 

Dawne łagodne wieczory wspomnień noszące już godność.
Wieńcem poetów i żon ich młodych przybranych tak wdzięcznie, 
Stole świecący, gdzie schodzić w muły przeszłości głębokiej?
Gdzie jest ta noc, w której cieniu bracia rychliwi do śmiechu
Wino pijali ze smukłych zielonookich kieliszków?

Ileż strof przepłynęło w światłach tych lamp nad głowami, 
Jak kołysały się znaki w grzywach pieniących się metrum.
Polegli żyli, więźniowie w swych domach ciepłych mieszkali
Drodzy mi bracia. Pisali wiersze, dziś ciąży ich sercom
Step Ukrainy i ziemia Flandrii, Hiszpanii dalekiej?
[…]

Obóz Heidenau, w górach nad Žagubicą, 17 sierpnia 1944  
(z wiersza À la recherche… – SN, 104)

Chrapiąc cwałują więźniowie, obdarci i ścięci na pałę, 
Ze ślepych serbskich pagórów do domów, co dają schronienie. 
Dają schronienie! O, sąże gdzie jeszcze te miejsca bezpieczne?
Całe, jak niegdyś, nim nas tu spędzono? Bomby ich nie zniosły?
Czy wrócą w swe progi ci dwaj, co jęczą tu przy mnie na pryczach?
Powiedz, czy został choć kraj ów, gdzie ten heksametr poznają?

Obóz Heidenau, w górach nad Žagubicą, lipiec 1944 
(z wiersza Siódma ekloga – SN, 96) 

W żadnym z wierszy, które wówczas tworzy i które zostaną odnalezione przy 
jego ciele podczas ekshumacji ze zbiorowego grobu, nie pojawiają się jednak 
słowa takie jak: „Żyd”, „Zagłada” czy „Węgier”14. Poezja Radnótiego nie piętnuje, 

14 W 2009 r. József Beke opublikował imponujący objętością Radnóti -szótár. Radnóti Miklós 
költői nyelvének szókészlete (Słownik Radnótiego. Słownictwo języka poetyckiego Miklósa Radnó-
tiego), w którym odnotował każde słowo pojawiające się w twórczości poety, uzupełniając krótkie 
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choć dostrzega deformację świata, a odnotowując upadek człowieczeństwa, nie 
traci z oczu swoich melicznych korzeni, nieustannie podejmując próbę opisania 
tragedii człowieka za pomocą najdoskonalszych narzędzi artystycznych. 

Krytycy (B. Pomogáts, I. Bori)15 pozostawali zgodni, że taka postawa arty‑
styczna Radnótiego była znakiem oporu wobec wojny, przejawem nieśmiertel‑
ności indywidualizmu, chociaż lektura wierszy nie stanowiła, sama w  sobie, 
klucza do rozstrzygnięcia kwestii żydowskiej. Powołany do prac przymusowych 
Radnóti, traktowany przez nazistów, na mocy „ustaw żydowskich”, jako repre‑
zentant mniejszości skazanej na eksterminację, nie mówi o „żydowskim losie”, 
ale o uniwersalnej koncepcji bytu narażonego na zmienność i deformację świata. 
Nie myśli o  sobie jako Żydzie skazanym na śmierć, ale kimś, kto mimo wojny 
myśli o  świecie matrycami Wergiliańskiego, bukolicznego pejzażu. Warto 
wspomnieć, że taki „nieżydowski” charakter poezji Radnótiego zaważył na jego 
obecności w kanonach szkolnych. Neutralny język, operowanie bogactwem form 
artystycznych i  szeroka erudycja artystyczna pozwalały na omawianie tematu 
wojny bez konieczności wnikania w  bolesny i  niewygodny temat Zagłady wę‑
gierskich Żydów. Największy atut tej twórczości, dowodzący zaszyfrowanego 
komunikatu o  wierze w  niezachwianą, ponadczasową hierarchię wartości, 
nadrzędną pozycję umysłu, człowieczeństwa i  godności, został w  ten sposób 
zdegradowany do refleksji na temat języka poetyckiego. 

Ostatnim z twórców, którzy najsilniej ukształtowali myślenie o latach wojny, był 
János Pilinszky, określany mianem najwybitniejszego poety węgierskiego po 1945 
roku. Drukuje on po drugiej wojnie światowej kilka tomów wierszy, ale największe 
znaczenie przypisuje się zbiorowi z 1959 roku – Harmadnapon („Trzeciego dnia”), 
niemal w  całości skomponowanemu wokół tematu lagru. Ernő Szabó Kulcsár 
w swojej monografii A magyar irodalom története 1945–1991 (1993) podkreślił kilka 
cech charakterystycznych tej poezji: silną inspirację światową „poezją egzystencji” 
lat 30., surowość języka, skupienie uwagi na relacji „ja – ty” oraz głębokie osadze‑
nie wrażliwości w  doświadczeniu wojennym (lagrowym)16. Z  kolei Edit Erdődy 
zauważyła, że „liryczne ja w  tych wierszach pokazuje istniejącego z  perspektywy 
śmierci i  unicestwienia”17. Poetyka omawianego tomu koncentruje się jednak nie 
na naturalistycznym odtwarzaniu grozy wojny, ale przyglądaniu się jej skutkom. 
Krajobraz powojenny jest w  twórczości Pilinskiego przestrzenią osamotnienia, 
porzuconą przez Boga, pogrążoną w beznadziei odczłowieczenia. Przyjrzyjmy się 
trzem fragmentom, które prezentują wspomniany projekt artystyczny:

opisy informacją o znaczeniu i kontekście użytych w każdym z wierszy wyrazów. Por. Radnóti-
 -szótár. Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete. Szerk. J. Beke. Budapest 2009. 

15 Por. B. Pomogáts: Radnóti Miklós. Budapest 1977; I. Bori: Radnóti Miklós költészete. Zen‑
ta 2009.

16 Por. E. Szabó ‑Kulcsár: A magyar irodalom története 1945–1991. Budapest 1993, s. 57.
17 E. Erdődy: Hároméves irodalom. In: Magyar irodalom történetei. 1920 -tól napjainkig. 

Szerk. M. Szegedy ‑Maszák, A. Veres. Budapest 2007, s. 449.
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Ten świat już nie jest moim światem, 
Jedynie lędźwi żądza skryta
Sprawia, że ciągle niczym robak
Wwiercam się w jego jelita.

Tak się odżywiam cudzą śmiercią
I tak się ona mną syci;
Jak obce ciało na mym sercu
Rośnie nie moje już życie. 
[…]
Wystygły świat, niczyja ziemia! 
[…]

Wystygły świat (JP, 38)

Wyzbyłem się wszelkich złudzeń, 
Nikt mi pomóc już nie może, 
Nie zbawi mnie żadna męka, 
Nie obronisz mnie już, Boże.

Pod zimowym niebem (JP, 23)

O, gdybym mógł zapomnieć chociaż tego 
Francuza, który przed świtaniem tuż stał
z łupem swym w zaroślach za barakiem, 
A gdy mnie spostrzegł, jakby w ziemię wrósł.
I właśnie wtedy się odwrócił, patrzył
Czy nie tropi go sfora głodna;
[…]
I zaczął jeść, pożerał swoją brukiew, 
Przemyconą jak skarb pod łachmanem.

Francuski więzień (JP, 47)

Pierwsze dwa fragmenty pochodzą z  osobnego cyklu Na ziemi niczyjej 
(Senkiföldjén), jednej z  części tomu Trzeciego dnia. Tytułowa fraza cyklu, wy‑
wodząca się z dzieła T.S. Eliota, powtarza się w twórczości Pilinskiego w bardzo 
podobnym kontekście: zdeformowany świat powojenny przeraża pustką ruin, 
dowodzi upadku tego, co dotąd uchodziło za nienaruszalne. Węgierski pisarz, 
z uwagi na związek ze środowiskiem katolickim, nie stronił od śmiałych metafor 
stawiających obok obrazu obozów sylwetki lub wskazania na podobieństwo do 
męki Chrystusa. 

I zaszumią w niebo spopielone, 
Tuż przed świtem, ravensbrückie drzewa.
I korzenie ich światło poczują.
I wiatr wstanie, świat będzie rozbrzmiewał.

Bo mogli zabić podli żołdacy
I mogli myśleć, że już nie żyje.
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Lecz dnia trzeciego on śmierć pokonał.
Et resurrexit tertia die.

Trzeciego dnia (JP, 50)

Symbolika chrześcijańska ma w  tym przypadku także związek z  filozofią 
Simone Weil, tekstami Dostojewskiego i  Ewangelią, które wnikliwie studiował 
Pilinszky18. Metafory biblijne, w kontekście debaty nad konfrontacją społeczeń‑
stwa węgierskiego z  mniejszością żydowską, pełnią szczególnie ważną funkcję, 
ponieważ stają się nośnikiem ważnego komunikatu: los żydowski daje się zrów‑
nać z  losem chrześcijańskim. Tkwi w  takim porównaniu niebezpieczeństwo 
uniwersalizacji, chociaż poeta zdecydowanie deklarował chęć oddania prawdy 
historycznej i  jego twórczość w  istotny sposób wpłynęła na ukształtowanie 
obrazów obozu (na przykład rozstrzeliwań, głodu, bycia ocalonym).

Jak wyraźnie widać, nawet kilka przytoczonych fragmentów dziennika 
i  tomów poetyckich pozwala ukształtować pewną wizję kunsztu artystycznego 
ich autorów. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj mówienie o drugiej wojnie świato‑
wej bez Radnótiego i Pilinskiego, bez przenikliwych, boleśnie pięknych opisów 
Máraiego, próbującego ocalić swoją humanistyczną wrażliwość pomiędzy 
ruinami zbombardowanego Budapesztu. By jednak zrozumieć, na czym polega 
fenomen węgierskiego pisarstwa o Zagładzie, musimy przyjrzeć się rozwojowi li‑
teratury węgierskiej podejmującej ten temat do momentu prawdziwego przełomu 
w myśleniu o Zagładzie – lat 70. i 80. Wtedy to ukazuje się kilka, traktowanych 
dzisiaj jako kluczowe, wielkich powieści: Zakręt śmierci (Hajtűkanyar, 1974) 
Márii Ember, Los utracony Imre Kertésza (1975), Koniec pewnej sagi rodzinnej 
Pétera Nádasa (1977), a  także utworów zauważonych i nierzadko bardzo uzna‑
nych przez środowiska krytycznoliterackie, ale słabiej obecnych w świadomości 
czytelniczej, na przykład Stan és Pan („Flip i  Flap”, 1988) Pála Bárdosa, czy 
tomów nowel: Nareszcie żyjesz (Végre élsz, 1981) i  Pochwała strachu (Félelem 
dicsérete, 1989) Mihálya Kornisa. 

Pomiędzy literackimi reprezentacjami Zagłady pisanymi niemal równo‑
legle z  wojną a  wspomnianym przełomem pojawia się w  zasadzie tylko kilka 
głosów upominających się o  żydowski los. Poza tomami poetyckimi Magdy 
Székely (przede wszystkim Kőtábla („Kamienna tablica”), 1962) i Ágnes Gergely 
(Ajtófélfámon („Na mojej futrynie”), 1963) ukazują się: Piąta pieczęć Ferenca 
Sánty (1963)19, Avraham Bogatir hét napja („Siedem dni Avrahama Bogatira”, 
1968) Gy.G. Kardosa i mniej znane dzieło Borisa Palotai A madarak elhallgattak 
(„Ptaki umilkły”, 1962). Uważna lektura wskazanych książek uzmysławia istnie‑
nie drobiazgowo przemyślanej strategii, która po pierwszej fali pisarstwa czyniąc 
zadość potrzebie precyzyjnego oddania faktografii i  zapisania świadectwa (jak 

18 Por. tamże, s. 450.
19 Por. F. Sánta: Piąta pieczęć. Przeł. K. Pisarska. Warszawa 1968.
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w  przypadku Kilenc koffer („Dziewięciu kufrów”) Béli Zsolta (1946 i  1980)20, 
Emberszag („Woni człowieka”) Ernő Szépa (1945)21 czy Szabaduló asszonyok. 
A szabadság első 24 órája („Kobiety się uwalniają. Pierwsze 24 godziny wolno‑
ści”) Teréz Rudnóy (1947)22), poszukiwała nowego języka mówienia o  historii 
Żydów węgierskich. Ferenc Sánta w swojej najważniejszej powieści Piąta pieczęć 
podjął się trudnej diagnozy węgierskiego społeczeństwa z 1944 roku. A György 
G. Kardos osadził akcję pierwszego tomu, budującego „trylogię izraelską”23, 
punktując najtrudniejsze realia nowej, upragnionej, ale także przeklętej egzy‑
stencji emigranta. 

Powieść Sánty osnuta jest wokół rozmów bohaterów (kolportera, stolarza, 
zegarmistrza, szynkarza i  fotografa), reprezentujących różne stany społeczne, 
ambicje i  wykształcenie, a  co za tym idzie – również świadomość i  gotowość 
do czynu: „najlepiej być takim zwykłym, szarym człowiekiem, jak my. Jeżeli na 
tym świecie jest coś pewnego, to właśnie to, że z  żadnego powodu nie mamy 
wyrzutów sumienia” (PP, 26). Bohaterów przepełnia ulga bierności: „Nie bra‑
liśmy udziału w wielkich sprawach, nasze nazwiska nie przejdą do historii, ale 
nie przylgnie do nich również złe słowo. I  tak jest dobrze” (PP, 35). Rozmowy 
mężczyzn przeradzają się w  wielką debatę filozoficzną: czy lepiej jest umrzeć 
z  czystym sumieniem, czy przeżyć, rezygnując z  tej cnoty. Sánta, jak to miał 
w  zwyczaju, nie rozstrzyga tej kwestii. Bohaterowie stają się ofiarami pomyłki 
strzałokrzyżowców, muszą ponownie zastanowić się nad swoimi poglądami 
w  chwili próby. Skomplikowana natura niewinności i  ocena moralna są w  tej 
powieści podstawowymi tematami. W kontekście węgierskiej debaty nad losem 
Żydów Piąta pieczęć pełniła funkcję literackiego mediatora, stawiającego pytania 
o  przyczynę ludzkiej bierności, która nie do końca wynika z  braku empatii, 
o  bezsilność człowieka w  czasie wojny i  o  życie w  powojennej rzeczywistości. 
Tłumaczyła psychologiczne korzenie lęku, konformizmu, ale nie oceniała tej po‑
stawy jako właściwej. Powieść miała postawić na nowo stare pytania i naruszyć 
spokój lat 60. 

Z kolei pierwszy tom trylogii Kardosa, osadzony w realiach 1947 roku, był – 
jak to określił János Kőbányai – „tomem o narodzinach Izraela”24, frustracjach 
ponownego zamknięcia, zniewolenia, przymuszenia do wojny w kraju, do któ‑
rego powstania przyczyniły się tragiczne koleje historii XX wieku. Zdaniem wę‑
gierskiego badacza, postawę Kardosa charakteryzuje odwaga kreślenia osobistej 
oceny okrutnej izraelskiej rzeczywistości. Temat Izraela istotny jest z  powodu 
głębokiego przekonania Węgrów o konieczności wspierania ruchów syjonistycz‑

20 Por. B. Zsolt: Kilenc koffer. Budapest 2015. 
21 Por. E. Szép: Emberszag. Budapest 1945.
22 Por. T. Rudnóy: Szabaduló asszonyok. A szabadság első 24 órája. Budapest 2011. 
23 Trylogia Kardosa składa się z  następujących tytułów: Avraham Bogatir hét napja (1968), 

Hová tűntek a katonák? (1971), A történet vége (1977).
24 J. Kőbányai: A magyar -zsidó irodalom története…, s. 347.
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nych, które pozwolą rozwiązać problem obecności Żydów na Węgrzech. W swo‑
jej trylogii, a zwłaszcza w jej pierwszej części, Kardos udowadnia, że rozwiązanie 
jest tylko pozorne, że wielu Żydów chce wrócić do miejsca dawnego poniżenia, 
ponieważ nie znajduje dla siebie przestrzeni w nowym miejscu. Powrót oznacza 
przecież konieczność konfrontacji, której tak unikają Węgrzy. 

Niepokój, stanowiący w omówionych powieściach główną oś fabularną, miał 
na celu – jak można sądzić – zakłócenie stanu społecznego komfortu, wstrząś‑
nięcie poukładanym światem węgierskim, traktującym wszelkie odniesienia do 
historii jako gesty niepotrzebne. W  przypadku dzieł Kardosa i  Sánty chodziło 
także o przekroczenie progu historycznej relacji, poetyki świadectwa, reportażu 
i utorowanie drogi literaturze próbującej nie tylko odnieść się do przeszłości, ale 
przede wszystkim przełamać genologiczne i  językowe bariery. Pierwsze efekty 
tego procesu zaobserwujemy już w  latach 70., kiedy – za sprawą Márii Ember, 
Imre Kertésza i Pétera Nádasa – proza poświęcona Zagładzie zacznie przybierać 
zupełnie nieoczekiwaną formę. 

Mária Ember, prozaiczka, reporterka i badaczka25, wplotła do Zakrętu śmierci 
fragmenty protokołów, apeli, oświadczeń politycznych, dokumentów historycz‑
nych. W  jej książce fikcja poświęcona wojennym losom przestaje być jedynie 
prywatną narracją przedstawicielki mniejszości żydowskiej, ponieważ prawie 
każdy rozdział przedstawiający kolejne etapy Endlösung jest poparty zbiorem 
tekstów oficjalnych. Na prawie bytów równoległych splatają się tutaj wspomnie‑
nia i  pisarska wizja (napisana arcydzielnym językiem) z  weryfikowalnym tłem 
historycznym. Węgrzy nie docenili Zakrętu śmierci w  takim stopniu, na jaki 
zasługiwał, ale do dyskursu zagładowego przeniknęło niewygodne, sugestywne 
motto. Autorka pisała:

Tematem tej książki nie jest ż ydowsk i  los. To, o  czym mówi ta książka, to 
węg iersk a  historia26. 

Ember, prawdopodobnie jako jedna z  pierwszych pisarek, postanowiła nie 
odbierać powieści o  Zagładzie artystycznej finezji komunikującej istotę prob‑
lemu: czytelnik (dodajmy: czytelnik ‑Węgier) musi otrzymać przekaz wstrząsa‑
jący jego estetyczną wrażliwością, dostrzec podobieństwo egzystencji żydowskiej 
i węgierskiej, nawiązać szczególną więź z bohaterami, która sprawi, że ich losy 
wywołają w  nim jeszcze silniejsze emocje. Pisarka posługuje się niezliczonym 
bogactwem subtelnych elementów humorystycznych. Kreśli sylwetki intrygujące 
własną innością (vide bohater bez nosa), zmuszając do „nowej lektury” znanej 

25 M. Ember jest autorką najważniejszej monografii poświęconej Wallenbergowi: Wallenberg 
Budapesten. Budapest 2000, a  także zbioru wywiadów: A  halálvonat artistái és más történelmi 
interjúk. Budapest 1989.

26 M. Ember: Hajtűkanyar. Budapest 2007, s. 5. W  polskim przekładzie rozstrzeliłam dwa 
przymiotniki, które w oryginale są podkreślone dzięki zastosowaniu przedimków. 
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historii. Dający się przewidzieć wojenny scenariusz (porównywany pod wzglę‑
dem artystycznego konceptu z  Wielką podróżą Jorge Sempruna)27 nieustannie 
zaskakuje czytelnika, ponieważ zmusza go do weryfikacji własnego obrazu. 
W tekście Ember ślady przesłuchań, pobić i  tortur nie są pozbawione, co może 
zabrzmieć paradoksalnie, pewnej inwencji twórczej:

[…] niektórzy opierali się [o  ścianę – K.P. ‑J.] w  ten sposób, by zasłonić leżą‑
cego, było widać, że miał posiniaczone całe nogi, podobny deseń ma tkanina, 
z której robi się namioty, ale u niego wyglądało to jeszcze inaczej, brzegi ciem‑
nofioletowych sińców przechodziły w kolor żółto ‑zielony, stojący wokół niego 
też mieli skórę pocętkowaną różnokolorowymi plamami, a  ten, który opierał 
głowę o ścianę pokrytą malowidłami, miał na plecach prawdziwą mapę, a pod 
łopatkami poważne, ciemne wgłębienia i sińce wielkości dłoni28.

W przypadku Imre Kertésza i Pétera Nádasa projekt pisarski przerodził się 
w gry erudycyjne z czytelnikiem. W twórczości obu autorów kluczowym narzę‑
dziem tej strategii jest przyjęcie perspektywy dziecięcej. W przypadku Kertésza 
taki rodzaj narracji wywodzi się ze stylistyki Woni człowieka Ernő Szépa, gdzie 
pisarz relacjonuje wszystkie kluczowe wydarzenia swojego żydowskiego losu 
(przyszywanie gwiazdy Dawida do płaszcza, zakwaterowanie w  tzw. domu 
z  gwiazdą, czy wreszcie zesłanie na prace przymusowe) z  zaskakującą głębią 
wrażliwości, pozwalającej mu niemal do końca dostrzegać piękno i urokliwość 
świata. Szépa i  Kertésza łączy również świadomość intelektualnego poziomu 
odbiorcy. Obaj kończą powieści w bardzo podobny sposób:

Szép: I  to, co dotąd opowiedziałem „If you want, remember, if you want, 
forget”29.

Kertész: Tak, przy najbliższej okazji, kiedy mnie znów zapytają, muszę im opo‑
wiedzieć o szczęściu obozów koncentracyjnych.
Jeśli zapytają. I jeśli sam nie zapomnę30.

Oczywiście, nie o „zapomnienie” czy „zapominanie” tu chodzi, ale sytuację 
po 1945 roku na Węgrzech. Obaj twórcy podejmują trud spisania doświadczeń 
wojennych jako dorośli, bardzo świadomi ludzie i  artyści. Szép jako sześćdzie‑
sięciolatek, a  Kertész prawie trzydzieści lat po wojnie, pozbawiony złudzeń 
w  kwestii nastawienia do „tematu żydowskiego”, po trwającej niemal dwa lata 
prawdziwej „batalii” o  druk książki, za którą w  2002 roku otrzymał Nagrodę 
Nobla. 

27 Por. G. Murányi: Utószó. In: M. Ember: Hajtűkanyar…, s. 440. 
28 M. Ember: Hajtűkanyar…, s. 9.
29 E. Szép: Emberszag. Budapest 2011, s. 182.
30 I. Kertész: Los utracony. Przeł. K. Pisarska. Warszawa 2002, s. 269.
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O  tym, co wiedzą Szép i  Kertész na temat Węgrów, najlepiej świadczy 
postawa artystyczna Nádasa, który swoje dzieło tytułuje Koniec pewnej sagi 
rodzinnej31. Wymowna fraza sugeruje kres wielowiekowego współżycia, się‑
gającego czasów Árpáda. Na ile tytuł powieści jest tylko prowokacją, a  na ile 
podsumowaniem burzliwych lat wojny i  fali powojennego antysemityzmu? 
Nádas na te pytania udziela odpowiedzi stopniowo, nie zależy mu też na ra‑
dykalnych rozstrzygnięciach. Powieść bardzo subtelnie wprowadza w żydowski 
świat bohaterów, mamy jedynie kilka rekwizytów dawnego życia (świecznik,  
„żydowską parasolkę”, imiona), ale pojawiają się w  niej niepokojące historie, 
zmuszające do bolesnych interpretacji. W opowieści o pięknej kobiecie słynącej 
z  nieznośnego rybiego zapachu nietrudno dostrzec odpychające „żydowskie” 
piętno, o które pyta babcię wnuczek, stawiający dopiero pierwsze kroki w świe‑
cie skomplikowanej tradycji rodzinnej. Mrok osnuwający przeszłość dziadków, 
niedomówienia, tajemnice i  milczenie są w  tym dziecięcym świecie znakami 
rozpoznawczymi, ale w szerszym kontekście stają się metaforami sytuacji Żydów 
u progu lat 50. (jedną z osi czasowych powieści jest proces Rajka z 1947 roku). 
Sięgająca korzeniami czasów biblijnych historia narodu wybranego, mistycznie 
naznaczonego, kończy się na oczach sąsiadów, po cichu, niemal niezauważalnie. 
Nikt się o ten brak nie upomina.

Literatura węgierska powstająca po 1980 roku przechodzi, niemal bez wy‑
jątku, na stronę inwencyjnych gier formalnych i gatunkowych, przekracza ramy 
dobrze znanych form narracyjnych, próbuje przełamywać tabu, osiągając swój 
cel w sposób misterny, ale także ryzykowny. Te narzędzia zaważają na utrudnio‑
nym odbiorze dzieł wypieranych z  powodu tematu, ale też z  powodu przyjętej 
strategii. Przełom w  pisarstwie o  Zagładzie można uzasadnić brakiem debaty 
i  poszukiwaniem komunikatów tekstowych, które będą mówiły o  marginali‑
zowaniu historii inaczej. Koronnym przykładem takiej prozy są opowiadania: 
Mihálya Kornisa (Podanie i Lament nad Dunajem)32, Stan es Pan Pála Bárdosa, 
Lágermikulás („Lagrowe Mikołajki”) Gábora T. Szántó, Zsidó vagy? („Jesteś 
Żydem?”) Gábora Németha, Körülmetélés („Obrzezanie”) Györgya Dalosa czy 
A  Rebbe tollatépett papagája. Képzeld haszid történetek („Oskubana papuga 
rabina. Wymyślone historie chasydzkie”) Gézy Röhriga, a także utwory Szilárda 
Borbélya, Gábora Scheina czy Szilárda Rubina. Badacze literatury żydowskiej na 
Węgrzech z uwagą śledzą nowe tekstowe reprezentacje, ale nie pojawiła się jesz‑
cze teza o nowym kanonie, który miałby obejmować dokonania artystyczne na 

31 Por. P. Nádas: Koniec pewnej sagi rodzinnej. Przeł. S. Pęksa. Warszawa 1983.
32 Omawiałam je osobno w studiach: K. Piotrowiak‑Junkiert: Pisanie zagłady w literatu-

rze węgierskiej po 1989 roku. Casus Mihálya Kornisa (Podanie). W: B. Bakuła, E. Kledzik, R. Ku‑
pidura, K. Piotrowiak‑Junkiert: Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze 
Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja. Red. nauk. B. Bakuła. Poznań 
2015, s. 533–548 oraz K. Piotrowiak‑Junkiert: O murze, którym była rzeka. „Lament nad Du-
najem” Mihálya Kornisa. „Przestrzenie Teorii” 2015, nr 24 (w druku).
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przykład po 1989 roku. Jeśli przyjmiemy, że wymogi stawiane przed literaturą, 
którą uznajemy za kanoniczną, muszą wynikać z wpływu społecznego i poziomu 
artystycznego, to z pewnością w ciągu dekady wyliczone utwory zajmą właściwe 
im miejsce dzieł zmuszających do intelektualnego wysiłku i uczynienia zadość 
zapomnianej historii węgierskich Żydów.
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Kinga Piotrowiak ‑Junkiert

The attitude of Hungarian literature toward the Shoah 
The problems concerning the canon

Su m ma r y

The text presents a  number of the most important figures of the landscape of Hungarian 
literature devoted to the theme of the Shoah, among others S. Márai, M. Radnóti, J. Pilinszky, 
F. Sánta, who faced the problems of memory, the torments of war and the experience of the “Jew‑
ish condition”. Each of the subsequent generations of writers engaged the subject of the Shoah 
in different ways, changing the conventions or the stylistic or genre ‑related resources, owing to 
which there emerged an extremely abundant literary material, varied as far as the form, volume, 
language, artistic freedom and references to the works which constitute the canon of writings 
devoted to this subject are concerned. One of the formal solutions which are unique on a world 
scale is the phenomenon of de ‑tabooisation, of choosing genres which are incongruous with the 
rules of aesthetic bienséance (irony, the grotesque, surrealism), whose presence is testimony to 
the lack of the presence of the Shoah in the social discourse and to a  desire to restore it to its 
rightful place in the context of literary experiments which provoke but which also demand to be 
perceived and solved.

Ke y word s: Hungary, genocide, canon, Jewish literature in Hungary



Paweł Wolski
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński

Zawsze fragment  
O polskim literaturoznawstwie i jego kanonie  

(Zagłady)*

Kanon, którego nie ma

Kanon polskiej literatury holokaustowej właściwie nie istnieje. Dopiero 
od niedawna próbuje tworzyć go polska historiografia literatury, ale, jak piszą 
redaktorzy najnowszej z  tych prób, „Żadna z  tych [dotychczas ukazujących 
się – P.W.] publikacji nie aspiruje jednak do miana kompletnej i wyczerpującej 
monografii tematu”1.

Być może spójny, monograficzny opis takiej wspólnoty jest w  ogóle trudny 
do wyobrażenia. Zdaje się bowiem, że literaturoznawstwo Zagłady jeszcze 
bardziej niż inne opiera się scaleniu w  jednolitą instytucję, bazującą na wspól‑
nym programie badawczym i metodologii. Jednocześnie jednak ta wewnętrzna 
niekoherencja – powszechna dla bodaj każdej, tym bardziej tak rozległej dzie‑
dziny – równoważona jest przez silne zarysowanie bardzo zwartych i szczelnych 
granic zewnętrznych2. Moment przejścia pomiędzy egzegezą tekstu dokonywaną 

* Tekst powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Na‑
uki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC ‑2011/03/D/HS2/02781.

1 Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968). Red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leo‑
ciak. Warszawa 2012, s. 5.

2 Ryszard Nycz zdaje się widzieć koegzystencję tych dwóch nurtów w sposób bardziej kon‑
cyliacyjny, opisuje bowiem współczesne badania nad Zagładą jako „potężną nową dyscyplinę 
budowaną ponad podziałami tradycyjnych dyscyplin humanistyki” (R. Nycz: Poetyka doświad-
czenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa 2012, s. 239). W zasadzie nie podważam tej 
diagnozy, uważam jednak, że wymaga dopowiedzenia: jest to takie „ponad podziałami”, które 
konsumując dorobek współczesnej humanistyki, wytwarza rzeczywiście potężną, ale wbrew wy‑
nikającym z tej konsumpcji związkom dość hermetyczną instytucję.
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z  perspektywy dziedziny badań nad Zagładą (i  tym samym – włączanie tego 
tekstu do kanonu) a  spojrzeniem nań nieuwarunkowanym aksjologią (chy‑
botliwą i, w  zasadzie, raczej potencjalną niż aktualną) jest bowiem zazwyczaj 
wyraźnie widoczny. Często też rysuje się podobnie do przejścia między inter‑
pretacją a  użyciem tekstu – jest wielu komentatorów „wydarzenia Auschwitz”, 
„używających” pewnych wątków teorii badań nad Zagładą (i odwrotnie: badaczy 
Zagłady korzystających z narzędzi innych obszarów/wątków humanistyki3), ale 
nie wszystkich z nich należy uznawać za reprezentantów tych badań jako osob‑
nej dziedziny.

Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka. Tylko częściowo przekonują 
te, które wskazują na wielojęzyczność i wielokulturowość tych badań (co zresztą 
powoduje skomplikowane, poddające się analizie postkolonialnej zależności 
badanych literatur4) czy formalny (gatunkowy, rodzajowy itd.) rozmach tekstów 
kultury należących do tej formy pisarstwa („centralna w obrębie literatury o Za‑
gładzie kategoria »świadectwa« niezmiernie komplikuje relacje pomiędzy przy‑
jętymi zwyczajowo klasyfikacjami”5). Zasadnicze pośród nich jest jednak pewne 
zjawisko sięgające głębiej niż te ostatecznie nie aż tak wyjątkowe okoliczności 
literatury Holokaustu. 

Doświadczenie literaturoznawcze

W rozprawie Świadectwo – trauma – głos (jej drugi rozdział stanowi jedno‑
cześnie doskonały przykład literaturoznawstwa, o którym tu piszę) Aleksandra 
Ubertowska stwierdza, że „to literatura holokaustowa sprawdza, weryfikuje 
teorię, a nie na odwrót”6 i „Dlatego też dokonywane przez nich [historyków lite‑
ratury Zagłady – P.W.] próby klasyfikacji genologicznej niejednokrotnie prowa‑
dzą do wyodrębnienia gatunków mieszanych, a  także zróżnicowanych mutacji 
klasycznych form wypowiedzi, by wymienić tu »powieść dokumentalną« […], 

3 O  tych fluktuacjach Joanna Tokarska ‑Bakir pisała, że „Przebić się na zewnątrz »planety 
Auschwitz« […] udało się jak dotąd, moim zdaniem, tylko trzeciemu wariantowi »post ‑«, który 
roboczo nazwiemy tu »zoomorfologią«” (J. Tokarska ‑Bakir: Książka wyjścia. „Poznańskie Stu‑
dia Polonistyczne” 2015, nr 25, s. 69). Co prawda, diagnoza ta dotyczy tylko jednego z kierunków 
przejścia między „holokaustową” a „nową” humanistyką, ale mimo to metonomicznie obrazuje 
wyrazistość i hermetyczność granic między tymi obszarami.

4 D. Krawczyńska: Literaturoznawstwo wobec pisarstwa o  Zagładzie. W: Zagłada. Współ-
czesne problemy rozumienia i przedstawiania. Red. P. Czapliński, E. Domańska. Poznań 2009, 
s. 132–133. 

5 A. Ubertowska: Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków 
2007, s. 17.

6 Tamże.
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»realizm figuralny« Haydena White’a […]”7. W istocie, jest w literaturze Zagłady 
coś, co, sądząc po praktyce badaczy należących do szeroko rozumianej dziedziny 
Holocaust studies, domaga się czytania jej jako zapisu takiego doświadczenia, 
które transcenduje podstawowe techniki reprezentacji i, w  związku z  tym, po‑
zwala znajdować dla nich osobne nazwy8. Nie musi to jednak wcale oznaczać, 
że tek st y  Zagłady, jak chcieliby niektórzy komentatorzy, kierują się zupełnie 
innymi technikami zapisu, ale że re lac ja  między zapisanymi w  tych tekstach 
reprezentacją i doświadczeniem jest postrzegana w sposób odmienny od innych; 
dyskurs traumy, który zawdzięcza dużą część swojego szybkiego rozwoju właśnie 
badaniom nad Zagładą, wykształcił na tę okoliczność metaforę blizny, która jako 
ślad doświadczenia ma być czymś więcej niż tylko jego indeksem, domaga się 
bowiem uznania swojej substancjalności – czyli właśnie t ra nscenduje  swoją 
znakowość. To transcendowanie zapisu stało się wyraźnym toposem egzegezy 
zagładowych świadectw, która opierać ma się na założeniu całkowitej prze‑
zroczystości, ignorowaniu poetyki zapisu w  myśl etycznej odpowiedzialności 
za traumę, a  w  efekcie za rezygnację z  wartościowania jednych tekstów ponad 
innymi (wartością absolutną – i  niejednokrotnie absolutyzowaną – ma w  nich 
bowiem być sam fakt zapisu doświadczenia). W  takim układzie tekst nie ma 
znakować traumy, ale być nią samą. Stąd takie oto postulaty o  uznanie świa‑
dectw Zagłady za wymykające się kategoriom estetycznym i o uznanie ich nie za 
opisy doświadczenia, ale za doświadczenie samo:

Czytając literaturę Holocaustu, szybko orientujemy się, jak wysoką cenę trze‑
ba było za ów dar zapłacić. Obrażenia fizyczne, naruszenie zdolności widze‑
nia, językowa niewydolność, odbierające odwagę znużenie słuchacza i niechęć 
czytelnika – jakiego rodzaju literatura może rozwinąć się wobec takich prze‑
ciwności? Odpowiedź brzmi – literatura fragmentów, form częściowych i pro‑
wizorycznych, z  których żadna, wzięta oddzielnie, nie jest w  stanie wyrazić 
Holocaustu w pełni, ich suma jednak przemawia z wielką siłą9.

W  tym krótkim fragmencie Alvin H. Rosenfeld nazywa trzy zasadnicze 
cechy literatury i tym samym – jak pragnę, za Ubertowską, dowieść – literaturo‑
znawstwa zagładowego: 1) postulat czytania jej jako doświadczenia, nie zaś jego 
reprezentacji („Czytając literaturę Holokaustu, szybko orientujemy się…” – i  to 
zorientowanie się przenosimy na akt lektury); 2) postulat włączenia do kanonu 
literatury Zagłady wsz yst k ich jej tekstów („ich suma jednak przemawia 

7 Tamże, s. 17–18.
8 Pisałem o tym zjawisku, powołując się m.in. na przykłady Michała Głowińskiego, Roberta 

Eaglestone’a i Michaela Bernsteina, w tekście Zagadywanie katastrofy. O literaturoznawstwie Ho-
locaustu („Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 25, s. 21–36).

9 A.H. Rosenfeld: Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Kraw‑
cowicz. Warszawa 2003, s. 47–48.
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z wielką siłą”) oraz 3) podstawowy wyznacznik zagładowego pisarstwa, którym 
jest jego fragmentaryczność.

Fragment jako doświadczenie

Jeśli chodzi o ostatnią z wymienionych cech, to rzeczywiście – w pisarstwie 
Zagłady zauważyć można wyraźną proliferację form krótkich, a  w  ich ramach 
opisów doświadczenia tymczasowości, niespójności („teksty założycielskie” 
tej literatury, nawet jeśli abstrahować od zapisów dokonywanych hic et nunc 
na rzecz tych, które powstawały po zakończeniu wojny, mimo zdarzającej się 
iluzji form dłuższych, zawsze jednak stanowią raczej zbiór opowiadań niż 
powieści10). Ta wynikająca z  wewnętrznej struktury zagładowego pisarstwa 
niemożność scalenia się badań nad nim jest coraz rzadziej kryptonimowana 
stopniowo dewaluującym się pojęciem „niewyrażalności”, a  mimo to przenika 
do dyskursu literaturoznawczego na mocy wspomnianej już swoistej fenomeno‑
logii zagładowej, w  której obiekt poznania staje się jego podmiotem (notabene: 
emanacja kategorii niewyrażalności na figurę „muzułmana” w  filozofii Giorgia 
Agambena jest prawdopodobnie podstawową przyczyną uznania tej kategorii za 
nieudaną próbę stworzenia epistemologii Zagłady – próbę, która musiała utknąć 
w  martwym punkcie; to właśnie przeciw takiemu programowi poznawczemu 
wycelowane są Doświadczenia graniczne Leociaka). Fakt zanikania pochodnych 
tezy o  niewyrażalności nie wywołuje przy tym przyrostu pozytywnych propo‑

10 Fragmentaryczność jako symbol niemożliwości scalenia doświadczenia Zagłady jest ce‑
chą charakterystyczną tej literatury – patrz na przykład wymieniany przez A. Morawca (Li-
teratura w  lagrze, lager w  literaturze. Fakt – temat – metafora. Łódź 2009, s. 99) anonimowy 
Obóz w  Oświęcimiu (fragment opowiadania). Także „teksty założycielskie” światowej literatury 
Holokaustu są opisywane w ten sposób. Na przykład w odniesieniu do pisarstwa Primo Leviego 
Marco Belpoliti określa jako mikroopowieści „wszystkie jego dzieła, z wyjątkiem powieści Se non 
ora quando? [»Jeśli nie teraz, to kiedy?«]”, dowodząc, że „są to mikroteksty zawarte w makrotek‑
ście” (M. Belpoliti: Il centauro e la parodia. In: P. Levi: Tutti i racconti. A cura di M. Belpoliti. 
Torino 2005, s. VIII). Podobnie piszą o tym Ernesto Ferrero w książce zbierającej najważniejsze 
jego komentarze na temat Leviego (Primo Levi. La vita, le opere. Torino 2007) i Giovanni Tesio 
w artykule Primo Levi tra ordine e caos (zamieszczonym w zbiorze Primo Levi: Un’antologia del-
la critica. Ed. E. Ferrero. Torino 1997). Również Tadeusz Borowski, wbrew skądinąd znanym 
zamiarom autora (np. list z 17 czerwca 1948 r. – patrz T. Borowski: Niedyskrecje pocztowe. Ko-
respondencja Tadeusza Borowskiego. Zebrał, objaśnił, skomentował T. Drewnowski. Warszawa 
2001, s. 239), nie wydał żadnej jednolitej powieści. W tym kontekście zob. też niuansujące tę tezę, 
ale niepodważające jej en bloc: A. Meyer ‑Fraatz: Tematyka II wojny światowej. Między cyklem 
a powieścią oraz D. Kulesza Między cyklem i powieścią. Temat wojny i okupacji w polskiej prozie 
lat 1944–1948; oba teksty zostały zamieszczone w: Cykl i powieść. Red. K. Jakowska, D. Kulesza, 
K. Sokołowska. Białystok 2004.
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zycji definiujących ten typ literatury (i  literatury literaturoznawczej) w  sposób 
inny niż tematyczny (tzn. wskazujący jej przedmiot, nie zaś techniki pisarskie11). 
Literaturoznawstwo zagładowe odmawia bowiem zaakceptowania swojej pozycji 
metadyskursywnej i  domaga się przyrównania jej do projektowanego przezeń 
statusu holokaustowej literatury, tj. literatury jako doświadczenia. Dokonując 
takiej identyfikacji, przejmuje też pewne z  tych cech, jakie wyznacza obiektowi 
swoich badań, w tym, między innymi, fragmentaryczność opisu. Innymi słowy: 
niemożność objęcia uniwersum koncentracyjnego w  jego całości przekłada się 
bezpośrednio na fragmentaryczną, niespójną formę przekazu pisarskiego, a  ta 
na sposób jej badania. Stąd przywołaną na wstępie diagnozę, mówiącą, że żadna 
z dotychczas wydanych w Polsce rozpraw o pisarstwie Zagłady „nie aspiruje […] 
do miana kompletnej i  wyczerpującej monografii tematu”, można rozumieć nie 
jako wskazanie niedostatków polskich badań nad Zagładą, ale diagnozę stanu 
immanentnego holokaustowego literaturoznawstwa. W  efekcie w  polskim (by 
ograniczyć się do rodzimych przykładów) literaturoznawstwie zagładowym zna‑
leźć można wiele doniosłych prób uchwycenia i zdefiniowania pewnych aspektów 
tego obszaru (od Literatury wobec wojny i okupacji, przez cytowany już rozdział 
ze Świadectwa – traumy – głosu, po Doświadczenia graniczne Jacka Leociaka), 
bodaj żadnej jednak programowej wypowiedzi, definiującej ramy tej wspólnoty 
(wymienione i  inne teksty są bądź to zbiorem wypowiedzi różnych autorów 
przyglądających się poszczególnym zjawiskom należącym do tego typu pisarstwa, 
bądź też jednoautorskimi analizami poszczególnych aspektów literatury Zagłady; 
metodologia, definicje i  jakkolwiek rozumiany projekt badań wynikają z  nich 
jakby pobocznie, stanowiąc tym samym niezwykle istotne i pobudzające dyskusję 
ingrediencje całości debaty, „z których żadna, wzięta oddzielnie, nie jest w stanie 
wyrazić Holocaustu w pełni”).

Niemożliwa wspólnota

Przyznać przy tym jednak trzeba, że tworzenie absolutnej wspólnoty jako 
gestu etycznego jest w ogóle bytem niemożliwym. Taki gest bowiem, jak twierdzi 
Jean ‑Luc Nancy, byłby immanentyzacją absolutu jako zasady. A absolutna tożsa‑
mość, czyli esencja wspólnoty, to totalitaryzm. Nie bez przyczyny, wyjaśniając tę 
myśl, Nancy powołuje się na przykład Trzeciej Rzeszy: 

11 Na tym w zasadzie opiera się definicja Davida G. Roskiesa (D.G. Roskies: Czym jest litera-
tura Holokaustu? Przeł. M. Adamczyk ‑Garbowska. „Literatura na Świecie” 2005, nr 9–10), któ‑
ra stała się, za pośrednictwem tematycznego wydania „Literatury na Świecie”, ważnym punktem 
odniesienia dla definicji używanych w polskiej debacie na ten temat.
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To dlatego prawdą politycznych lub zbiorowych przedsięwzięć, zdominowa‑
nych przez wolę absolutnej immanencji, jest prawda śmierci. Immanencja, 
zjednoczenie się w  komunii, nie kryje w  sobie żadnej innej logiki niż logika 
samobójstwa wspólnoty, która rządzi się tą zasadą. W ten sposób logika nazi‑
stowskich Niemiec była nie tylko logiką eksterminacji innych podludzi uzna‑
nych za zewnętrznych wobec wspólnoty krwi i ziemi, lecz w zasadzie również 
logiką składania ofiary z wszystkich tych, którzy w ramach „aryjskiej” wspól‑
noty nie spełniali kryteriów czystej immanencji12.

Historia (i  teoria) literatury Zagłady opiera się na geście subwersywnym 
wobec tak pojmowanej immanencji, czyni to jednak w  sposób niezwykle zło‑
żony. Odpór wobec absolutyzacji wspólnoty ofiar polega na uwrażliwieniu na 
los jednostkowy: być może jak nigdzie indziej dyskurs pamięci Zagłady przy‑
wiązuje wagę do imion i  nazwisk, historycznej, archiwalnej adekwatności itp.; 
słowem: do indywiduacji ofiar, przeciwdziałania ich anonimowości w myśl tezy 
o  auratywnej niespójności, fragmencie, który zarówno znaczy jako całość, jak 
i jako tej całości część (nie bez wpływu na to zjawisko mogła pozostać żydowska 
tradycja upamiętniania, którą sygnować mogą opierające się na ruchu między 
synekdochą i metonimią talmudyczne zasady, takie jak: „ktokolwiek ratuje jedno 
życie, to jakby ocalił cały świat, a  ktokolwiek unicestwia jedno życie, niszczy 
cały świat”, lub zalecenie, którym kierować ma się sofer: „jeśli w Torze zabraknie 
choć jednej litery, runie cały świat”). Jednocześnie jednak założenie, że to nie 
(estetyczna) jakość świadectwa, ale sam fakt jego istnienia i wynikająca z niego 
etyczna konieczność jego bytu samego w  sobie predestynują je do znalezienia 
się w  kanonie zagładowych lektur, czyni wymóg indywiduacji niemożliwym. 
Bożena Shalcross zauważa (za Ankhi Mukherjee), że „tekst kanoniczny wy‑
maga innych tekstów kanonicznych”13, tzn. że kanon nie może być tworzony 
(w sensie epistemologicznym) przez arcydzieła, te bowiem są bytami z definicji 
jednostkowymi. Kanon Zagłady, jeśli by istniał i  funkcjonował na tych nie do 
końca skodyfikowanych zasadach, musiałby opierać się zaś na paranoicznym 
geście łączenia arcydzielności jednostkowego tekstu z kanonicznością ich ogółu. 
Tworzony przez literaturoznawców – zarówno historyków, jak i teoretyków lite‑
ratury Holokaustu – kanon literatury Zagłady podważa tym samym swój sposób 
funkcjonowania, nie jest bowiem w stanie określić warunków tej klasyfikacji, tj. 
wyznaczników literatury Zagłady. Subwersywny gest holokaustowego literatu‑
roznawstwa wobec totalitarnej, wspólnotowej immanentyzacji ofiar siłą rzeczy 
podkopuje więc swój własny fundament: otwierając się szeroko na potencjalnie 
każdy tekst (z jednym warunkiem, o którym za chwilę), uniemożliwia definicję 
granic kanonu, doprowadzając do jego ostatecznej dyseminacji.  

12 J. ‑L. Nancy: Rozdzielona wspólnota. Przeł. T. Załuski, M. Gusin. Wrocław 2010, s. 21.
13 B. Shallcross: Requiem dla kanonu? Szczególny przypadek kanonu transatlantyckiego. 

Przeł. A. Skarbińska ‑Zielińska. „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 284.
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Ta trudna pozycja tworzonego przez literaturoznawców kanonu holokausto‑
wego pisarstwa jest, na pozór, znana z podobnych projektów historiografii lite‑
ratury (światowej). Na przykład z koncepcji distant reading Franco Morettiego14, 
zamierzającego badać literaturę nie jako zbiór tekstów, ale jako system oparty 
na relacyjności, która „pozwala skupić się na jednostkach o  wiele mniejszych 
lub wiele większych niż tekst: chwytach, tematach, tropach – lub rodzajach 
i  systemach”. Jednak jego program distant reading nie wikłał się (być może 
zresztą ze szkodą dla samego programu) w paradoksy właściwe literaturoznaw‑
stwu Zagłady, całkowicie odrzucał bowiem nieodzowny dla tej ostatniej wątek 
etyczny: „A  jeśli miedzy tymi wielkimi i  maleńkimi jednostkami sam tekst 
gdzieś zniknie – cóż, jest to jeden z  tych przypadków, w których można z całą 
odpowiedzialnością stwierdzić: Mniej znaczy więcej”15. Takie stanowisko byłoby 
nie do przyjęcia w ramach historiografii literatury Zagłady, ale w koncepcji Mo‑
rettiego stanowi logiczną drogę wyjścia ze wspomnianego paradoksu, w  który 
wikłają się badania nad pisarstwem Zagłady i który, tym samym, uniemożliwia 
im wytworzenie mechanizmu określającego ramy przedmiotu swoich badań. 

Kanon bez założeń

Etyczny postulat holokaustowego literaturoznawstwa poniekąd blokuje więc 
możliwość ustanowienia metodologicznych podstaw funkcjonowania historycz‑
noliterackiego kanonu tekstów, na których miałby opierać się raison d’être całej 
dziedziny. A przecież, jak trafnie zauważa Teresa Kostkiewiczowa, „uprawianie 
historii literatury jest możliwe jedynie w  sytuacji przyjęcia zespołu założeń 
o charakterze ontologicznym i teoriopoznawczym”16. Jak zatem możliwe jest to, 
że mimo braku takich – jasno skodyfikowanych – założeń literaturoznawstwo 
holokaustowe istnieje i z powodzeniem na kanwie wszechogarniającego kanonu 
potencjalnego tworzy różne, choćby nawet doraźne, kanony? Przykładem, na 
którym można by oprzeć odpowiedź na to pytanie, jest lista lektur Davida G. 
Roskiesa i Naomi Diamant, którzy w rozprawie Holocaust Literature: A History 

14 Program badawczy tego autora jest komentowany przez Przemysława Czaplińskie‑
go w  „Tekstach Drugich” 2014, nr 4. To samo wydanie pisma przedstawia tłumaczenia dwóch 
fundamentalnych, z  perspektywy omawianej tu koncepcji distant reading, tekstów Morettiego: 
Conjectures on World Literature oraz More Conjectures on World Literature (oba w przekładzie 
Czaplińskiego). 

15 F. Moretti: Conjectures on World Literature. In: Debating World Literature. Ed. Ch. Pren‑
dergast. London–New York 2005, s. 151 (tłumaczenie cytatu – P.W.).

16 T. Kostkiewiczowa: Historia literatury w  przebudowie. „Teksty Drugie” 2005, nr 1–2, 
s. 23.
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And Guide zamieszczają katalog tekstów o charakterystycznym tytule Guide To 
The First Hundred Books („Przewodnik po setce najważniejszych17 książek”18). 
Niezależnie od tego, że niemal wszyscy komentatorzy tej publikacji, chwaląc 
ją jako całość, mieli pretensję o  brak tej lub innej – ich zdaniem – niezwykle 
istotnej, kanonicznej pozycji (Ruth Franklin uważa na przykład, że skoro 
znaleźli się w  tym kanonie Zagubieni Daniela Mendelsohna, powinno być też 
w  nim miejsce choćby na Wszystko jest iluminacją Jonathana Safrona Foera19; 
Ilse Josepha Lazaroms przeciwstawia się eksponowaniu pozycji Eliego Wiesela 
jako przedstawiciela skądinąd nieznanej przed nim literatury o  węgierskich 
Żydach i Zagładzie, skoro „Tylko w  latach 1944–1948 odnotowuje się blisko 30 
tekstów stanowiących »wczesne przykłady fikcjonalnego pisarstwa Zagłady«”20), 
zasadniczym kłopotem, tylko do pewnego stopnia wspólnym dla wszystkich 
list typujących jakikolwiek kanon21, jest radykalne zaprzeczenie potencjalnej 
otwartości kanonu literatury Zagłady na wsz yst k ie  teksty, a w każdym razie 
wszystkie te, które cechuje modalność świadectwa22 (zaledwie sto książek jako 
reprezentatywna – choćby tylko metonimicznie – lista tekstów z Zagłady!). Au‑
torzy książki mają, oczywiście, świadomość wybiórczości tej listy, ewentualne za‑
rzuty odparowują jednak, między innymi, sformułowaniem programu czytania 
„literatury Zagłady jako literatury”23 (to cytat z rozdziału o charakterystycznym 

17 Tak należy chyba rozumieć epitet „first”, bo biorąc pod uwagę, że w katalogu prezentowa‑
ne są książki powstające i wydawane od lat 40. do początkowych lat XXI wieku, znaczenie słowa 
„pierwszy” z pewnością nie odnosi się do pierwszeństwa chronologicznego.

18 Szersza analiza lektur, które znalazły się na tej liście, wymagałaby osobnego artyku‑
łu. Lista zaczyna się publikacjami wydanymi bądź pisanymi w roku 1940 i nazwiskiem Jakuba 
Glatsztejna, kończy zaś na roku 2006 i nazwiskiem Daniela Mendelsohna.

19 R. Franklin: [bez tytułu]. “Jewish Book World” [b.d.].
20 I.J. Lazaroms: Holocaust Literature: A History and Guide [review]. “European Review of 

History: Revue européenne d’histoire” 2013, no 4, s. 2.
21 W odniesieniu do współczesnej polskiej literatury w kontekście prób budowania kanonu 

literatury europejskiej pisałem o  tym w  tekście Europeizm. Polska literatura powojenna skolo-
nializowana przez kanon emancypacyjny (na przykładzie Literatury Europy. Historii literatury 
europejskiej). W: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością: polski dyskurs postzależnościowy – 
konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz. Kraków 2011.

22 Gdzie indziej (P. Wolski: Tadeusz Borowski – Primo Levi: prze -pisywanie literatury Holo-
caustu. Warszawa 2013) bronię tezy, że w  ramach dyskursu Zagłady kategoria świadectwa może 
przyjąć dwojaką formę: 1) kwalifikacji genologicznej, stanowiącej wówczas najczęściej zamiennik 
określenia „literatura Zagłady”, rozumianej jako opowieść jednocześnie literacka, a w każdym razie 
ujęta w formę jakiejś narracji (także relacji ustnej, wywiadu i tym podobnym), i dokumentalna lub 
przynajmniej o identyfikującym statusie referencjalnym wobec opisywanych zdarzeń; 2) modalno‑
ści literatury odnoszącej się do Zagłady, w pewnym sensie umiejscawiającej swój punkt ciężkości 
gdzieś pomiędzy wierzchołkami „autobiograficznego trójkąta”, bo chodzi w  niej (jednocześnie!) 
o świadectwo zjawisku, wyznanie własnej w nim obecności i wielokroć podkreślaną przez badaczy 
literatury Holokaustu dbałość o kontakt z odbiorcą jako stawiane mu wyzwanie (tamże, s. 38).

23 D.G. Roskies, N. Diamant: Holocaust Literature. A  History and Guide. Waltham 2012, 
s. 5 (tłumaczenie cytatu – P.W.).
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tytule: „Czym ta książka różni się od innych?”). Ten znaczący gest pokazuje, że 
aby stworzyć kanon pisarstwa Zagłady, należy wyjść poza restryktywnie pojmo‑
waną dyscyplinę holokaustowego literaturoznawstwa, pozbawić ją zawężającego 
kwalifikatora i uczynić na powrót bezepitetowym „literaturoznawstwem”.

Jest jednak jeszcze inna okoliczność, która poniekąd autoryzuje kontrower‑
syjny gest Roskiesa i Diamant. Otóż sposób, w jaki budują oni swój kanon, jest 
zbliżony do tego, który charakteryzuje słynną listę niemal zawsze pojawiającego 
się przy okazji rozmów o  wykazie kanonicznych tekstów kultury Harolda 
Blooma. W przypadku autora The Western Canon jego kanon (i centralny w nim 
Szekspir, „który nas stworzył”) nie był właściwie literackim kanonem Europy, 
ale kanonem Harolda Blooma, który stawał się jedyną empiryczną spójnią pre‑
zentowanej przezeń listy „Kanonu Zachodniego”. Podobnie wykaz wyłaniający 
się z  Holocaust Literature… ma prawo bytu tylko jako autorski gest Roskiesa 
(to on jest bowiem niemal otwarcie wskazywanym spiritus movens całego 
przedsięwzięcia24). To, co w  przypadku Blooma było aktem kontrowersyjnym 
i  plasującym się jednak niejako obok powszechnej praktyki tworzenia kanonu 
jako historycznej, statystycznej wypadkowej (ponieważ polegało nie na wy‑
znaczaniu średniej lekturowego odbioru, ale na autorytatywnym wskazywaniu 
osobistych lektur jako indeksu całej zachodniej kultury), w przypadku Roskiesa 
jest strategią plasującą się wewnątrz ściśle rozumianych ram zagładowej episte‑
mologii. Ta ostatnia bowiem, opierając się na postulacie indywidualizowania 
świadectwa (a  w  myśl proponowanej przeze mnie tezy modalność świadectwa 
należy zarówno do tekstów z  Zagłady, jak i  do przejmujących tę modalność, 
zgodnie z  opisanym wcześniej mechanizmem, tekstów o  tekstach z  Zagłady25), 
ustanawia szczególną relację pomiędzy zapisem i  jego nadawcą. Podmiotowość 
autora, w  ramach konwencji pisarstwa o  pisarstwie Zagłady najczęściej zresztą 
(auto)biograficznie łączona z  wydarzeniem Holokaustu (Holocaust Literature… 
otwiera wstęp, w którym Roskies wiąże swoją żydowską tożsamość i wspomnie‑
nia dzieciństwa kanadyjskiego Żyda z opowieściami o warszawskim getcie, słu‑
chanymi w synagodze w Montrealu; wstęp ten kończy się tak: „Od piętnastego 

24 Podwójne autorstwo tej książki jest tylko pozornym zaprzeczeniem wyrazistości podmio‑
tu jej twórcy; w debatach wokół niej to David G. Roskies jest wymieniany jako autor, to on do‑
konuje prezentacji tego tomu (np. wykład Did the Shoah Engender a  New Poetics?, wygłoszony 
w Alfried Krupp Kolleg Greifswald 18 kwietnia 2012 r., opierał się w dużej mierze na prezento‑
waniu zagadnień zawartych w  książce). Wskazują na to nawet instancje perytekstowe: czcion‑
ka, którą zapisane jest jego nazwisko (wbrew alfabetowi wymienione na pierwszym miejscu!) na 
grzbiecie, jest większa, link zaś, pod którym znaleźć można oparty na niej konspekt nauczania, 
mieści się pod adresem: http://www.brandeis.edu/tauber/roskies.html. Wreszcie prawa autorskie 
należą właśnie do tego autora (o czym, podobnie jak o znaczącym linku, powiadamiają stosowne 
informacje redakcyjne). 

25 Dla jasności wywodu piszę tu o tekstach „pochod z ąc ych z” Zagłady, stanowią one bo‑
wiem przejrzysty przypadek dyskursu literatury Holokaustu. Okoliczności, o których piszę, moż‑
na jednak odnieść także do literatury pozagładowej, posttraumatycznej itp.
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do siedemnastego roku życia osobiście przeżywałem poszarpaną historię litera‑
tury Zagłady”26), jest spoiwem wszelkich tekstów o  tekstach Holokaustu, które 
– znów – przejmują ten charyzmat od samej analizowanej przez nie literatury27. 
Podmiotowość autora jest bowiem najwyraźniejszą emanacją jednego z  wekto‑
rów dwukierunkowego, paradoksalnego (ale w  tej paradoksalności spójnego, 
a  w  każdym razie konsekwentnego) mechanizmu działania pisarstwa Zagłady: 
indywiduacji towarzyszącej możliwie najszerszemu gestowi inkluzji. Świetnym 
przykładem tego zjawiska w  najnowszej zagładowej literaturze badawczej jest 
praca Sonii Ruszkowskiej Każdemu własna śmierć…, która stanowi – słowami 
autorki – „»akt sprzeciwu« [wobec – P.W.] utraty podmiotowości przez ludzi 
umierających masowo w  komorach gazowych. Celem tej książki – pisze dalej 
Ruszkowska – jest stworzenie takich ram myślenia o  śmierci masowej, które – 
nie zakłamując realiów – pozwalałyby na myślenie o  ofiarach tej śmierci jako 
o indywidualnych ludziach, podmiotach”28 (co charakterystyczne: ta filozoficzna, 
naukowa rozprawa także osuwa się w personalizujący, emocjonalny język „sprze‑
ciwu” wobec egzegez umasowiających doświadczenie Zagłady). Nie miejsce 
tu na przywoływanie ciekawych dalszych wywodów badaczki, sytuujących jej 
program upodmiotawiania śmierci masowej w  kontekście filozofii Heideggera, 
tak silnie naznaczonej – nie tylko biograficznie – związkiem z nazizmem, warto 
jednak zauważyć, że jej rozważania koncentrują się na wskazywaniu drogi wyj‑
ścia z  immanentyzującego absolutną wspólnotowość ofiar uprzedmiotawiania 
„śmierci nieumarłej” w  sposób przywodzący na myśl przywoływaną przeze 
mnie wcześniej krytykę wspólnoty dokonaną przez Nancy’ego. Zaczerpnięte 
bezpośrednio z obiektu własnych analiz (tj. z literatury Zagłady) indywiduacyjne 
autobiografizacja i  emocjonalizacja języka badań nad literaturą Zagłady jawią 
się więc jako opór wobec „nadzwyczajnej maszyny służącej do wykluczania”29, 
którą zdaniem Foucaulta stanowi naukowy dyskurs pozbawiony podmiotu, czyli 
rozwijający się od czasów Platona rozdział politycznego autorytetu mówcy od 
treści jego aktu wypowiedzi30.

26 D.G. Roskies, N. Diamant: Holocaust Literature…, s. XII.
27 Więcej przykładów tego zjawiska w tekstach badawczych należących do Holocaust studies 

przywołuję we wspomnianym już artykule Zagadywanie katastrofy. O  literaturoznawstwie Ho-
locaustu... Źródła i konsekwencje tworzenia się tej relacji między tekstem, autorem i narratorem 
analizuję również w wymienianej już książce Tadeusz Borowski – Primo Levi: prze -pisywanie li-
teratury Holocaustu… (m.in. w rozdziałach: Kto był w Oświęcimiu. Wersje Borowskiego, s. 93–116; 
Czy to jest autor „Czy to jest człowiek”, s. 191–194 czy Gdzie jest „Czy to jest człowiek”. Wersje 
debiutu Leviego, s. 195–237).

28 S. Ruszkowska: Każdemu własna śmierć. O przywracaniu podmiotowości ofiarom Zagła-
dy. Warszawa 2014, s. 8.

29 M. Foucault: Porządek dyskursu. Przeł. M. Kozłowski. Gdańsk 2002, s. 15.
30 Czerpię z  dorobku Foucaulta jedynie diagnozę, nie zaś jego program odnowy dyskursu 

(„genealogii” i „archeologii” wiedzy), który zakłada nieco odmienny od tropionego przeze mnie 
model podmiotowości.
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Kanon literatury Zagłady jest zatem kanonem, który potrzebuje dopełnienia 
w obszarze Metody – ponieważ kanony oparte na różnych Encyklopediach już 
istnieją. W polskiej debacie wokół tego zjawiska znaleźć można takich encyklo‑
pedycznych prób wiele, i  to zarówno na poziomie debat nad strukturą i genezą 
tego kanonu (świetnym przykładem jest rozpięcie polskiej dyskusji w tej sprawie 
pomiędzy stanowiskiem Dariusza Kuleszy, który twierdzi, że proza Borowskiego 
i  poezja Różewicza ocaliły polską literaturę powojenną – w  tym tę, która roz‑
prawia się z doświadczeniem Zagłady31 – i Arkadiusza Morawca, który postuluje 
wyzwolenie się kanonu polskiej wojennej oraz zagładowej literatury ze zniewa‑
lającego paradygmatu Borowskiego32), jak i uchwycenia mechanizmu tworzenia 
go, a  nawet prób podręcznikowego opracowania historii tej literatury. Żadna 
z tych prób nie powtarza jednak Bloomowskiego z ducha gestu Roskiesa, który 
symbolizują, oprócz opisywanej wcześniej listy lektur, tak deklaratywnie mocne 
sformułowania, jak sugerowana tytułem zdolność odpowiedzi na pytanie: „Czym 
jest literatura Holokaustu?”33. Na przykład redaktorzy fundamentalnej (jak już 
teraz można przewidywać) dla polskiej debaty wokół holokaustowego piśmien‑
nictwa Literatury polskiej wobec Zagłady…34 osłabiają definicyjną programowość 
swojej wypowiedzi (między innymi za pośrednictwem bardzo znaczącego 
w  tym kontekście – i  jakże odmiennego od graniczących z  arogancją, bezpo‑
średnich i sugerujących wyczerpanie tematu sformułowań takich jak „literatura 
Holokaustu”35 – tytułowego zaimka „wobec”36), nie aspirując do ostatecznego 
upodmiotowienia swego stanowiska. Jeśli utrzymać przekonanie, że zagładowe 
literaturoznawstwo buduje swoją tożsamość w ścisłym – ściślejszym niż w przy‑
padku innych typów dyskursu – związku z obiektem swoich badań, to być może 
taki stan rzeczy jest odzwierciedleniem tak często diagnozowanego nie w pełni 
(jeszcze) zinternalizowanego doświadczenia Zagłady w polskiej literaturze. 

31 D. Kulesza: Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej 
prozie lat 1944–1948. Białystok 2006, s. 366. 

32 „Na marginesie dodam (do kwestii tej będę jeszcze w książce wracał), że opozycja »Borow‑
ski versus inni (literatura martyrologiczna)« stanowi w rodzimym literaturoznawstwie zniewala‑
jący schemat, poza który rzadko udaje się badaczom wykroczyć; traktowany jest on jako jedyny 
pozwalający ujmować polską literaturę obozową (schemat to, dodam, zwykle waloryzujący: jego 
drugi człon bywa deprecjonowany)” (A. Morawiec: Literatura…, s. 155).

33 D.G. Roskies: Czym jest literatura Holokaustu?…, s. 225–250.
34 Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968)… (to pierwsza część planowanego ciągu wy‑

dawniczego obejmującego cały dotychczasowy dorobek polskiej literatury Zagłady). 
35 Przykładów niepolskojęzycznych jest wiele, poza dotąd przywołanymi można wspomnieć 

np. Literature of the Holocaust A. Rosena (Cambridge 2013) czy wcześniejszą (co prawda, re‑
prezentującą nieco inny porządek akademickiej wypowiedzi, bo będącą pracą zbiorową) książkę 
tego samego Harolda Blooma, którego głos jakże często uznaje się za najwyrazistszy w debacie 
wokół kanonu w ogóle (Literature of the Holocaust. Philadelphia 2004).

36 Tytuł wspomnianego drugiego rozdziału rozprawy Aleksandry Ubertowskiej brzmi: Po-
pioły i dyskursy. Zagłada i etyczny wymiar reprezentacji (od Adorna do Lyotarda).
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Paweł Wolski

Always a fragment  
On Polish literary studies and its canon (of the Shoah)

Su m ma r y

The author considers the status of the canon of Holocaust literary studies. Based on Jan 
and Aleida Assmanns’ well known thesis he proposes to consider this kind of writing as an 
Encyclopedia – a cumulative reading list of literary studies works considered canonical, and, on 
the other hand, as a Method, i.e. a model mechanism of creating an analysis and exegesis of the 
Holocaust writing. The author concludes that despite numerous attempts there is a dominance 
of canons which fall within the sphere of the first category whereas the second one still awaits 
fruition. According to the author, a crucial element of the latter would be to define the specific 
relation between a scholar and the object of his or her research as a particular feature of Holo‑
caust literature and its theory.

Ke y word s: Holocaust, literary (meta)criticism, canon
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„Opowiadanie jest stałym bytu cieniem”  
Kilka uwag o kanonie Zagłady  

w literaturze najnowszej

W Polsce nie powstał nigdy kanon literatury Zagłady1. Przyjęła się natomiast 
pewna konstelacja autorów i  utworów, znacznie chętniej komentowanych niż 
pozostałe, która pełni jego funkcje. Układ tej konstelacji przybliżają dwie syntezy 
historycznoliterackie wydane w ostatnich latach: Literatura polska wobec Zagłady 
(1939–1968) pod redakcją Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i  Jacka Leo‑
ciaka oraz Doświadczenie Zagłady w  literaturze polskiej 1947–1991. Kanon, który 
nie powstał Sylwii Karolak. Pierwsza z prac stanowi próbę zobaczenia całości, czyli 
syntetycznego spojrzenia na polskojęzyczny materiał literacki dotyczący Holo‑
kaustu, gromadzony przez ponad dwadzieścia lat. Druga z nich jest przekrojowa, 
a  w  zasadzie wycinkowa, i  chociaż obejmuje okres dłuższy od opisanego w  po‑
przedniej książce, czyni to w  wąskiej perspektywie spisu lektur szkolnych. Obie 
monografie pokazują stan faktyczny literatury o Zagładzie (Buryła, Krawczyńska, 
Leociak) oraz stan wiedzy, jaką po wojnie przekazywano w  polskich szkołach 
(Karolak). 

1 O  politycznych, społecznych i  socjoliterackich przyczynach tego zjawiska pisze Sylwia 
Karolak (por. Taż: Doświadczenie Zagłady w  literaturze polskiej 1947–1991. Kanon, który nie 
powstał. Poznań 2014). Jeden z  głównych powodów niewykształcenia się literackiego kanonu 
Zagłady przed 1990 r., na jaki wskazuje autorka, dotyczy upolitycznienia oficjalnego odbioru 
dzieł literackich, w  których istniała wprawdzie opowieść o  Zagładzie, ale wskutek wielu oko‑
liczności nie została wydobyta bądź wypowiedziana. Obecne w głównonurtowych dziełach Zo‑
fii Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego, Władysława Broniewskiego czy Tadeusza Różewicza 
obrazy Holokaustu „w praktyce interpretatorskiej (krytycznej i szkolnej) czytano […] z pomi‑
nięciem wątków dotyczących Żydów, eksponując poruszone w  wierszach i  powieściach treści 
oscylujące wokół wojennych losów Polaków […]. Zagłada była przeźroczysta, niewidoczna” 
(tamże, s. 348).
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Czy można dokonać podobnych ustaleń dla literatury późniejszej, którą 
nazywać będziemy współczesną literaturą o  Zagładzie2? Nie tylko można, ale 
nawet trzeba to zrobić, biorąc pod uwagę zarówno wszystkie możliwe narracje, 
jakie na ten temat powstały, jak i utwory spośród nich wybrane, które włączono 
do programów szkolnych, tworząc w ten sposób obowiązkowy zestaw lektur dla 
młodych Polaków po 1989 roku. Pamiętać przy tym należy, że zasadniczą różnicę 
między obydwoma okresami, przedzielonymi umowną datą 1989 roku, tworzy 
kultura popularna, będąca obecnie jednym z głównych nurtów komunikowania 
treści związanych z  drugą wojną światową i  Holokaustem3. Zupełnie inaczej 
kształtuje się styl odbioru narracji o  Zagładzie w  pierwszych latach po wojnie, 
gdy żywa jest jeszcze pamięć o  wymordowaniu Żydów, w  stosunku do lat 60., 
związanych z anulowaniem tej pamięci, oraz drugiej połowy lat 80. Ten ostatni 
okres trwa do dzisiaj i posiada bardzo wyraźną dynamikę, na którą składają się 
czasy wyłonienia, rozproszenia i poróżnienia opowieści o Holokauście4.

Bez gruntowanych opracowań obu tych zagadnień – uporządkowania i prob‑
lemowego opisania narracji o Zagładzie po 1989 roku do dzisiaj, uzupełnionego 
o refleksję na temat rozwoju literatury Holokaustu w latach 1968–1989, którą, być 
może, podejmą w kolejnych tomach Literatury polskiej wobec Zagłady… redak‑
torzy pierwszej części, oraz pokazania, jak wspomniane narracje funkcjonowały 
na różnych poziomach nauczania szkolnego – trudno będzie zrekonstruować 
jakikolwiek obraz przeszłości i  zobaczyć w  nim kanon. Dlatego ograniczę się 
do zarysowania pewnego zjawiska, które wydaje mi się na tle związanej z Ho‑
lokaustem twórczości literackiej od połowy lat 80. szczególnie ważne. Można 
by je nazwać konkurowaniem powieści z  opowieścią w  latach 90. i  pierwszych 
latach XXI wieku, zakończonym – z  całą pewnością tylko chwilowym, więc 
nietrwałym – zwycięstwem opowieści rozumianej jako krótka (bądź krótsza) 
forma narracyjna5. 

2 Pisze o tym m.in. Sylwia Karolak. Por. tamże, s. 356.
3 Mówił o  tym podczas interdyscyplinarnej konferencji „Pogromy Żydów na ziemiach pol‑

skich w XIX i XX wieku” (10–12 czerwca 2015 r.) Sławomir Buryła. Por. także A.H. Rosenfeld: 
Kres Holokaustu. Przeł. A. Czekalska, A. Kuczkiewicz ‑Fraś. Kraków 2013, s. 21–35. Należy 
zaznaczyć, że okoliczności, w jakich zamierzam prześledzić rozwój myśli o kanonie Zagłady w li‑
teraturze najnowszej, zostały celowo ograniczone do literatury krajowej. Rozwój literatury o Za‑
gładzie poza krajem, o  czym wspominam wyłącznie w  odniesieniu do Osmalonych Irit Amiel, 
nie tylko nie ustaje po 1989 roku, ale także – należy zakładać – umożliwia powstanie osobnego 
kanonu, w skład którego wchodziłaby przede wszystkim literatura polska w Izraelu. Jej uwzględ‑
nienie zmieniłoby, a  na pewno rozszerzyłoby wnioski, jakie formułuję na podstawie literatury 
polskiej. Por. K. Famulska ‑Ciesielska, S.J. Żurek: Literatura polska w Izraelu. Leksykon. Kra‑
ków–Budapeszt 2012.

4 Określenia pochodzą z książki Bartłomieja Krupy Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i hi-
storiografia wobec Holocaustu (1987–2003) (Kraków 2013) i  odnoszą się do lat 80. (wyłonienie), 
90. (rozproszenie) i początku XXI wieku (poróżnienie). 

5 Terminy „opowieść” i „opowiadanie” stosuję wymiennie, podobnie jak czyni to wielu kry‑
tyków, którzy pisali o wyszczególnionym przeze mnie zbiorze małych form narracyjnych. Nie‑
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Supremacja tego typu narracji, których znakomite przykłady znajdują się 
w  twórczości Irit Amiel, Michała Głowińskiego, Magdaleny Tulli, Agnieszki 
Kłos czy Sylwii Chutnik, może również oddziaływać na kanon, o ile przez kanon 
rozumieć będziemy konstelację wartości podatną na zmiany i kruchą, która daje 
możliwość wędrówki dzieł między tym, co uznaje się dzisiaj za kanoniczne, a in‑
nymi, pomniejszymi kanonami bądź niekanonami, jednocześnie tworząc obraz 
przemian społecznych i  kulturowych, który w  każdej chwili można poprawić, 
dostosować do jakiejś nowej zmiennej bądź ułożyć na nowo6. W tym znaczeniu 
ów zmienny kanon Zagłady, a  raczej tworząca go ad hoc konstelacja znaczeń, 
składa się na pewien, coraz mocniej obecny obraz, wypowiadalny najczęściej 
na krótkim oddechu i  równoznaczny w sensie gatunkowym z opowieścią bądź 
opowiadaniem, przyjmującymi postać refleksji nad pamięcią o Holokauście7. 

ostre granice między opowieścią, zapośredniczoną w zapisie doświadczenia osobistego, a przez 
to mającą znaczenie wydarzenia kulturowego wyższego rzędu, i  fikcyjnym, nieraz bardzo pre‑
cyzyjnie opracowanym opowiadaniem z  pewnością biorą się z  ewolucji, jaką opowiadanie jako 
gatunek literacki przeszło po 1945 r. Opowiadaniami nazywa się przecież zarówno krótkie formy 
narracyjne pochodzące z Czarnych sezonów Michała Głowińskiego (chociaż krytycy podkreśla‑
ją ich fragmentaryczny charakter oraz pewien metaporządek, wynikający z  autorefleksyjności 
bohatera ‑narratora), medaliony Ludwika Heringa ze zbioru Ślady, jak i  „potoczyste”, fabularne 
opowiadania Adolfa Rudnickiego w  rodzaju Autoportretu z  dwoma kilogramami złota. Na nie‑
które z tych różnic zwrócił mi uwagę Profesor Jacek Leociak, za co serdecznie Mu dziękuję. Por. 
także: M. Głowiński: Trzy medaliony Ludwika Heringa. W: Tenże: Rozmaitości interpretacyjne. 
Trzydzieści szkiców. Warszawa 2014, s. 113–120.

6 Por. J. Święch: Burze wokół kanonu/kanonów. W: Kanon i  obrzeża. Red. I. Iwasiów, 
T.  Czerska. Kraków 2005, s. 13–27; G. Ritz: Kanon i  historia literatury widziane z  zewnątrz. 
W: Kanon i obrzeża…, s. 29–40. Podobnie kanon rozumie Przemysław Czapliński, gdy wykazuje, 
że w swojej istocie jest to jakość niezmienna, konserwatywna i wykluczająca, natomiast obrzeża 
i marginesy polskiego kanonu zajmują teksty dotyczące zjawisk dekonstruujących wspomnianą 
istotę (m.in. narodowego antysemityzmu, nieufności do katolicyzmu czy boskości kobiety). Por. 
P. Czapliński: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, 
s. 263.

7 Należałoby uzupełnić wspomniany obraz o  jeszcze jeden element, spokrewniony z  opo‑
wieścią i opowiadaniem. Jest nim fragment. W romantycznym rodowodzie tego pojęcia zapisane 
zostało przekonanie, że fragment jest nie tylko realizacją gatunkową; „stał się [on również – 
M.T.] przejawem nowego stylu myślenia i świadomości odmiennej od klasycznej; był formą właś‑
ciwą romantycznej filozofii wszechświata, odbiciem rozdartej i niespójnej osobowości” (A. Kur‑
ska: Fragment. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 302). W podobny sposób można mówić o fragmencie w od‑
niesieniu do literatury Zagłady. Z  jednej strony da się go traktować jako gatunek zbliżony do 
opowiadania, choć obejmujący utwory krótsze, mniej zdyscyplinowane formalnie bądź niefabu‑
larne. Z drugiej strony fragment oznacza coś większego niż opowiadanie, wskazuje bowiem na 
utrwalony w  myśleniu o  sztuce po Holokauście nurt, uwzględniający jego nieprzedstawialność 
bądź, na odwrót, przedstawialność bardzo ograniczoną, niespójną i  pokawałkowaną czy frag‑
mentaryczną właśnie (por. tamże; R. Nycz: Sylwy współczesne. Kraków 1996; J. Kurkiewicz: 
Punkty pamięci. Dostępne w  Internecie: http://www2.tygodnik.com.pl/ksiazki/24/ksiazki03.php 
[data dostępu: 07.07.2015]). Wydaje się jednak, że fragment, o którym pisano zarówno w stosunku 
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W  opowieściach, jakie omówię w  ostatniej części szkicu, pojawiają się dwa 
równorzędne tematy: Zagłada i  pamięć. Można je sprowadzić do wspólnego 
określenia – metapamięci. Tyle tylko, że część z nich – jak opowiadania Kłos czy 
Chutnik – odnosi się do zjawiska pamięci niebezpośredniej, będącej wariantem 
postpamięci (bądź pamięcią protetyczną8). Poprzestańmy zatem na stwierdzeniu, 
że za konstelację tekstów kanonicznych, dotyczących Zagłady i opublikowanych 
w ostatnich dwudziestu latach, należałoby dzisiaj uznać opowieści i opowiada‑
nia, w  których trud odtworzenia tego, co wówczas (w  czasie wojny, w  getcie, 
w obozie, w lesie, podczas ukrywania się po tzw. aryjskiej stronie etc.) się stało, 
przejęły historie o  tym, jak dzisiaj rozumiemy przeszłość (bądź jak się o  niej 
mówi, czy jak się jej nie rozumie). Cechą wspólną tych opowieści jest bardzo wy‑
raźna obecność współczesnej perspektywy, z  jakiej podmiot opowiada historię. 
Ma ona umożliwić odbiorcy włączenie się do rytuału (zbiorowego) rozpamięty‑
wania bądź go z  takiego procesu wyłączyć i wykluczyć. A najlepiej ułatwić mu 
jedno i  drugie, w  myśl reguły, którą dla tworzywa kanonicznego sformułował 
Andrzej Skrendo, pisząc, że

kanon nie uczy nas hermeneutyki ochrony i kumulacji sensu, lecz hermeneu‑
tyki respektu i niezależności, gdyż dzieło kanoniczne jest pytaniem, które nas 
poprzedza i do którego musimy się odnieść. To, że nas poprzedza, nie jest ni‑
czym złym, lecz przeciwnie, określa naszą fundamentalną sytuację w kulturze, 
która polega na – by tak rzec – wrzuceniu w kanon. Zawsze możemy, a niekie‑
dy powinniśmy, negować treść tego pytania, które stawia nam dzieło kanonicz‑
ne (lub presupozycje pytania), ale powinniśmy afirmować samo jego istnienie, 
jego niezbywalną potrzebę9.

Aby zrozumieć tę jednoczesną potrzebę negowania i  afirmowania kanonu 
oraz nie uwikłać się przy tym w  spór o  kanon, wymieńmy jedynie pięć cech 
kanonu jako takiego. Piszą o nich w różnym natężeniu i kolejności zarówno Ha‑
rold Bloom i Bożena Shallcross10, jak i autorzy, których artykuły zamieszczono 
w  pracy zbiorowej Kanon i  obrzeża: Inga Iwasiów, Andrzej Skrendo, German 
Ritz, Jerzy Święch i wielu innych. Do komponentów kanonu, ich zdaniem, należą: 
pragmatyczność, estetyczność, etyczność, władza i  polityczność. Dwóm pierw‑
szym najwięcej miejsca poświęcił Harold Bloom w  przedrukowanym w  2003 

do prozy tużpowojennej, np. Leo Lipskiego, jak i narracji z lat 90. (m.in. Michała Głowińskiego), 
stał się przede wszystkim częścią pewnej terminologicznej mody i  dzisiaj, bez większych strat, 
można zastąpić to określenie drobiazgowym opisem poszczególnych tekstów, w których granice 
spójności narracji przypominają poetykę fragmentu.

 8 Por. J. Momro: Pamięć protetyczna. W: Tenże: Widmontologie nowoczesności. Genezy. 
Warszawa 2014, s. 418–469. 

 9 A. Skrendo: Kanon i lektura. W: Kanon i obrzeża…, s. 65–74.
10 B. Shallcross: Requiem dla kanonu? Szczególny przypadek kanonu transatlantyckiego. 

„Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 278–294.
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roku przez „Literaturę na Świecie” eseju Podzwonne dla kanonu11. Możemy tam 
przeczytać, że kanon, a szczególnie tzw. Kanon Zachodni, to koncepcja o ściśle 
pragmatycznym charakterze. Jej zadaniem jest ułatwienie człowiekowi Zachodu 
poruszania się w  zdominowanym przez niezliczone teksty literatury świecie 
i  danie mu konkretnych wskazówek na temat tego, co powinien przeczytać 
obywatel społeczeństwa zachodniego, aby być tym obywatelem jeszcze bardziej 
(jeszcze mocniej). „Przeludnienie, Maltuzjański nadmiar – oto prawdziwy kon‑
tekst lęków kanonicznych”12. Bloom dużo wyraźniej niż o  pragmatyce kanonu 
pisze o jego wymiarze estetycznym. A dokładniej o tym, co oznacza odrzucanie 
tego wymiaru przez przeciwników kanonu, którzy najchętniej widzieliby w nim 
konstrukt polityczny lub ideologiczny. Autor zdaje się sugerować, że odrzucenie 
estetyki to jednocześnie forsowanie jej idei jako czegoś wypartego, i przekonuje, 
że kanon nie tylko nie osiadł na mieliźnie estetycznej, ale ma swoje wielkie cen‑
trum, którym pozostaje do dzisiaj dzieło Williama Szekspira. Na takim właśnie 
przekonaniu, że kanon nie tylko ustanawia centrum ideowe, lekturowe bądź po‑
lityczne, ale również jest konstruowany na podstawie jakiegoś kluczowego tekstu 
bądź idei, opiera się twierdzenie Harolda Blooma dotyczące ważności „Kanonu 
Zachodniego”. Spostrzeżenie, jakie Bloom sformułował na temat Szekspira, 
można do pewnego stopnia potraktować jako metaforę jego sposobu myślenia 
o kanonie jako układzie sił przyciągania i odpychania, a nawet – jako o układzie 
międzyplanetarnym. 

Gorący sprzeciw, jaki wyraża wobec stanowiska Blooma Andrzej Skrendo, 
ma złożony charakter. Nas będzie interesowała obrona czynnika społecznego, 
przez który autor Kanonu i  lektury rozumie zbiorowe decyzje mające wpływ 
na kształtowanie się konstelacji dzieł literackich, a nie – jak wolałby to widzieć 
Bloom – jednostkową wolę jakiegoś człowieka (nawet jeśli jest nim sam autor 
Lęku przed wpływem), narzucającego nam swoje „idiosynkratyczne poglądy”13. 
Jeżeli bowiem kanon Zagłady bądź występująca w tej roli wspomniana konste‑
lacja autorów i utworów, w danym czasie społecznie użyteczna, ma jakikolwiek 
sens, to jest to przede wszystkim sens społeczny i pragmatyczny, uwarunkowany 
estetycznie, a po części także i politycznie. 

W  przypadku kanonu Zagłady szczególną rolę odgrywają pragmatyczność 
i  doraźność, sprawiając, że musi to być układ elastyczny i  podatny na rozluź‑
nianie więzów. Chodzi w nim przecież o to, aby zarówno odpowiadać na takie 
precedensy, jak publikacja w  2000 roku Sąsiadów przez Jana Tomasza Grossa, 
jak i  eksplicytnie wskazywać na związki biografii z  Holokaustem w  dziełach 
autorów, którzy wcześniej nie ujawniali roli Zagłady w swoim życiorysie, takich 
jak Michał Głowiński, Ewa Kuryluk czy Magdalena Tulli. Istotą kanonu, a szcze‑

11 H. Bloom: Podzwonne dla kanonu. Przeł. M. Szuster. „Literatura na Świecie” 2003, 
nr 9–10, s. 164–198.

12 Tamże, s. 164.
13 A. Skrendo: Kanon i lektura…, s. 70.
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gólnie kanonu Zagłady, jest reakcja, a  nie wiecznotrwałość. „Chybione – pisze 
Skrendo – wydają mi się esencjalistyczne próby obrony kanonu, które wychodzą 
z założenia, że jest on skarbnicą wartości niezmiennych i uniwersalnych – kanon 
musi się zmieniać i  żądania różnych grup mniejszościowych kierowane wobec 
niego są uzasadnione”14.

Wiemy już, że kanon jako strukturę otwartą i  ruchomą definiuje pięć 
czynników: polityczność, estetyczność, etyczność, władza i  pragmatyczność. 
Do opisu kanonu Zagłady, co także już powiedzieliśmy, szczególnie przydatny 
okazuje się ostatni z  nich. To właśnie pragmatyczność skłania tych, którzy 
w  ogóle zastanawiają się nad konstelacją utworów zagładowych, do wyłonie‑
nia tylko tych narracji, które bezpośrednio dotyczą Holokaustu. Jak jednak 
zrekonstruować taki kanon i  co decyduje o  jego zawartości? Punktem wyjścia 
należałoby uczynić spostrzeżenie Moniki Adamczyk ‑Garbowskiej i  jej roboczą 
definicję polskiego kanonu Zagłady. Jest on „dość sztywny, oporny na zmiany, 
co jest zrozumiałe, jeśli uwzględnimy, że jest to przede wszystkim kanon lektur 
szkolnych”15. Tworzą go utwory „Tadeusza Borowskiego, Zofii Nałkowskiej, 
Hanny Krall, Andrzeja Szczypiorskiego, z  poetów – Czesława Miłosza i  Wła‑
dysława Broniewskiego”16. Nie jest to lista kompletna, lecz zaledwie fragment 
rozbudowanego indeksu autorów i tekstów, który dla lat 1947–1991 odtworzyła 
na podstawie podręczników i programów szkolnych Sylwia Karolak. Pojawiają 
się w nim między innymi: Dymy nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej, Wielki 
Tydzień Jerzego Andrzejewskiego, Krata Poli Gojawiczyńskiej, Ślady Ludwika 
Heringa, Życie „na niby” Zofii Łuczek, Żydom polskim i  „Ballady i  romanse” 
Władysława Broniewskiego, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Samson i  Miasto 
niepokonane Kazimierza Brandysa, Niemcy Leona Kruczkowskiego, Campo di 
Fiori Czesława Miłosza, opowiadania Tadeusza Borowskiego, Dzieciństwo w pa-
siakach Bogdana Bartnikowskiego, Warkoczyk Tadeusza Różewicza, Rozmowy 
z katem Kazimierza Moczarskiego, Czarny potok Leopolda Buczkowskiego i Pa-
miętnik Janusza Korczaka. Gdybyśmy chcieli obie te listy połączyć, jednocześnie 
zachowując jakąś ciągłość i  aktualność występujących na nich nazwisk, to 
w uwspółcześnionym kanonie literatury Zagłady należałoby zobaczyć: Tadeusza 
Borowskiego, Zofię Nałkowską, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Wła‑

14 Tamże, s. 69. O trwaniu jako jednym z trzech czynników kształtujących każdy kanon pi‑
sze Aleida Assmann: „Kanonu nie tworzy się w każdym pokoleniu w oparciu o panujące wówczas 
kryteria smaku; Kanon jest czymś, co się niejako zastaje i przerabia. Tak długo, jak istnieje ka‑
non, a z nim kulturowy przed ‑wybór ważnych tekstów, tak długo istnieje też przednormatywne 
znaczenie” (A. Assmann: Wstęp do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania. 
Przeł. A. Artwińska, K. Różańska. Poznań 2015, s. 321–322). 

15 M. Adamczyk ‑Garbowska: Literatura wobec Zagłady w  poszukiwaniu kanonu. W: Pa-
mięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania. Red. T. Majewski, A. Zeidler‑
 ‑Janiszewska. Łódź 2009, s. 765. 

16 Tamże, s. 764.
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dysława Broniewskiego, Janusza Korczaka i Hannę Krall. Są to pisarze, którzy 
nie tylko pozostawili wybitne „próby świadectwa”, jak je za Janem Strzeleckim 
nazywa Sylwia Karolak17, ale również występują na listach lektur szkolnych po 
1991 roku; ich twórczość prezentowana jest studentom polonistyki, najczęściej 
jednak w kontekstach akcydentalnie związanych z Zagładą i jej obrazami w li‑
teraturze. Niewielka część tej wspólnej listy – chodzi o poezję Miłosza i prozę 
Borowskiego – współtworzy kanon amerykański, czyli strukturę edukacyjno‑
 ‑rynkową o  charakterze „otwartym, elastycznym, stosunkowo podatnym na 
nowinki”18. 

Zmiana układu sił, jaką zamierzam pokazać na przykładzie literatury lat 
90. i  pierwszych lat XXI wieku, związana ze stabilizacją sytuacji opowiadania 
i  ograniczeniem roli powieści na temat Zagłady, tworzy obszar refleksji, którą 
równie dobrze można by prowadzić z dala od rozważań na temat kanonu. Przyj‑
muję jednak, że w przypadku Holokaustu ta wielokrotnie wspominana konste‑
lacja jest czymś zupełnie innym niż trwałym spisem lektur, daje bowiem obraz 
sposobu, w jaki społeczeństwo myśli o Zagładzie, i obraz tego, z jakimi potrze‑
bami wobec jej rozumienia w danej chwili występuje. Warto ów obraz nie tylko 
uzupełnić o  refleksję na temat powieści i  opowieści, ale też zasygnalizować, że 
zwiększona współcześnie potrzeba lektury mniejszych form narracyjnych, którą 
widać w  publikacjach Idy Fink, Anki Grupińskiej, Mikołaja Grynberga, Romy 
Ligockiej czy Piotra Pazińskiego, oddziałuje na obraz literatury wcześniejszej. 
Poszukuje się w  niej coraz częściej wybitnych opowiadań – Ludwika Heringa, 
Adolfa Rudnickiego, Stanisława Wygodzkiego – co powoduje, że należy się 
zastanowić nad opowiadaniem i opowieścią jako formami poznawczymi, które 
lepiej odpowiadają na rozmaite problemy współczesności niż powieść. 

W literaturze lat 80. można zaobserwować nowe zjawisko – narrację o Zagła‑
dzie jako zbiorowej tęsknocie za światem sprzed wojny19. Podstawowym kłopotem 
jej twórców okazała się jednak sama Zagłada, a  w  zasadzie jej nienazywalność 
i niewyrażalność. Obie te kategorie stały się dotkliwe właśnie dlatego, że rzuto‑
wano je na tło wspomnianego już świata nostalgii i wspomnień. Zagłada okazała 
się jego końcem i zarazem początkiem unieważniającego tę opowieść, nieprzewi‑
dywalnego i nieodtwarzalnego języka. Jego użytkownikiem został najpierw „Żyd 
z wyboru”, później „Żyd sfingowany, wzniosły i niezbyt konkretny”, a na końcu 
„fantazmat Żyda”, który w  drugiej dekadzie XXI wieku stał się odstraszającym 

17 S. Karolak: Doświadczenie Zagłady…, s. 284–285.
18 M. Adamczyk ‑Garbowska: Literatura wobec Zagłady w poszukiwaniu kanonu…, s. 765.
19 Por. na ten temat: P. Czapliński: Zagłada – niedokończona narracja polskiej nowoczesno-

ści. W: Ślady nieobecności. Red. S. Buryła, A. Molisak. Kraków 2010, s. 337–381; K. Chmielew‑
ska: Klęska powieści? Wybrane strategie pisania o  Szoa. W: Stosowność i  forma. Jak opowiadać 
o Zagładzie? Red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski. 
Kraków 2005, s. 245–264; A. Morawiec: Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – 
metafora. Łódź 2009, s. 313–363; B. Krupa: Opowiedzieć Zagładę…, s. 53–339.
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zombie20. We wszystkich tych ujęciach chodziło głównie o  wskazanie, że wraz 
z Holokaustem nastąpiło zniszczenie świata żydowskiego w Polsce, a co za tym 
idzie, także innych niż nostalgiczne sposobów na pamięć o nim. Jedyną możliwą 
formą reaktywacji tego świata okazała się elizyjna, peryfrastyczna bądź eliptyczna 
powieść o Zagładzie bez udziału Zagłady, z rozbudowaną refleksją na temat trud‑
ności wyrażenia wspomnianej już tęsknoty za minionym. Pisali o niej: Tadeusz 
Konwicki w  Bohini (1986), Paweł Huelle w  Weiserze Dawidku (1986), Andrzej 
Szczypiorski w Początku (1986), Piotr Szewc w Zagładzie (1987), Jarosław Marek 
Rymkiewicz w  Umschlagplatzu (1988), Zyta Rudzka w  Mykwie (1999), Marek 
Bieńczyk w  Tworkach (1999) oraz Magdalena Tulli w  Trybach (2003) i  Skazie 
(2006). Cechą wspólną wszystkich tych powieści stała się zbiorowa żałoba po 
zgładzonych Żydach. Jak przekonuje Przemysław Czapliński, nie towarzyszyła 
jej jednak żadna refleksja związana ze zróżnicowaniem, z  rozróżnianiem bądź 
poróżnieniem zmarłych, którą można by traktować jako odpowiedź na politykę 
powojennego państwa komunistycznego, prowadzoną wobec projektu społecznej 
różnicy. Obojętny dla wymienionych prozaików okazał się również problem, 
o  którym nie będzie się dało zapomnieć po publikacji Sąsiadów – polsko‑
 ‑żydowskich relacji podczas wojny21. „Stawaliśmy się beneficjentami wzniosłości 
– pisał Czapliński – której podłożem była nieobecność Żydów”22. 

Na przełomie pierwszej i  drugiej dekady XXI wieku nastąpił radykalny 
odwrót od estetyki wzniosłości w  kierunku przypominającego realizm, dość 
prostodusznego przedstawiania Zagłady. Zamiast powieści będącej krytyczną 
refleksją na temat języka posypały się narracje oparte na prezentacji historii, 
gdzieniegdzie przypominające tużpowojenny realizm, przerzedzony groteską, 
takie jak: Fabryka muchołapek Andrzeja Barta (2008), Ziemia Nod Radosława 
Kobierskiego (2010) czy Cadyk i dziewczyna Anny Boleckiej (2012). Każda z nich 
stanowiła inny rodzaj odzyskiwania pamięci o getcie: powieść Barta zdomino‑
wało myślenie rozliczeniowe o  przywódcy łódzkiego getta Chaimie Rumkow‑
skim; w powieści Kobierskiego chodziło o przedstawienie losów rodziny Żydów 
z  Tarnowa, umieszczonych w  miejscowym getcie; tematem głównym książki 
Boleckiej okazał się rzadko opowiadany epizod z  dziejów getta w  Warszawie, 
dotyczący Żydów katolików. Na początku XXI wieku pojawiła się więc powieść‑
 ‑synteza o niezaprzeczalnej wartości społecznej, która miała świadczyć o coraz 
lepszym rozumieniu przez Polaków historii Zagłady. Wartość historyczna tej 
prozy okazała się jednak dużo mniejsza niż zakładano, także w  odniesieniu 
do jedynej dotąd polskiej powieści napisanej w  formie politycznej metafory 
pogromu w Jedwabnem – Łąki umarłych Marcina Pilisa (2010). 

20 Przykładem tego typu przekształcenia jest powieść Igora Ostachowicza Noc żywych Ży-
dów. 

21 Cały ten akapit stanowi skrót szkicu Przemysława Czaplińskiego Zagłada – niedokoń-
czona narracja polskiej nowoczesności…, s. 337–381. 

22 Tamże, s. 355.
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Jakie są źródła tej nowej reprezentacji i  z  czego wynika jej szczególna kon‑
strukcja? Zerwanie z  tabu reprezentacji nastąpiło w  powieści o  Zagładzie dość 
późno, w okolicach 2010 roku, a zatem równo dziesięć lat po wydaniu Sąsiadów23. 
Wprawdzie żaden z  tekstów napisanych z  inspiracji książką Grossa – może 
poza dramatem Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka – nie znalazł się w  kano‑
nie, jednak oddziaływanie Sąsiadów na styl myślenia i  pisania o  Zagładzie do 
dzisiaj jest ogromne24. Jego istotę można sprowadzić do krótkiego jak slogan 
reklamowy stwierdzenia, że po Grossie niepodobna napisać drugich Tworków. 
Książka autora Strachu ujawniła (a  raczej przypomniała) ogromny potencjał 
przemocy i okrucieństwa tkwiący w narracjach o Holokauście. Zakwestionowała 
równocześnie możliwość milczenia na jego temat, dającego się niekiedy opisać 
jako metonimia Zagłady25. Czapliński, pisząc o paradygmacie Sąsiadów, zwracał 
przede wszystkim uwagę na rozmnożenie się ról i  perspektyw powieściowych 
oraz wynikającą stąd zmianę pola narracyjnej gry. Jej bohaterami przestali być 
Polacy tęskniący za nieobecnymi Żydami. Nowymi bohaterami stali się Polacy 
– prześladowcy, pomocnicy i  świadkowie. Drugą istotną konsekwencją zmiany 
paradygmatu okazał się powrót reprezentacji Zagłady. 

Spośród rozmaitych przestrzeni Zagłady najczęściej opisywane w narracjach 
lat ostatnich bywa getto. W 2007 roku ukazała się powieść Joanny Rudniańskiej 
Kotka Brygidy (którą ze względu na rozmiary można by nazwać opowieścią bądź 
dużym opowiadaniem). Wprawdzie nie pada w niej ani razu słowo „Zagłada”26, 
nie jest to jednak, jak powieści z poprzednich dekad, narracja o milczeniu na hi‑

23 Istotny wpływ na porzucenie tabu reprezentacji mogły mieć również wielkie (dosłownie), 
kilkusetstronicowe powieści o Zagładzie, które od 2008 r. zaczęły ukazywać się w Polsce: Wie-
czory kaluki Howarda Jacobsona (wyd. pol. 2008), Łaskawe Jonathana Littella (wyd. pol. 2008), 
Sonnenschein Dašy Drndić (wyd. pol. 2010) i Biedni ludzie z miasta Łodzi Steve’a Sem ‑Sandberga 
(wyd. pol. 2011). 

24 Pisał o nim m.in. Przemysław Czapliński, twierdząc, że „książka Grossa […] ma charak‑
ter paradygmatyczny dla polskiego piśmiennictwa o Zagładzie, a moment jej publikacji oznacza 
wewnętrzną cezurę w literaturze najnowszej” (P. Czapliński: Prześladowcy, pomocnicy, świadko-
wie. Zagłada i polska literatura późnej nowoczesności. W: Zagłada. Współczesne problemy rozu-
mienia i przedstawiania. Red. P. Czapliński, E. Domańska. Poznań 2009, s. 158).

25 Por. M. Cuber: Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012. Katowice 2013, s. 104–
116.

26 Osłabienie historycznej wymowy książki zawdzięcza Rudniańska przyjętej konwencji li‑
teratury dla dzieci i młodzieży. Podkreśla ją zarówno wykonany pastelami rysunek na okładce, 
jak i rekomendacja Agnieszki Holland („Wydawałoby się, że to książka dla dzieci – ale nie, ona 
po prostu porusza struny jakiejś zapomnianej, dziecięcej wrażliwości” (J. Rudniańska: Kotka 
Brygidy. Lasek 2007, czwarta strona okładki)). O  problematyce powieści pisała szerzej Justyna 
Kowalska ‑Leder. Por. Taż: Literatura polska ostatniego dziesięciolecia wobec Zagłady – próby 
odpowiedzi na nowe wyzwania. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2014, nr 10, T. 2: Materiały, 
s. 790–791. Por. także: S. Buryła: Zapomniany autor opowiadań o Zagładzie. W: Adlojada. Bio-
grafia i świadectwo. Red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska. Szczecin 2014, 
s. 48. 
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storyczne tematy. Zarówno opowieść o getcie warszawskim, które z perspektywy 
okna tramwaju ogląda kilkunastoletnia Helena, jak i  o  ratującym Żydów ojcu 
dziewczynki to efekt oddziaływania paradygmatu Sąsiadów na literaturę, którą 
ukształtował jeszcze jeden ważny czynnik, komplikujący ponowioną reprezen‑
tację – imponujący wręcz rozwój dyskursu historiograficznego i socjologicznego 
w Polsce w ostatnich kilkunastu latach27. Przyczyniły się do tego między innymi 
publikacje: Barbary Engelking i Jacka Leociaka28, Jana Grabowskiego29, Dariusza 
Libionki30, Marcina Zaremby31, Andrzeja Żbikowskiego32, Joanny Tokarskiej‑
 ‑Bakir33, Piotra Foreckiego34, Elżbiety Janickiej35, Beaty Chomątowskiej36 oraz 
Feliksa Tycha i  Moniki Adamczyk ‑Garbowskiej37. Tę i  tak długą listę znacząco 
wydłużają polskie wydania dzieł Raula Hilberga, Daniela Jonaha Goldhagena, 
Saula Freidländera, Haralda Walzera czy Antony’ego Polonskiego. 

Nie jest jasne, dlaczego tak rozległe, długotrwałe i  bogate studia polskich 
historyków, którym towarzyszy rosnąca liczba tłumaczeń opracowań zagranicz‑
nych, mają ograniczony wpływ na reprezentację Zagłady w powieściach z drugiej 
dekady XXI wieku. Nikłe społecznie oddziaływanie takich narracji, jak Ziemia 
Nod Kobierskiego czy Cadyk i  dziewczyna Boleckiej38, warto położyć na jednej 
szali z  prozą kryminalną Marcina Wrońskiego czy Zygmunta Miłoszewskiego, 
w której widać dużo lepiej odrobioną lekcję historii drugiej wojny światowej. Jej 
niewielką część stanowi Holokaust. Dla pisarzy takich jak autor Ziarna prawdy, 

27 Por. na ten temat dwa syntetyczne studia: B. Krupa: Historia krytyczna i jej „gabinet cie-
ni”. Historiografia polska wobec Zagłady 2003–2013. „Zagłada Żydów. Studia i  Materiały” 2014, 
nr 10, T. 2: Materiały, s. 721–767; S. Buryła: Najnowsze studia nad ludobójstwem. Wybrane zagad-
nienia. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2014, nr 10, T. 2: Materiały, s. 954–984. 

28 B. Engelking, J. Leociak: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. 
Warszawa 2013; B. Engelking: Jest taki piękny słoneczny dzień. Losy Żydów szukających ratunku 
na wsi polskiej 1942–1945. Warszawa 2011.

29 J. Grabowski: Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego 
powiatu. Warszawa 2011; Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec Zagłady Żydów 1942–1945. Red. 
B. Engelking, J. Grabowski. Warszawa 2011.

30 Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach 
powojennych 1939–1950. Red. J. Grabowski, D. Libionka. Warszawa 2014.

31 M. Zaremba: Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys. Kraków 2012. 
32 A. Żbikowski: U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Pólnocno -Wschodnich II Rzeczypo-

spolitej. Wrzesień 1939–lipiec 1941. Warszawa 2006.
33 J. Tokarska ‑Bakir: Okrzyki pogromowe. Szkice z  antropologii historycznej 1939–1946. 

Wołowiec 2012.
34 P. Forecki: Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o  polsko -żydowską przeszłość i  pamięć 

w debatach publicznych. Poznań 2010.
35 E. Janicka: Festung Warschau. Warszawa 2011.
36 B. Chomątowska: Stacja Muranów. Wołowiec 2012.
37 Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010. Red. F. Tych, M. Adamczyk ‑Garbowska. 

Lublin 2012.
38 Por. T. Mizerkiewicz: Literatura obecna. Szkice o  najnowszej prozie i  krytyce. Kraków 

2013, s. 153–156.
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urodzonych w  latach 70. i  później, przeszłość ma przede wszystkim charakter 
zapośredniczony we wspomnianych opracowaniach39. Brak takiego zapośred‑
niczenia bądź jego ograniczenie prowadzi do wniosku, od jakiego w  zasadzie 
zaczęliśmy rozważania na temat Zagłady w latach 80. – o przeszłości nieprzed‑
stawionej. 

W  podsumowaniu blisko trzydziestu lat rozwoju polskiej powieści o  Holo‑
kauście powinno się uwzględniać rolę retoryki wzniosłości. Narracje powieś‑
ciowe lat 80. i  90. pokazują bowiem Zagładę jako wzniosły obiekt ideologii 
niewyrażalności, której następstwa są jednak zupełnie różne od tych w powieści 
postmodernistycznej. Elizje, elipsy, przemilczenia i  asyndetony nie tyle mają 
wzmacniać wrażenie nieprzedstawialności Zagłady, ile powinny mówić o  jej 
„nierzeczywistości” i, jak pisze Aleksandra Ubertowska, zwracać uwagę na 
związany z  tym skandal etyczny40. Antymimetyczna ewokacja niewyobrażal‑
nego41, z  jaką mamy do czynienia w  Zagładzie Szewca, Tworkach Bieńczyka, 
a poniekąd także i w Fabryce muchołapek Barta oraz Trybach i Skazie Tulli, ma 
również swoje praktyczne konsekwencje. Ze świata przedstawionego znikają 
krew i wojna, a w ich miejscu pojawiają się metonimie bądź, jak to określa Berel 
Lang, historie obecne w  sposób niewypowiedziany42. Czas w  tych powieściach 
najczęściej staje się statyczny, chciałoby się nawet powiedzieć: „stojący” (wpływ 
na to ma przewaga czasu teraźniejszego). Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy 
do głosu dochodzi współczesny opowiadacz tych historii, który, jak w Tworkach, 
snuje opowieść „aż po jej nieprawdopodobny finał, ostateczne rozwiązanie, tak 
zwany szlus”43. Bądź też, jak w wersji znanej z Fabryki muchołapek, pisze o tym, 
czego się dowiedział, piórem Żyda wywiezionego do Terezina44, celebrując sam 
proces pisania. Ów czas teraźniejszy tworzy archipelagi komentarza do przeszło‑
ści daleko bardziej widocznej niż niewielkie wysepki współczesności. Obraz, jaki 
z nich widać, można by nazwać niepamięcią Zagłady. Holokaust pozostaje w nim 

39 Dobrym przykładem tego typu odtwarzania historii jest właśnie Ziarno prawdy. Miło‑
szewski nie poprzestał na rozmowach z miejscową ludnością i artykułach prasowych, ale sięgnął 
do prac Joanny Tokarskiej ‑Bakir, które stanowiły dla niego podstawowe źródło wiedzy o miej‑
scowych legendach na temat stosunków polsko ‑żydowskich. Por. Z. Miłoszewski: Ziarno praw-
dy. Warszawa 2011, s. 365. 

40 Korzystam w tym miejscu ze znakomitego komentarza Aleksandry Ubertowskiej do po‑
wieści Piotra Szewca Zagłada, Zmierzchy i  poranki oraz Bociany nad powiatem. Por. A. Uber‑
towska: Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków 2007, s. 262.

41 Por. J. Płuciennik: Retoryka wzniosłości w dziele literackim. Kraków 2000, s. 170.
42 „Dla autorów takich jak Aharon Appelfeld, Edmond Jabés, Jakov Lind czy Cynthia Ozick 

rola ludobójstwa w strukturze narracyjnej ich utworów jest raczej zakładana niż wypowiedziana. 
Wydarzenia historyczne są obecne we wrażeniu wywołanym ich nieobecnością, są one sugero‑
wane jedynie pośrednio lub drogą aluzji” (B. Lang: Nazistowskie ludobójstwo. Akt i  idea. Przeł. 
A. Ziębińska ‑Witek. Lublin 2006, s. 148).

43 M. Bieńczyk: Tworki. Warszawa 1999, s. 14.
44 A. Bart: Fabryka muchołapek. Warszawa 2008, s. 276. 
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cieniem (w planie motywów), niewypowiedzeniem i milczeniem (w planie decy‑
zji), a  także aluzją, elizją, elipsą i metonimią (w planie retoryki). Bezkres czasu 
teraźniejszego, stanowiącego w  wielu fabułach jedynie przestrzeń potrzebną 
do komentowania przeszłości bądź komunikowania się z  nią, naprzemiennie 
„biegnący” z „właściwym” duktem powieści, w istocie staje się miejscem, z któ‑
rego niewiele już widać. Szczelnie otoczone swoimi pragnieniami Ja, ulegając 
bodźcom przytłaczającym „percepcyjnie, wyobrażeniowo bądź emocjonalnie”45, 
doznaje „zmysłowego ożywienia (intensyfikacji) spostrzeganej rzeczywistości”46, 
co sprawia, że często te właśnie emocje są dla niego ważniejsze niż to, co spoza 
nich widać47. Dlatego wiele powieści napisanych w  ósmej i  dziewiątej dekadzie 
XX wieku sprawia wrażenie rozpadającej się i w gruncie rzeczy niemożliwej do 
opowiedzenia historii, która w  punkcie wyjścia przyjmuje założenie, że TEGO 
zrozumieć się nie da (czynią tak Paweł Huelle w  Weiserze Dawidku i  Magda‑
lena Tulli w  Trybach oraz Skazie). Optymalną reakcją literatury na trudności 
w opowiadaniu stał się więc postmodernizm, język, jak to wynika ze stanowiska 
niektórych krytyków, stworzony wprost do komunikowania narracyjnej klęski, 
która przytrafiła się literaturze gdzieś pomiędzy tęsknotą za przeszłością a  de‑
montażem awangardy48. 

Ślady takiego myślenia znaleźć można w niektórych wykazach lektur akade‑
mickich, tworzących szczególny rodzaj kanonu polskiej literatury najnowszej49. 
Na jego osobliwość, oprócz niewielkiego zasięgu, ograniczonego do miejsca, 

45 J. Płuciennik: Retoryka wzniosłości…, s. 162.
46 Tamże. 
47 Szczególnym przypadkiem tego typu oddziaływania warstwy współczesnej powieści na 

warstwę retrospektywną wydaje się Fabryka muchołapek Barta. 
48 Por. P. Czapliński: Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o  literaturze. „Teksty Drugie” 

2004, nr 5, s. 9–22.
49 Opieram się przede wszystkim na spisie lektur i zagadnień egzaminacyjnych do przedmio‑

tu „literatura najnowsza” przeznaczonego dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich 
uzupełniających śląskiej filologii polskiej. Dla porównania studentom polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego proponuje się: Piaskową Górę Joanny Bator, Weisera Dawidka Pawła Huellego 
(powieść ta na polonistyce śląskiej objęta jest programem nauczania do historii literatury pol‑
skiej po 1918 roku) oraz W czerwieni, Tryby bądź Włoskie szpilki Magdaleny Tulli i Utwór o Mat-
ce i  Ojczyźnie Bożeny Keff. Z  kolei słuchacze kursu z  literatury najnowszej prowadzonego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim mają obowiązek przeczytać wymienione powieści Tulli oraz Tworki 
Bieńczyka. Natomiast w  ramach lektury uzupełniającej mogą się zapoznać z: Fabryką mucho-
łapek Barta, Piaskową Górą Bator, Doliną Radości Chwina, Czarnymi sezonami Głowińskiego, 
Memorbuchem Henryka Grynberga, reportażami Hanny Krall opublikowanymi w zbiorach z lat 
90. i na początku XXI wieku, Frascati Ewy Kuryluk, ze Zmierzchami i porankami Piotra Szewca 
oraz z  Prawiekiem i  innymi czasami Olgi Tokarczuk. Na temat sposobów analizy kanonu aka‑
demickiego por. J. Bachórz: O  uniwersyteckim kanonie lektur polonistycznych. W: Polonistyka 
w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd po-
lonistów, Kraków, 22–25 września 2004. T. 2. Red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński i in. 
Kraków 2005, s. 136–153.
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w  którym taki spis przyjęto, i  podatności na zmiany, teoretycznie możliwe 
w każdym semestrze, składa się również i to, co można by nazwać jego własnym 
zaprzeczeniem, czyli brak tego typu modyfikacji, odpowiedzialny za nieak‑
tualność konstelacji, które zamiast ukazywać rzeczywistą złożoność obrazu 
literatury, pokazują jej postać zaprzeszłą i uproszczoną. Na jednej z  takich list, 
przeznaczonej dla polonistów starszych roczników, widnieje kilka powieści, 
które tworzą postmodernistyczny kanon literacki lat 90. XX wieku i pierwszych 
dekad XXI stulecia. Są to: Tworki Marka Bieńczyka, Skaza Magdaleny Tulli oraz 
zbiór opowiadań Mariusza Sieniewicza Żydówek nie obsługujemy, związany nie 
z tematem Zagłady, lecz z problemem żydostwa jako piętna. Uzupełnienie tych 
książek stanowią – w myśl założeń autorów programu – Esther Stefana Chwina, 
Fabryka muchołapek Andrzeja Barta oraz Tryby i  Włoskie szpilki Magdaleny 
Tulli. Wypada dodać, że spis lektur i zagadnień kończy się na 2014 roku, z któ‑
rego pochodzą powieść Michała Witkowskiego Zbrodniarz i  dziewczyna oraz 
tom opowiadań Sylwii Chutnik W  krainie czarów (są to narracje niepostmo‑
dernistyczne). Autorzy programu łączą większość wymienionych utworów z za‑
gadnieniem problemu niewyrażalności w prozie postmodernistycznej i  jedynie 
niektóre szczegółowe opracowania, zaproponowane do tego tematu, informują, 
że chodzi w nim także o Zagładę50. 

Pominąwszy oczywisty fakt, że najnowsze reprezentacje Zagłady tworzą 
inny obraz od postmodernistycznej niewyrażalności (jedną z jego ważniejszych 
odsłon jest chociażby popkultura, której w  tym spisie brakuje), należy zauwa‑
żyć, że wiele z nich to nie tylko powieści, lecz również opowiadania. Tej reguły 
omawiany projekt zajęć z literatury najnowszej nie odnotowuje. Brakuje w nim 
nie tylko Czarnych sezonów Michała Głowińskiego czy Osmalonych Irit Amiel, 
ale też opowiadań Idy Fink, reportaży Hanny Krall czy opowieści Henryka 
Grynberga. A  zatem krótszych form narracyjnych, które tworzyłyby napięcie 
między powieścią i próbą syntezy świata ogarniętego Zagładą, nawet jeżeli jest 
to fragmentaryczna i niemożliwa w gruncie rzeczy parodia myślenia syntetycz‑
nego w  ujęciu postmodernistów, a  opowiadaniem, które tego typu syntezą już 
nie jest, ponieważ „podstawowym kośćcem opowieści jest pamięć szczegółu, ale 
szczegóły te nie składają się w żadną opowieść”51. 

Konstelacja najnowszych narracji o  Zagładzie, uwzględniająca zarówno 
czynniki pragmatyczne i społeczne, o których była mowa wcześniej, jak i czyn‑
nik estetyczny oraz wynikającą stąd artystyczną oryginalność, a nieraz i wybit‑
ność wielu tekstów, to przede wszystkim konstelacja opowiadań. W  literaturze 
najnowszej, podobnie jak tuż po wojnie, wciąż aktualne pozostaje przekonanie 
o wyjątkowej roli opowiadania jako artykulacji doświadczeń związanych z Za‑

50 Jest to tak naprawdę tylko jedno opracowanie Arkadiusza Morawca dotyczące Tworków 
Bieńczyka (Tenże: Holokaust i postmodernizm. O „Tworkach” Marka Bieńczyka. „Ruch Literac‑
ki” 2005, nr 2).

51 P. Czapliński: Zagłada – niedokończona narracja polskiej nowoczesności…, s. 357.
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gładą. Czas pokazał, że jest to również forma narracyjna idealnie dopasowana 
do opowieści, której autorami są przedstawiciele późniejszych pokoleń, tacy 
jak urodzony w  1966 roku Mikołaj Grynberg, autor zbioru rozmów Oskarżam 
Auschwitz. Opowieści rodzinne, czy Piotr Paziński (rocznik 1973), który w 2013 
roku opublikował Ptasie ulice.

We wstępie do pracy zbiorowej z 2005 roku Michał Głowiński postawił py‑
tanie o to, dlaczego opowiadanie okazało się gatunkiem koronnym w literaturze 
Zagłady. Odpowiedź, jakiej udzielił, pozostaje w  mocy także w  odniesieniu do 
najnowszych narracji o Zagładzie:

[Opowiadanie – M.T.] stosunkowo łatwo przekazywało konkretne treści, ale 
też dopuszczało do głosu podmiot opowiadający o  doświadczeniach, których 
nigdy przedtem na świecie jeszcze nie było. Pozwalało usłyszeć drżący głos 
kogoś, kto miał je za sobą. Pierwsza osoba, będąca w tym gatunku zjawiskiem 
samo przez się zrozumiałym, niewymagającym motywacji, niejako natural‑
nym, stanowiła walor szczególny. Tak jak w  formie dokumentarnej pozwala‑
ła słyszeć głos tego, który mówi o  swych strasznych przypadkach, pozwalała 
konsekwentnie zachować jego perspektywę we wszystkim, co składało się na 
narrację52.

Powieści takie jak Tworki czy Zagłada podtrzymywały iluzję, że wspomi‑
nając przeszłość, można osiągnąć efekt pełni oglądanej z  pewnego dystansu. 
Jego zamarkowaniu służyły odautorskie komentarze, w  których zaznaczała się 
dwoistość świata przedstawionego, z jednej strony należącego do przeszłości, ale 
z drugiej strony, naszej, współczesnej, wychylającego się poza nią, w przyszłość. 
Ów efekt pełni można byłoby nazwać pragnieniem syntezy. Nie pojawia się 
ono w  opowiadaniu, które ma charakter przypominania. „[…] wspominając, 
nadajemy przeszłości formę narracyjną, przypominając zaś sobie coś lub kogoś, 
odwołujemy się do historii dopiero wtedy, gdy napotykamy […] opór, wynika‑
jący z braku istotnego dla utworzenia spójnej całości elementu”53. Opór pamięci 
jako fundament konstrukcji opowiadania pojawia się między innymi w Ułam-
kach z getta Michała Głowińskiego54. Świadczą o tym sformułowania w rodzaju: 
„nie rozumiem, nie jestem w  stanie jej [przestrzeni okolonej murami – M.T.] 
ogarnąć”; „usiłuję ją sobie przypomnieć taką, jaką postrzegałem w  czasie, gdy 
byłem w  niej zamknięty”; „Zastanawiam się, co pozostało w  mojej pamięci 
z gettowych ulic”; „Nie wiem, dlaczego ta właśnie scena zapadła w moją pamięć 
tak silnie”; „Być może na tę scenę nakłada się inna, z  innego dnia i  z  innego 

52 M. Głowiński: Wprowadzenie. W: Stosowność i  forma. Jak opowiadać o  Zagładzie?…, 
s. 11.

53 J. Kordys: Pamięć i opowiadanie. W: Praktyki opowiadania. Red. B. Owczarek, Z. Mito‑
sek, W. Grajewski. Kraków 2001, s. 133.

54 Por. M. Głowiński: Czarne sezony. Kraków 2002, s. 9–24.
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miejsca…”. Głowiński, bardzo wyraźnie naruszając spoistość wspominania, 
którą niektórzy porównywali do układania słownika Zagłady55, „konstruuje […] 
swój własny model opowieści, który w  wielu miejscach sprzeciwia się regułom 
tradycyjnej narracji, model pełen »miejsc pustych«, domysłów, przemilczeń, 
historii hipotetycznych”56. Autor Czarnych sezonów nazywa je „zapisem do‑
świadczenia”, wynikającym z  „błysków pamięci, która nie obejmuje całości 
wydarzeń, nie ogarnia wszystkiego”57, ale jednocześnie wytwarza opowiadanie 
na temat pamięci i  Zagłady. W  przeciwieństwie do powieści, uwikłanej w  dia‑
lektykę między pamięcią i  zapomnieniem, opowiadanie podąża własnym duk‑
tem dużo dalej, poza nieprzedstawialne i  niewyrażalne, ku czemuś tak bardzo 
zrośniętemu z życiem jak narracja. W przeciwieństwie do Szewca czy Bieńczyka 
Głowiński nie podtrzymuje wrażenia, że można ją zamienić w „piękne opowia‑
danie o  Auschwitz”58 bądź w  jakiekolwiek długie opowiadanie, które niczym 
potok wspomnień wypływałoby w  wyniku oddziaływania jakiegoś bodźca czy 
zapadającego w wyobraźnię słowa. „Opowiadanie jest stałym bytu cieniem, jego 
koniecznym składnikiem, a  może nawet – w  jakimś sensie – samym życiem, 
skoro nie można go umieścić poza jego obszarami, wyrzucić w czeluście, znaj‑
dujące się z dala od jego granic. Opowiadam, więc jestem”59 – przyznaje narrator 
Opowiadania i  oczywistości. Nazwanie opowiadania „stałym bytu cieniem” 
prowadzi do kilku wniosków. O  jednym z  nich mówi narrator: opowiadanie 
to część życia. Ale część, jak cień, mniej trwała, zbudowana z  innej substancji, 
z  której nie zawsze wznosi się biografie, lecz czasem – jak cień – także się je 
kładzie (niszczy, uśmierca). Cień jako barokowa metafora wanitatywna oznacza 
również odbicie. Nazywa się je smugą (cienia), ponieważ nie jest ono jednak ani 
wierne, ani tak jak rzeczywistość wyraźne. Metafora Głowińskiego, sformuło‑
wana w stylu poezji metafizycznej, ma charakter reguły porządkującej i  funda‑
mentalnej. Opowiadanie nie może istnieć bez życia, tak jak cień nie istnieje bez 
obiektu, który go wytwarza. Awers, jakim zdaje się jednak cień ‑opowiadanie 
w  stosunku do życia ‑obiektu, musi oznaczać jeszcze coś innego – cień osłania 
bądź zaciemnia światło. Czyni to również opowiadanie, które dzięki swojej 
konstrukcji może przekształcić życie w  zupełnie inną materię od tej, która je 
powołała. Dwoista natura opowiadania sprawia wrażenie lekkiego jak cień, 
wręcz niematerialnego paradoksu (co łączy ją z  niektórymi sformułowaniami 
Sępa), dotyka jednak spraw wagi najcięższej, takich jak Zagłada. Uwagi Michała 

55 A. Ubertowska: Shoah i literatura na „obrzeżach mowy”. O prozie Michała Głowińskiego 
i Marka Bieńczyka. W: Pamięć Shoah…, s. 817. 

56 Tamże, s. 815.
57 M. Głowiński: Czarne sezony…, s. 7.
58 Ta bardzo niedokładna parafraza słów Jean ‑François Lyotarda wzięła się z  jego wypo‑

wiedzi: „Do uczynienia ze śmierci »Auschwitz« »pięknej śmierci« dojdziemy jedynie środkami 
retorycznymi” (J. ‑F. Lyotard: Poróżnienie. Przeł. B. Banasiak. Kraków 2010, s. 129).

59 M. Głowiński: Historia jednej topoli i inne opowieści. Kraków 2003, s. 243–244. 
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Głowińskiego z epilogu Historii jednej topoli…60 rozszerzają i tak już długą listę 
zalet opowiadania o  lotność i przygodność61, dzięki którym Zagłada otrzymuje 
reprezentację w postaci wydarzeń ‑błyskawic (o prędkiej i ogromnej sile rażenia) 
nieukładających się w żadną całość, ponieważ została ona wcześniej zniszczona. 

W  posłowiu do Osmalonych Głowiński, pisząc o  zwięzłości, oszczędności 
i  powściągliwości tych opowiadań, wymienił jeszcze jedną ich cechę, która 
koliduje z obrazem wzniosłości, wyłaniającym się z niektórych powieści o Za‑
gładzie: „kiedy mowa o  tej zbrodni, która zanim się dokonała, wydawała się 
nieprawdopodobna, po [patos – M.T.] sięgać nie trzeba, bo temat ten żadnej 
sztucznej wzniosłości nie potrzebuje, a  może nawet więcej – po prostu jej nie 
znosi”62. Szczególnym przykładem zastosowania tej reguły jest Kartka z pamięt-
nika. W  pozornie prostej formie dwuipółstronicowej noweli Amiel przedsta‑
wiła swoje wspomnienie wyjścia z  częstochowskiego getta u  schyłku września 
1942 roku. Bohaterka ‑narratorka pamięta zarówno związane z  tym szczegóły, 
jak i  ich następstwo w  czasie: swoje ubranie, skórkę chleba, którą otrzymała 
od mamy, pełzanie na brzuchu za ojcem, walenie w  bramę szpitala pięściami 
i  wyciągnięte jak do pływania ręce – w  takiej pozycji jako jedenastoletnia 
dziewczynka przedostała się przez szczelinę w murze na „aryjską stronę”. Tekst 
ma formę wspomnień: snując je, bohaterka nie napotyka ograniczeń pamięci, 
tworzy raczej płynną, choć krótką opowieść, zakończoną podsumowaniem: 
„Miałam wtedy jedenaście lat i od tej chwili nie czuję się w życiu jak w domu”63. 
Zdanie: „Masz jedenaście lat i  od tej chwili jesteś już kimś innym”64, brzmi 
wprawdzie jak jego rewers, jest jednak, rozszerzoną o  możliwości narracyjne 
języka świadectwa, historią tego samego ocalenia, spisaną przez Irit Amiel 
kilkanaście lat później w autobiografii Życie – tytuł tymczasowy. Powściągliwe 
i sprawozdawcze wspomnienie ustępuje miejsca dużo bardziej afektywnej narra‑
cji drugoosobowej. Jej bohaterką jest już nie tylko jedenastoletnia dziewczynka 
wykreowana przez osiemdziesięciotrzyletnią kobietę; w zdaniach takich jak to: 
„Tatuś podnosi cię, każe wyciągnąć ręce jak do pływania i  wsunąć je razem 
z  głową w  tę dziurę, ale jest za wąska i  trzeba szybko zdjąć płaszczyk i  znów 
wsunąć głowę i  ręce”65, projektuje się bardzo dotkliwy styl odbioru. Wciągają 
one bowiem w  swój świat także czytelnika, wnosząc zarazem zupełnie nową 
jakość do literatury Zagłady66. 

60 Na niezwykłą wartość tego opowiadania pierwsza zwróciła uwagę Aleksandra Ubertow‑
ska. Por. Taż: Shoah i literatura…, s. 814–815.

61 Por. I. Calvino: Wykłady amerykańskie. Przeł. A. Wasilewska. Warszawa 2009.
62 M. Głowiński: Posłowie. W: I. Amiel: Osmaleni. Warszawa 2010, s. 103–104.
63 I. Amiel: Osmaleni…, s. 9.
64 I. Amiel: Życie – tytuł tymczasowy. Warszawa 2014, s. 70.
65 Tamże, s. 69.
66 Przypadek wspomnień Amiel, w całości napisanych w drugiej osobie, komplikuje związek 

pierwszej osoby liczby pojedynczej z literaturą świadectwa. 



91Marta Tomczok: „Opowiadanie jest stałym bytu cieniem”. Kilka uwag o kanonie…

W opowiadaniach Tulli, Kłos i Chutnik Holokaust z tworzywa pamięci staje 
się backgroundem. Nie jest to jednak tło nieobecne w  narracyjnym horyzon‑
cie. Umiejscowiona na drugim planie Zagłada pozostaje czymś, co można by 
nazwać ogniskową opowieści bądź, bardziej metaforycznie, „długim cieniem”67. 
W  opublikowanych w  odstępie dwu lat zbiorach Włoskie szpilki (2011) oraz 
Szum (2013) przeważają metonimie i  metafory Holokaustu: „Tajemnicą mojej 
matki była szkoła, przez którą przeszły [razem z siostrą – M.T.]”68; „Ale oprócz 
przymusu były też zasady, których nauczono ją przed wojną. Jakimś cudem 
przetrwały, widocznie były niepalne”69. Demontaż ezopowego języka, w którym 
córka mówi o  pobycie matki w  getcie i  obozie, zachodzi dopiero na samym 
końcu ostatniej z  książek. Podczas pierwszych kilkudziesięciu godzin, które 
w  łódzkim mieszkaniu, pełnym różnych ludzi, spędziła, na przemian krzycząc 
i śpiąc, matka bohaterki, rozstrzyga się kształt całej późniejszej literatury Mag‑
daleny Tulli. Jeszcze wtedy matka jest rozgorączkowaną byłą więźniarką „tego 
najgorszego obozu”70, która „przez pół Europy dobrnęła do przechodniego 
pokoju”71, mówi więc „nieprzytomnie, z  przymkniętymi oczami, urywając 
słowa, o  zdarzeniach, o  których inni pragnęli zapomnieć”72. Jest żywą raną. 
Relację o  tym bohaterka otrzymuje przypadkowo, przez telefon od znajomego 
z Ameryki, który uaktywnia w rozmowie zupełnie inny wizerunek na co dzień 
zimnej i  małomównej kobiety. Narracja poddaje go licznym przekształceniom. 
Wprawdzie Tulli wystawia świadectwo, ale dotyczy ono nie „krzyku, bełkotu, 
nie ‑mowy”73, które znajdują się na samym dnie opowieści, ale jego przedstawie‑
nia przez świadka – zaznaczmy, że w  zasadzie niemożliwego do odtworzenia 
– a później tego, co zdołało się jeszcze zmaterializować w prowadzonej wiele lat 
później rozmowie. Tulli pokazuje przerażający język ocalonej w zastygłej formie 
doskonale wyszlifowanych zdań. Udaje się jej uchwycić moment krytyczny 
związanego z  tym wydarzenia, nagłą i  nieodwracalną przemianę „nie ‑mowy” 
w „wyższość milczenia, w zwycięską siłę chłodu”74. I chociaż możemy zaprzeczać 
nagłości tej zmiany, w pamięci narratorki właśnie w taki sposób się ona zapisała 
– w łódzkim mieszkaniu w 1945 roku słychać było te wszystkie afekty, z których 
później pozostały tylko metonimie i metafory.

W Muranooo Sylwii Chutnik to, co nazwaliśmy w odniesieniu do prozy Irit 
Amiel rozszerzeniem pola świadectwa, staje się materiałem narracji o Zagładzie 
zapośredniczonej w wyobraźni: „Wymyślając historie, uzależnieni jesteśmy bo‑

67 W nawiązaniu do tytułu pracy Feliksa Tycha Długi cień Zagłady. 
68 M. Tulli: Szum. Kraków 2014, s. 10.
69 M. Tulli: Włoskie szpilki. Warszawa 2011, s. 25.
70 M. Tulli: Szum…, s. 187.
71 Tamże.
72 Tamże. 
73 P. Czapliński: Zagłada jako wyzwanie…, s. 12.
74 M. Tulli: Szum…, s. 188.
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wiem od natrętnych myśli o czymś, czego nigdy nie widzieliśmy, czego nigdy nie 
przeżyliśmy”75, czytamy na początku opowiadania. Końcówka jest zupełnie inna: 
„Opowiadając, uzależniona jesteś od natrętnych myśli o czymś, czego nigdy nie 
widziałaś, czego nigdy nie przeżyłaś, ale przecież, gdyby tylko małe osunięcie 
w czasoprzestrzeni, to gniłabyś zasypana w piwnicy jak starucha, jak suchar”76. 
Opowiadanie jako cień bytu obejmuje więc przypominanie sobie i  wspomina‑
nie doświadczeń, a  gdy ich brakuje, staje się wyobrażaniem przeszłego świata. 
Narracja drugoosobowa pełni funkcję pomostu między biegunami tych bardzo 
odległych możliwości, robiąc miejsce także temu, który nigdy nie uczestniczył 
w  opowiadanej historii, ale chciałby jej możliwie najlepiej i  najbardziej empa‑
tycznie wysłuchać. 

Centralnym punktem opowiadań Tulli, Chutnik i  Kłos pozostaje zatem 
przedstawienie sytuacji, w  jakiej opowiada ocalony. Może to być – jak w Posen 
– pani Ania, „potwór z  Auschwitz”77, która sypia w  jednym pokoju z  lodówką 
i  telewizorem, albo „starucha ‑suchar” z Muranooo, z uciechą mówiąca o  trage‑
diach wojennych żydowskich sąsiadów, które stają się coraz bardziej groteskowe 
z powodu braku zainteresowania nimi najmłodszego pokolenia. Dopełnieniem 
opowiadania jako reprezentacji Zagłady okazuje się w  najnowszych narracjach 
głos kogoś takiego jak wolontariuszka z Gier w Birkenau czy Posen, która oprócz 
dobrej orientacji w  dyskursie historiograficznym może o  sobie powiedzieć: 
„Mam z Żydami po drodze”78.

Napięcie między powieścią i opowieścią, które zdynamizowało w ostatnich 
latach życie narracji o  Zagładzie, pozwala zobaczyć jeszcze jedną społeczną 
tęsknotę – za realistyczną i  niezapośredniczoną popkulturową fabułą. Jej me‑
dium – jest to przypadek Esesmana i  Żydówki Justyny Wydry79 – to zwykle 
duża, syntetyczna opowieść, nieuwzględniająca prezentacji wiedzy zapośred‑
niczonej. Opowiadanie zachowuje charakter relacji i warsztatową niegotowość, 
która imituje literaturę dokumentu osobistego i jednocześnie limituje wrażenie 
fikcji. Najważniejsza jego cecha, będąca uzasadnieniem przewagi opowiadań 
w  kanonie, wynika jednak z  tego, że to właśnie ten gatunek literacki tworzy 
wspólnotę komunikacyjną dla trzech pokoleń rozmawiających o  Zagładzie 
(widać ją także w  omówionych tu opowieściach). W  trzecim pokoleniu taka 
wspólnota wygaśnie. 

75 S. Chutnik: W krainie czarów. Kraków 2014, s. 179.
76 Tamże, s. 210. 
77 A. Kłos: Gry w Birkenau. Wrocław 2015, s. 57.
78 Tamże, s. 72.
79 J. Wydra: Esesman i Żydówka. Wojna i miłość. Poznań 2015.
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Marta Tomczok 

 “Narration is the persistent shadow of existence” 
Some remarks about the canon of the Shoah in the most recent literary works

Su m ma r y

On the basis of abundant short ‑story and novelistic material the author presents the forma‑
tion of the contemporary canon of the Shoah. According to Marta Tomczok, the domination 
of the short story over the novelistic form constitutes a  result of the dialogue of generations 
and its influence upon the narrative situation of the prose by Agnieszka Kłos, Sylwia Chutnik 
or Magdalena Tulli. And in a  deeper sense, which is discernible in Czarne sezony by Michał 
Głowiński, it involves a  departure from the fictionalisation of the Shoah in favour of an auto‑
biographical and memoir reflection. The author perceives the causes of such a state of affairs in 
the influence of Sąsiedzi by Jan Tomasz Gross upon Polish literature after 2000, and the rhetoric 
of cruelty, which is more and more discernible in it, as well as in the separation of the historio‑
graphical and the narrative discourses, which according to the author, influence each other in 
the case of the contemporary narrations about the Shoah, above all in the sphere of the popular 
novel. 

Ke y word s: canon, narration, Holocaust, story, novel



Małgorzata Wójcik ‑Dudek
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski

Konieczność śladu 
Kanony literatury dla dzieci i młodzieży

Radio: Aż do Warszawy wkroczyli Niemcy i  powiedzieli, że 
Polska ani chwili dłużej nie jest już Polską, Warszawa nie jest 
jej stolicą tylko dziurą w ziemi pełną gruzu…
Mała Metalowa Dziewczynka: Święta racja, dziura! Zabita de‑
chami. Nienawidzę tego miasta! Metro, wrr, tramwaje bruu, 
w autobusach smród, a do jakiegokolwiek celu nie jedziesz, to 
po trupach, po trupach, po trupach!1

Aleksandra Ubertowska przekonuje, że w  przytoczonym tekście Doroty 
Masłowskiej dokonuje się afirmacja posthistoryczności, oznaczająca „zanik 
»wielkich narracji«, […] zachowujących przywilej porządkowania magmowej, 
bezkształtnej rzeczywistości, narzucania jej koherentnego kształtu i  sensu”2. 
To prawda, choć warto uzupełnić komentarz badaczki. Otóż, w  wypowiedzi 
Małej Metalowej Dziewczynki pobrzmiewa summa współczesnych narodowo‑
 ‑społecznych projektów, których realizacja pozostawia wiele do życzenia. 
Zawiodła prawdopodobnie nie tylko metodyka bogoojczyźnianego patriotyzmu, 
jedności narodowej, ale również koncepcja edukacji etyczno ‑estetycznej, skoro 
cel osiąga się tylko „po trupach” i  w  rytmie Lokomotywy Juliana Tuwima, 
wiersza ‑hymnu „Polaka małego”. Wymiana dźwiękonaśladowczego „tak to 
to, tak to to” na „po trupach, po trupach, po trupach” sugeruje zmianę warty, 
a  wraz z  nią weryfikację wielu paradygmatów instytucjonalnie wdrukowanych 
w świadomość młodego pokolenia. 

Komponenty projektu, nazwijmy go „pamięcią”, wydają się stałe i  nie 
podlegają żadnym zmianom, oczywiście nie licząc modyfikacji związanych 

1 D. Masłowska: Między nami dobrze jest. Warszawa 2009, s. 72–73. 
2 A. Ubertowska: Historia bez Ojca. Postmemorialne kobiece narracje o wojnie i Holokau-

ście. W: Taż: Holokaust. Auto (tanato) grafie. Warszawa 2014, s. 197. 
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z przemianami ideologicznymi, politycznymi czy estetycznymi. Zatem „Projekt: 
Pamięć” należy rozpatrywać przede wszystkim w kategoriach pokolenia, a więc 
wspólnoty, oraz programu i roli instytucji, które nadają przeszłości odpowiedni 
kształt. Efektem takich działań jest generowanie postpamięci, która w  ujęciu 
Marianne Hirsch3 rozgranicza pamięć tych, którzy doświadczyli konkretnych 
wydarzeń – tu: Holokaustu – i  tych urodzonych potem, wolnych od tego typu 
przeżyć. Zatem postpamięć staje się nie tylko przestrzenią danej wspólnoty 
pokoleniowej4, miejscem ciągłego uzgadniania znaczeń, ale również obszarem 
opresji ze strony instytucji wypracowującej strategie pamiętania. Swoistego 
rodzaju elastyczność postpamięci, rozpisana na różne postpamięciowe narracje 
przypisane kolejnym pokoleniom, sprawia, że staje się ona „interpretacją opo‑
wiadanych zdarzeń, kulturową reprezentacją przybierającą kształt tu i teraz”5. 

Warto więc przyjrzeć się bliżej postpamięciowym reprezentacjom Holokaustu 
kształtowanym przez szkołę i literaturę skierowaną do najmłodszych odbiorców 
nie tylko po to, aby skatalogować obrazy Zagłady, ale przede wszystkim wskazać 
punkt zero holokaustowych narracji, którego idea profiluje sensy i dramaturgię 
(przed)szkolnych opowieści o Shoah. 

Postpamięć zreformowana

Zagadnienie dotyczące szkolnego kanonu tekstów o Holokauście w wyczer‑
pujący sposób zostało zreferowane przez Sylwię Karolak6. Badaczka, analizując 
bogaty materiał literacki i  metodyczny, wskazuje dwie istotne daty w  kalenda‑ 
rium obecności tekstów o  Zagładzie w  przestrzeni edukacji polonistycznej. 
Odnotowuje, że w  1947 roku na liście lektur w  szkole podstawowej pojawia 
się pierwszy tekst literacki o  Holokauście – Dymy nad Birkenau Seweryny 
Szmaglewskiej, na długie lata projektujący postholokaustową wyobraźnię ko‑
lejnych pokoleń. Listę istotnych zmian w  kanonie lektur zamyka w  1991 roku 
Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. Badaczka wyróżnia jeszcze kilka 

3 Według badaczki, postmemory to pamięć w pewnym sensie opóźniona, a nawet zastępcza 
w stosunku do pamięci ocalałych. Jedną z jej funkcji jest przepracowanie traumy przodków, któ‑
rzy sami nie zdołali tego dokonać. Zob. M. Hirsch: Family Frames: Photography, Narrative and 
Postmemory. Cambridge 2000, za: M. Pakier: „Postmemory” jako figura refleksyjna w  popular-
nym dyskursie o Zagładzie. „Kwartalnik Historii Żydów” 2005, nr 2. 

4 Zob. M. Halbwachs: Społeczne ramy pamięci. Przeł. M. Król. Warszawa 2008. 
5 A. Boroń: Holocaust i jego reprezentacje w przestrzeni pamięci i tożsamości. W: Taż: Peda-

gogika (p)o Holocauście. Pamięć. Tożsamość. Edukacja. Poznań 2013, s. 93. 
6 Zob. S. Karolak: Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947–1991. Kanon, który nie 

powstał. Poznań 2014. 
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cezur wewnętrznych, będących efektem wprowadzania nowych propozycji lek‑
turowych, na przykład w 1950 roku pojawiają się Medaliony Zofii Nałkowskiej, 
w  1972 – opowiadania oświęcimskie Tadeusza Borowskiego, w  1982 – teksty 
poetyckie Jerzego Ficowskiego, w 1984 – Czarny potok Leopolda Buczkowskiego 
i Pamiętnik Janusza Korczaka7. 

Co ciekawe, refleksja nad „szkolną” historią literatury o Zagładzie doprowa‑
dza autorkę do sformułowania wniosku, że do 1991 roku trudno mówić o  ka‑
nonie tekstów o  Holokauście, przyczyn takiego zjawiska zaś należy upatrywać 
w  sytuacji politycznej i  społecznej8. Taka konstatacja sugerowałaby, że po 1991 
roku doszło w końcu do ukształtowania takiego kanonu. 

Tymczasem wydaje się, że mimo zmian, jakie współcześnie zaszły w  szkol‑
nych „scenach widzenia” Holokaustu, nie zdołał się ukonstytuować żaden lite‑
racki kanon. Więcej, uważam, że jego powstanie byłoby działaniem przeciwko 
postpamięci, która, powtórzmy raz jeszcze, tworzy się w  ramach konkretnego 
pokolenia – tu i  teraz, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie emocjo‑
nalne współczesnych, a czasem wpisując się w obowiązujące estetyki. 

Obawiam się, że trudności z  mówieniem o  Zagładzie, z  jakimi boryka się 
polska szkoła, nie wynikają z braku kanonu lub jego niestabilności, ale z wyab‑
strahowania obszaru Zagłady z kręgu tematów dotyczących historii oraz kultury 
Żydów i  uczynienia z  niego w  zasadzie jedynego centrum szkolnej narracji 
o  Żydach. Konsekwencją tego zjawiska z  jednej strony jest słaba reprezentacja 
literatury związanej z  problematyką żydowską (wyłączając teksty o  Zagładzie), 
a z drugiej – fetyszyzacja tekstów o Holokauście. 

Uwaga o niemożności ukonstytuowania kanonu o Zagładzie we współczes‑
nej szkole wymaga doprecyzowania. Trudno dziś mówić o jakimkolwiek kano‑
nie lektur – w  najlepszym wypadku, aby ocalić to pojęcie, można wspomnieć 
o  wielu kanonach, często zależnych od arbitralnych wyborów nauczycieli. Na 
tym polegają siła i  słabość szkolnego czytania literatury. To polonista staje się 
depozytariuszem tekstów, a  jego wiedza i  orientacja w  literaturze przesądzają 
o  sposobach jej prezentacji. To oczywiście nie jest zarzut, pod warunkiem że 
nauczyciel otrzyma merytoryczne i  metodyczne wsparcie w  zakresie nie tylko 
umiejętności czytania literatury o Zagładzie, ale również świadomości procesu 
czy historii takich odczytań (tu rolę nie do przecenienia odgrywa oczywiście 
uniwersytet). Ta wiedza jest szczególnie przydatna poloniście, choćby po to, 
aby szkolna dyskusja nad tekstem nie została sprowadzona tylko do kontekstu 

7 Zob. tamże, s. 33–34. Autorka wymienia również tytuły „szkolnych” tekstów funkcjonują‑
cych w latach 1947–1990, w których Holokaust zajmował drugoplanowe miejsce, np.: Dzieciństwo 
w  pasiakach Bohdana Bartnikowskiego, Samson i  Miasto niepokonane Kazimierza Brandysa, 
Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego, Ślady Ludwika Heringa, Campo di Fiori Czesława 
Miłosza, Warkoczyk Tadeusza Różewicza, Żydom polskim Władysława Broniewskiego, Niemcy 
Leona Kruczkowskiego. 

8 Tamże, s. 38. 
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historycznego lub emocjonalnego, ale aby wspierała interpretację holokausto‑
wego metatekstu. Ta ostatnia umożliwia namysł nie tylko nad tym, co zostało 
przedstawione, ale także – w jaki sposób. Być może takie estetyczne konstatacje 
będą odgrywały istotną rolę w  zrozumieniu specyfiki poszczególnych kodów 
pamiętania. 

Tymczasem szkolne czytanie tekstów o Zagładzie jest zazwyczaj pozbawione 
dramaturgii towarzyszącej ich powstawaniu, a przecież to właśnie kontekstowe 
przywołanie sporów czy historii negocjowania sposobów obrazowania byłoby 
niezwykle pomocne podczas interpretacji dziejów postpamięci9. Nie będzie 
chyba przesadą twierdzenie, że w  takim ujęciu postpamięć nosi poniekąd zna‑
miona Derridiańskiej „różni”, gdyż może zostać zdefiniowana i zinterpretowana 
tylko w  odniesieniu do wcześniejszych postpamięciowych struktur. W  różnicę 
ich znaczeń wpisany jest stosunek pokolenia do Wydarzenia, jakim była Zagłada. 

Wydaje się oczywiste, że teksty zaproponowane w  Podstawie programo‑
wej z  23 grudnia 2008 roku10 nie wystarczają do tego typu obserwacji, choć 
należy przyznać, że w  odniesieniu do „zagadnień żydowskich” dokument ma 
rewolucyjny charakter. Tematyka Holokaustu pojawia się w gimnazjum, twórcy 
podstawy sugerują zaś czytanie wybranego opowiadania Idy Fink. W  szkole 
ponadgimnazjalnej Zagłada reprezentowana jest na poziomie podstawowym 
przez wybrane opowiadania Tadeusza Borowskiego, Zdążyć przed Panem Bo-
giem Hanny Krall i Osmalonych Irit Amiel. Jak widać, na listę lektur wciągnięto 
pozycje do tej pory nieobecne w  szkole, a  skutecznie wzbogacające sposoby 
prezentacji Zagłady (szczególne znaczenie dla kategorii postpamięci mają 
oczywiście Osmaleni). Problem jednak polega na tym, że żadna z  lektur nie 
jest obowiązkowa, a to oznacza, że mogą one nie pojawić się na lekcjach języka 
polskiego. Prawdopodobnie szkolny przekaz nadal jest kształtowany przez ka‑
noniczne teksty, obecne na lekcjach „od zawsze”, takie jak na przykład reportaż 
Krall czy opowiadania Borowskiego. 

Jednak najciekawsze jest to, że twórcy podstawy programowej podjęli próbę 
włączenia tekstów o Holokauście w szerszy dyskurs o kulturze i miejscu Żydów 
w  Polsce. Lista lektur na poziomie podstawowym została więc uzupełniona 
obowiązkowymi opowiadaniami Brunona Schulza oraz tekstami fakultatyw‑

 9 Mam tu na myśli kanoniczny konflikt między koniecznością poświadczania a  brakiem 
zaufania do stylu, np. wypowiedź Elie Wiesela, która stała się już chyba metonimią niewyrażal‑
ności Holokaustu: „W następnym pokoleniu nadal można i trzeba będzie powiedzieć: nie istnieje 
i nie może istnieć nic takiego jak literatura Holokaustu. Samo pojęcie jest wewnętrznie sprzecz‑
ne, […] przez samą swą naturę Holocaust opiera się literaturze” – A.H. Rosenfeld: Podwójna 
śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Krawcowicz. Warszawa 2003, s. 28 i 36. 

10 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu matural‑
nego. Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po‑
szczególnych typach szkół. Dz.U. z dn. 15 stycznia 2009 roku, nr 4, poz. 17. 
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nymi: Sztukmistrzem z Lublina Isaaca Bashevisa Singera, Austerią Juliana Stryj‑
kowskiego, czy na poziomie rozszerzonym – reportażem Henryka Grynberga, 
wybranym esejem Jana Błońskiego (w praktyce autorzy podręczników wybierają 
Biednych Polaków patrzących na getto). Taki wybór tekstów daje szansę na wy‑
generowanie podstawowej, w miarę spójnej konstrukcji szkolnej narracji nie tyle 
o Zagładzie, ile o tradycji żydowskiej. Słabą stroną programowych rozstrzygnięć 
jest z pewnością fakultatywność proponowanych lektur, choć należy podkreślić, 
że wymagania obligatoryjne na poziomie rozszerzonym dotyczą rozpoznawania 
aluzji literackich i symboli kulturowych (na przykład biblijnych, romantycznych) 
oraz ich ideowej i kompozycyjnej funkcji, a także znaków tradycji, na przykład 
antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej11. 

Wydaje się więc, że zapisy nowej podstawy programowej nie tyle wprowa‑
dzają zmianę dotyczącą propozycji lekturowych, ile przede wszystkim mody‑
fikują sposób mówienia o  Holokauście. W  przemianach lekturowego kanonu 
dostrzegam trzy obszary, w których mogą zajść istotne zmiany. 

Po pierwsze, w  żydowski dyskurs zostają włączone teksty autorów dotąd 
szkole nieznanych, takich jak Ida Fink i Irit Amiel, które między innymi umoż‑
liwiają refleksję nad nową kategorią w  polonistycznej przestrzeni: pokoleniem 
poholokaustowym. Po drugie, pojawia się literatura wychodząca naprzeciw 
bolesnym tematom związanym z  polsko ‑żydowskim sąsiedztwem (Błoński czy 
Grynberg). W końcu najistotniejszą, bo rewolucyjną, zmianą wydaje się, jeśli nie 
wyłączenie Zagłady z  centrum tekstowego świata obowiązującego w  szkole, to 
wzmocnienie towarzyszących jej obrzeży, które do tej pory zajmowały margi‑
nalne miejsce w edukacji polonistycznej.

Nietrudno dostrzec, że dotąd szkolna tematyka żydowska była podporządko‑
wana Zagładzie, stąd wykorzystywanie w dość nieskomplikowany sposób do bu‑
dowania „spójnej” historii Holokaustu popularnego zagadnienia antysemityzmu 
i asymilacji Żydów, „od zawsze” obligatoryjnie wyczytywanego z kanonicznych 
dzieł (klasyczne przykłady: Jankiel z  Pana Tadeusza, Żyd z  Wesela, Mendel 
Gdański czy Żydzi z Lalki). 

Potrzeba swoistego rodzaju polonistycznego demontażu klasycznego układu 
„szkolnych” tekstów o Zagładzie wyrosła nie tyle z pragnienia dostosowania li‑
teratury do emocjonalności i wiedzy współczesnego odbiorcy, ile z konieczności 
zaistnienia humanistycznego interdyscyplinarnego dyskursu, w  jaki podstawa 
programowa wpisuje szkolną polonistykę. W  przypadku tekstów o  Zagładzie 
trudno pominąć kontekst historyczny, a jeszcze trudniej nie dostrzec i nie doce‑
nić metodycznej rewolucji dokonanej przez podręcznik Roberta Szuchty i Piotra 
Trojańskiego Holokaust – zrozumieć dlaczego12 z 2003 roku. 

11 Por. tamże (IV etap edukacji, zakres rozszerzony: II.2.3.). 
12 Książka doczekała się w  2012 roku nowego wydania. Wówczas też zmieniono jej tytuł. 

Zob. R. Szuchta, P. Trojański: Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o za-
gładzie Żydów. Warszawa 2012. 
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Ambicją autorów była szeroka prezentacja kontekstu politycznego, socjo‑
logicznego i  kulturowego Zagłady. I  choć autorzy są historykami, to wkrótce 
okazało się, że tak pomyślany podręcznik odpowiada nie tylko potrzebom ich 
przedmiotu, ale doskonale odnajduje się w szkolnej interdyscyplinarnej rzeczy‑
wistości po reformie podstawy programowej. Ministerialny dokument, przesu‑
wając problematykę Zagłady z gimnazjum na kolejny etap edukacji i wzbudzając 
tym samym sprzeciw historyków13, w  konsekwencji nie tylko przeadresował 
podręcznik do nauczycieli innych przedmiotów niż historia, ale również dosko‑
nale się wpisał w potrzeby ponadgimnazjalnego – IV etapu kształcenia. 

Wydaje się, że współczesna polonistyczna koncepcja nauczania o Holokauście 
jest podporządkowana budowaniu narracji, której mocnego centrum nie będzie 
stanowić, jak dotąd, Zagłada. Jednak nie traci ona nic ze swego bezpreceden‑
sowego charakteru14. Wydarzenie zostało osadzone w  historyczno ‑kulturowej 
przestrzeni i, co najważniejsze, nie oznacza końca narracji, ale jej nieodwracalną 
zmianę. Uświadomienie jej uczniom jest równoznaczne z  kształtowaniem 
świadomości bezpowrotnej utraty tamtego świata15. Zatem w  doświadczanie 

13 Zob. L. Gorycki: Wybrane problemy nauczania o  Holokauście w  perspektywie projektu 
nowej podstawy programowej. W: Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji. 
Red. P. Trojański. Oświęcim 2008, s. 93–99. 

14 Wśród licznych refleksji dydaktycznych istnieje również i taka, która narracje o Zagładzie 
traktuje jako pretekst do mówienia o innych przypadkach ludobójstwa. Zob. A. Morawiec: Za-
głady. „Polonistyka. Czasopismo dla Nauczycieli” 2014, nr 11. 

15 Niestety, większość podręczników nie sprostała ambitnym założeniom podstawy pro‑
gramowej. Wydaje się, że to właśnie w  podręcznikach sprzed reformy można znaleźć, jeśli nie 
spójną, to z  pewnością różnorodną propozycję. W  podręczniku Przeszłość to dziś Jacka Kop‑
cińskiego Holokaust jest reprezentowany przez obraz Bronisława Linkego Egzekucja w  murach 
getta i instalację Ściana butów Józefa Szajny. Przy pierwszej reprodukcji umieszczono polecenie: 
„Wytłumacz symbolikę dzieła”, natomiast druga wzbogacona jest informacją o  obozowej bio‑
grafii artysty i  interpretacją dzieła sprowadzoną do przekonania, że „Rzeczy nietrwałe okazały 
się trwalsze niż życie”. Autorzy podręcznika Między tekstami, Stanisław Rosiek i Zbigniew Maj‑
chrowski, wyraźnie nawiązują do słów Theodora Adorna, poświęcając dwie strony na problem 
Sztuki po Oświęcimiu. Miniprzegląd prac plastycznych dowodzi tezy o różnorodnych sposobach 
ujmowania Zagłady. Uczeń może więc poznać obraz Władysława Strzemińskiego Moim przyja-
ciołom Żydom, Ścianę butów Józefa Szajny, rysunek Mariana Kołodzieja czy w końcu na drugiej 
stronie – komiks Maus Arta Spiegelmana i Lego. Obóz koncentracyjny Zbigniewa Libery. Takie 
oryginalne zestawienie tekstów kultury buduje swoistego rodzaju napięcie pomiędzy narracją po‑
kolenia Holokaustu – ofiar i świadków, a narracją pokolenia poholokaustowego, które dokonuje 
próby ukształtowania nowego języka opowiadania o  Zagładzie, bliskiego kulturze popularnej. 
Pomysł na zderzenie różnych narracji o Holokauście nie pojawił się w innych podręcznikach. 

Podręczniki powstałe po reformie nieco rozczarowują. O  ile interesująco prezentują teksty  
literackie, o  tyle dość typowo podchodzą do ikonografii związanej z  Zagładą. Podręcznik Ponad 
słowami Małgorzaty Chmiel, Roberta Pruszczyńskiego i Anny Równy reprodukuje Sylwety i cienie 
Józefa Szajny, natomiast Świat do przeczytania Krzysztofa Biedrzyckiego, Ewy Jaskółowej i Ewy No‑
wak proponuje jedynie w funkcji ilustracyjnej znany obraz Aleksandra Gierymskiego Święto trąbek. 

Warto uwzględnić również zawartość podręcznika do wiedzy o  sztuce. W  często wybiera‑
nym przez nauczycieli podręczniku Spotkania z kulturą Moniki Bokiniec, Barbary Forysiewicz, 



102 Kanon Zagłady

teraźniejszości powinien być wpisany brak tego, co mogło być, ale co już nigdy 
się nie wydarzy16, bowiem „to, czego doświadczamy historycznie w  nostalgii, 
nie jest przeszłością samą w sobie, ale poczuciem różnicy i dystansu pomiędzy 
przeszłością a teraźniejszością”17. 

To tęsknota właśnie, a  nie trauma18 wywołana obecnym w  szkole tekstem, 
stanowi etyczny cel lekcji poświęconej Zagładzie. Być może trudny do pomyśle‑
nia w tym kontekście sukces dydaktyczny polega właśnie na wyznaniu: Tęsknię 
za Tobą, Żydzie19. Być może ramy pamięci trzeciego i  czwartego pokolenia 
powinny zostać wyznaczone przez wektory tęsknoty i poczucia straty. 

Przenicowanie uczniowskiej wrażliwości, która choć indywidualna, mogłaby 
się wpisać we wspólnotowe ramy odczuwania, z  pewnością stanowi ogromne 
wyzwanie dla edukacji polonistycznej. Między innymi dlatego, że szkolne po‑
ruszanie się po tekstowym świecie Holokaustu wymaga przyjęcia dyscypliny, 
która nie jest li tylko konsekwencją ideologicznego gorsetu, ale nieodzownym 
wymogiem odpowiedzialnej lektury, podczas której uczniowi towarzyszył 
będzie nauczyciel. W przypadku takich tekstów kategoria wolności czytania po‑
winna zostać wymieniona na czytanie z Innym20, oznaczające wsparcie lektury 

Jacka Michałowskiego, Natalii Mrozkowiak ‑Nastrożnej, Grzegorza Nazaruka, Magdaleny Sachy 
i Grażyny Świętochowskiej można odnaleźć dwa współczesne nawiązania do Holokaustu. Stano‑
wią je Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich Joanny Rajkowskiej i Lego. Obóz koncentracyjny Zbi‑
gniewa Libery. Autorzy podręcznika pozbawili dzieło Rajkowskiej kontekstu Zagłady, fotografia 
prezentująca palmę opatrzona została bowiem następującą informacją: „To instalacja będąca 
sztuczną palmą usytuowaną w  centrum Warszawy”, oraz poleceniem: „Przyjrzyj się fotografii 
i przeczytaj jej opis. Następnie odpowiedz, jaki wpływ ma – Twoim zdaniem – taki rodzaj twór‑
czości na wygląd miasta”. Wszystko wskazuje na to, że rondo gen. Charles’a de Gaulle’a nie zaist‑
nieje w świadomości ucznia jako przestrzeń otwierająca się na nieistniejący już świat żydowskiej 
Warszawy, natomiast plastikowa palma pozostanie tylko kiczowatym (być może) ozdobnikiem 
jednej z europejskich stolic. Opis towarzyszący Lego. Obozowi koncentracyjnemu Z. Libery tak‑
że banalizuje jego wymowę, przekonując, że praca sugeruje możliwość zbudowania z  klocków 
obozu koncentracyjnego, a  cykl Pozytywy to fotografie przewrotnie nawiązujące do najbardziej 
znanych zdjęć reprezentujących współczesną historię. 

16 Według Sławomira Buryły, od współczesnego nauczania o  Zagładzie oczekuje się umie‑
jętnie przeprowadzonej kontaminacji wiedzy, faktów historycznych i  charakterystyki momentu 
cywilizacyjnego, w którym się znajdujemy. Por. S. Buryła: Osadzić Zagładę w kontekście. „Polo‑
nistyka. Czasopismo dla Nauczycieli” 2014, nr 11. 

17 A. Ziębińska ‑Witek: Holocaust. Problemy przedstawiania. Lublin 2005, s. 9–10.
18 Wydaje się, że kategoria traumy, jako reakcja na Wydarzenie ocalałych i  kolejnych po‑

koleń, nie powinna obowiązywać w  przestrzeni szkoły. Zob. F.R. Ankersmit: Modernistyczna 
prawda, postmodernistyczne przedstawianie i po -postmodernistyczne doświadczenie. W: Historia: 
o jeden świat za daleko. Red. E. Domańska. Przeł. E. Domańska. Poznań 1997. 

19 Mam na myśli akcję społeczną zainicjowaną przez Rafała Betlejewskiego. Performer foto‑
grafował przypadkowych przechodniów w pożydowskich przestrzeniach i umieszczał na murach 
napisy „Tęsknię za Tobą, Żydzie”, będące swoistym przenicowaniem antysemickich haseł. 

20 Określenie zaczerpnęłam z książki Krystyny Koziołek: Czytanie z innym: etyka, lektura, 
dydaktyka. Katowice 2006. 
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młodego czytelnika przez dorosłego21. Z  tych samych powodów lekcja języka 
polskiego sygnowana spotkaniem z tekstem o Zagładzie staje się wydarzeniem 
etycznym. 

DS804.34 i PZ

Jeszcze większej dyscypliny wymaga się od twórcy zdecydowanego o Zagła‑
dzie opowiadać najmłodszym. Sztuka to trudna i niesłychanie odpowiedzialna, 
bo przecież wiąże się z zobowiązaniem dawania świadectwa przeszłości szytego 
na miarę współczesności. Biblioteka Shoah22 skrzętnie kataloguje te opowieści, 
wśród których ważne z  pedagogicznego punktu widzenia miejsce zajmuje lite‑
ratura dziecięca. Ta, za której „pośrednictwem czytelnik po raz pierwszy styka 
się z pojęciem historii, jest katalogowana pod DS804.34, jeśli chodzi o literaturę 
faktu, a  pod PZ, jeśli chodzi o  literaturę piękną”23. Nietrudno wyobrazić sobie 
katalog polskich książek o  Zagładzie oznaczonych sygnaturą PZ, a  więc adre‑
sowanych do najmłodszych odbiorców, choć z pewnością nie zaskakiwałby swą 
obszernością. Rodzima tradycja postholokaustowych opowieści dla dzieci ma 
bowiem krótką historię. 

Jej źródła należałoby dopiero szukać w  końcu pierwszej i  początku drugiej 
dekady XXI wieku. Polska „literatura czwarta” nie doczekała się na razie twórcy 
na miarę izraelskiej pisarki Batszewy Dagan, autorki chyba wszystkich możli‑
wych derywatów Shoah24. Jako ocalała z obozów zagłady, najpierw Auschwitz‑

21 Być może dookreślenie celu obcowania z  tekstem o  Zagładzie zniwelowałoby „rozziew 
pomiędzy tym, co chciałoby się, można by, a  nawet należałoby powiedzieć w  szkole na temat 
Holokaustu, a  tym, co ze zrozumiałych względów związanych przede wszystkim z  ogranicze‑
niami natury programowej, powiedzieć jesteśmy w stanie” – P. Krupiński: Holokaustowe lekcje 
pamięci. Kilka uwag literaturoznawcy (i praktykującego dydaktyka). „Polonistyka. Czasopismo dla 
Nauczycieli” 2014, nr 11, s. 23. 

22 P. Czapliński: Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o  literaturze. „Teksty Drugie” 2004, 
nr 5, s. 22. 

23 D.G. Roskies: Czym jest literatura Holokaustu? Przeł. M. Adamczyk ‑Garbowska. W: 
Reprezentacje Holokaustu. Wybór i oprac. J. Jarniewicz, M. Szuster. Kraków–Warszawa 2014, 
s. 15. Autor odnosi się do sygnatur stosowanych przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie. 

24 Edukacja o Zagładzie promowana przez Yad Vashem w Jerozolimie zakłada dość wczesną 
inicjację literacką. Opowiadania dla najmłodszych ulegają przemieszczeniu – są zwykle prze‑
noszone na zabawki, które stają się figurami ludzkich losów. Lalki czy pluszowe misie znane 
dzieciom z  opowieści można potem zobaczyć na specjalnie przygotowanej wystawie dla naj‑
młodszych. Taki zabieg ma charakter konsolacyjny. Co ważne, narracje przeznaczone dla naj‑
młodszych opatrzone są dobrze przygotowanym komentarzem metodycznym, zakładającym, że 
obecność dorosłego jest koniecznym warunkiem dziecięcego spotkania z opowieścią. Zob. I. Ab‑
ramski: Three Dolls. Based on the No Child’s Play Exhibition. Israel 2007. Wydaje się, że podob‑
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 ‑Birkenau, potem KL Ravensbrück, a w Izraelu jako psycholog i twórczyni metody 
mówienia o Zagładzie, zyskała szczególne prawo do kształtowania postpamięci 
młodego pokolenia. W  Polsce wydano dwie jej książki dla dzieci: Czika, pies 
w  getcie i  Gdyby gwiazdy mogły mówić. Stanowią one ważną, bo jedyną, pro‑
pozycję Wydawnictwa Państwowego Muzeum Auschwitz ‑Birkenau skierowaną 
do najmłodszych odbiorców i  choć nie zyskały szerszej popularności wśród 
czytelników, są bowiem postrzegane jako „przylegające” na zasadzie świadectwa 
do konkretnego miejsca pamięci, to z pewnością wpłynęły na sposoby narracji 
o Zagładzie w tekstach polskich twórców. 

Punkt zero tekstowego świata

Refleksja nad polską literaturą „czwartą” o  Zagładzie powinna oscylować 
wokół dwóch fundamentalnych pytań: w  jakim celu powstaje i  jaki powinien 
być jej kształt. Oczywiście, pytania te sprawiają, że teksty dla dzieci zostają po‑
stawione w  stan ideologicznego i  estetycznego podejrzenia. Wydaje się jednak, 
że „Projekt: Pamięć” musi działać według pewnych założeń, wolność twórcy zaś 
właśnie w  tym szczególnym wypadku może zostać podporządkowana pewnej 
dyscyplinie, zapewniającej kryterium szeroko rozumianej stosowności, które 
i tak, jak się okazuje, bywa niezwykle płynne. 

Mam wrażenie, że postholokaustowa literatura dla dzieci stanowi fazę 
przygotowawczą do spotkania ze szkolnymi tekstami o  Zagładzie. Jednak taka 
utylitarna rola akurat „tej” literatury i  literatury w  ogóle nie jest odkryciem. 
Dlatego też wydaje się, że teksty dla dzieci mają nieco inne, ważniejsze zadanie. 
Wypracowują brak, rozumiany jako tęsknota po nieodwracalnej utracie. Ta 
z kolei, jak wykazałam wcześniej, nadaje kształt świadomości pokolenia, staje się 
obowiązującą matrycą pamiętania. 

Pozostaje więc w utworach dla dzieci odnaleźć swoiste centrum, reprezento‑
wane przez prozopopeję, a organizujące wyobraźnię pokolenia młodych czytelni‑
ków, z którego rozpoczyna się wędrówka ku dorosłym holokaustowym tekstom. 

Wydaje się, że w takim ujęciu kategorią nadrzędną jest ślad, dowodzący, że 
to, czego nie ma, istniało. Wzorcową realizację takiego uruchamiania postpa‑
mięci i postodpowiedzialności znalazłam w nieprzetłumaczonej na język polski 
powieści Lois Lowry Number the Stars. Główna bohaterka Anna Maria mieszka 
w ogarniętej wojną Danii, jak podkreśla ironicznie – ojczyźnie Andersena i baśni. 
Przyjaźni się z Ellen, żydowską sąsiadką z kamienicy. Rodzice dziewczynki po‑

ne założenia towarzyszyły Tomiemu Ungererowi, który korzystając z genologii Zagłady, tworzy 
autobiografię pluszowego misia, dla której tłem jest wojna i Holokaust. Por. T. Ungerer: Otto. 
Autobiografia pluszowego misia. Przeł. M. Rusinek. Warszawa 2011. 
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stanawiają pomóc Ellen i ukrywają ją w swym mieszkaniu. Podczas nocnej rewi‑
zji Anna Maria zrywa z szyi Ellen łańcuszek z gwiazdą Dawida. Mocno zaciska 
go w dłoni. Kiedy żołnierze odchodzą, dziewczyna widzi, że wewnątrz jej dłoni 
odbił się żydowski znak25. Z tym stygmatem, fizycznie coraz mniej widocznym, 
ale etycznie coraz bardziej wymagającym, Anna Maria pozostaje do końca życia.

To zatem właśnie kategoria śladu otwiera na wartości, które w ostatecznym 
rozrachunku zwyciężyły zło i  przywróciły utracony porządek26. Praca śladu 
nigdy nie zostaje zakończona, wymaga on bowiem ciągłego ruchu, transmisji, 
ciągłości narracji, dzięki którym może zaświadczać o  przeszłości. Jeśli więc 
można stwierdzić, że literatura dla dzieci stworzyła imaginarium27 Zagłady, to 
ślad zajmuje w nim absolutne centrum. 

Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej kategorii. 
Na początek książki, które, choć wydawałoby się „okazjonalne”, bo wydane 

„z  powodu” Roku Korczaka, prawdopodobnie przypadkiem stworzyły uzupeł‑
niającą się narrację. Mam na myśli: Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu 
Korczaku Anny Czerwińskiej ‑Rydel28, Jest taka historia. Opowieść o  Januszu 
Korczaku Beaty Ostrowickiej29, Zwyczajny dzień Katarzyny Zimmerer30 oraz 
obsypany nagrodami Pamiętnik Blumki Iwony Chmielewskiej31. 

25 Zob. L. Lowry: Number the Stars. New York 2011. 
26 Por. rozumienie śladu w  refleksji Barbary Skargi. Zob. Taż: Ślad i  obecność. Warszawa 

2002. 
27 Trudno w tak krótkim tekście zasygnalizować choćby najistotniejsze kwestie dotyczące re‑

prezentacji Zagłady w  literaturze dla dzieci, więc w  dużym skrócie postaram się przybliżyć jej 
najpopularniejsze toposy. Polscy twórcy z zupełnie zrozumiałych względów zrezygnowali z przed‑
stawiania obozu, co skutkuje „gettoizacją” narracji. A ta z kolei wiąże się z popularnością następu‑
jących toposów: miasta – palimpsestu (Arka czasu Marcina Szczygielskiego, Kotka Brygidy Joanny 
Rudniańskiej), zamknięcia, kryjówki (Arka czasu, Bezsenność Jutki Doroty Combrzyńskiej ‑Nogali, 
Ostatnie piętro Ireny Landau, XY J. Rudniańskiej), przejścia na „aryjską stronę” (Bezsenność Jutki, 
Ostatnie piętro, Arka czasu, Wszystkie moje mamy Renaty Piątkowskiej, Szlemiel Ryszarda Marka 
Grońskiego) lub wejścia nie ‑Żyda na teren getta (Kotka Brygidy), wyjątkowej, bo terapeutycznej, 
roli książki i opowieści (Arka czasu, Bezsenność Jutki, Ostatnie piętro), przyjaźni ze zwierzętami, 
np. psem, myszami, kotem (Szlemiel, Ostatnie piętro, Kotka Brygidy, XY), antysemityzmu (Ostat-
nie piętro, Bezsenność Jutki, Arka czasu, Szlemiel, Kotka Brygidy, XY) itd. Dla porządku należy 
wymienić również Wojnę na Pięknym Brzegu Andrzeja Marka Grabowskiego, której głównym 
tematem jest wojna, a Zagłada stanowi jedną z możliwych konfiguracji czasów pogardy. 

W tym kontekście trudno nie wspomnieć o powieści, która jak w soczewce skupia wszystkie 
wymienione toposy, co z pewnością nie pozostało bez wpływu na kształtowanie się dziecięcego 
kanonu Zagłady. Mam na myśli Wyspę z  ulicy Ptasiej Uri Orleva. Zob. też U.  Orlev: Książki 
mojego dzieciństwa (1931–1945). Przeł. J. Rybicki. Lublin 2012. 

28 A. Czerwińska ‑Rydel: Po drugiej stronie okna. Opowieść o  Januszu Korczaku. 
Il. D. Łoskot ‑Cichocka, M. Frąckiewicz, T. Głowacki. Warszawa 2012. 

29 B. Ostrowicka: Jest taka historia. Opowieść o  Januszu Korczaku. Il. J. Richter‑
 ‑Magnuszewska. Łódź 2012. 

30 K. Zimmerer: Zwyczajny dzień. Il. A. Woldańska ‑Płocińska. Warszawa 2012. 
31 I. Chmielewska: Pamiętnik Blumki. Il. I. Chmielewska. Poznań 2011. 
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Metafora okna w  tytule książki Czerwińskiej ‑Rydel wymaga pewnego wy‑
jaśnienia. Autorka wyznaje, że długo poszukiwała „klucza” do historii Henryka 
Goldszmidta32: „Wreszcie znalazłam: okno! Mój dziadek był szklarzem – pisze 
Korczak w  Pamiętniku. – Szkło to ciepło i  światło – dodaje. W  innym miejscu 
zaznacza: Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło – zgoda, ale coś jeszcze. 
Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno”33.

Pomysł, aby zestawić figurę Korczaka z metaforą okna, stanowi jeden z cel‑
niejszych wariantów interpretacyjnych tej postaci, opierający się na założeniu, 
że oto okno – mało istotny detal w biograficznej narracji – staje się niejako jej 
centrum, przekształcając działania Doktora w czynności „zamaskowane”, skie‑
rowane przeciwko systemowi. 

Przedstawiona teza jest uprawomocniona zaproponowaną przez Michela 
de Certeau klasyfikacją działań, dzielących się na strategie i  taktyki34. Według 
badacza, strategie należą do rządzących, kolonizatorów, a  jako że są zgodne 
z  narzuconym prawem, mają swoje miejsce i  instytucje, które przyznają lub 
odmawiają innym prawa do miejsca. Inaczej charakteryzowane są taktyki, 
działania kolonizowanych, nazywane przez badacza „sztuką słabego”. Ogniskują 
się wewnątrz pola widzenia wroga i w związku z tym nie mają swojego miejsca, 
a  jeśli je posiadają, to zostało ono narzucone przez kolonizatora i  nie ma nic 
wspólnego z  przestrzenią wolności. Taktyki, które pozostają w  ukryciu, nie 
mają możliwości stworzenia planu działania, który zakładałby coś, co pozostaje 
z nimi w sprzeczności, a mianowicie stabilizację i zakorzenienie. Aby pozostawać 
nieuchwytne, muszą być migotliwe i bez centrum, a w tym przypominają nieco 
postmodernistyczną rzeczywistość, która pozbawiona jednej i stałej axis mundi 
„wytwarza” kilka efemerycznych ośrodków. 

Te teoretyczne ustalenia przekładają się na korczakowską topografię35 
wpisaną w  biografię Czerwińskiej ‑Rydel. Ta zaś jest zbieżna z  jego myśleniem 
o  działaniu, którego centrum stanowi dziecko. Korczak, nie mogąc stosować 
strategii i prowadzić oficjalnych działań, posługuje się taktykami. Czynności bu‑
dowania, a więc wznoszenia od podstaw, czy burzenia, czyli niszczenia, są prze‑
ciwstawione (prze)budowie. Sama ta czynność ma w  sobie coś buntowniczego, 
a jednocześnie bliskiego mistyfikacji. (Prze)budować to zmieniać, modyfikować, 
ale w granicach zdrowego rozsądku. Przedrostek wskazywałby na zmiany prze‑

32 Warto przywołać najnowsze publikacje podejmujące próby opisu najrozmaitszych aspek‑
tów działalności Starego Doktora, np. Czytanie Korczaka. Książki, bohaterowie, postawy. Red. 
K. Tałuć. Katowice 2013; Janusz Korczak. Pisarz. Red. A.M. Czernow. Warszawa 2013. 

33 Po drugiej stronie okna widział człowieka. Rozmowa Ewy Skibińskiej z Anną Czerwińską‑
 ‑Rydel. „Ryms” 2013, nr 19, s. 14.

34 Por. M. de Certeau: Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Przeł. K. Thiel ‑Jańczuk. 
Warszawa 2008. 

35 Por. M. Brus ‑Łapińska: Topografia krainy dzieciństwa. Kategoria przestrzeni w  wybra-
nych powieściach Janusza Korczaka. W: Janusz Korczak. Pisarz…, s. 113–130. 
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strzenne spowodowane ruchem, czynnością, której celem nie jest rewolucja, ale 
(prze)modelowanie tego, co zastane. Lokowanie się w getcie, co w rzeczywistości 
oznacza zamurowywanie okien i  wybijanie nowych, które pozostaje przecież 
przestrzenią nie wybraną, lecz narzuconą, jest czynem zuchwałym, gestem 
mającym wiele wspólnego z  taktyką przeciwstawiającą się strategii. Stawianie 
muru w  odgrodzonym od świata właśnie murem getcie może jest zagraniem 
taktycznym. Przejęcie przez taktyka charakterystycznych dla okupanta strategii 
ośmiesza je i uświadamia, że zapożyczone przez kolonizowanego zostają pozba‑
wione stosownej jurysdykcji. 

Korczak jako taktyk pozostawia ślady po stale przemieszczającym się nie‑ 
‑miejscu, jakim pozostaje Dom Sierot we wciąż uszczuplanej przestrzeni getta. 
Stają się one znakami niezgody na panujący system. 

Swoistym symulakrum śladu jest Pamiętnik Blumki36, literackie piękne fał‑
szerstwo wypełniające lukę w  polskim piśmiennictwie związanym z  Zagładą. 
Z  jednej strony to pseudopamiętnik naśladujący opowieści Dawidków – Sie‑
rakowiaka i  Rubinowicza, ale z  oczywistych względów rezygnujący przecież 
z holokaustowej makabry, z drugiej – będący chanson de geste Starego Doktora, 
który dzięki opisowi dwanaściorga dzieci staje się centralną postacią ilustro‑
wanych opowieści. I  jeśli nawet studium tej niezwykle udanej picture book37 

36 I. Chmielewska: Pamiętnik Blumki… Wyczerpującą analizę tekstu jako książki obraz‑
kowej przedstawiły M. Sikorska i  K. Smyczyńska: Ewangelia według Korczaka. „Pamiętnik 
Blumki” Iwony Chmielewskiej. W: Wyczytać świat – międzykulturowość w  literaturze dla dzie-
ci i  młodzieży. Red. B. Niesporek ‑Szamburska, M. Wójcik ‑Dudek, A. Zok ‑Smoła. Katowice 
2014, s. 151–160. 

37 Z uwagi na ograniczone rozmiary artykułu nie podejmuję drobiazgowej analizy niezwy‑
kle istotnego problemu dotyczącego poszukiwań odpowiednich literackich form dla obrazowania 
Zagłady. Wydaje się, że picture book jest interesującą alternatywą dla tradycyjnych form narracji. 
To, czego nie można wypowiedzieć, zostaje zasugerowane ilustracją. W takim ujęciu rzeczywi‑
ście medium jest jednocześnie przekazem. Doskonałymi przykładami realizacji tej formy narra‑
cji są wspomniany Pamiętnik Blumki i  mniej popularne Ostatnie przedstawienie panny Esterki 
Adama Jaromira i Gabrieli Cichowskiej.

Za ryzykowny eksperyment spod znaku picture book uważam Dym Antóna Fortesa. Autor 
podejmuje próbę plastycznej i językowej metaforyzacji Holokaustu, co w konsekwencji prowadzi 
do opowieści pozbawionej kontekstu, niespójnej, choć zawieszonej w czasie i przestrzeni, to jed‑
nak kończącej się w komorze gazowej. Mały czytelnik nie ma szans na zrozumienie podstawo‑
wego kontekstu: nie wie, kim jest główny bohater i dlaczego znalazł się w obozie. Dostaje za to 
tragiczny finał z przerażającą sceną oddzielenia od matki i w konsekwencji – ze śmiercią. Taka 
dekontekstualizacja z jednej strony grozi uniwersalizacją tematu Zagłady, a z drugiej – nadmier‑
nym utożsamieniem z bohaterem, który staje się po prostu Każdym. To ostatnie zjawisko byłoby 
nawet pożądane, gdyby nie oczywisty fakt, że młody czytelnik nie zostaje w żaden sposób wypro‑
wadzony z traumy, jaką funduje mu lektura. Podobne zarzuty można sformułować pod adresem 
pierwszej chyba książki dla młodego czytelnika opisującej zagładę Romów (Porajmos – Pochło‑
nięcie). Zob. N. Gancarz: Mietek na wojnie. Il. D. Karpowicz. Tarnów 2013. 

Poszukiwania stosowności reprezentacji Zagłady musiały doprowadzić do eksploracji baśni. 
Taki eksperyment przeprowadziła J. Rudniańska w  antybaśni XY. Tytuł przywołuje naturalne 
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wskazywałoby, że głównymi bohaterami są dzieci, to punctum każe czytelnikowi 
zwracać uwagę na Korczaka. I tak, na kartach książki bywa on mądrym rabinem, 
czuwającym nad swoimi podopiecznymi, swymi wielkimi i  małymi czynami 
naprawiającym świat. Jego zaangażowanie38 w  tikkun zaświadczane jest mini‑
historiami o chorej Regince, która straciła włosy, małym Kocyku pomagającym 
nocnikiem nosić węgiel czy o dobrym Zygmusiu, który postanawia wypuścić do 
Wisły złotą rybkę, kupioną za zaoszczędzone przez siebie pieniądze. Te z kolei 
tworzą wizerunek Korczaka wielkiego pedagoga rzeczy małych – chusteczek do 
nosa i zdjęć rentgenowskich wystraszonego chłopca.

Blumka, jako demiurg napisanego świata, dysponuje „kartezjańskim okiem”, 
które przeszywa na wskroś, i  choć pamiętnikowi nadano charakter autentyku 
dzięki stylizacji wszystkich stron na szkolny zeszyt w linie, to jednak jest coś, co 
zdecydowanie odróżnia go od tego typu świadectw. To absolutny brak Zagłady39, 
ale tylko w  narracji językowej. W  opowieści Chmielewskiej Dom Korczaka 

i nieodwracalne połączenie chromosomów, a to z kolei wiązałoby się z pokrewieństwem bohate‑
rek opowieści. Dziewczynki są bliźniaczkami, ale po urodzeniu przez matkę Żydówkę zostały od‑
dane – jedną wychowuje Żydówka, drugą Polka. Obie dziewczynki przypadkowo noszą to samo 
imię. J. Rudniańska wykorzystuje popularny choćby z  Sublokatorki H. Krall motyw sobowtóra 
oraz pięknego i brzydkiego życia/śmierci ze Zdążyć przed Panem Bogiem. Opowieść, choć ocala 
dziewczynki, to nie oszczędza dorosłych, baśniowy happy end w  kontekście traumy po stracie 
rodziców i  braku tożsamości – XY – wydaje się zaś kpiną z  obowiązującej przed Holokaustem 
morfologii bajki. Autorka rezygnuje, co nieczęsto się zdarza w tekstach dla dzieci, z zamknięcia 
historii afirmacyjnym akcentem. Zob. J. Rudniańska: XY. Warszawa 2012.

Oczywiście, wspomniane teksty otwierają kolejny problem związany z  rzeczywistym ich 
odbiorcą (dziecko czy dorosły?) lub dwuadresowością przekazu. Wymaga on jednak osobnego 
opracowania. 

38 To interesujące, że Korczak zazwyczaj jest przedstawiany w działaniu, próby jego opisu zaś 
podejmuje się ktoś z najbliższego otoczenia doktora. Ciekawą propozycją narracyjną jest książ‑
ka A. Jaromira i  G. Cichowskiej Ostatnie przedstawienie panny Esterki. Opowieść o  spektaklu 
na motywach Poczty Rabindranatha Tagore staje się pretekstem do stworzenia uzupełniającego 
się dwugłosu – Korczaka przemawiającego fragmentami swojego Pamiętnika i  dwunastoletniej 
Gieni, odgrywającej jedną z głównych ról w przygotowywanym spektaklu. Ta podwójna narracja 
ocala pamięć o Esterze Winogronównie, podobnie jak Stefania Wilczyńska pozostającej w cieniu 
legendy Starego Doktora. 

Na marginesie warto zaznaczyć, choć być może to zbyt duże uogólnienie, że genderowe czy‑
tanie historii nie ominęło również literatury dla dzieci. Relacje narracyjne między opowieściami 
o Zagładzie a kobietami, ich bohaterkami, czekają na zbadanie. Nawet bardzo pobieżna lektura 
tekstów dla dzieci pokazuje, że narratorem lub głównym bohaterem jest zwykle dziewczynka. 
Nietrudno to wytłumaczyć – w  płeć kulturową kobiety wpisana jest przecież ofiara. Idąc da‑
lej tym tropem, można powtórzyć, że „[…] będąc ofiarami, w wymiarze symbolicznym wszyscy 
Żydzi byli także kobietami. […] Jeszcze później, gdy główny punkt pamięci o Zagładzie przesu‑
nął się ku ludzkiemu wnętrzu, szaleństwo kobiet i kobieca histeria miały stać się podstawowym 
tropem książek i filmów o Holokauście”. Zob. D.G. Roskies: Czym jest literatura Holokaustu?…, 
s. 22. 

39 Por. J. Kowalska ‑Leder: Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej litera-
turze dokumentu osobistego. Wrocław 2009. 
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pozostaje bezpieczną przestrzenią, a jedynie ilustracja zamykająca książkę może 
sugerować tragiczny finał dzieciństwa Blumki i jej przyjaciół. 

Po drugiej stronie okna... i Pamiętnik Blumki, podobnie zresztą jak Pamiętnik 
samego Korczaka, stanowią dzieła otwarte. Pierwsza opowieść kończy się sceną 
w wagonie i słowami Doktora kierującymi uwagę dzieci ku baśni; druga zostaje 
domknięta jedynie ilustracją, na której jad dotyka wagonu naszkicowanego na 
kartce zeszytu w  linie. Ilustracji towarzyszą słowa Blumki, która „obiecuje”, 
że resztę napisze jutro. Trzecią opowieść zamyka scena podlewania kwiatów 
w  doniczkach. Brak definitywnego zakończenia każe myśleć o  tych narracjach 
raczej w  kategoriach notatek i  szkiców niż dopracowanych historii. Ale nie 
tylko – cecha nieskończoności, a może lepiej: niedokończoności, potwierdza tezę 
o wyborze przez Korczaka taktyki, a nie strategii. Skoro sam bohater okazuje się 
taktykiem, to również dotyczące go narracje powinny nosić taki stygmat. 

Ale to dopiero ślady po nie‑miejscu w przestrzeni getta i pamiętniku, które 
wciąż czekają na uważną lekturę późnych wnuków. To właśnie ona stanie się 
gwarantem przyswojenia śladu i włączenia go w indywidualną narrację. 

Oto bowiem pojawiają się dwie wspomniane wcześniej książki – Jest taka 
historia… i  Zwyczajny dzień. W  obu postać Starego Doktora i  jego podopiecz‑
nych funkcjonuje już we współczesnej szkole. Bohater pierwszej z nich wsłuchuje 
się w opowieść babci, która znała Korczaka (chłopiec jest więc przedstawicielem 
drugiego pokolenia), natomiast ośmioletni Szymek z opowiadań Zimmerer pod 
wpływem szkolnych doświadczeń zaczyna, niczym Król Maciuś I, zastanawiać 
się nad współczesną Republiką Dzieci i Dorosłych. Co ciekawe, każdy rozdział 
Szymkowych przygód poprzedza cytat z  dzieł Korczaka, na przykład: „Na‑
uczycielce wolno książkę zwinąć w  trąbkę, a niech z nas który spróbuje. Zaraz 
powiedzą, że nie szanujemy. Bo u  dzieci wszystko musi być wzorowe”40 albo 
„Jak my się zawsze wszystkiego wstydzimy. Zawsze obawa, żeby czego głupiego 
nie zrobić albo nie powiedzieć. Ciągle niepewność, czy tak będzie dobrze. Żeby 
się nie śmiali”41. Nietrudno się domyślić, że przygody chłopca stanowią jedynie 
przekonujące exemplum Korczakowskich prawd zapisanych w  pedagogicznej 
„księdze nad księgami” złożonej z  jego dzieł. Współczesne dziecięce problemy 
znajdują swe rozwiązanie w  stale podejmowanej lekturze dawnych pism peda‑
gogicznych. 

Oto trajektoria śladu… Wyprowadzony z  przestrzeni Zagłady zostaje za‑
właszczony przez współczesność dostrzegającą w  nim zaskakującą aktualność, 
bez której „dziś” miałoby zupełnie inną postać. 

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o jednej z ciekawszych literackich 
realizacji postholokaustowych opowieści, a  mianowicie Kotce Brygidy Joanny 
Rudniańskiej. Jej narracyjnym centrum jest miejsce, którego nie ma. To już 

40 K. Zimmerer: Zwyczajny dzień…, s. 41. 
41 Tamże, s. 53. 
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charakterystyczne ujęcie Zagłady reprezentowane przez topografię utraty. Ta 
swoista ontologia nie ‑miejsca rozpoczyna się frazą będącą gwarantem porządku 
świata:

Na podwórku Heleny rosło tylko jedno drzewo. Było to drzewo morwowe. He‑
lena lubiła owoce morwy. Lubiła wspinać się na ogromne drzewo i  odnajdy‑
wać je pod listkami. A drzewo też lubiło Helenę. […] Z wysokości morwowego 
drzewa Helena widziała trzy świątynie. W każdej z nich mieszkał inny Bóg i to 
tym trzem Bogom, Przenajświętszej Trójcy, skarżyła się Stańcia. Tak myślała 
Helena, patrząc z góry na niską, okrągłą synagogę, zielonkawe kopuły cerkwi 
na tle pochmurnego nieba i ceglaną wieżę kościoła Świętego Floriana. To do‑
brze, że mieszka tu trzech Bogów. Nigdy nic złego się nie stanie. Nigdy42. 

Oczywiście, świat strzeżony przez trzy świątynie ulega rozpadowi. Wybucha 
wojna, a Helena – dziewczynka po aryjskiej stronie, przygląda się zmieniającej 
się rzeczywistości. Jej żydowscy koledzy nagle znikają, a  zamiast nich pojawia 
się w  jej domu kotka, której właścicielka, niemal rówieśnica Heleny, musiała 
przenieść się do getta. Dziewczynki nigdy się nie widziały, ale Helena jest prze‑
konana, że dzięki kotce dobrze zna Brygidę. Tęskni za nią i często o niej myśli. 

Autorka zastosowała nieczęsty w literaturze dla dzieci poświęconej Zagładzie 
chwyt. Główna bohaterka nie jest Żydówką, więc dzięki takiej konstrukcji boha‑
tera czy narratora można uniknąć traumatyzujących obrazów rozgrywających 
się po drugiej stronie muru. Postać może zatem słyszeć, domyślać się, ale rzadziej 
widzieć i wiedzieć. We właśnie taką, okrojoną świadomość zostaje wyposażona 
Helena. Jednak wybór tej konstrukcji powoduje jeszcze inne, wydaje się, waż‑
niejsze reperkusje. 

Otóż, Helena jako bezpośrednio niezagrożona może obserwować, a co za tym 
idzie, świadkować już jako osoba dorosła. Czuje się odpowiedzialna za miejsce, 
które później po wojnie staje się nie ‑miejscem, rozumianym i odczuwanym przez 
nią jako otwarta rana. Mieszka we współczesnej Warszawie i  pragnie mówić 
innym o tym, co tu się wydarzyło, ponieważ miejsce po getcie ma dla niej cha‑
rakter dramatyczny i to nie tylko ze względu na zdarzenia, ale przede wszystkim 
dlatego, że wymaga od niej reakcji i wejścia z nim w przedziwną relację. Miejsce, 
gdzie kiedyś znajdowało się getto, staje się dla Heleny wydarzeniem etycznym, 
któremu należy sprostać, gdyż: „Patrzący jest świadkiem, a nie sprawcą i w tym 
sensie moglibyśmy powiedzieć, że »duch miejsca« przenosi człowieka z poziomu 
»właścicielskiego« na poziom »świadczenia/świadkowania«”43. 

Kapitalne znaczenie dla przedstawionych rozważań ma scena, w której He‑
lena będąca już w podeszłym wieku trafia na wystawę do Zachęty. Ogląda zdjęcia 

42 J. Rudniańska: Kotka Brygidy. Lasek 2007, s. 11–12. 
43 T. Sławek: Genius loci jako doświadczenie. Prolegomena. W: Genius loci. Studia o człowie-

ku w przestrzeni. Red. Z. Kadłubek. Katowice 2007, s. 15. 
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przedwojennej Warszawy, Żydów i jest przekonana, że w dziewczynce na jednej 
z fotografii rozpoznaje Brygidę. Znakiem szczególnym (nie)znajomej jest kotka. 
Kobieta kupuje katalog wystawy, wycina zdjęcie, wkłada je w ramkę i stawia na 
półce obok rodzinnych fotografii. Choć, jak twierdzi Susan Sontag, fotografia 
jest sztuką elegijną i  strefą zmierzchu, a  zrobić komuś lub czemuś zdjęcie, to 
tak jakby wziąć udział w czyimś umieraniu44, jednak Helena wierzy, że ocalenie 
podobizny jest tożsame z ratowaniem pamięci o zmarłych. 

Punctum fotografii są oczy kotki, tak bardzo przypominającej kotkę Brygidy, 
którą Helena opiekowała się podczas wojny. Skrzyżowanie spojrzenia kobiety 
i  kota skutkuje anagnorisis. To rozpoznanie poczynione przez melancholijne 
oko musiało kiedyś nastąpić. Kobieta (u)wiedziona kocim spojrzeniem, niczym 
Alicja w  Krainie Czarów wiedziona przez Królika, przyjmuje zaproszenie do 
budowania opowieści, która poniekąd będzie także historią jej dzieciństwa. 

Natomiast Brygida, podobnie jak ghetto boy45, znajduje „sobowtóra”, który 
pragnie ocalić swoje odległe odbicie od zapomnienia. Szalony pomysł, aby 
włączyć żydowską dziewczynkę we własne nieżydowskie drzewo genealogiczne, 
skutkuje symboliczną zmianą porządku świata. To zapewne nie pasja kolek‑
cjonerska każe Helenie zdobyć przedwojenne zdjęcie, ale właśnie melancholia, 
która nie tylko nie pozwala rozstać się ze stratą Brygidy, lecz również z  utratą 
swojego dzieciństwa, tak przecież zjednoczonego z losem żydowskiej rówieśnicy. 
Fotografia Brygidy, nieznanego dziecka z warszawskiego getta, dzięki melancho‑
lii Heleny wpisuje się w  nową, obcą sobie przestrzeń życia, którego gwarancją 
jest pamięć. 

Jednak Helena już jako dorosła osoba z  trudem dokonuje transferu drama‑
tycznej przeszłości w  równie dramatyczną współczesność, gdyż świat nie chce 
słuchać opowiadanych przez nią historii. Kobieta próbuje więc dzięki zebranym 
śladom uczynić ze statycznego miejsca wydarzenie pozostające w  relacjach 
z  przeszłością w  stałym napięciu. W  tym celu przestrzeń po getcie wypełnia 
doświadczeniem (opowieścią o przeszłości), archiwizuje (gromadzi zdjęcia, wy‑
prowadza je z muzealnego systemu i wprowadza do porządku pamięci prywat‑
nej) i poddaje pracy wyobraźni (przez budowanie logicznych ciągów utraconych 
narracji, marząc o odnalezieniu Brygidy i przeobrażeniu się w kotkę). 

W  kontekście śladu i  pamięci nie może dziwić konstrukcja powieści i  jej 
podział na dwanaście rozdziałów nazywanych liczebnikami porządkowymi. 
Wydaje się, że mogą to być kolejne miesiące. Natomiast rozdziały ostatni i przed‑
ostatni noszą tytuły – odpowiednio: Jedenaście. Potem, Dwanaście. Przyszłego 
roku w  Jerozolimie. Dziesięć poprzednich stanowiło pełnię, a zarazem wojenny, 
ale zamknięty już etap w  życiu Heleny. Pozostałe dwa są jedynie aneksem do 

44 S. Sontag: O fotografii. Przeł. S. Magala. Warszawa 1986, s. 19. 
45 Mam na myśli fotografię‑ikonę wykonaną w  warszawskim getcie i  włączoną do raportu 

J.  Stroopa. Zob. F. Rousseau: Żydowskie dziecko z  Warszawy. Historia pewnej fotografii. Przeł. 
T. Swoboda. Gdańsk 2012. 
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tego, co się wydarzyło. Ten naddatek czasu nie zaskakuje, gdyż jest jedynie 
marginesem w  prawdziwej historii życia głównej bohaterki. Przypomina ono 
dwunastomiesięczną żałobę (szneim asar chodesz)46, obchodzoną wyłącznie po 
śmierci ojca lub matki, a  zatem najbliższej osoby. Musi być ona przeżywana 
w  zupełnej samotności, więc może dlatego Helena nigdy nie założyła rodziny. 
W takim ujęciu tradycyjne życzenie powrotu do Jerozolimy należy rozumieć jako 
zakończenie opowieści – jej finałem jest śmierć kobiety i włączenie jej w uniwer‑
salną narrację, którą będzie tworzyć już nie jako opowiadająca, ale opowiadana.

Helena uwierzyła, że jest strażniczką holokaustowego śladu. Jako że Zagłada 
była „doświadczeniem intymnym, które może być przekazane bezpośrednio na 
poziomie indywidualnym, nie zbiorowym”47, to również jej „odbiór” powinien 
odbywać się w  możliwie intymnej przestrzeni. Stąd też rodzi się patologiczna 
empatia „zastępująca wyobrażeniową rekonstrukcję doświadczenia innej (dru‑
giej) osoby bez oceniania czy wartościowania tego doświadczenia”48 przekona‑
niem, że jest się „cierpiącym Innym”49. 

Ta swoista morfologia Zagłady, koncentrująca się wokół pojęć śladu, pamięci, 
traumy, empatii, nostalgii, zostaje zdemontowana przez Pawła Beręsewicza we 
Wszystkich lajkach Marczuka. Autor, wykorzystując demokratyzm „miejsc wspól‑
nych”, sprawnie żongluje motywami i obrazami Zagłady, znanymi z przekazów 
medialnych. Mamy więc przypadkowego polskiego bohatera, który ratuje ukry‑
wającą się Żydówkę z  dzieckiem. Spójności opowieści nadają inne znane holo‑
kaustowe toposy i afekty: kryjówka, „życzliwy” sąsiad, rewizja, strach. Jednak jej 
dramaturgia zostaje osłabiona dzięki wprowadzeniu symultanicznej z tą wojenną 
narracji, a związanej z współczesnymi wydarzeniami w warszawskiej szkole. 

W gimnazjum ogłoszono konkurs na „znalezienie” lokalnego bohatera. Ucz‑
niowie rozpoczynają poszukiwanie ś ladów  przeszłości. Wybór pada na Mar‑
czuka, który „nie lubił Żydów”50, ale jednak ryzykował dla nich życie. Powstaje 
szkolny „Projekt: Marczuk”, w którego ramach uczniowie zakładają wojennemu 
bohaterowi profil na Facebooku. Nietrudno się domyślić, że szybko zdobywa 
setki „polubień”. Jednak ślad, wokół którego budowano sylwetkę bohatera, oka‑
zuje się fałszywy. Marczuka po prostu nie było. Wytwory postpamięci okazały 
się na tyle spójne dla grupy będącej jej depozytariuszem, że fałszerstwo czy nawet 
symulakr zostały uznane za wiarygodne i włączone w porządek pamiętania. 

Książka Beręsewicza to memento przestrzegające przed groteskową histerią 
pamięci, w  przestrzeni której powinny funkcjonować wszystkie dostępne ryty 

46 P. Jędrzejewski: Judaizm bez tajemnic. Kraków 2012, s. 257. 
47 B. Engelking: Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i  jego konsekwencje opisane 

na podstawie relacji autobiograficznych. Warszawa 2001, s. 285. 
48 D. Krawczyńska: Własna historia Holocaustu – o pisarstwie Henryka Grynberga. War‑

szawa 2005, s. 206. 
49 Zob. J. Kowalska ‑Leder: Doświadczenie Zagłady…, s. 331. 
50 P. Beręsewicz: Wszystkie lajki Marczuka. Il. O. Reszelska. Łódź 2012, s. 5. 
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Zagłady. W przypadku braku któregoś pamięć tworzy jego protezę51, zaniedbując 
przy tym zupełnie kategorię prawdy. Zatem priorytetem pracy tak patologicznej 
postpamięci staje się nie prawda, ale prawdopodobieństwo, nie przyległość do 
historii, ale stopień powodzenia, jaki osiąga opowieść. Wszystkie lajki Marczuka 
to metaopowieść nie tylko o niewiarygodnej potrzebie śladu, ale również aberra‑
cjach postpamięci w czasach Facebooka. Dowodzi także, że „młyn Holokaustu”52 
nieustannie pracuje. 

Zaprezentowany ciąg dziecięcych lektur podejmuje próbę uwątkowienia 
narracji, a  co za tym idzie, „uporządkowania” pamięci53. Zjawisko to można 
dostrzec, począwszy od opowieści o  J. Korczaku, a  skończywszy na niemal 
postmodernistycznej narracji P. Beręsewicza, swobodnie żonglującej holokaus‑ 
towymi kodami, co w  konsekwencji prowadzi do ich demaskacji. Tym nie‑
mniej, warunkiem koniecznym postpamięciowych opowieści jest kategoria 
śladu. Wyniesiony z doświadczenia dziecięcej, mądrej lektury nie traumatyzuje 
czytelnika54, ale jedynie wskazuje na brak, wyrwę w narracji, a  ta z kolei rodzi 
etyczną potrzebę epistemologicznych przeformułowań – „swojość” musi zostać 
rozpoznana i poznana w kontekstach szeroko rozumianego braku. 

51 Por. A. Landsberg: Pamięć protetyczna. Przeł. M. Szewczyk. W: Antropologia kultury 
wizualnej. Zagadnienia i  wybór tekstów. Oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba. War‑
szawa 2012. 

52 Określenie Dominicka LaCapry. Zob. Tenże: Writing History. Ithaca 2001, s. 1−42, za: 
Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania. Red. T. Majewski, A. Zeidler‑
 ‑Janiszewska, współpraca red. M. Wójcik. Łódź 2009, s. 499−528.

53 Zob. D.G. Roskies: Czym jest literatura Holokaustu?…, s. 29 i 30. 
54 Kwestia relacji Zagłada – trauma – literatura wymagałaby osobnego opracowania (zob. 

B. Bettelheim: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Przeł. D. Danek. War‑
szawa 2010). Tym niemniej należy choć wspomnieć, że literatura dziecięca, nawet jeśli detabuizuje 
trudne problemy, z racji tego, że jej odbiorcami są najmłodsi czytelnicy, nie może traumatyzować. 

Wydaje się więc, że problemy z przedstawieniem tonuje nieco „szatański wynalazek” pseu‑
donimu, definiowany w  następujący sposób przez M.P. Markowskiego: „Pseudonim […], który 
jest parodystycznym odtworzeniem Ja, jest jednocześnie owego Ja radykalnym i ciągłym odtwa‑
rzaniem, czyli twarzy zamazywaniem, nadawaniem jej obcych rysów. Jeśli jest tylko maska, to 
nie ma jej w ogóle, tak jak nie ma w ogóle twarzy, która się nie zmienia. Jeśli są pseudonimy, to 
postać pod nimi skryta ukrywa tajemnicę, której nie można do końca zgłębić” – M.P. Markow‑
ski: Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu. Warszawa 2001, s. 28. Dziecięce teksty o Zagładzie mają 
zatem charakter pseudonimu, z  jednej strony – nie mogąc traumatyzować, kryją nie do końca 
wyjawioną historię, a z drugiej – pełniąc jednak, chcąc nie chcąc, misję edukacyjną, są obarczone 
odpowiedzialnością za „informację” o Wydarzeniu. 

Literatura dziecięca stoi więc przed ogromnymi wyzwaniami reprezentacji, oczekuje się bo‑
wiem od niej wzruszania, ale już z pewnością nie traumatyzowania, informacji, ale już nie epa‑
towania przekazem (zob. też opinię psychoanalityka – A. Makowiecka ‑Pastusiak: Holokaust 
i  współczesne dzieci. „Cwiszn” 2013, nr 1–2, s. 93–97). Takie ujęcie pseudonimowania Zagłady 
wyrasta przede wszystkim z troski o niedoświadczonego czytelnika, a nie li tylko z poszukiwania 
odpowiednich reprezentacji Holokaustu. Zob. także M. Cuber: Metonimie Zagłady. O  polskiej 
prozie lat 1987–2012. Katowice 2013, s. 197–304. 
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Wydaje się, że wskazana „metodyka” lektury pokoju dziecięcego stanowi 
introdukcję do czytania późniejszego już, gimnazjalnego czy licealnego „ka‑
nonu”, który nie powinien sprowadzać się do katalogu tekstów o Zagładzie, ale, 
wzbogacony o  historyczny i  kulturowy kontekst związany z  polsko ‑żydowską 
współobecnością, zachęcać młodego czytelnika do włączenia śladu w  indywi‑
dualne i kulturowe doświadczanie przeszłości. A wtedy w makabrycznej „prze‑
róbce” kanonu – frazie „po trupach, po trupach, po trupach” – trzeba widzieć 
wyzwanie, jakie postpamięć stawia przed literaturą i edukacją. I na nic zdaje się 
postulat otworzenia okna i wietrzenia, skoro nawet dziecięcy pokoik został już 
zarażony wirusem Auschwitz55. Jednak „koniecznie coś w jidysz”. 
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Małgorzata Wójcik ‑Dudek

The necessity of a trace 
Canons of children and teenagers’ literature

Su m ma r y

The article is an attempt to characterize the school canon of required readings concerning 
the Holocaust, as well as other books dedicated to the youngest readers. The author analyses the 
records of core curriculum and inspects books for children which were written in the first decade 
of the 21st century. In these recommended readings she notices a  mechanism of creating the 
post ‑memory of young readers’ generation, which shape corresponds to the contemporary reflec‑
tion on the Holocaust, undergoing constant changes which are a  result of appearances of still 
new contexts. The researcher considers a trace to be a superior category which enables forming 
of contemporary remembering matrices. For the same reason the author pays special attention 
to this motive while analysing the chosen texts. It results in the conclusion that the presence of 
a trace generates nostalgia, which in turn leads to the feeling of loss, a category without which it 
would be difficult to imagine contemporary texts on the Holocaust for children. 

Ke y word s: Holocaust, Children and Youths’ Literature, canon of required readings, loss
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Sołomon Bart

Listy i wiersze

Listy z getta 
do Grigorija W. Siemionowa i Dimitrija S. Hessena

Drogi Gieorgij,

Jeszcze raz dziękuję za list. Już straciłem nadzieję, nie wierzyłem. Uraczyłeś 
mnie swoją serdecznością jak cudem. Napisałbym dużo, ale sił nie mam, myśli 
się plączą.

Dziękuję za przesyłkę, chociaż przyszło mi ją zbyć za 11 zł. Nie wyobrażasz 
sobie, w  jakim jestem stanie. Czyż mój wycieńczony organizm można karmić 
kiełbasą? Żołądek nie przyjmie. Za te same pieniądze mógłbym mieć masło 
i cukier! Lecz najbardziej potrzebna jest gotówka na lekarstwo. Nie dla leczenia 
(jestem stracony), a żeby umniejszyć ból, kołatanie serca, żeby tak się nie dusić.

Strasznie mi, Gieorgij. Straszną śmiercią zginę wśród obcych, wstrętnych 
mi ludzi. Odchodzę w pustkę. Żadnego promyka ni cudu. Ulituj się! Wyciągnij 
ręce, przytul do siebie. O, Żorżeńka, te noce!… Przyjdź, popłaczę i umrę. Oczy 
zamkniesz. Biedne moje wiersze! Czy pamiętasz poprawki? „Pismo”: nie „po 
obiedzie”, a „po sumie”. Wszystkie książki razem z „Ciężkim biegiem” w jednej 
książce wydajcie, po śmierci! Jak Mitia? Napiszcie! Wybawcie, pókim żyw, od 
błahych trosk.

Sołomon
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Mitia,

Obiecał Pan mi pomóc, ale pomocy od Pana żadnej nie było. Listu Pańskiego 
Żorż mi nie przekazał. Mój świat teraz to tylko czarna komórka i wieczny głód. 
Czy zdarzyło się Panu wymiotować z  głodu, czuć obrzydzenie do jedzenia od 
przesycenia głodem? Najstraszniejsze w głodzie są jednak stany psychiczne. Ileż 
w  nich majaczenia! Pracowałem. Pozostaną wiersze. Ale kto się nimi zaintere‑
suje, kiedy mnie już nie będzie? Więc przepadną razem ze mną. Czy mogę na 
Pana liczyć? Raz Pan o mnie zapomniał, to tym bardziej nie zachowa Pan moich 
wierszy.

Tutaj ludzie szybko wymierają. Drożyzna i  żyją przecież resztkami, wy‑
przedając majątek, dokładniej – jego pozostałość. Na kogo mogę tutaj liczyć? 
Każdego dnia przybywają uciekinierzy i  urywają drzwi. Każdy myśli tylko 
o  jednym: jak uratować samego siebie. Ludzie panicznie boją się siebie, gardzą 
sobą nawzajem, nie mogąc wzgardzić samymi sobą. Już całkiem nędza i cierpie‑
nie ogołociły człowieka. Cała jego zwierzęca istota jest na pokaz, więc butwieje 
w każdym spojrzeniu, słowie, geście. Ale to właśnie tutaj należy oczekiwać cudu. 
W ostatnim swoim poniżeniu, w ostatnim brudzie człowiek nagle rozjaśnia się 
taką wielkością, takim ciepłem dobra i łaski, że zapomina się o głodzie i własnej 
zgubie. Widziałem tutaj kilka takich gestów, dzięki nim jeszcze żyję, tylko one 
mnie trzymają. 

Tak, naprawdę, nie samym chlebem człowiek żyje.
Rozmawia Pan z Żorżem o mnie? Nie śpię po nocach, patrzę na zimne niebo, 

na kafle mojego pieca i myślę o was obu. 
Za te myśli moje odpowiem w Sądny Dzień, nie trwożąc się. Być może moje 

męki jeszcze wypłyną gdzieś kiedyś w  innych zagadkowych światach i  tam 
zostaną usprawiedliwione – teraz jednak mam takie odczucie, jakbym w śmier‑
telnej chorobie czekał na swoją kolejkę. 

Tłumaczenie Marian Kisiel
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Wiersze z teki maszynopisów w archiwum Dimitrija S. Hessena
„S. Bart. Wiersze. Warszawa, 1942”

206

Wije się opłotkami droga –
Droga do góry, droga na dół,
W prawo, na lewo, lecz – na Boga,
Kimkolwiek jesteś, nie wchodź na nią!

Żadnego płotu, ni częstokołu,
Domu mocnego nie stawiaj tu.
Niech tylko wiatr i wiatr, i wolność…
Kabacki szczodry nasz statut.

Lecz kiedy się przebudzasz z rana,
Chciałbyś ją czuć i po niej iść,
Stąpać bez zgody, bez zapytania,
Całym ładunkiem ukrytych sił –

Tutaj, gdzie jest, gdzie nie ma drogi,
Gdzie częstokoły i gdzie domy, 
I gdzie z każdego patrzy progu
Smutek, więzienie – po kryjomu. 

1939

Tłumaczenie Marian Kisiel
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216

Spojrzenie przeraźliwie w bok.
Podniesione wieko trumny.
Patrz, patrz, patrz na wprost,
Pokornie przyjmij, że to my…

Chudoba śmierci, śmiertelny czas.
Z karku już zwisa ostry powróz,
I oto spada jeden, każdy z nas
[……………………………………]

Tłumaczenie Marian Kisiel
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Inne wiersze (z autografów w archiwum Dimitrija S. Hessena)

218

Łzy kapią z napęczniałej rynny,
Deszcz cicho z oczu dzieci spłynął. 
O roso biała, roso płynna,
Czas pierwszy i ostatni minął.

Jak gdyby w górach umrzeć przyszło,
Jak gwiazdy płyną gdzieś pod wodą
I taki ruch się nagle przyśni:
Przepadło – radość, lęki, młodość.

Nic smutniejszego, najboleśniej
– Twarzyczki cisną się do szyby! –
Być delikatnym, być najlepszym,
Gdy przecież znowu trzeba złym być.

1940

Tłumaczenie Piotr Fast
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219

Cóż to za kłamstwo, co za błogość wołać:
– Przechodniu! – kiedy wiosną ręka drży.
Gdy wstać nie umiesz z bezwzględnego łoża
I kochasz upał i w obłokach sny,

I ptaków śpiew: odległy w głuchym znoju,
I liści szum – to wszystko, co nam kochać
Potrzeba, by w szaleństwie i spokoju
Swe życie przeżyć – cieszyć się i szlochać.

Doświadczy tej radości każdy przecież,
Czy ścieżką idzie, czy gościńcem wielkim.
Człowiecze serce uwikłane w świecie –
Głośna to radość i ogromne lęki.

Lecz radość ta jest niczym grób zbiorowy –
Jej sens jedyny i światłości echo,
Że wisi nieuchronnie nad twą głową,
Kimkolwiek jesteś – zbójem czy poetą.

1940

Tłumaczenie Piotr Fast
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220

Dzień na przekór… Pijaczki się schodzą
W takie dni. W takie dni oddają cię śmierci.
W takie dni Prokruści sobie płodzą
Prokrustowe prostoduszne dzieci. 

W takie dni poemat się nie uda.
Dziewczyny wychodzą za kastratów.
W takie dni już taka jest pogoda
I wieje wiatr z wytęsknionych mostów.

W takie dni… Dni innych przecież nie ma! –
Na zawsze zapamiętać to trzeba.
I słuchać musisz, jak ścieka ona –
Z spadzistych dachów pokorna woda.

Tłumaczenie Marian Kisiel
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221

Ekstaza przezwyciężonej nagości.
Tej białości, tych posągów białości,
Co pod dłutem z pustki wyłonione,
Są nicością i snem rozświetlone.

Wydał się bogiem ten, kto je formował,
Kto wodził po nich delikatnie ręką,
I wkładając w nie swój zmysł, swą ideę,
Poznawał sam, jak świat pustoszeje.

Doświadczył chłodu, tej świata rozkoszy.
W jedno stopiony, w jedno z nim rozbity.
Bo nie ma życia: jest tylko ta białość.
I śmierci nie ma: jest tylko ta światłość. 

Tłumaczenie Marian Kisiel
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222

Ech, życie! Złość głupotę goni…
O nie! Nie tylko, przecież wiecie –
Ni sensu nie ma, ni harmonii,
Lecz czasem olśni, bo na świecie
We wzlocie ptaków gdzieś w przestworzach,
W pochmurnych wysokościach, w morzu,
W wychudłych twarzach z pustym okiem,
Wędrują, idą wolnym krokiem,
Zgnębieni każdym, każdym słowem,
Od słów schylając z bólu głowę,
W milczeniu idą – duchów mrowie.
Skąd biorą siłę? Nikt nie powie…
I sam zamilkniesz. Spójrz w swe serce,
I na świat spójrz, jak cierpi w męce,
Ramiona rozłóż – krzyk tkwi w gardle
I tylko ból, co życie zszargał.
I serce strasznie huczy, gada,
Zamiera nagle i zapada
W nieśmiertelności błogi lód.

Tłumaczenie Piotr Fast



128 Przekłady

Sołomon Bart (właśc. Sołomon Wieniamonowicz Kopelman) – urodził się ok. 1885 
roku w Piotrogradzie, zmarł w 1941 roku w Warszawie. Wiersze podpisywał pseudoni‑
mem od swojej pierwszej publikacji (1915). Pierwszy zbiór wierszy: Флоридеи, którego 
potem się wypierał, opublikował w Piotrogradzie (1917). Po rewolucji październikowej 
Bart wyemigrował do Warszawy, gdzie mieszkał wraz z siostrą i jej mężem. Od dziecka 
był inwalidą; jak twierdził, stracił nogę pod kołami tramwaju. W latach 30. XX wieku 
nawiązał z  Bartem kontakt Leon Gomolicki, wtedy jeszcze piszący po rosyjsku oraz 
używający imienia Lew, i  dzięki tej znajomości poeta wszedł w  literackie środowisko 
Rosjan w  Polsce. W  Warszawie i  Berlinie opublikował pięć zbiorków wierszy: Стихи 
(1933), Камни… Тени… (1934), Душа в иносказаньи (1935), Письмена (1936), 
Ворошители соломы (1939). Już za życia uznawany był za poetę ekscentrycznego, języ‑
kowo anachronicznego. Kilka jego wierszy pochwalił Julian Tuwim, Józef Czechowicz  
wymienił nazwisko Barta w  jednym z  artykułów, lecz bez atencji. W  1940 roku Bart 
znalazł się w getcie warszawskim, gdzie umarł z głodu. Pochowano go pod prawdziwym 
nazwiskiem na cmentarzu na ul. Okopowej (sektor 88, rząd 24, numer 32). Dzieło Barta 
opublikowane zostało przez D.S. Hessena i L.S. Fleishmana dwukrotnie: w Stanfordzie 
(2002) i  Moskwie (2008, edycja pełna). Przekłady tutaj zamieszczone pochodzą z  wy‑
dania: C. Барт: Стихотворения. 1915–1940. Проза. Письма. Издание подготовили 
Д.С. Гессен и Л.С. Флейшман. Москва, Водолей Publishers, 2008 (seria: «Серебряный 
век. Паралипоменон»). 

Marian Kisiel

Emigranci rosyjscy. Sołomon Bart siedzi pierwszy z prawej



Eugen Kogon

Dzień w obozie koncentracyjnym  
(fragmenty Państwa SS)*

O brzasku w obozie rozlegały się gwizdy na pobudkę, latem między czwartą 
a piątą rano, zimą między szóstą a siódmą. W ciągu następnej pół godziny trzeba 
było się umyć, ubrać, zjeść śniadanie i ułożyć siennik w łóżku – zadanie bardzo 
często nie do wykonania w tak krótkim czasie.

Dowódca obozu, Lagerführer o  nazwisku Plaul – wysoki facet, chudy jak 
szczapa, nieco pochylony do przodu, który swoją obozową karierę rozpoczął 
jako Unterscharführer w  Sachsenburgu, potem kontynuował ją w  kilku kace‑ 
tach, by zakończyć jako Untersturmführer w  obozie „Laura” w  Saalfeld 
i  w  HASAG ‑u  koło Lipska – wszędzie, gdzie się pojawiał, wprowadzał tzw. 
gimnastykę poranną. W  obozie koncentracyjnym Buchenwald nastąpiło to 
w  późnych miesiącach zimowych 1942 roku. Plaul był jednym z  tych, którzy 
lubili znęcać się nad więźniami. Nienawidził więźniów politycznych i  chętnie 
współpracował z  kryminalnymi. Odtąd na pół godziny przed zwyczajowym 
czasem pobudki wszyscy musieli opuścić bloki i  w  szaleńczym tempie, przez 
20–30 minut „uprawiać” gimnastykę, która polegała głównie na padaniu i wsta‑
waniu, w błocie i w śniegu. Jednak na skutek licznych zapaleń płuc i wypadków 
śmiertelnych nigdzie nie utrzymano tego ćwiczenia na dłużej.

Śniadanie więźniów składało się z  kromki chleba wydzielonej z  racji, jaką 
każdy otrzymywał na cały dzień, oraz pół litra cienkiej zupy lub tzw. kawy 
bez mleka i  cukru. Całodzienne porcje wydawano w różnych blokach o  różnej 
porze dnia, na przykład w  jednym bloku wieczorem, w  innym rano. Jeśli ktoś 
dostał swoją porcję wieczorem i zjadł ją w całości, to w porze śniadania zostawał 
o pustym żołądku, co – jak pokażę to w rozdziale mówiącym o pracy – miało 
decydujące znaczenie.

* Nieodpłatnej licencji na dokonanie przekładu i  zgody na publikację dwóch fragmentów 
książki Eugena Kogona Der SS -Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager (1946) 
udzieliło wydawnictwo Replika. Książka ukaże się jego nakładem w 2016 r.
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Po tych przygotowaniach rozpoczynał się apel poranny. Więźniowie z  po‑
szczególnych bloków zbierali się na dany znak w  uliczkach między barakami 
i  w  zwartych szeregach, po ośmiu, maszerowali na plac apelowy. We mgle po‑
ranka, w  świetle reflektorów z  wieżyczek strażniczych przecinającym obozowe 
uliczki, kolumna za kolumną szły tysiące nędzarzy odzianych w  pasiaki – tego 
widoku nie zapomni nikt, kto choć raz go widział. Na placu apelowym każdy 
blok zajmował swoje z góry przydzielone miejsce. Apel poranny, podczas którego 
liczono cały skład obozu, trwał zwyczajowo około godziny, aż do momentu, kiedy 
rozwidniło się już na tyle, aby można było rozpocząć pracę. Apel poranny nie 
miał tak wielkiego znaczenia jak apel wieczorny, który muszę opisać osobno. Jeśli 
liczba więźniów się zgadzała – a tak było najczęściej, bo w nocy niewiele mogło 
się zmienić w obozie w porównaniu z dniem, zaś ewentualne przypadki zgonów 
między zmierzchem a świtem zgłaszane były przed apelem przez szpital więźniar‑
ski – to cała armia głów ogolonych na zero słyszała komendy: „Czapki z głów!” 
(„Mützen ab!”) i „Czapki na głowy!” („Mützen auf!”). Tak brzmiało pozdrowienie 
poranne, wywrzaskiwane przez głośnik przez Rapportführera w  obecności peł‑
niącego właśnie służbę dowódcy obozu. Jeśli więźniowie nie wypełniali rozkazów 
dostatecznie „dziarsko”, to komendę powtarzano aż do skutku. Zachęta do jej 
prawidłowego wykonania brzmiała mniej więcej tak: „Wy przeklęte przez Boga 
skurwiele, skoro jesteście za leniwi na to, żeby przewietrzyć wasze łyse pały, to 
będę was tu ćwiczyć tak długo, aż wam się woda w dupach zagotuje, dranie!”.

Potem rozlegał się krzyk, którego wszyscy się obawiali: „Wyznaczeni więź‑
niowie do bramy!”. To dotyczyło tych, którzy poprzedniego dnia dostali kar‑
teczkę z wezwaniem z kancelarii więźniarskiej. W Buchenwaldzie, przed lewym 
skrzydłem budynku bramy, stało sześć tablic, przy których wywołani przez 
głośnik więźniowie musieli oczekiwać na jakiś nieznany rodzaj przeznaczonych 
im szykan. Kiedy w  końcu więźniom udało się ustalić, która tablica oznaczała 
konieczność udania się do wydziału politycznego, która otrzymanie kary cie‑
lesnej, a która kwestie zupełnie niewinne (wiadomości, podpisy, poświadczenia 
notarialne i  tego typu sprawy urzędowe), to wtedy nagle zmieniono kolejność 
tablic. Były to drewniane, solidne deski, mocno osadzone w ziemi, każda z nich 
oznaczona numerem – i przy nich więźniowie musieli czekać tak długo, aż ich 
stąd zabrano, bardzo często całymi godzinami, w potwornej niepewności wobec 
oczekującego ich losu. (Gdyby ich rodziny zdawały sobie sprawę z tego, ile szkód 
psychicznych czyniły zwyczajnymi pytaniami, kwestiami finansowymi itp.!). 
Oczywiście, nikt z więźniów stojących przy bramie nie miał możliwości, żeby się 
schronić czy ukryć, odwrotnie – byli oni narażeni na zaczepki krążących tam 
całymi grupami esesmanów. Ci z sadystyczną satysfakcją wypytywali więźniów 
o  powód wywołania do tablicy, którego żaden z  nich przecież nie znał. Nigdy 
więc więzień nie mógł udzielić im zadowalającej odpowiedzi. W takich przypad‑
kach esesmani odpowiednio brutalnie „pomagali” milczącemu nieszczęśnikowi 
„przywrócić pamięć”.
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Często nie dawano jednak więźniom karteczek z numerami „tablicy tej i tej” 
poprzedniego wieczoru, lecz po prostu wykrzykiwano przez głośnik numery 
więźniów podczas rannego apelu i  mogę powiedzieć z  własnego doświadcze‑
nia, że – nieważne, o  co chodziło – nagłe usłyszenie własnego numeru w  tej 
sytuacji powodowało ostre ukłucie w  sercu. Zaraz potem rozlegał się rozkaz: 
„Komanda pracy, wystąp!”. Wtedy wszyscy, jak jeden mąż, w dzikim popłochu 
gnali do wyznaczonych miejsc zbiórki poszczególnych komand. Wymarsz do 
pracy następował równymi piątkami, do wtóru gorących rytmów wygrywanych 
przez orkiestrę obozową, która zimą stukała w  instrumenty zdrętwiałymi od 
mrozu palcami. Pod bramą znów trzeba było jednym błyskawicznym ruchem 
zdjąć czapki i następnie ułożyć dłonie na szwach spodni. Potem kolumna biegła 
truchtem, śpiewając pieśni, do wyznaczonych miejsc pracy.

Praca albo trwała do późnego popołudnia, przerywana półgodzinną prze‑
rwą obiadową na powietrzu (przy czym przez długi czas zabraniano więźniom 
zabierania ze sobą chleba), albo w  południe komanda wracały na dwa–trzy 
kwadranse do obozu, żeby szybko zjeść obiad. Ten jedyny w ciągu dnia ciepły 
posiłek składał się zazwyczaj z  litra mniej lub bardziej cienkiej zupy, czasem 
nawet z wkładką. Od 1938 roku nie urządzano już w Buchenwaldzie osobnych 
apeli południowych, ale za to zaczęto doliczać do czasu przerwy obiadowej także 
czas dojścia i wyjścia do i z obozu. W każdym obozie mogło to wyglądać inaczej 
w  szczegółach, jednak ogólne ramy, wspólne wszystkim kacetom, nakreśliłem 
powyżej.

Po zakończeniu pracy, zimą około siedemnastej, a latem o dwudziestej – czas 
zakończenia przedłużano o pół godziny w okresie między marcem a listopadem 
– następował powrót do obozu, znów w pięcioosobowych rzędach, obok kapeli 
obozowej, której zadaniem było odgrywanie w bramie radosnych melodii – na 
apel wieczorny.

Apele te, na których zliczano stan obozu, we wszystkich kacetach były po‑
strachem dla więźniów. Po ciężkiej harówce, kiedy każdy tęskni do zasłużonego 
wypoczynku, trzeba było jeszcze godzinami stać na placu apelowym, często 
podczas wietrznej pogody, w  deszczu czy na kłującym mrozie, dopóki SS nie 
policzyło swoich niewolników i nie stwierdziło, że w ciągu dnia nikt nie uciekł 
za druty. Techniczne przygotowania do apelu musieli przeprowadzić więźniowie, 
ponieważ rzadko kiedy jakiś esesman był w stanie sam prawidłowo wszystkich 
policzyć. Więźniowie starali się nie popełnić żadnego błędu, szczególnie w przy‑
padku, kiedy chodziło o  licznych „odkomenderowanych” więźniów, którzy nie 
mogli przerywać pracy i z tego względu nie stawiali się na apelu, ale trzeba było 
doliczyć ich do całości.

Wyszukiwanie błędów, nawet jeśli w  rzeczywistości nikogo nie brakowało, 
często okrutnie przedłużało apel i rabowało więźniom ich ostatnie wolne chwile. 
Przy obłożeniu od pięciu do siedmiu tysięcy łatwo było zauważyć, że kogoś nie 
ma. Jednak trudniejsze było to przy stanie od piętnastu do dwudziestu tysięcy 
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więźniów, nie mówiąc już wcale o liczbach między trzydzieści pięć a pięćdziesiąt 
tysięcy. Liczni cudzoziemcy pojmowali apel jako rodzaj nieznośnego pruskiego 
drylu, przed którym trzeba było się schować. Jakże często zdarzało się, że jeden 
więzień, siedząc w ukryciu, po prostu przespał apel, a w tym samym czasie dzie‑
siątki tysięcy mężczyzn stały na placu, aż na nogach powstawały im krwawe rany, 
dopóki nie znaleziono „sprawcy”. (Jego los był potem nie do pozazdroszczenia, 
ale i nikt mu nie współczuł). A kiedy brakowało choćby jednego jedynego więź‑
nia, to trzeba było odczytać setki numerów i nazwisk z poszczególnych bloków, 
często przy pomocy tłumaczy: nazwisk polskich, rosyjskich, francuskich! Każdy 
może sobie wyobrazić, jak długo to wszystko trwało, szczególnie wśród Tatarów 
i Ukraińców, którzy podchodzili do tego z  azjatycką obojętnością. A  jeśli jesz‑
cze zdziczali esesmani wydzierali się na cały plac i bili więźniów! I  tak bardzo 
rzadko apel wieczorny trwał krócej niż półtorej godziny.

We wszystkich obozach koncentracyjnych place apelowe były arenami wielu 
potwornych tragedii. Jak często cały obóz musiał stać, kiedy uciekł jeden jedyny 
więzień! Mogło to trwać całe godziny, zanim SS doprowadziło go z powrotem. 
Na wypadek, gdyby ktoś ukrył się na obszarze podległym komendanturze, usta‑
nowiono też posterunki wokół całego zewnętrznego terenu obozu. Akcje poszu‑
kiwawcze wewnątrz tego łańcucha posterunków musiały być prowadzone przez 
więźniów: starszych blokowych, kapów, vorarbeiterów i strażników obozowych. 
Na przykład w czasie wieczornego apelu 14 grudnia 1938 roku zabrakło na placu 
dwóch zawodowych kryminalistów. Mimo piętnastostopniowego mrozu i  zbyt 
lekkiego odzienia więźniowie musieli stać na apelu przez dziewiętnaście godzin. 
Jeszcze w nocy zamarzło dwadzieścia pięć osób, a do południa następnego dnia 
liczba zmarłych wynosiła już siedemdziesiąt. Jesienią 1939 roku znów cały obóz 
stał bez przerwy przez osiemnaście godzin, bo dwóch kryminalnych ukryło się 
wygodnie w chlewie. Stać po pracy przez cały wieczór, noc i następny poranek 
aż do południa bez jedzenia i picia – to tak łatwo napisać! Łatwo też zanotować 
liczbę zmarłych, nie mówiąc już o  przewlekłych szkodach zdrowotnych, jakie 
kosztowało to setki ludzi i  które często w  późniejszym czasie przynosiły im 
śmierć. Jaką ulgą dla nas stały się naloty powietrzne! Na skutek ataków lotni‑
czych wprowadzono powszechny obowiązek zaciemniania, do którego musiało 
się także dostosować SS, tak więc nie mogło już włączać reflektorów po zmierz‑
chu. Od tego momentu apele trzeba było po prostu kończyć o jakiejś porze, bez 
względu na to, czy uciekinier się znalazł, czy też nie. W egipskich ciemnościach 
SS nie miało już kontroli nad obozem, a nade wszystko – esesmani obawiali się 
więźniów!

Od czasu do czasu esesmańscy blockführerzy dostawali rozkaz przeszuka‑
nia wszystkich więźniów stojących na placu apelowym. Trzeba było opróżnić 
kieszenie, a  ich zawartość badali żołnierze, przy czym z  reguły konfiskowali 
pieniądze i  tabakę. Pewnej lutowej (!) niedzieli w  1939 roku, podczas jednej 
z  takich akcji, wszyscy więźniowie musieli przez trzy godziny stać nago. Żona 
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komendanta Kocha podeszła wtedy wraz z  czterema innymi małżonkami wy‑
sokich dowódców SS do ogrodzenia obozu i rozkoszowała się widokiem nagich 
męskich postaci.

Na apel musieli stawić się wszyscy, nieważne, w jakim stanie – żywi czy mar‑
twi, złożeni gorączką czy pobici do krwi. Wyjątek czyniono tylko dla więźniów 
odkomenderowanych do pracy oraz chorych zarejestrowanych w szpitalu więź‑
niarskim. Kto w  trakcie dnia pracy zmarł w  baraku albo w  swoim komandzie 
roboczym, tego przyciągano na plac. W ciężkich czasach tuziny takich zabitych, 
zamarzniętych i umierających leżały ułożone w pięknym równym rządku u stóp 
odpowiedniego bloku więźniów stojących na placu, biorąc udział w  swym 
„ostatnim apelu” – ponieważ SS dbało o  porządek i  czystość aż do ostatniego 
tchnienia. Dopiero po apelu można było zabrać umierających do szpitala, 
a zwłoki zmarłych przenieść do kostnicy.

Kiedy w końcu przeliczono wszystkich więźniów, kiedy rozbrzmiały już roz‑
kazy „Mützen ab!” i „Mützen auf!”, to wtedy zwykle padała komenda „Wszyscy 
na lewo!”. Po niej następowały publiczne kary i  egzekucje, o  czym opowiem 
w  osobnym rozdziale. Tak czy inaczej, po wszystkim dowódca życzył sobie 
zaśpiewania pieśni – „Ein Lied!”. Im silniej padał deszcz, tym głupszą piosenkę 
kazano nam śpiewać. A  trzeba było stać w  strumieniach deszczu, po ciężkim 
dniu pracy! Tylko stoicki spokój pozwalał to przetrwać, to śpiewanie raz, trzy 
razy, nawet pięć razy z rzędu tego samego, np. Przyleciał ptaszek… czy Co tam 
lśni na lasu skraju… Większość obozów miała swoje własne pieśni, napisane 
przez przymuszonych do tego więźniów tylko na potrzeby tego właśnie kacetu. 
Wśród nich były utwory, które szybko przekroczyły bramy obozu i zyskały szer‑
szą popularność, np. Żołnierze bagien. […]

Pod koniec 1938 roku pierwszy dowódca obozu więźniarskiego, Sturm‑ 
bannführer Rödl, zarządził: „Wszystkie inne obozy mają już swoje hymny. Ja chcę 
mieć hymn Buchenwaldu. Kto go napisze, dostanie dziesięć marek”. Wkrótce 
do dowództwa wpłynęło mnóstwo propozycji. Przyjęto tekst, który cytuję dalej. 
Za autora podał się ówczesny kapo poczty więźniarskiej, „zielony”1, z  zawodu 
konferansjer. Miał on dobre układy z  SS. W  rzeczywistości twórcami pieśni 
było dwóch austriackich Żydów: tekst napisał Löhner ‑Beda, wcześniej librecista  
Lehára, a  muzykę – wiedeński śpiewak kabaretowy Leopoldi. (Löhner ‑Beda 
zginął później w Auschwitz, a Leopoldi wystarał się o zwolnienie i wyemigrował 
do Ameryki).

Gdy się budzi dzień, słońce śmieje się.
Ciągnie kolumn rój na codzienny znój
w głąb poranka, w posępne, złe cienie.

1 „Zielony” to zwyczajowe określenie więźnia kryminalnego, „czerwony” – politycznego, 
„czarny” – tzw. asocjalnego, „fioletowy” – świadka Jehowy, „różowy” – homoseksualisty. Nazwy 
pochodziły od kolorów trójkątów naszywanych na pasiak [przyp. tłum.].
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W dali czarny las, niebo krwawi się
każdy nosi chlebak, a w nim chleba kęs.
W sercach, w sercach jest tylko zwątpienie.

O, Buchenwaldzie, losie moich przeżyć,
zapomnieć trudno cię.
Kto cię opuścił, wtedy może zmierzyć,
jak piękną wolność ceni się.
O, Buchenwaldzie, skarżyć się nie chcemy,
czy przyszłość dobra, czy też zła.
Skroś wszystko przecież życiu – tak – powiemy,
aż przyjdzie kiedyś dzień,
co wolność da!

Jak gorąca krew! Gdzieżeś, dziewczę, gdzie?
Śpiewa wiatr wśród drzew, że wciąż kocham cię.
Oby dziewczę mi wierne wciąż było!
Chociaż twardy jest głaz, przecież silny nasz krok,
Choć przytłacza nas kilof, gdy idziemy przez mrok
W sercach, w sercach głęboko tkwi miłość.

O, Buchenwaldzie…

Jaka krótka noc, jaki dzień długi jest
I śpiewamy wciąż pieśń — to ojczysty śpiew.
Nikt nie może nam wyrwać nadziei.
Trzymaj krok, druhu mój! Nie trać sił, choć los zły.
Wciąż chęć mocną przetrwania nosimy we krwi
W sercach, w sercach zaś wiara jaśnieje!2

Więźniowie musieli teraz poświęcić swój wolny czas na naukę tekstu i me‑
lodii. W  końcu pewnego wieczoru – był to koniec grudnia 1938 roku, mróz 
do szpiku kości, głęboki śnieg – na placu apelowym zabrzmiał rozkaz: „Pieśń 
buchenwaldzka!”. Siedem tysięcy ludzi – można sobie wyobrazić, że pierwsza 
próba była kakofonią, kocią muzyką. Rödl, kompletnie pijany, był wściekły, że 
nie udało się za pierwszym razem, i wydał rozkaz, żeby każdy blok śpiewał sa‑
modzielnie tak długo, aż się wszystkie nawzajem zgrają. Na placu rozpętało się 
piekło. Kiedy Rödl zauważył, że to też nie jest droga do celu, nakazał wspólnie 
śpiewać zwrotkę po zwrotce i powtarzać to tak długo, aż pieśń stała się w miarę 
zrozumiała. Trwało to jakieś cztery godziny, zanim dowódca obozu w  końcu 
odkomenderował więźniów. Jednak każdy blok, ustawiony w dziesiątki, musiał 
przy tym ze śpiewem na ustach przemaszerować przed nim i  innymi pijanymi 

2 Tłumaczenia tekstu Buchenwaldlied z języka niemieckiego dokonał Edmund Polak (1915–
1980), poeta i dziennikarz, w latach 1943–1945 więzień obozu koncentracyjnego Buchenwald. Por. 
W. Czarnecki, Z. Zonik: Walczący obóz Buchenwald. Przedmowa F. Ryszka. Warszawa 1969, 
s. 388–389 [przyp. tłum.].
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dowódcami SS, którzy brali udział w  tej „zabawie”. Biada blokowi, który nie 
maszerował równo, jak pod linijkę albo fałszował podczas śpiewu – jeszcze raz, 
jeszcze raz, aż do skutku! O dziesiątej wieczorem ludzie wygłodzeni i zmarznięci 
zeszli wreszcie z placu.

Po odmaszerowaniu – ach, chciałoby się wierzyć, że męki i  udręki całego 
dnia są już za nami i że każdy z nas będzie mógł teraz spokojnie usiąść do po‑
siłku. Ale kiedy wracaliśmy do baraków, często zastawaliśmy tragiczne skutki 
tzw. kontroli blokowych, przeprowadzonych w czasie naszej nieobecności przez 
esesmańskich blockführerów – przewrócone lub po barbarzyńsku opróżnione 
szafki, których porządkowanie powodowało dzikie sceny w  tłumie zdenerwo‑
wanych, szukających swoich naczyń i  sztućców więźniów. Jedzenie, które przy 
trwającej przez cały dzień pracy wydawano dopiero wieczorem, było oczywiście 
zimne na skutek przedłużającego się apelu. Racja dzienna, fasowana wieczorem, 
składała się z  porcji chleba, kawałka margaryny i  kawałka kiełbasy lub łyżki 
twarogu. I  nagle rozlegał się wrzask sztubowego: „Achtung! Blok taki i  taki, 
skrzydło B! Stu trzydziestu pięciu więźniów przy kolacji!”. Wrzask rozlegał się 
z tego powodu, że któryś z scharführerów czynił sobie sadystyczną przyjemność 
z  pojawienia się na bloku. Jeszcze stojąc w  drzwiach, taki esesman krzyczał: 
„Świnie, wszystkie świnie, kryć się pod stół!”. Ławki leciały w górę, miski spa‑
dały z  brzękiem na ziemię, a  i  tak zawsze znaleźli się jacyś nieszczęśnicy, dla 
których mimo najlepszych chęci zabrakło już miejsca pod stołem. Ci właśnie 
stawali się potem ulubionym obiektem kopniaków i razów. Tego typu „zabawy” 
urozmaicano sobie od czasu do czasu. Inni blockführerzy rozkazywali podczas 
kolacji sprzątać cały blok lub wyrzucali więźniów na dwór, gdzie nakazywali im 
jakieś bzdury, na przykład stanie na głowie w śniegu. A kto to potrafił? Tymcza‑
sem z taką samą oczywistością wymagano tego od starych i chorych, podobnie 
jak biegania w  kółko naokoło baraku. A  jak ktoś nie potrafił, to wtedy spadał 
na niego deszcz kopniaków, razów, uderzeń. I nawet w tych rzadkich chwilach, 
kiedy po wieczornym apelu na bloku panował spokój, trudno się było pozbyć 
nerwowego uczucia, że w każdej sekundzie piorun może uderzyć z nieba.

Kiedy zaś apel nie trwał zbyt długo, to już po jedzeniu niektóre grupy 
więźniów musiały pracować jeszcze przez kilka godzin, aż do późnej nocy. Inni 
kręcili się jeszcze przez jakiś czas po uliczkach między barakami, przebywali 
w umywalniach i  latrynach albo szli zaraz do łóżka. W momencie odtrąbienia 
ciszy nocnej – w zależności od pory roku między ósmą a dziesiątą wieczorem – 
wszyscy, z wyjątkiem pracujących, musieli znajdować się w swoich blokach, a pół 
godziny później na pryczach.

Spać pozwalano tylko w koszulach – i to również podczas najmroźniejszych 
miesięcy zimowych w  często kompletnie wyziębionych „sypialniach”, których 
przesiąknięte wilgocią, kamienne ściany nierzadko były skute lodem w  kątach 
i  przy ramach okiennych. Blockführerzy lubili urządzać tzw. kontrole nocne. 
W  środku nocy kazali wszystkim śpiącym ustawiać się przy swoich łóżkach 
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albo nawet na zewnątrz przed blokiem, żeby wyłapać tych, którzy mieli na 
sobie jeszcze jakąś dodatkową sztukę odzieży. Jak trafił się ktoś, kto miał na 
sobie spodnie lub skarpetki, to musiał się liczyć z najcięższymi karami. Czasem 
wszystkim więźniom z danego bloku, boso i w samych koszulach, nakazywano 
przez dwa kwadranse czy i całą godzinę biegać wokół budynku. Tego typu nocne 
akcje SS nie odbywały się regularnie, lecz w niespodziewanych odstępach czasu, 
a najczęściej wtedy, kiedy esesmani sobie popili. Ponieważ jednak kontrola taka 
mogła się wydarzyć każdej nocy w każdym bloku, to strach wciąż wisiał w po‑
wietrzu. Bogu dzięki, najczęściej byliśmy zbyt zmęczeni i wyczerpani, by długo 
nad tym rozmyślać. Noc rozciągała swój miłosierny płaszcz ciągle zbyt krótkiego 
snu nad naszą nędzą. Tylko starzy, chorzy, niemogący zasnąć, w  ciężkich my‑
ślach przeczekiwali noc aż do kolejnego żałosnego poranka.

Burdele w KL

Latem 1943 roku Himmler wydał „zarządzenie w  imieniu Rzeszy” o  orga‑
nizacji w obozach koncentracyjnych sieci burdeli. W ilu obozach one faktycznie 
powstały, tego do dzisiaj nie wiem. W każdym razie w Buchenwaldzie był pierw‑
szy, następnie pojawiły się one w Sachsenhausen, Dachau i Mauthausen.

Burdel obozowy w  Buchenwaldzie ochrzczono skromnym mianem „bu‑
dynku specjalnego” (Sonderbau) i zlokalizowano go, nieprzypadkowo, pomiędzy 
blokiem eksperymentów medycznych nr 46 a  blokiem szpitala więźniarskiego. 
Budowę tego przybytku przyśpieszono tak bardzo, że odłożono nawet na bok 
plan rozbudowy szpitala, co w obozie było potrzebą o wiele pilniejszą. Następnie 
z  kobiecego obozu koncentracyjnego Ravensbrück sprowadzono do każdego 
kacetu, w  którym zorganizowano burdel, grupę od osiemnastu do dwudziestu 
czterech dziewcząt – zawsze pod nadzorem dwóch esesmanek, o  manierach 
żołnierek na polu bitwy. Więźniarki te zgłaszały się dobrowolnie, zwiedzione 
obietnicą, że po sześciu miesiącach zostaną zwolnione z  obozu. Jednak karty 
chorobowe, jakie zabrały ze sobą, wskazują na wcześniej przebyte choroby 
takiego rodzaju, jaki niekoniecznie świadczyłby o  skromnym stylu ich życia 
w  czasach przedobozowych. Oprócz kilku nielicznych wyjątków większość 
z  nich raczej bez oporu poddała się swemu nowemu losowi. Czas odwiedzin 
u nich wynosił zwyczajowo – dla ludzi bez „pleców” na „górze” – dwadzieścia 
minut, po uprzednim badaniu w szpitalu więźniarskim i z końcowym sprząta‑
niem w pokoju.

Ze strony SS celem tego całego przedsięwzięcia było uzyskanie wpływu na 
więźniów politycznych, którzy otrzymali prawo wstępu do burdelu – poprzez 
ich skorumpowanie, szpiegowanie, odciągnięcie uwagi od roboty politycznej. 
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W obozie buchenwaldzkim szybko wprowadzono więc zarządzenie wewnętrzne 
o  ignorowaniu tego przybytku i  to nie tylko z  powodów właśnie podanych, 
ale także z  przyczyn społecznych: należało uznać za skandal i  hańbę to, że 
żony i  matki przesyłały mężom i  synom uwięzionym w  obozie swój z  trudem 
zaoszczędzony, ostatni grosz, a oni wydawali z tego dwie marki za wstęp do obo‑
zowego burdelu. Ale zaraz na początku kierownictwo SS zmusiło ówczesnego 
pierwszego starszego obozu do wizyty w „budynku specjalnym”. Gdyby ten się 
nie ugiął, to pewnie usunięto by go ze stanowiska, co miałoby straszliwe skutki 
dla całego obozu. Starszy obozu wzbraniał się przedtem przez dwa dni, potem 
ustąpił, ale już ponownie tam nie poszedł. W większości więźniowie polityczni 
trzymali w  tej sprawie wspólny front odmowy, co spowodowało zniweczenie 
pierwotnych nadziei SS. Mimo to „budynek specjalny” przyczynił się do wybu‑
chu w obozie korupcji wszelkiego rodzaju, a także do rozplenienia się kradzieży, 
głównie zawartości przysyłanych paczek – ponieważ potrzeba sprawiania pre‑
zentów kobietom z  budynku specjalnego wypływała nie tylko z  „miłości”, ale 
też dawała możliwość, aby dzięki podarkom zapewnić sobie dostęp do burdelu 
poza dopuszczalnym czasem odwiedzin oraz przedłużyć wizytę poza przepi‑
sowe dwadzieścia minut. Ludzie ustosunkowani w obozie, o szerokich „plecach”, 
silni kapo i vorarbeiterzy mieli – dzięki koronkowym koszulkom, biustonoszom, 
bucikom – całe godziny do dyspozycji na tego typu rozrywki w czasie wolnym. 
I pośród tysięcy wynędzniałych postaci, chwiejnie kroczących pomiędzy życiem 
a  śmiercią, wyróżniała się teraz cała banda osiłków, którzy przy całym swym 
irytującym przesycie dodatkowo przechwalali się wyczynami seksualnymi i ca‑
łymi dniami w swych wygodnych komandach pracy ze szczegółami opowiadali 
współwięźniom, jakie to cuda wyczyniali rzekomo poprzedniego wieczoru 
w  burdelu. Pewnie byli wśród nich i  tacy, którzy zużytkowali na to ostatnie 
siły życiowe w myśl powiedzenia „drogiego Augustyna”3, w dniach dżumy po‑
wtarzającego sobie: „Człek musi mieć frajdę, a  jak nie ma frajdy, to musi mieć 
człowieka”.

Zdarzało się, że w burdelu dochodziło do najdzikszych bijatyk. Pewnej nocy 
więźniowie kryminalni wdarli się do budynku i, kompletnie pijani, rzucili na 
kobiety. Zaalarmowana straż obozowa otoczyła burdel i  po regularnej walce 
oczyściła go z kryminalnych, przynajmniej z większości.

Obie nadzorczynie z SS zachowywały się gorzej niż kurwy. Nie tylko utrzy‑
mywały stałe stosunki z  esesmanami, ale także z  ochotą kładły się z  każdym 
więźniem, który przyniósł im funt masła czy innego, odpowiednio pikantnego 
jedzenia. Sprzedawały też kobiety z  burdelu, robiąc im reklamę wśród eses‑

3 To nawiązanie do ludowej piosenki austriackiej O du lieber Augustin, mówiącej o przygo‑
dzie pijaka Augustyna podczas wielkiej zarazy w  Wiedniu w  1679 r. Wzięto go wtedy za trupa 
i  wrzucono do masowego grobu, skąd wydostał się dzięki zaalarmowaniu ludzi grą na dudach 
i  szelmowską piosenką. W  tekście nie ma jednak słów cytowanych przez Kogona. Por. https://
de.wikipedia.org/wiki/Marx_Augustin [data dostępu: 30.06.2015] [przyp. tłum.].
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manów, mimo że wizyty SS w przybytku dla więźniów były surowo zakazane. 
Z biegiem czasu były tak skorumpowane, że nie mogły się już pokazywać wśród 
więźniów, bo straciły wszelki posłuch. Dlatego komendant je zwolnił, a zamiast 
nich zatrudnił esesmanów, którzy oczywiście zaczęli zachowywać się w ten sam 
sposób, co poprzedniczki. W  każdy możliwy sposób wykorzystywali kobiety 
osadzone w  burdelu i  sami szybko stracili jakikolwiek autorytet. Żeby jakoś 
utrzymać ten biznes, trzeba było w  końcu zatrudnić straż więźniarską, której 
zadaniem było pilnowanie kobiet przed dybiącymi na nie esesmanami.

Do takiego otoczenia sprowadzono księżniczkę Mafaldę4, córkę włoskiej 
pary królewskiej, kiedy 24 sierpnia spłonął osobny barak dla prominentnych 
więźniów. Księżniczka, jedna z  ofiar nalotu bombowego, odniosła ciężką ranę 
barku, ale uratowano ją spod gruzów. Lekarz obozowy dr Schiedlausky osobiście 
przeprowadził amputację ramienia rannej, mimo to pacjentka zmarła z powodu 
upływu krwi. Nagi trup księżniczki, razem z  trupami mężczyzn, trafił, jak 
inne, do krematorium, ale tam ze stosu wyciągnął go ojciec Joseph Thyl, który 
był odpowiedzialny za sekcje zwłok. Thyl przykrył ciało i  zadbał o  jego szyb‑
kie spalenie. Z  włosów księżniczki odciął lok, przemycił go następnie z  obozu 
i  przechował w  Jenie, żeby potem przekazać go heskim krewnym kobiety jako 
ostatnią pamiątkę.

4 Mafalda di Savoia (1902–1944), córka króla Wiktora Emanuela III, żona księcia Filipa He‑
skiego. Por. https://it.wikipedia.org/wiki/Mafalda_di_Savoia [data dostępu: 30.06.2015] [przyp. 
tłum.].

Tłumaczenie Magdalena Sacha
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„Pisanie jest ze swej natury niemoralne” 
O narracji i Zagładzie z Michałem Głowińskim 

rozmawiają Marta Tomczok i Paweł Wolski

Marta Tomczok: Z opracowań Gottfrieda Wagnera i Brigitte Hamann1, autorów 
prac na temat politycznych uwikłań muzyki Richarda Wagnera i  wiedeńskiej 
młodości Hitlera, wynika, że pole oddziaływania zachodnioeuropejskiego anty‑
semityzmu jest dużo szersze niż lata panowania nazizmu. Sięga bowiem zdecy‑
dowanie ponad to, co opisuje Raul Hilberg w  monumentalnym dziele Zagłada 
Żydów europejskich, ponieważ zaczyna się gdzieś w połowie XIX wieku.

Michał Głowiński: Zaczyna się jako ideologia niemiecka. I  to jest ciekawe zja‑
wisko, wydaje mi się. Jest taka klasyczna książka George’a  L. Mossego Kryzys 
ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny Trzeciej Rzeszy. Wyszła po polsku 
w  1972 roku. Pamiętam tę książkę, mimo że czytałem ją pół wieku temu. Jej 
autor pokazuje, jak tradycyjne wątki niemieckiej prawicy prowadzą wprost do 
hitleryzmu. W  tym sensie historia ideologii jest po prostu historią wstępną, 
propedeutyczną historią nazizmu. On nie wyskoczył nagle, lecz był przygoto‑
wywany przez dziesiątki lat. Charakterystyczną cechą ideologii niemieckiej było 
nie to, że wytworzyła antysemityzm wynikający z czynników takich jak: religia, 
pejsy, broda czy ogólna niechęć do Żydów. To był antysemityzm rasistowski. I tu 
jest ciekawa różnica między antysemityzmem polskim a antysemityzmem nie‑
mieckim. Z tego, co wiem, a niestety znam tylko nieliczne roczniki czasopisma 
„Rola”, które było sztandarowym pismem polskokatolickiego antysemityzmu 

1 Por. G. Wagner: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ryszard Wagner – pole 
minowe. Przeł. A. Gadzała. Kraków 2014; B. Hamann: Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego 
dyktatora. Przeł. J. Dworczak. Poznań 2011. Rozmówcy ustalili, że obie te książki oraz Zagłada 
Żydów europejskich Raula Hilberga (przeł. J. Giebułtowski. T. 1–3. Warszawa 2014) będą punk‑
tem wyjścia do snutych w rozmowie rozważań.
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i określało się jako pismo antysemickie, jego redaktorzy również nazywali siebie 
mianem antysemitów, jednocześnie polemizując z antysemityzmem austriacko‑
 ‑niemieckim. Twierdzili oni mianowicie, że sprawa rasy jest nieistotna i Kościół 
o rasie nie naucza. To jest ciekawa różnica o wielkich konsekwencjach. Zresztą ta 
prolegomena rasistowska miała bardzo szerokie spectrum. Ciekawy jest pod tym 
względem przypadek Wagnera. Jego broszura ogłoszona w połowie XIX wieku 
pt. Das Judenthum in der Musik nie jest tłumaczona na język polski, czemu się 
dziwię, dlatego, że tam są rzeczy, które w Polsce przed wojną mogły się podobać. 
Dyskurs Wagnera różni się zresztą od klasycznego, wcześniejszego dyskursu 
antysemickiego obecnością wątku rasistowskiego. 

M.T.: Tymczasem badaczka antysemityzmu Annette Hein, cytowana przez 
Gottfrieda Wagnera, która poddała analizie 20 tysięcy stron „Bayreuther 
Blätter” – rocznika, gdzie swoje antysemickie wypowiedzi publikował Wagner 
– stwierdziła, że „Wagner i  poglądy prezentowane po jego śmierci nie musiały 
absorbować myśli i idei, których by w nich wcześniej nie było”2. 

M.G.: To jest ciekawe zjawisko, że Wagner, będąc ideowym antysemitą, nie miał 
nic przeciwko temu, aby żydowscy dyrygenci, tacy jak Hermann Levi, prowa‑
dzili orkiestry grające jego utwory. W  pierwszej połowie XIX wieku było już 
kilku kompozytorów mających tzw. pochodzenie. Jednym z nich był urodzony 
w Niemczech, działający we Francji Giacomo Meyerbeer, któremu Wagner sporo 
zawdzięczał. Meyerbeer pisał opery, które wtedy nazywało się grand opera, 
i  odniósł niesamowity sukces w  Europie. Niechęć Wagnera w  tym wypadku 
można by potraktować po prostu jako walkę konkurencyjną. Zupełnie inaczej 
było w przypadku Felixa Mendelssohna ‑Bartholdy’ego, który też odniósł wielki 
sukces, ale w  innych dziedzinach, ponieważ nie pisał oper. I  tu w ogóle o kon‑
kurencji trudno mówić. 

M.T.: Był lekki w porównaniu z ciężkim i tradycyjnym Wagnerem. Można by go 
nazwać klasycyzującym romantykiem. 

M.G.: Odnosił przede wszystkim sukcesy. To jego zapraszała do Londynu kró‑
lowa Wiktoria, a nie Wagnera. 

M.T.: Powiedzmy jeszcze o Franciszku Liszcie, który również stanowił dla Wag‑
nera zagrożenie.

M.G.: No nie bardzo, bo Liszt oper nie pisał.

M.T.: Z książki wynika, że i jego Wagner traktował z wielką niechęcią.

2 G. Wagner: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną…, s. 194.
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M.G.: No tak, to był bardzo nowatorski kompozytor i pianista.

M.T.: Wszystkie te postaci ułatwiały Wagnerowi karierę, ale na jakimś poziomie 
znajomości Wagner traktował je jako konkurencję i niszczył.

M.G.: To nie ulega kwestii, że Wagner był genialnym kompozytorem. Muszę po‑
wiedzieć, że muzyki Wagnera nie lubię, chociaż mam sentyment do jego jednej 
opery, Holendra tułacza. Jest to romantyczna opera o  legendowym libretcie…
To jednak sprawa moich gustów. Ale to, co zrobił Wagner, to nie jest tradycyjny 
antysemityzm, opierający się tylko na niechęci do określonych ludzi różniących 
się cywilizacyjnie bądź religijnie. Antysemityzm Wagnera był rasistowski.

M.T.: I miał podłoże intelektualne.

Paweł Wolski: Właśnie: podłoże intelektualne to jedna rzecz, ale paradoksalnie 
taki antysemityzm esencjonalizował żydostwo. To nie była już kwestia jakiejś 
roli społecznej, religijnej, ekonomicznej czy jakiejkolwiek innej.

M.G.: Znaczenie miało urodzenie.

P.W.: Tak, ale proces tworzenia esencji Żyda jest bardzo długi. Antysemityzm 
wytwarzany przez narrację, która może być oddzielona od osoby, antysemityzm, 
który powstaje od Wagnera po III Rzeszę, to jest coś, dzięki czemu kategorię 
semickości przypisać można w  zasadzie każdemu i  przejść przez różne teorie 
o „ćwierćżydzie”, jednej ósmej Żyda etc. I w ten sposób ostatecznie każdy mógł 
być Żydem lub nim nie być.

M.G.: Kiedy czytałem dzieło Raula Hilberga, które uważam za wspaniałe, to 
jedno z moich wielkich zdziwień polegało na tym, że kategoria tzw. Mischlinga, 
czyli mieszańca, miała tak wielkie dla hitlerowców znaczenie. U Hilberga zna‑
leźć można fragment, gdzie mówi się o  tym, że hitlerowskie Niemcy się walą, 
a naziści wciąż szlifują teorię Mischlinga! To świadczy, jak ta kategoria była dla 
nazistów ważna, ale też świadczy o ich niewątpliwym obłędzie. 

M.T.: Ten rodzaj myślenia potwierdza również ekspozycja w  muzeum 
w Wannsee, gdzie najwięcej znajdujących się w gablotach dokumentów dotyczy 
właśnie Mischlingów.

M.G.: No tak, to jest skandal, że dobrą, niemiecką krew psuje marna krew ohyd‑
nych Żydów.

P.W.: A jednocześnie naziści z najwyższego szczebla twierdzili przecież, że każdy 
może mieć jakiegoś swojego Żyda i  on może być w  porządku, ale żydostwo 
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jako takie należy wytępić. Nam chodzi właśnie o kategorię żydostwa, która się 
według Hilberga tworzy od czasów rzymskich bądź średniowiecza, ale zdaniem 
krytyków Hilberga to dopiero pomysł III Rzeszy. Stąd zresztą wzięła się scysja 
Hilberga ze środowiskiem naukowym. Jeśli naziści potrafili – mając po jednej 
stronie front sowiecki, a  po drugiej aliancki – wciąż zastanawiać się, kto jest 
Mischlingiem, to może to wynika z  tego, że w  pewnym momencie opowieść 
o żydostwie zaczęła żyć własnym życiem i tak naprawdę oderwała się od rzeczy‑
wistego doświadczenia. Już nieważne było, kto jest Żydem, a kto nie. Ważne było 
jedynie, co my mówimy o Żydach, czyli sama o nich narracja. 

M.G.: A  także to, jak Żydów sobie wyobrażamy. Jest znanym faktem, że pod‑
czas okupacji Niemcy mieli trudności z  rozpoznawaniem Żydów, jeśli nie byli 
chasydami z długimi brodami i pejsami, bo tak Żydów przedstawiano w kary‑
katurach ogłaszanych na łamach pisma „Der Stürmer”, czyli głównego organu 
antysemickiego hitlerowskich Niemiec. Z kolei polscy antysemici umieli wyróż‑
nić żydowskiego inteligenta, który nie miał ani pejsów, ani brody – i  ukrywał 
się po „aryjskiej stronie”. Jeśli mowa o  narracji o  Zagładzie, trzeba stwierdzić, 
jakim ewolucjom podlegały słowa „antysemityzm” i  „antysemita”. A  przede 
wszystkim, jakim metamorfozom aksjologicznym poddano wspomniane poję‑
cia. Jan Jeleński, redaktor „Roli”, mógł mówić: „jestem antysemitą”, i  tym się 
chwalić. Pewne słowa mogą być zatem elementami autocharakterystyk, a  inne 
nie mogą. Raczej nikt nie powie o  sobie: „ja jestem złodziejem” czy „ja jestem 
szpiegiem”, i  nawet jeśli będzie się do tego przyznawał, użyje wyrażeń omow‑
nych. Do wybuchu wojny słowo „antysemita” mogło być dla niektórych ugru‑
powań kategorią pozytywną. Natomiast w  polszczyźnie po 1945 nie może już 
ono występować w pozytywnych autocharakterystykach. Stąd w języku polskim 
pojawiło się klasyczne zdanie, które stało się incipitem wielu pełnych nienawiści 
wypowiedzi: „nie jestem antysemitą, ale…”. Dokończyć można je w jakikolwiek 
sposób. Słowo „antysemita” zmieniło więc zakres znaczeniowy. Dawniej mogło 
określać każdego, kto miał takie czy inne pretensje i  żywił nienawiść bądź 
deklarował wrogość wobec społeczności żydowskiej. W  tej chwili słowo „anty‑
semita” oznacza tych, którzy chcą załatwić problemy żydowskie przez komin, 
czyli dokonać ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. To mi się wydaje 
charakterystyczne. W tym sensie zdanie: „nie jestem antysemitą”, jest zdaniem 
prawdziwym. Mało kto dzisiaj gotów jest wybudować nową Treblinkę, nowy 
Bełżec czy nowy Stutthof. Pod tym względem to jest ciekawa ewolucja.

P.W.: Nasze pytania zaczęły się od nawiązania do książek, o których Pan Profesor 
zgodził się rozmawiać, i dążyły, meandrycznym dość torem, do wniosków, jakie 
moim zdaniem płyną z pracy Brigitte Hamann Wiedeń Hitlera… Autorka robi 
coś takiego, co antysemityzm ewoluujący przed III Rzeszą i w trakcie jej trwania  
zrobił z Żydami i Hitlerem. Dokonuje esencjalizacji postaci Hitlera. Zmierza ku 
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temu, żeby widać było w  całej jego biografii te elementy, które doprowadziły 
go do bycia Hitlerem, dyktatorem. Jestem ciekaw, co Pan Profesor sądzi o  tej 
książce, bo moim zdaniem to jest książka zła właśnie dlatego, że przez tę pseu‑
dopsychoanalityczną metodę esencjonalizuje Hitlera i  robi pewien „wyciąg” 
z jego biografii. Dzięki tej książce mamy szybko zrozumieć, kim był Hitler i że 
to on właśnie był podmiotem tworzywa Zagłady.

M.G.: Uważam, że to jest średnia książka historyczna, natomiast jej walor polega 
na tym, jak myślę, że pokazuje, co Hitler za młodu oglądał i czytał, co mu kła‑
dziono do głowy. Mój kolega, Roman Zimand, mówiąc o czymś zupełnie innym, 
użył kiedyś formuły: „co mu nasrano do głowy”. Kiedy mowa o antysemityzmie 
sprzed pierwszej wojny światowej, pamięta się postać Karla Luegera, który był 
wielkim autorytetem dla Hitlera. Był on człowiekiem w  miarę wykształconym 
i  liderem. Hamann pisze jednak o całej masie autorów zupełnych głupot, które 
Hitlerowi nakładziono wówczas do głowy, i muszę powiedzieć, że to uważam za 
wartość tej książki.

M.T.: Praca Wiedeń Hitlera… w  dużej mierze dotyczy otoczenia tytułowego 
bohatera, środowiska, w jakim wzrastał, pracował i zdobywał edukacyjne szlify. 
Ciekawostką, o jakiej wspomina autorka, jest zjawisko handlu żywym towarem. 
Dotyczyło ono biednych i często niepiśmiennych Żydówek z galicyjskich sztetli, 
które sprzedawano za pośrednictwem Żydów do domów publicznych w  Ham‑
burgu czy Odessie.

M.G.: To jest wielki temat. Handlu żywym towarem dotyczy Cesarz Ameryki, 
książka austriackiego pisarza, dobrze znanego w  Polsce, także jako tłumacza 
polskiej literatury, Martina Pollacka. Historia, jaką w  tym reportażu pokazuje 
Pollack, jest strasznie kompromitująca. Jej autor jest człowiekiem pochodzącym 
z faszystowskiej rodziny, który wciąż zajmuje się w swojej twórczości przeszłoś‑
cią Niemiec i – przede wszystkim – Austrii. To ważna sprawa dla niego. Zresztą 
nieźle znam Pollacka, ponieważ przełożył na niemiecki jedną z moich książek. 
Jest przede wszystkim tłumaczem dzieł Ryszarda Kapuścińskiego.

M.T.: Hamann wymienia wielu innych intelektualistów, z którymi Hitler mógł 
mieć styczność, choć osobiście ich nie znał i  nie uczęszczał z  nimi do szkół: 
Karla Krausa, Stefana Zweiga, Ludwika Wittgensteina…

M.G.: Wiedeń sprzed pierwszej wojny to było dziwo. Z jednej strony królowała 
tam najgorsza tandeta umysłowa, nacjonalizm, wulgarna „metafizyka”. A z dru‑
giej – było to wspaniałe centrum kulturalne, w którym rozwijały się tzw. druga 
szkoła wiedeńska w muzyce, neopozytywizm w filozofii, działało dużo świetnych 
pisarzy. Austria tamtych czasów to był kraj niezwykle zróżnicowany. Ludwik 
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Wittgenstein – wielki filozof. Jego brat Paul, słynny pianista, który zresztą 
przeszedł do historii muzyki dzięki temu, że został zmobilizowany do wojska 
podczas pierwszej wojny światowej i stracił prawą rękę. A że nie chciał kończyć 
kariery pianistycznej i  był bardzo bogaty z  domu, to zamawiał u  wybitnych 
kompozytorów koncerty na lewą rękę.

P.W.: Pamiętajmy jednak, że Hamann zaznacza, iż nie będzie pisała o Wiedniu 
Wittgensteina. Interesują ją brukowce i to wszystko, co – jak Pan Profesor to ujął 
za Zimandem – „nasrano” Hitlerowi do głowy. Hamann czyni więc z  Hitlera 
główną postać historii, zupełnie odwrotnie niż Hilberg, który chce pokazać ma‑
szynerię Zagłady. Tymczasem Hamann pokazuje nam maszynistę. A to etycznie 
co najmniej dwuznaczne. Dla odmiany Claudia Schmölders w  Twarzy Hitlera 
pokazuje nie to, jak Hitler stworzył hitleryzm, lecz jak hitleryzm wytworzył 
Hitlera. 

M.T.: Można by jeszcze przywołać klasyczną monografię Allana Bullocka zaty‑
tułowaną Hitler. Studium tyranii.

M.G.: To była zresztą jedna z  pierwszych wielkich biografii Hitlera i  bodaj 
pierwsza, która wyszła po polsku. 

P.W.: No więc właśnie, porozmawiajmy o  narracjach o  Zagładzie. Wiąże się 
z  nimi pytanie, czy można w  ramach kanonicznych opowieści o  Holokauście 
z  Hitlera uczynić centralną postać, czy raczej mamy, tak jak Hilberg, mówić 
o bezosobowości Zagłady. Bo, notabene, Hilberg mówił o  tym samym, o czym 
mówiła również Arendt…

M.G.: Arendt była teoretykiem, Hilberg natomiast wspaniale znał materiały.

P.W.: Tak, i  on właśnie twierdzi, że Arendt użyła jego pracy, nie podając tego 
w przypisach. Hilberg z jednej strony chciał właśnie zrobić coś, co przypisuje się 
dziś Arendt: zdyseminować Zagładę… 

M.G.: Pokazać system.

P.W.: Tak, a z drugiej strony zarzuca się mu też, że jednak podkreśla podmioto‑
wość nazistów, pokazuje autonomiczną sprawczość urzędników.

M.T.: Ale bez wątpienia ta praca była przełomowa i dla historyków, i dla czytel‑
ników nieprofesjonalnych. W związku z tym, co mówiliśmy o Arendt i Hilbergu, 
należałoby zapytać, na czym właściwie, Pana zdaniem, polega przełomowość 
Zagłady Żydów europejskich.
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M.G.: W  moim odczuciu wielkość tej książki wynika stąd, że Hilberg umiał 
zgrać szczegóły, które w tej pracy są niezliczone, z ogólną koncepcją i z ogólną 
wizją. Dla mnie ta książka jest niebywale ciekawa i ważna, bo pokazuje, jak do 
Zagłady mogło dojść w XX wieku w kraju położonym w środku Europy.

M.T.: Te szczegóły i  ogóły, o  jakich Pan Profesor wspomina, bardzo dobrze 
uchwycił niemiecki teoretyk historii Johann G.B. Droysen.

M.G.: Ale to jest XIX wiek.

M.T.: Jednak już wtedy naszkicowano schemat przedstawienia narracyjnego 
w historii, które miało się składać z dobrze oszacowanych i przemyślanych pro‑
porcji między czymś, co ma zachwycić czytelnika, a ogólnym układem odniesie‑
nia. Praca Hilberga przypomina dobrze skrojoną narrację dziewiętnastowieczną: 
jest przezroczysta, ma dać iluzję, w  której autor ‑narrator jawi się jako świadek 
zdarzeń…

M.G.: Nie powiedziałbym: „iluzję”, lecz „wizję”, „pewien obraz”. Iluzja może tu 
mieć negatywne znaczenie.

M.T.: Jako czytelnik miałam jednak wrażenie iluzji, że w  tej narracji jestem 
kimś, kto słucha niemalże zeznań świadka.

M.G.: No tak, bo to jest książka o  konkretach, szczegółowa, ale jednocześnie 
syntetyczna. 

M.T.: Szczegółowość i  drobiazgowość cytatów przytaczanych przez Hilberga 
sprawiają jednak, że czytelnik obcuje z  rzeczywistością niemalże niezapośred‑
niczoną w dokumentach.

M.G.: Tak, ja się zastanawiałem przed Państwa przyjściem nad problemem 
narracji o Zagładzie, który Państwo zapowiedzieli. Narracje te można różnorako 
klasyfikować. Jeśli chodzi o wczesny etap, czyli narracje powstałe wtedy, kiedy 
TO się działo, potem narracje późniejsze, których autorami są osoby takie, jak 
ja, które jako dzieci przeżyły tamte czasy, to wówczas można mówić o narracji: 
ofiar, świadków i  zbrodniarzy. Ale ten podział dotyczy tylko ludzi urodzonych 
najpóźniej w latach 30., potem jest już niemożliwy.

P.W.: A czy narracje zbrodniarzy należą do literatury o Zagładzie – jeśli przyjąć, 
że istnieje taki gatunek?

M.G.: Myślę, że tak, choć to okropnie brzmi, ale one wiele mówią o Zagładzie. 
Podobnie jak literatura potomków tych, którzy Zagładę realizowali (chciałem 
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powiedzieć: „wcielali w życie”, ale ugryzłem się w język, bo zdałem sobie sprawę, 
jak w tym kontekście ta formuła jest niestosowna). Oczywiście, literatura Zagłady 
tworzona przez zbrodniarzy jest najmniejsza i niewątpliwie najmniej ważna, ale 
istnieje. A  jednocześnie kształtował się inny podział literatury Zagłady, tj. na 
literaturę posługującą się fikcją i literaturę dokumentarną.

M.T.: To, zdaje się, podział, jakiemu wierny był również Hilberg, nielubiący fikcji 
literackiej. Podobno poezja Paula Celana była dla niego kiczem. 

M.G.: No tak, ale sfera poezji to zupełnie co innego. Chociaż nie, właściwie 
antologia przygotowana tuż po wojnie przez Michała Borwicza Pieśń ujdzie cało 
jest wspaniałym dokumentem. Mam u siebie wydanie z lat 40. Zresztą dostałem 
je w prezencie od znajomego parę lat temu. I co dzieje się z narracją o Zagładzie 
dalej: dział dokumentarny wraz z  literaturą świadków, uczestników i ofiar, siłą 
rzeczy, musi się skończyć jako literatura tworzona w czasie, w którym jest publi‑
kowana. Możliwa jest tylko literatura wyciągana z archiwów. I ona długo jeszcze 
będzie stamtąd wydobywana. Ten proces wciąż trwa. Przykładem może tu być 
najnowsze wydanie Dziennika Dawida Sierakowiaka, dwa razy grubsze niż to 
z  lat 60. Kupiłem tę nową edycję, choć jeszcze nie zdążyłem jej przeczytać. Jest 
to relacja tak ponura, że do lektury się nie palę. Uważam jednak, że Dziennik 
Sierakowiaka jest wielkim dokumentem na miarę Spowiedzi Caleka Perechod‑
nika. Składa się z pięciu zeszytów. W 1960 roku w Warszawie w Wydawnictwie 
„Iskry” wyszły trzy zeszyty, bo wtedy tylko one były dostępne, a  tymczasem 
gdzieś zachowały się dwa tomy zapisków, uważane dotychczas za zaginione. Naj‑
pierw Dziennik w  wersji integralnej ukazał się w  przekładzie angielskim, teraz 
wyszedł w oryginale, po polsku. Wydanie z roku 1960 zostało zresztą opatrzone 
niemądrym, beznadziejnym wstępem Adolfa Rudnickiego.

M.T.: Dlaczego ten wstęp nie jest dobry?

M.G.: Rudnicki, nie będąc nigdy tak naprawdę socrealistą, przejął schematy 
ideologiczne i  bardzo jednoznacznie napisał o  Chaimie Rumkowskim. Tym‑
czasem Rumkowski wymaga nieco bardziej skomplikowanych narzędzi, żeby 
go oceniać. Zresztą, książka Moniki Polit3 spełnia doskonale te warunki. Takie 
rzeczy, jak Dziennik Sierakowiaka mogą więc jeszcze wypływać. Tak jak kilka‑
naście lat temu wypłynął pamiętnik Perechodnika. Ale co się dzieje z literaturą? 
W pierwszym okresie, tużpowojennym, zacierały się granice między ściśle rozu‑
mianą fikcją literacką a dokumentem. Rudnicki, który był wybitnym pisarzem, 
tworzył typowe utwory pogranicza, znajdujące się między jednym a drugim ob‑

3 Por. M. Polit: „Moja żydowska dusza nie obawia się sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. 
Prawda i zmyślenie. Warszawa 2012.
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szarem. I współczynnik dokumentarny będzie z natury rzeczy malał. Z czasem 
powstawać będą dziwne rzeczy. Jak w przypadku powieści Kevina Vennemanna 
Blisko Jedenew…

M.T.: W  2012 roku w  Zurychu ukazała się praca Armena Avanessiana i  Anke 
Hennig na temat czasu teraźniejszego w prozie4. Wynika z niej, że to, co w po‑
wieści Vennemanna wydaje się oczywiste, tzn. że narrację prowadzą dwie szes‑
nastolatki, przyglądające się z perspektywy domku na drzewie antyżydowskiemu 
pogromowi, przypominającemu pogrom w Jedwabnem, tak naprawdę jest tylko 
iluzją, jakiej ulega odbiorca pod wpływem stylu tych sfingowanych wspomnień. 
Istnieje tylko jedna narratorka. Jest to tego typu literatura najnowsza, która 
zachowuje schemat relacji wojennej. 

M.G.: Ale to bardzo manierycznie napisana powieść. Muszę powiedzieć, że 
żałuję, że dałem się namówić i napisałem kilka zdań rekomendacji na okładkę 
jej polskiego wydania.

M.T.: To jest dobra literatura.

M.G.: Tak Pani myśli?

M.T.: Myślę, że jest bardzo dobra. Przypomina narrację mówioną, ustną.

M.G.: To już jest różnica pokoleniowa. Oral history to w ogóle osobna sprawa. 
Ten typ opowiadania przestaje być jednak możliwy w odniesieniu do Zagłady.

P.W.: Doszliśmy zatem do punktu, w którym Pan Profesor zaczął mówić o tym, 
co jest literaturą Zagłady. Zgadzamy się, że świadkowie, ofiary i sprawcy do niej 
należą, chociaż pozostaje pytanie, czy negacjoniści też, bo oni są raczej po stro‑
nie sprawców. Mam jednak wątpliwości, co pozostanie, jak wymrze literatura 
dokumentarna, kiedy odnajdziemy ostatnie dokumenty i będziemy mieli kilku 
Hilbergów, którzy odgrzebią wszystko, co jeszcze zostało do opracowania. Co 
wówczas będzie wyznacznikiem tej literatury? Zabraknie z pewnością podstawo‑
wego jej komponentu gatunkowego, co do którego wszyscy możemy się zgodzić 
– tożsamości narratora. 

M.G.: Z  literaturą Zagłady stanie się to, co stanie się z  każdą relacją sprzed 
wieku, pół wieku czy trzech wieków. Kiedyś zastanawiałem się nad ideą, jaka 
przyświecała Tołstojowi, gdy w  latach 50. XIX wieku zaczynał pisać Wojnę 
i pokój. Czy miała to być powieść współczesna? Powieść historyczna? Nie wiem. 

4 Por. A. Avanessian, A. Hennig: Präsens. Poetik eines Tempus. Zürich 2012.
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Wydaje mi się jednak, że wojny napoleońskie były dla społeczeństwa rosyjskiego 
tak wielkim przeżyciem i tak dużym szokiem, że nie stanowiły jeszcze wówczas 
historii. Nie powiedziałbym nigdy, że Tołstoj, pisarz genialny niekwestionowa‑
nie, był pisarzem historycznym.

M.T.: Teodor Parnicki czynił próby oszacowania, od kiedy do kiedy możemy 
mówić o historii w prozie. Druga wojna światowa czy Zagłada jeszcze długo – 
w myśl jego ustaleń – nie będą materiałem dla powieści historycznej. 

P.W.: Jeśli jest jakaś tożsamość literatury Zagłady, to fakt, że zamieni się ona 
w topos taki, jakim był Napoleon dla Rosjan, może nie wystarczyć. Muszą istnieć 
inne wyznaczniki tej literackości. Co to ma być?

M.G.: Myślę, że poczucie zbrodni, niezwykłości, kwestie moralne, a także pytanie, 
jak to było możliwe. I to jest pytanie, które pada zawsze. Pada, wypowiedziane 
przez kogoś takiego, jak ja, któremu to się czasem wydaje nierealne. Mimo że 
jestem rocznikiem 1934, byłem w  warszawskim getcie i  doskonale pamiętam 
różne rzeczy. Pani Marta mówiła o  Vennemannie. Przypomniałbym inną po‑
wieść polską, która wyszła w  2008 roku i  była zapowiadana jako wydarzenie, 
a okazała się niewypałem. Jest to książka Andrzeja Barta Fabryka muchołapek.

P.W.: Niewypałem?

M.G.: Tak myślę. Proszę zauważyć, że gdyby Bart był o  trzydzieści lat starszy 
i  chciał tę powieść pisać nie na początku XXI wieku, ale w roku, dajmy na to, 
1975, to taka powieść byłaby absolutnie niemożliwa, bo niemożliwe byłyby nar‑
racje kontrfaktyczne. 

M.T.: Mam wrażenie, że związki Barta z Zagładą są mocniejsze niż myślimy i, 
być może nawet, mają uzasadnienie osobiste. Twórczość tego pisarza w bardzo 
szczególny sposób wiąże się z  łódzkim gettem. Niektóre z powieści Barta, mię‑
dzy innymi Pociąg do podróży czy Don Juan raz jeszcze, do pewnego stopnia 
przypominają Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego. Sądzę, że jest to 
pewien rodzaj kamuflażu, za którym stoi mechanizm obronny przed faktami, 
przypominający postmodernistyczną grę z powieścią.

M.G.: Bart to niewątpliwie utalentowany pisarz, ale jego talent nie ma znaczenia 
dla przedstawienia faktów. Poza tym powieściowe narracje powojenne mogły być 
bardzo różne. Były sprawozdawcze książki typu Seweryny Szmaglewskiej. Ale 
była też powieść, którą osobiście bardzo cenię, a jest ona całkowicie zapomniana. 
To Oczekiwanie Jerzego Broszkiewicza5. Miał dwadzieścia lat, kiedy ją pisał. To 

5 Por. J. Broszkiewicz: Oczekiwanie. Warszawa 1948.
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bardzo dobra powieść w  typie narracji psychologicznej lat międzywojennych. 
Dotyczy Zagłady getta lwowskiego i historii kolegi szkolnego Broszkiewicza.

P.W.: Wymienił Pan poczucie zbrodni jako quasi ‑wyznacznik literatury o Zagła‑
dzie. Wcześniej mówiliśmy o tym, że perspektywa zbrodniarzy ma prawo wstępu 
do jej kanonu. Są jednak książki, które uznaje się za literaturę Zagłady, tak jak 
Łaskawe6, ale poczucie zbrodni w  nich nie występuje. Przeciwnie, pojawia się 
w nich poczucie bezkarności.

M.G.: Bezkarny jest z  pewnością Aue7. Czytelnik ma mieć jednak poczucie 
zbrodni. Powieść Littella była oceniana negatywnie, zarzucano jej, podobnie 
jak Hilbergowi, amoralizm. Littell nie ocenia jednak bezpośrednio tego, o czym 
opowiada. Moim zdaniem, oceny bezpośrednie są niepotrzebne, ponieważ nie 
jest to narracja pisana dla spadkobierców Hitlera czy entuzjastów NSDAP. Kto 
inny jest jej adresatem. 

M.T.: U  Hilberga sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, bo wiąże się 
z  nie dość ostro zaznaczonym punktem widzenia, który jest potrzebny do 
rozróżnienia przedstawienia historycznego od artystycznego. Hilberg, zaintere‑
sowany maszynerią zbrodni i  nazistowskimi przywódcami, co i  rusz pozwala 
sobie na uwagi na temat braku oporu Żydów wobec hitlerowskiej polityki. Jak 
Pan Profesor je ocenia?

M.G.: Książka Hilberga, która jest wielkim dziełem, została przez pewne kręgi 
żydowskie źle przyjęta. Dlatego, że Hilberg mówi o mechanice zbrodni, lecz nie 
mówi o cierpieniu. Było ono poza tematem jego książki. 

M.T.: Hilberg zajmuje się Zagładą jako polem gry nazistów. Interesują go ich 
awanse i sukcesy.

M.G.: W Niemczech od wieków prawo odgrywało ogromną rolę. 

M.T.: Część zbrodniarzy to byli prawnicy.

M.G.: Kimś takim był Hans Frank, który, zanim został generalnym gubernato‑
rem, piastował funkcję głównego prawnika Hitlera.

M.T.: Hilberg w jednym z końcowych rozdziałów swojej pracy, zatytułowanym 
Następstwa, pisze, w  jaki sposób amerykańscy prawnicy sądzili hitlerowskich 

6 Por. J. Littell: Łaskawe. Przeł. M. Kamińska ‑Maurugeon. Kraków 2008.
7 Narrator i główny bohater powieści nazywa się Maximilian Aue.
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zbrodniarzy. Z  wyjątkowo surowym osądem spotykali się zwłaszcza ci z  nich, 
którzy ukończyli studia prawnicze. 

M.G.: Jeśli porówna się zbrodnie hitlerowskie ze zbrodniami stalinowskimi, to 
zobaczy się, że przy zbrodniach stalinowskich problem prawa nie istniał, bo nie 
był obecny w  tradycji rosyjskiej. W  Rosji można było posyłać ludzi do łagrów 
bądź zabijać, bo ktoś o czymś inaczej myślał. Natomiast naziści tworzyli prawo. 
Konstruktorem ustaw norymberskich był Hans Globke, wybitny prawnik nie‑
miecki, który pracował nad nimi, bo takie dostał zlecenie. Zasłużenie stał się 
negatywnym bohaterem propagandy komunistycznej na co najmniej dwadzieś‑
cia lat jako główny doradca kanclerza Konrada Adenauera. Z kolei Adenauer był 
antyfaszystą i chrześcijańskim demokratą, i jemu samemu chyba nie można nic 
zarzucić. 

M.T.: W  związku z  genezą ustaw, szczególnie ustawy o  rasach i  pochodzeniu, 
można by zapytać o  rolę nadmiernej szczegółowości w  dziele Hilberga. Autor 
Zagłady Żydów… opowiada między innymi historię ogromnego pośpiechu 
towarzyszącego sprowadzonym przez Hitlera ekspertom, którzy najpierw mieli 
kilka dni na opracowanie jednego projektu, a później tylko jedną noc na przygo‑
towanie drugiego. Hilberg stosuje w tej opowieści takie detale, jak: pora, w której 
zmieniało się pokój, gdzie się pracowało, typ pomieszczenia (pokój muzyczny), 
karty dań, na których pisano ustawy, gdy zabrakło papieru etc.

M.G.: Tego fragmentu akurat nie pamiętam, bo nad tą książką trudno zapano‑
wać w całości. 

M.T.: Sięgnijmy zatem po jeszcze inny przykład wspomnianej szczegółowości. 
Czasem, jak w  przypadku rozmowy między doradcą poselstwa niemieckiego 
w Budapeszcie z ramienia SS Hauptsturmführerem Dieterem Wislicenym a ba‑
ronem von Fay, są to szczegóły psychologiczne typu: „odpowiedział ostrożnie”, 
„wdał się w  obszerny opis”, „ni stąd, ni zowąd zapytał”, „nieco wstrząśnięty 
odpowiedział”8. Czemu służą tego typu zdania w narracji w zasadzie całkowicie 
przezroczystej?

M.G.: Hilberg musiał mieć jakieś świadectwo. To nie jest historyk w  dawnym 
stylu, który mógł coś takiego napisać, ponieważ wydawało mu się, że tak było. 
To raczej niemożliwe. Dla mnie szczegółowość tej książki stanowi jej niezwykłą 
zaletę, zwłaszcza dlatego, że jest związana z jej ogólną koncepcją. Wybitne prace 
o Zagładzie są narracjami aspektowymi. Weźmy przykład Daniela Goldhagena. 
Po polsku są dostępne dwie jego książki. Pierwsza, czyli Gorliwi kaci Hitlera, to 

8 R. Hilberg: Zagłada Żydów europejskich…, T. 2, s. 1014.



153„Pisanie jest ze swej natury niemoralne”. O narracji i Zagładzie…

książka bardzo wybitna, aczkolwiek ma inne ambicje niż praca Hilberga, ponie‑
waż nie chce ogarnąć całości. Następna jego praca, Niedokończony rozrachunek. 
Rola Kościoła katolickiego w Holocauście i niedopełniony obowiązek zadośćuczy-
nienia, jest książką słabą, nieopartą na materiałach i  tendencyjną. Mówiłbym 
tylko o  pierwszej książce, w  której Goldhagen zaprezentował się jako wybitny 
historyk, a w drugiej pokazał się jako zręczny publicysta.

P.W.: Wydaje mi się, że Marta sugeruje pytaniami o  Hilberga, stawianego 
w  towarzystwie Droysena, że Hilberg pokazuje coś w  rodzaju bezstronnej, 
obiektywnej, pozytywistycznej nauki historycznej. Jego tam nie ma, są tylko 
fakty i dokumenty, nad którymi pracował przez całe życie. Natomiast w efekcie 
daje nam wielką opowieść z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem, w którą 
zanurza swojego czytelnika. Do tego dodaje szczegóły, których znać przecież nie 
może, stając się autorem powieści historycznej w  tradycyjnym stylu. W  to mo‑
numentalne dzieło zostali wpisani i Hilberg jako widoczny narrator, i modelowy 
czytelnik – niekoniecznie historyk. Arendt pisała, że ta praca byłaby wspaniała, 
gdyby nie pierwszy rozdział, który jest źle pomyślany, ponieważ wynika z niego, 
że gdy tylko Hilberg przestaje mówić dokumentami i  mówi od siebie, zaczyna 
być kiepskim historykiem i średnim powieściopisarzem. Czy jest coś, co odróż‑
nia narrację historyczną od narracji powieściowej? Problem polega na tym, że 
obiegowa opinia głosi: najlepsze narracje zagładowe to te, które mają w sobie jak 
najmniej literackości. Jak chociażby narracje Sierakowiaka i Szmaglewskiej, które 
są tak dobre nie dlatego, że przypominają udane powieści, ale dlatego, że są nie‑
 ‑powieściami. 

M.G.: Powiedziałbym coś takiego: pisanie jest ze swej natury niemoralne. Nie‑
zależnie od tego, co się mówi, pisanie brane jest pod uwagę jako dobre bądź 
złe. Czasem się zdarza, że utwory literackie mówiące o  Zagładzie są niezmier‑
nie cenne i  wartościowe, natomiast jako pisanie są bardzo słabe. Zwykle daję 
przykład książki Krystyny Żywulskiej, której tytuł to, jeśli dobrze pamiętam, 
Pusta woda. Wspomnienia z  warszawskiego getta. Jej inna książka, Przeżyłam 
Oświęcim, w  zasadzie nie dotyczy Zagłady, ponieważ Żywulska pisała ją jako 
nie ‑Żydówka. To zresztą osoba o niezwykłej biografii. Ocalała z warszawskiego 
getta. Nazywała się wówczas Sonia Landau. Później, jako Polka, dostała się do 
Auschwitz, przeżyła Oświęcim, wyszła za mąż za ubeka, pisała również utwory 
satyryczne. Janusz Minkiewicz, znany polski satyryk, Żywulską ze względu na 
męża nazywał „ubeczką śmiechu”. Żywulska w końcu jednak rozwiodła się i po‑
wtórnie wyszła za mąż za młodszego o dziewięć lat Niemca, który, żeby odpo‑
kutować grzechy ojca, przyjechał do Warszawy (był synem reżysera filmowego 
Veita Harlana, autora znanego antysemickiego obrazu Żyd Süss). Ale wróćmy 
do tematu tomu jej opowiadań Pusta woda… Literacko jest on słaby, ale jako 
dokument o głodzie w getcie pozostaje do dzisiaj bezcenny.
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M.T.: Leslie Epstein stwierdził kiedyś, że rzetelne świadectwo naocznego świadka 
Holokaustu jest znacznie lepsze niż jakakolwiek powieść na ten sam temat.

M.G.: Epstein napisał zresztą dobrą powieść o  łódzkim getcie, czyli Króla ży-
dowskiego.

M.T.: Tymczasem Alvin H. Rosenfeld ocenia tę powieść jako bardzo słabą. 
Mówi, że póki Epstein nie pisał powieści, mówił ciekawie o Zagładzie.

M.G.: To niejednemu się zdarzyło. 

P.W.: A właśnie, bo Rosenfeld ocenia to z perspektywy holokaustowej estetyki,  
czyli etyki. Bo kanon estetyki Zagłady jest jednak całkiem inny niż jakikolwiek 
inny kanon.

M.G.: No, ale nie darmo wyżej cenimy – dajmy na to – Perechodnika od kogoś, 
kto nie ma żadnego talentu. [Profesor Głowiński przerywa i  czyta fragment 
leksykonu pisarzy o  Krystynie Żywulskiej, wyjętego z  półki wcześniej, żeby 
potwierdzić tytuł książki pisarki.] Książka Żywulskiej miała nawet przekład 
francuski, dokonany przez Szymona Laksa, i  niemiecki. Zapamiętałem Pustą 
wodę… jako tom opowiadań, tymczasem Słownik pisarzy polskich podaje, że to 
powieść.

P.W.: Tak – to jest osobna sprawa! Nie ma w zasadzie narracji z Zagłady, która 
nie byłaby zbiorem fragmentów. Zasada ta dotyczy na przykład opowiadań 
Tadeusza Borowskiego.

M.G.: Ma Pan rację.

P.W.: Mówię o  tym dlatego, że wciąż szukam wyznaczników narracji zagłado‑
wych. 

M.G.: Gatunkiem koronnym literatury zagładowej jest opowiadanie. Między 
opowiadaniem a  literaturą faktu jest i  zawsze był dystans dużo mniejszy niż 
między literaturą mówiącą o  tym, co się zdarzyło, a  powieścią. Opowiadanie 
może mieć dużo mniejsze rygory, ma odniesienia do tego, co nazywa się wspo‑
mnieniem, czyli relacjonowania faktów z  własnego życia, jest również bliskie 
reportażowi, a powieść nie. Odebrałem Pustą wodę… jako zbiór opowiadań być 
może właśnie z tych powodów, ale mogę się mylić, ponieważ czytałem tę książkę 
w latach 60. 

P.W.: Czy to jest człowiek Primo Leviego to też niby jest powieść, ale tak na‑
prawdę to zbiór mikropowieści. 
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M.T.: Natomiast narracja Hilberga bardziej przypomina powieść niż zbiór frag‑
mentów. 

M.G.: Czy ja wiem? Ja bym tak nie powiedział. Jeśli czyta się prace Haydena 
White’a, wiadomo, jak wielką rolę dla narracji historycznej odgrywa literatura 
piękna. Historycy literatury powinni postawić White’owi pomnik. Poznałem go 
zresztą kiedyś. Prowadziłem seminarium poświęcone analizie różnego rodzaju 
tekstów, w  tym narracji historycznej. Słuchaczki jednego z  takich seminariów 
znały White’a. Podczas pobytu w Warszawie zgodził się on poprowadzić semi‑
narium zamiast mnie. Ponieważ mój angielski jest słaby, poprosiłem Agnieszkę 
Graff, żeby mnie reprezentowała, a sam siedziałem cicho i słuchałem. Dla histo‑
ryków starszej daty jego nauki nie mają jednak większego znaczenia. Dla nich 
historia polega na stwierdzaniu faktów. Natomiast to, czy ona odnosi się do tej 
bądź innej formy narracji, jest w ogóle nieinteresujące. 

P.W.: White kłócił się zresztą w  tej sprawie z  Langiem, podając jako przykład 
spornej narracji powieść o  żołnierzach Wehrmachtu Zweierlei Untergang… 
Hillgrubera9. Nie ma w  niej poczucia zbrodni, właściwie nie wywołuje się go 
nawet u  czytelnika. Inna sprawa, że w  powieści przemilcza się faktyczną rolę 
Wehrmachtu w zabijaniu Żydów. 

M.G.: Wraz z rodzicami uciekłem z warszawskiego getta 3 stycznia 1943 roku. 
Getto było likwidowane głównie przez oddziały litewskie, łotewskie i  ukra‑
ińskie. Kierowali tym Niemcy. Pamiętam, że się słyszało, jak żołnierze z  tych 
oddziałów przychodzili w zwartym szyku. To byli szeregowcy, którzy zaganiali 
ludzi na Umschlagplatz. Litwinów i Łotyszy nazywano wówczas szaulisami, jak 
mi się wydaje. Wzięło się to stąd, że „szaulis” oznacza po litewsku „strzelec”. Tak 
mi ktoś powiedział, ale ja nie wiem. To określenie potwierdził później historyk 
getta Jacek Leociak. Natomiast wydaje mi się również, że zapamiętałem, iż 
ukraińskich zbrodniarzy nazywano czubarykami. Tego Jacek Leociak jednak nie 
potwierdził i nie zawiera tego potwierdzenia żadna inna relacja z getta. Mogło 
mi się ono przyśnić. 

P.W.: W tle sporu Langa z White’em o powieść Hillgrubera znajduje się jednak 
coś, co i nas mogłoby zainteresować w związku z narracjami o Zagładzie. Myślę 
o  podmiotowości ich autorów. Pan Profesor, mówiąc o  Krystynie Żywulskiej, 
wspomniał, że jej proza Przeżyłam Oświęcim nie dotyczy Zagłady, ponieważ nie 
pisała tego Żydówka. Czy tożsamość autora ma tu jakieś znaczenie?

9 Por. A. Hillgruber: Zweierlei Untergang: die Zerschlagung des Deutschen Reiches und das 
Ende des europäischen Judentums. Berlin 1986. Książka nie została przetłumaczona na język pol‑
ski.
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M.G.: Nie, nie ma żadnego znaczenia. Ona, pisząc Przeżyłam Oświęcim, ukry‑
wała swoje pochodzenie. To się stosuje tylko do tego przypadku. Borowski nie 
był Żydem, a napisał wspaniałe opowiadania.

P.W.: Wydaje mi się jednak, że istnieje przeświadczenie, iż trzeba było być 
Żydem, aby pisać o Zagładzie. Ale nie chodzi mi o to, że przeświadczenie, o jakim 
mówię, zawsze ma się sprawdzać, że ma być normatywne. Ono po prostu istnieje 
i chodzi w nim o to, że tożsamość żydowska musi się pojawić w tle…

M.G.: Nie!

P.W.: Ale mówimy teraz o polskich narracjach i  zgoda: takie stanowcze „Nie!” 
Pana Profesora potwierdza się w szeregu narracji, od Borowskiego poczynając. 
Jednak w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstaje dużo literatury Zagłady, takie 
„Nie!” wcale nie jest oczywiste. Borowski pozostaje wprawdzie częścią kanonu 
Zagłady dla Amerykanów, ale oni nie zdają chyba sobie sprawy, że to jest 
sprzeczne z  jednym z przyjętych przez nich quasi ‑wyznaczników, uwypuklają‑
cych tożsamość żydowską. 

M.G.: Żeby nie było nieporozumień. Powiedziałem tak przy Żywulskiej, po‑
nieważ ona tę książkę napisała po prostu pod swym okupacyjnym imieniem 
i nazwiskiem.

M.T.: Także Barbara Skarga swoje wspomnienia z  łagru Po wyzwoleniu (1944–
1956) wydała pod pseudonimem jako Wiktoria Kraśniewska.

P.W.: Nie mamy jednak wątpliwości, że łagrowe opowieści posiadają zupełnie 
inne wyznaczniki narracyjne.

M.T.: Sądzę, że niektórym autorom wspomnień wojennych, niezależnie od tego, 
czy dotyczyły one obozów sowieckich, niemieckich, czy zagłady getta, łatwiej 
było je ogłaszać pod pseudonimem. 

M.G.: Następne wydania książki Barbary Skargi, które ukazały się po zmianie 
ustrojowej, są już opatrzone właściwym imieniem i  nazwiskiem. Autorka 
wcześniej nie chciała robić sobie kłopotu, ale i  tak wszyscy wiedzieli, że jest to 
jej książka. Jestem jak najdalszy od stosowania w  takim wypadku kryterium 
etnicznego.

P.W.: Nie chodzi nawet o etniczność…

M.G.: Żywulska pisała swoje wspomnienia z Auschwitz programowo jako osoba 
niemająca z Żydami nic wspólnego.
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M.T.: Jeśli dobrze, Pawle, rozumiem Twoje założenie, to dotyczy ono głównie 
amerykańskich czytelników literatury Zagłady, dla których tożsamość żydowska 
jest oczywista.

M.G.: Spójrzmy zresztą, jak jest we francuskiej literaturze… Przecież Jonathan 
Littell nie ma żydowskiego pochodzenia.

[Rozmowa zostaje przerwana dzwonkiem domofonu.]

M.T.: Pomówmy może o metaforach i zbrodni. A szczególnie o takim typie prze‑
nośni, którą za formalistami rosyjskimi można by nazwać realizacją metafory.

M.G.: Realizacja metafory to mechanizm poetycki istniejący od zawsze, częsty 
zwłaszcza w  nowatorskiej poezji. To także element języka propagandy totali‑
tarnej. Realizacja metafory polega na tym, że coś się traktuje nie jako analogię 
czy porównanie, ale jako byt realny, z którego można wyciągać pewne wnioski. 
Jeśli w  „Der Stürmer” pisano, że Żydzi są jak wszy bądź pluskwy, to mogło to 
być porównanie. Później ta metafora została zrozumiana jako odnosząca się 
do pewnej rzeczywistości. W  związku z  czym Żyd stał się wszą, pluskwą bądź 
innym szkodnikiem. A skoro tak, to należało założyć, że Żyd roznosi tyfus. Co 
tymczasem robią rozsądni ludzie, jeśli boją się zarażenia? Oczywiście niszczą 
i palą tych, którzy zarazę roznoszą. I to jest cała ideologia Zagłady. Takich rea‑
lizacji metafor było bardzo dużo w  propagandzie niemieckiej. W  stalinowskiej 
zresztą też, ale tam nie chodziło o Żydów.

M.T.: Brigitte Hamann daje przykład metafory, cytując Mein Kampf: „Z  trują‑
cym gazem walczyć przy użyciu trującego gazu”10. Wygląda to na pseudotautolo‑
gię i wypowiedź niemalże metaforyczną.

M.G.: Wypowiedź metaforyczna łączy się tutaj z wypowiedzią niemetaforyczną.

M.T.: A trujący gaz występuje w niej w trzech znaczeniach – iperytu, stosowa‑
nego na frontach pierwszej wojny światowej, cyjanowodoru, używanego w obo‑
zie zagłady w Auschwitz, oraz Żydów jako trucicieli.

M.G.: W  języku Zagłady pewne rzeczy powinny istnieć nieaktualizowane 
i nietłumaczone. Bardzo podoba mi się to, że nie mówi się dzisiaj o obozie za‑
głady w Oświęcimiu, lecz o Auschwitz. Dobrze się stało, że plac w Warszawie, 
z  którego Żydów wywożono do Treblinki, jest wciąż Umschlagplatzem, a  nie 
placem przeładunkowym. A Stutthof jest Stutthofem, choć jako wieś nazywa się 
Sztutowo. Jedynie z Bełżcem jest kłopot, bo to trudno przełożyć. 

10 B. Hamann: Wiedeń Hitlera…, s. 441.



158 Rozmowa numeru

M.T.: Modelową narracją na temat języka propagandy totalitarnej, która nie 
narusza struktury tego języka, ale jest idealnym do niej komentarzem, pozostaje 
Marcowe gadanie…11. Czy tego typu praca mogłaby powstać na temat języka 
nazistowskiego?

M.G.: W  jakimś sensie można za tego typu opracowanie uznać LTI… Victora 
Klemperera12. Tylko że jest to rzecz o totalitarnej codzienności, autor na szczęś‑
cie nie trafił do Theresienstadt czy Auschwitz.

P.W.: No, jest jeszcze praca Danuty Wesołowskiej Słowa z piekieł rodem…13. 

M.G.: Ta akurat praca wydała mi się słaba. 

P.W.: Być może dlatego, że jest to odprysk dużego projektu: Słownika oświęcim-
skiego Zdzisława Ryna, Stanisława Kłodzińskiego, Jana Masłowskiego i właśnie 
Danuty Wesołowskiej, publikowanego w „Przeglądzie Lekarskim”. Wesołowska 
swoją książkę napisała poniekąd „z rozpędu” po tym przedsięwzięciu. 

M.G.: Zamysł autorów „Przeglądu Lekarskiego” to jest wspaniała rzecz. Słownik 
topiki Zagłady, o  której już wcześniej zaczęliśmy mówić, powinien być wielo‑
języczny. W  języku polskim istnieje bowiem formuła, która ani przedtem, ani 
potem nie miała zastosowania. Myślę o „aryjskiej stronie”. Dawniej mówiło się 
o różnych dzielnicach miasta: żydowskiej, robotniczej, plutokracji, ale „aryjskiej 
strony” nie było.

M.T.: „Strona aryjska” urosła do rangi kategorii wszechobecnej, to znaczy takiej, 
która znajduje zastosowanie, ilekroć mówi się o getcie żydowskim w Polsce.

M.G.: A przede wszystkim – o ukrywaniu się.

M.T.: A tymczasem te mniejsze getta, takie jak getta w Sosnowcu czy Będzinie, 
otwarte i tranzytywne, z których ludzie wychodzili do pracy poza teren dzielnicy 
żydowskiej, nie posiadały muru.

M.G.: W  Pruszkowie było tego typu getto. To był chyba koniec czterdziestego 
roku. W  Pruszkowie mieszkało niewielu Żydów. To było miasteczko trzydzie‑
stotysięczne wtedy. Znajdowało się w nim zaledwie 7% Żydów. Wydzielono więc 
jedną czy dwie uliczki i  kazano się stamtąd wyprowadzić nie ‑Żydom. W  taki 
sposób w Pruszkowie powstało getto. Jeszcze wówczas nie mówiło się o ostatecz‑

11 Por. M. Głowiński: Marcowe gadanie: komentarze do słów 1966–1971. Warszawa 1991.
12 Por. V. Klemperer: LTI: notatnik filologa. Przeł. J. Zychowicz. Warszawa 2014.
13 Por. D. Wesołowska: Słowa z piekieł rodem: lagerszpracha. Kraków 1996.
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nym rozwiązaniu. Ale czy mówiło się o „aryjskiej stronie”, tego nie wiem. Kate‑
goria „aryjskiej strony” przestała być wkrótce wyłącznie kategorią przestrzenną 
i stała się kategorią tożsamościową.

P.W.: A także toposem oraz, jak Pan Profesor nazwał to w innej pracy, obiegową 
skamieliną, która zmienia się kontekstowo.

M.G.: W  Warszawie „aryjską stroną” w  pierwotnym znaczeniu było wszystko 
to, co nie stało się gettem. Potem, gdy getta już nie było, o  „aryjskiej stronie” 
mówiło się nadal. To była przestrzeń, w której ci, którym udało się uciec, ukry‑
wali się. Tego nie można inaczej nazwać. To jest język hitlerowski. Nie wiem, 
jak wyrażenie „aryjska strona” brzmi po niemiecku, w języku okupanta. Gdyby 
Irena Sendlerowa żyła, to pewnie by to pamiętała. Zapytałbym ją o  to. Ale nie 
żyje, niestety.

P.W.: A  zatem „strona aryjska” to kategoria tożsamościowa, osobny element 
językowy i topos. Nie tylko była nieobecna przed wojną, nie tylko zyskała nowe 
znaczenie po wojnie, ale „aryjską stronę” można spotkać w  literaturze współ‑
czesnej w  zupełnie innym znaczeniu niż kiedyś. Ale to osobny temat. Zaczę‑
liśmy rozmawiać o  metaforze i  chyba powinniśmy jej temat jakoś zakończyć,  
prawda?

M.T.: Tak, zrobić pointę tej rozmowy.

M.G.: Dobrze, ale co powiedzieć?

M.T.: Jaka będzie pointa? Nie będziemy w nieskończoność wyliczać cech narracji 
o Zagładzie, bo myślę, że Pan Profesor dużo już o tym powiedział.

P.W.: Nie będziemy? Szkoda.

M.T.: Nie. Pan Profesor zrobi pointę i ona będzie najlepsza. Jakakolwiek będzie.

M.G.: W ciężkiej sytuacji mnie Państwo postawili. 

M.T.: Alexander Demandt twierdził, że „struktura dzieła naukowego więcej 
mówi o  zainteresowaniu jego autora przedmiotem niż o  naturze samego 
przedmiotu”14. Co o Hilbergu mówi Zagłada Żydów europejskich? 

14 A. Demandt: Znaczenie metafor dla historii. W: Opowiadanie historii w  niemieckiej re-
fleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności. Wybór, przeł. 
i oprac. J. Kałążny. Poznań 2003, s. 455.
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M.G.: Przede wszystkim mówi, że Hilberg umie analizować szczegóły i  jed‑
nocześnie ma wizję całokształtu zjawiska, i  to, jak mi się wydaje, decyduje 
o  wielkości Hilberga. Takiej drugiej książki jak Zagłada Żydów…, o  ile wiem, 
nie ma. Są dziesiątki książek na temat Holokaustu, ale tylko ta jedna pozostaje 
syntezą budowaną z wyraźnej perspektywy. Chodzi w niej o pokazanie działania 
machiny, która składa się z niezliczonych trybików. Hilberg widzi jednocześnie 
jedno i drugie. To jest atrybut wielkiego historyka.

M.T.: Czy spoza tego, co widzi wielki historyk, widać również Hilberga‑
 ‑człowieka? 

M.G.: Nie wiem. Chciałbym natomiast podkreślić, że polskie wydanie jego 
pracy jest bardzo dobrze przygotowane i  świetnie przełożone przez Jerzego 
Giebułtowskiego. 

M.T., P.W.: Bardzo dziękujemy Panu Profesorowi za rozmowę. 
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Ogród życia i ogród śmierci –  
dwie egzystencje w obozie 

Eden kontra Auschwitz

Niesamowitość doświadczenia Auschwitz, które przekraczało skalę dotych‑
czasowych przeżyć, otwarcie na przestrzeń nieznaną do tej pory żadnym istotom 
ludzkim, funkcjonowanie w  miejscu granicznym, niepodlegającym znanym 
kategoriom moralnym i  poznawczym, budziły w  więźniach grozę i  poczucie 
uwięzienia w koszmarze1. 

Groza spowodowana była także ambiwalencją w  układzie tego świata: za‑
tarciem jasno wytyczonych granic między dobrem a  złem, życiem a  śmiercią, 
żywym a martwym. Wyobrażone og ród ż yc ia  i   og ród śm ierc i, czyli dwa 
obszary, których doświadczali w obozie, a po jakich poruszali się w czasie pracy 
więźniowie, budziły w  nich to samo poczucie niesamowitości, przekroczenia 
tabu, znalezienia się w strukturze mitu2.

Tak pojęte miejsce pamięci, oparte na intuicyjnym postrzeganiu wielkich 
toposów i  mitów, pełni we wspomnieniach funkcję protezy świata wolności, 
alternatywnej rzeczywistości, w  której więzień żyje na zasadach świadomego 
lub nieświadomego uczestnictwa w  odgrywaniu rytualnych ról. Więźniowie 
angażowali się uczuciowo w  strukturę tego mitu bądź grali swoje role, zdając 

1 „Czas spędzony w Auschwitz zdaje się nierzeczywisty”; „W Auschwitz nie czułam się czło‑
wiekiem”; „Traktowałam to wszystko jak wyzwanie albo grę”. Zob. E. Beckmann, R. Drexler, 
R. Firestone, E. Jacoby, L. Majzner, L. Sherman, w: Pływając w  Auschwitz (Swimming in 
Auschwitz). Reż. J. Kean. USA 2007. 

2 A. Kępiński: Koszmar. W: Tenże: Refleksje oświęcimskie. Wybór i  wstęp Z.J. Ryn. Kra‑
ków 2005, s. 19. W rozdziale czytamy: „Zasadnicze cechy koszmaru można by więc ująć w cztery 
punkty: niesamowitości, bezsilności, totalnego zagrożenia i automatyzmu. Te cztery cechy wysu‑
wają się też na plan pierwszy w przeżyciach obozowych”. 
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sobie sprawę z  uwikłania w  system. Uczyli się swoich ról, poznając tajniki no‑
wego świata i nowego ładu, wchodzili w nie w zależności od komanda, w którym 
przyszło im pracować, nawiązując znajomości w  obozie, odpowiadając na po‑
trzeby funkcyjnych. Stawali się w  perspektywie takiego doświadczenia częścią 
ucieleśnienia mitu R aju lub Auschw it z . 

Przestrzeń i  zieleń pomagały więźniom w  odnalezieniu się w  tych rolach, 
a  sama przyroda miała silny związek z  przeżyciami egzystencjalnymi, wyzna‑
czając bardzo często miejsce w porządku życia lub śmierci. 

Pozostałe więźniarki narodowości polskiej, czeskiej, ukraińskiej i  rosyjskiej, 
jeśli się do tego nadawały – czytamy we wspomnieniach Rudolfa Hoessa – były 
zatrudniane w rolnictwie. Dzięki temu nie musiały przebywać w przepełnio‑
nym obozie i unikały jego złych skutków. W pomieszczeniach na folwarkach 
i  w  Rajsku było im o  wiele lepiej. Stale stwierdzałem, iż wszyscy więźniowie 
pracujący w  rolnictwie i  oddzielnie zakwaterowani sprawiali zupełnie inne 
wrażenie. Nie byli pod taką presją psychiczną jak więźniowie w obozach ma‑
sowych. W przeciwnym przypadku nie mogliby wymaganej od nich pracy tak 
chętnie wykonywać3.

W  niniejszym tekście wskazuję na czynniki, które we wspomnieniach 
ustanawiają narrację o  żywych i  martwych przestrzeniach terenu obozu oraz 
stanowią ciekawy przykład tworzenia pamięci o  tym miejscu. Malujący się 
recykling elementów życia i śmierci, pomieszanie kategorii żywego i martwego, 
to pierwszy czynnik, który zwraca uwagę podczas lektury wspomnień i rozmów 
z byłymi więźniami4. 

3 Wyznania spod szubienicy. Autobiografia Rudolfa Hössa komendanta KL Auschwitz spisane 
w krakowskim więzieniu Montelupich. Przeł. W. Grzymski. Kraków 2012, s. 97. 

4 Badania nad przeżyciami obozowymi i  śladami, jakie pozostawiły w  psychice więźniów, 
rozpoczęły się w Polsce dopiero czternaście lat po wojnie. Zainicjował je dr Stanisław Kłodziński, 
szwagier prof. Antoniego Kępińskiego, który przebywał w  Auschwitz pięć lat. Po wojnie w  ra‑
mach działalności Krakowskiego Klubu Oświęcimskiego leczył kolegów z obozu. Do pracy nad 
projektem zaprosił Adama Szymusika, Bebka Mitarskiego, Romka Leśniaka, Olka Teutscha i Ma‑
rię Orwid. Patrz: Rozmowa 5. O programie oświęcimskim, badaniach traumy poobozowej, o pracy 
doktorskiej. W: M. Orwid: Przeżyć… I  co dalej? Rozmawiają Katarzyna Zimmerer i  Krzysztof 
Szwajca. Kraków 2006, s. 159. 

Psychiatria określa kilka jednostek chorobowych związanych z  pobytem w  obozie. Są to: 
1)  utrwalony poobozowy zespół pourazowy; 2) wieloukładowa nieodwracalna przewlekła cho‑
roba poobozowa jako późne następstwa obozowej traumatyzacji psychosomatycznej; 3) poobo‑
zowa astenia przewlekła postępująca z dominacją objawów neuropsychicznych lub somatyczno‑
 ‑wegetatywnych (por. Z. Gronowska, A. Wilmowska ‑Pietruszyńska: Niektóre problemy 
związane z  orzekaniem o  niezdolności do pracy u  osób ubiegających się o  świadczenia rentowe 
przysługujące kombatantom na mocy ustawy z  dnia 24.01.1991 roku. „Archiwum Medycyny Są‑
dowej i Kryminologii. Wydanie Specjalne” 2005, T. 55, s. 277–281. Dostępne w Internecie: http://
www.amsik.pl/archiwum/4_2005/4_05i.pdf [data dostępu: 29.09.2015]). KZ ‑syndrom w  litera‑
turze przedmiotu jest tylko jednym z  określeń zespołu obozu koncentracyjnego. Równolegle 
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W  przestrzeni obozu zachowanej w  pamięci świadków i  sprawców, a  także 
utrwalonej na zdjęciach archiwalnych i  rysunkach tam powstałych, odkry‑
wamy miejsca, które na planie nowoczesnej „fabryki śmierci” należą do świata 
zwierząt, roślin i  warzyw. Te realne przestrzenie w  postaci pozostałości po 
przedwojennych sadach i  polach uprawnych oraz gospodarstwach rolnych, jak 
również ich adaptacja do potrzeb kuchni obozowej w  postaci ogrodów, sadów, 
pól uprawnych, stajni i chlewów dla zwierząt, w perspektywie pamięci świadków 
nabierają znaczenia metafory i  przedstawiane są we wspomnieniach jako idyl‑
liczne og rody rajsk ie, w których chroniono wszelkie przejawy życia. 

Warto tutaj odnotować figurę stylistyczną bardzo często wiązaną z tą grupą 
wspomnień o  ogrodach: pracujący w  nich ludzie dokonywali po wojnie hiper‑
bolizacji miejsca i wiązali z przyrodą współistnienie cudów. To ona ratowała im 
życie i była bezpośrednią przyczyną ozdrowień. Czasem, jak we wspomnieniach 
Paisikovica Dova i  Szlamy Dragona, członków Sonderkommanda, obecność 
zarośli i drzew dosłownie przedłużała życie: 

Przypominam sobie przypadek, że po przybyciu transportu Żydów z Łodzi je‑
den mężczyzna około 20 letni wymknął się niepostrzeżenie z rozbieralni kre‑
matorium II i ukrył się w zaroślach w ramach ścian rozbieralni i komory ga‑
zowej. Ja wiedziałem o jego kryjówce i wieczorem nosiłem mu w te krzaki coś 
do zjedzenia. Był tam schowany od 6 do 7 dni i potem został zauważony przez 
strażnika i  na skutek tego zastrzelony. On prosił mnie, abym go z  kryjówki 
wyprowadził, ale to było przecież niemożliwe5. 

Szlama Dragon: 

Kiedy dostałem się już na teren krematorium IV, ukrywałem się przez jakiś 
czas za stosem drewna6. 

Czasem przyroda i pogoda, jak we wspomnieniach Wiesława Kielara, doty‑
czących ucieczki Mali Zimetbaum i  Edka Galińskiego z  Birkenau, czy Karola 
Świętorzeckiego, umożliwiały pokonanie granicy śmierci i  wydostanie się na 
wolność: 

funkcjonują: astenia poobozowa lub astenia postępująca. Antoni Kępiński pisze, że „mimo wielu 
badań wciąż tak trudno jest określić istotę »zespołu obozu koncentracyjnego«. Jest nim coś nie‑
uchwytnego, co łączy wszystkich, którzy przeżyli obóz koncentracyjny” (A. Kępiński: Refleksje 
oświęcimskie…, s. 106). 

5 Relacja Paisikovica Dova, ur. 01.04.1924 r., Węgry, numer A  – 3076, rzeźnik, PMA – B, 
Oświadczenia tom 44, s. 105. 

6 Chodzi o  krematorium V znajdujące się w  lesie. Por. A. i  S. Dragonowie: W  zwątpie-
niu i  w  nadziei – zawsze byliśmy razem! W: G. Greif: Płakaliśmy bez łez. Relacje byłych więź-
niów żydowskiego Sonderkommando z  Auschwitz. Przeł. J. Kapłon. Warszawa–Oświęcim 2010, 
s. 161. 
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1. Na pierwszym planie sągi drzewa potrzebne do spalania zwłok, które jednocześnie służyły jako 
płot odgradzający ofiary od krematorium nr III. Na drugim planie świeżo nasadzone drzewka, 
które miały w przyszłości zasłaniać widok krematorium i  tłumić dźwięki ofiar. Po prawej stro‑
nie tuż przy ruinach krematorium widoczna siatka do przesiewania kości. W tle ruiny kremato‑ 
rium III. Fotografia wykonana z  wieży wartowniczej w  kierunku zachodnim obozu Birkenau. 
Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz ‑Birkenau w Oświęcimiu. Neg. nr 822. 

Datę ucieczki wyznaczyliśmy na czerwiec, gdyż wtedy zboża będą już wysokie, 
co ułatwi przebycie dalszej trasy prowadzącej ku zalesionym górom w okolicy 
Bielska7. 

Karol Świętorzecki: 

Zimą 1940 roku zbiegł z obozu kolejny więzień. Ucieczkę tę zapamiętałem ze 
względu na niektóre szczegóły. Otóż więzień ten zbiegł nocą podczas zadymki 
śnieżnej, wydostając się poza ogrodzenie pod drutami. Najciekawszym było to, 
że przeczołgał się pod drutami tuż obok drewnianej wieży wartowniczej. Stało 
się to w pobliżu bloku nr 1. Rano następnego dnia znaleziono nawet przy dru‑
tach koc, którym posłużył się uciekinier w czasie przechodzenia pod ogrodze‑
niem. Strażników SS ukarano za tę ucieczkę w ten sposób, że obcięto dachy na 
wspomnianych, drewnianych wieżach wartowniczych8. 

7 W. Kielar: Anus mundi. Kraków 1976, s. 41.
8 Karol Świętorzecki, nr 5360, PMA – B, Tom 76, s. 100. 
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2. Fragment zachowanego wiklinowego ogrodzenia wraz z młodymi drzewkami maskującymi 
krematorium nr V. Fotografował St. Kolowca, 29 maja 1945 roku. Archiwum Państwowego Mu‑
zeum Auschwitz‑Birkenau w Oświęcimiu. Neg. nr 860.

Przyroda, a  szerzej ziemia, była w  wyobrażeniu przybywających do obozu 
gospodarzem, który wita ich nowymi zwyczajami. 

W przestrzeniach ogrodów, stajni czy kurników dochodziło do „zakwitania 
życia” wbrew otaczającej rzeczywistości. Trwanie roślin i warzyw we wspomnie‑
niach więźniów niosło w sobie wielką, niezależną od sprawców moc, wolną od 
narodowego planu zniszczenia lub podporządkowywania ich sobie. W  takiej 
perspektywie rośliny i  zwierzęta nabierały znaczenia enklawy, rezerwatu i  na‑
miastki prawdziwej egzystencji, niedotkniętej przez postępującą na tych terenach 
inwazję cywilizacji nazistów i  ich zamysł przejęcia jeszcze większej przestrzeni 
życiowej. 
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Jest wiosna 1943 – pisze w  swoich wspomnieniach Seweryna Szmaglewska. 
– Łąki otaczające obóz oblał szmaragd zieleni. Bajeczna pogoda rozwija szybko 
żółte mlecze w trawach, gdzieś dalej na przydrożnych pagórkach śnieżnobiały‑
mi puchami obsypały się tarniny. Kobiety wracające z pola wchłaniają piękno, 
sycą nim stęskniony wzrok, rade by naręcza zieleni przynieść w ramionach to‑
warzyszkom, nigdy nie wychodzącym za bramę: pielęgniarkom w  szpitalu – 
i chorym, dziewczętom zatrudnionym w biurach i magazynach – i skazanym 
na karne roboty. Nie wolno jednak zrywać kwiatów ani przenosić ich przez 
bramę. Trzeba przemycać pod ubraniem, w menażce, jak się uda9.

Stajnie, chlewy, szklarnie, ale i kwiaty, drzewa, gałązki świątecznego świerku 
oraz zioła we wspomnieniach więźniów stanowią miejsce i okazję do wytchnie‑
nia, ucieczki, izolacji, odroczenia, wyłączenia się na chwilę ze współistnienia 
z fabryką śmierci. Seweryna Szmaglewska wspominała w innym miejscu: 

3. Więźniarka w cywilnym ubraniu w stacji gospodarstwa doświadczalnego w Rajsku zapyla pę‑
dzelkiem kog sagiz (kauczuk). Fotografia została wykonana nielegalnie przez Wandę Jakubow‑
ską na potrzeby obozowego ruchu oporu w KL Auschwitz. Relacja na ten temat: Tom 9, Tarasie‑
wicz, Pajewska, Tom 14, Kaleta – Kiwałowa. Zdjęcie 10 X 15. Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz ‑Birkenau w Oświęcimiu. Neg. nr 5 155. 

każdy krok to rozwierająca się przestrzeń, zmienna, coraz nowymi krajobraza‑
mi przemawiająca do oczu, w które od miesięcy wrasta widok baraków, drutów 
i  obozowej szarzyzny. Tuż blisko za obozem, od bramy na prawo ukazuje się 

 9 S. Szmaglewska: Dymy nad Birkenau. Warszawa 1975, s. 174. 
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idącym rozłożysta polna droga, przy której wznoszą się czarnymi sylwetami 
wierzby. […] Droga w skrętach i zawrotach prowadzi do pięknego pałacu, jaś‑
niejącego bielą wysokich ścian pośród starego parku. To Harmense. Gdy widzi 
się po raz pierwszy tę rezydencję, gdy słyszy się rżenie koni, gdy wyczuwa się 
silniejszy niż zapach iglastych drzew odór stajenny, gdy od strony stawów dola‑
tuje gęganie i przeciągły, wołający krzyk gęsi, które wytaczają się i idą kołychli‑
wie, do białych łódeczek podobne, spokojne spokojem natury, nic nie wiedząc 
o  burzy szalejącej nad światem – ulega się zniewalającemu złudzeniu, że tu 
mieszkają ludzie. Że za chwilę zobaczy się kogoś, pędzącego życie normalne, że 
będzie się miało wielką przyjemność ujrzenia z bliska ludzi wolnych, których 
więźniowie nie widują od dawna10. 

Na tle dymiących kominów i  we wszechogarniającej perspektywie śmierci 
życie roślin i  zwierząt nabierało w  wyobraźni więźniów cech superż y wot‑
nych, a przestrzeń wokół wydawała się im superż y wa. Świat roślin i zwierząt 
stanowił dla tej grupy wyższy stopień organizacji życia, był miejscem znacznie 
lepszym, doskonalej urządzonym niż świat ludzi, pozbawionym przemocy dla 
przyjemności i  niepotrzebnej śmierci, funkcjonującym na ustalonych zasadach 
logicznego porządku biologii11. 

Egzystencja w  świecie zwierząt i  roślin podporządkowana była prawom 
natury i  walce o  przetrwanie, procesy te opierały się jednak na zrozumiałych 
zasadach. Ze światem zwierząt i  z  ich rozgrywkami o  władzę związane są

10 Tamże, s. 129–130. 
11 Układ wzajemnej zależności zwierząt i  świata przyrody przyjmował dwojaką postać: po‑

rządku życia w  naturze, na który składały się pory roku wraz z  cyklem przemian: życie – ob‑
umieranie – odrodzenie, oraz wyobrażenia nieustannej walki, ale i symbiozy drapieżnika z ofia‑
rą. Wszystkie te obrazy zakorzenione były w darwinizmie, który wyeksponował m.in. dwie cechy 
warte odnotowania w  perspektywie obozów: plastyczność organizmów i  zmiany adaptacyjne. 
W kontekście filozofii i nauk społecznych warto zwrócić uwagę na darwinizm społeczny, który 
w  jednej ze swych postaci kładł duży nacisk na zjawisko walki między jednostkami i  rasami, 
stając się ostatecznie podwaliną pod rozpowszechnioną filozofię walki o byt i przetrwanie lepiej 
przystosowanych. Na początku XX wieku darwinizm społeczny był często cytowany w  świetle 
fałszywych lub uproszczonych interpretacji osiągnięć naukowych (eugenika jako ruch w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach). Od lat 30. stał się bardzo popularny w Niem‑
czech nazistowskich, gdzie rozpoczął się proces odchodzenia od tradycyjnych wartości medycy‑
ny, takich jak: leczenie, przynoszenie ulgi w cierpieniu, pomoc, współczucie i troska. Współcześ‑
nie teorie określane jako darwinizm społeczny uznane zostały za mit społeczny, niepowiązany 
z  teorią ewolucji Darwina, ale nawiązujący do jego wyrażeń metaforycznych. Obecnie też nie 
stosuje się nazwy „darwinizm społeczny” w  teoriach naukowych. W niemieckim dyskursie na‑
ukowym, medycznym i politycznym zjawisko to miało jednak bardzo wielu zwolenników, którzy 
ostatecznie w  latach 40. wyeksponowali wybrane wątki związane z  tym ruchem; były to m.in. 
zjawiska zakorzenione w społecznym funkcjonowaniu i hierarchii w obozach koncentracyjnych: 
przeżyje najsilniejszy, czyli najlepszy, słaby (gorszy) musi zrobić miejsce dla życia lepszych; na 
arenie politycznej słabszy musi podporządkować się silniejszemu i  dać mu życiową przestrzeń. 
O wpływie tego zjawiska na organizację życia i śmierci w obozie piszę szerzej w mojej pracy dok‑
torskiej „Witalność martwych przestrzeni Auschwitz‑Birkenau”. 



170 Artykuły i rozprawy

4. Marian Kołodziej: Detal z cyklu Klisze pamięci. Labirynty. „Byłem w Oświęcimiu. Budowa‑
łem Oświęcim, bo trafiłem tam z pierwszym transportem”. Marian Kołodziej nr 43212. 

5. Marian Kołodziej: Starszy obozowy nr 1 z  cyklu Klisze pamięci. Labirynty. „Okrutna twarz 
najgorszego z szeregu kapów obozowych. To kapo nr 1 Lagerältester Bruno Brodniewicz – naj‑
ważniejszy, niejednokrotnie pan życia i śmierci”. 

12 Wszystkie rysunki Mariana Kołodzieja pochodzą ze zbioru powstałego w  latach 90. XX 
wieku w ramach rekonwalescencji po przebytej chorobie, zatytułowanego Klisze pamięci. Labi-
rynty. W 1992 r. autor dostał zawału mózgu, w wyniku którego został sparaliżowany. W ramach 
rehabilitacji zaczął rysować na małych karteczkach ołówkiem przywiązanym do ręki. Później ry‑



171Agnieszka Kłos: Ogród życia i ogród śmierci – dwie egzystencje w obozie…

mechanizmy walki o  przetrwanie, opozycja: drapieżnik i  jego ofiara, stawały 
się one często ramą narracyjną dla opisu rzeczywistości obozowej. W odbiorze 
więźniów funkcyjni byli wcieleniem dzikich zwierząt, bestii, które przewyższają 
w swoim okrucieństwie prawdziwe drapieżniki. Ich naturę odnoszono także do 
świata demonów i wysłanników piekł. Sprawcy pod wpływem odrażających ge‑
stów i czynów stają się w oczach więźniów bestiami, aby w kolejnych odsłonach 
swoich działań przepoczwarzyć się w potwory nie z tego świata. 

6. Budowa chlewni w Budach. Wśród owocowych drzew stoją dwaj robotnicy w cywilnych 
ubraniach z belkami w rękach. Dokumentacja fotograficzna prowadzona przez Z. Bauleitung 
d. Waffen SS u. Polizei KL Auschwitz. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau 
w Oświęcimiu. Neg. nr 20 995/161.

Żywotność, niezniszczalność i  odporność oprawców na wszystkie zabiegi 
więźniów (modlitwy, siłę myślenia, wiarę) dodają im jeszcze większej mocy 
w oczach ofiar. Witalność sprawców połączona z ich zezwierzęceniem i piekiel‑
nymi mocami nabiera szczególnego znaczenia w  przestrzeni „martwej”: blisko 
komór gazowych i  stosów spaleniskowych, tam, gdzie pracują członkowie Son‑
derkommanda. Wspominał Shlomo Venezia: 

sunki łączył w większe kompozycje. Powstał wstrząsający cykl – zapis pamięci o współwięźniach, 
upodleniu i cierpieniu, który stał się też indywidualnym oczyszczeniem. Kołodziej wahał się, ale 
w końcu pokazał swoje prace. W 1994 roku po raz pierwszy wystawa „Klisze pamięci. Labirynty 
Mariana Kołodzieja” została zaprezentowana w  Gdańsku. Obecnie zbiór tych prac znajduje się 
w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, miejscu dawnego oświęcimskiego podobozu, tam 
również został pochowany ich autor (por. http://culture.pl/pl/tworca/marian ‑kolodziej [data do‑
stępu: 30.09.2015]). Cytaty pochodzą z wypowiedzi i podpisów pod rysunkami opublikowanymi 
na wystawie: http://www.harmeze.franciszkanie.pl/klisze/ [data dostępu: 30.09.2015]. 
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Po dwóch godzinach niezwykle przykrej pracy usłyszeliśmy warkot nadjeżdża‑
jącego motocykla. Starzy więźniowie szeptali z przerażeniem: »Malahamoves!« 
tego dnia poznałem Anioła Śmierci, bo tak w jidysz więźniowie nazywali star‑
szego esesmana Molla. Wystarczyło jedno jego spojrzenie, żeby człowiek drżał 
jak liść. […] Nie wiedzieliśmy już, co myśleć, znaleźliśmy się w innym świecie, 
właściwie już w piekle13. 

13 Sh. Venezia: Sonderkommando. W  piekle komór gazowych. Przeł. K. Szeżyńska‑
 ‑Maćkowiak. Warszawa 2009, s. 75–77. Podobnie wspominał Załmen Gradowski: „Drogi czytel‑
niku, w napisanych wierszach znajdziesz wyraz cierpień i nieszczęść, jakie my, najnieszczęśliwsze 
dzieci z  całego świata, przeżyliśmy w  czasie swego życia w  z iemsk i m piek le, które nazywa 
się Brzezinka – Oświęcim. […] Tak wyglądała straszliwa, brutalna noc purimowa 1944, kiedy 
morderc y  ś w iat a  przygotowali mord dla młodych pulsujących istot […]. Zdawało się też, że 
księżyc z gwiazdami i niebem zrobili spó ł kę  z  d iab łem i wystroili się dzisiaj, aby idealne świę‑
to było imponujące i bogate. Nasze Purim zmienili na Tisza b’aw. […] Widzą przecież codzien‑
nie wielki, czarny, ognisty dym, który wydobywa się z głębi piek ła  do wysokiego nieba, pełen 
ofiar. […] Wszyscy razem, gromada d iab łów i   morderców, przyszli by ich wziąć, załadować 
na samochód i  wysłać do krematorium. […] A  teraz drzwi się rozpadły i  ofiary stoją zastygłe; 
nerwowo patrzą na be s t ie  i instynktownie zaczęli się cofać jak przed upior a m i – w głąb gro‑
bu. […] Spomiędzy drzew i drutów wyglądają dzikie głowy. W blasku księżyca błyszczą groźnie 
trupie główki na hełmach bohaterów, którzy noszą je z  dumą. Jak demony, jak d iab ł y, jak 
morderc y  i   zbrod n ia r z e  stoją ustawieni w ciszy nocy i czekają ze strachem i głodem na łup, 
który wnet nadejdzie. […] Noc, księżyc, niebo i  gwiazdy połknęły tajemnice (zbrodni), której 
d iabe ł  dopuścił się tej nocy i nie pozwolił światu zauważyć żadnego znaku, żadnego śladu ok‑
rucieństwa. […] Piece płoną jak burzliwe źródła, ogień został rozpalony już dawno rękami ba r‑
ba r z y ńców i   morderców [podkreśl. – A.K.] świata, którzy spodziewają się, że jego światłem 
wypędzą ciemność ze swojego okrutnego świata” (Z. Gradowski: W  sercu piekła. Dokument 
oświęcimskiego Sonderkommando, 1944. W: Tenże: Wolny człowieku wiedz, że to jest ogień z pie-
kła. „Pro Memoria” 2006, nr 25, s. 35, 39, 41, 43, 44). Załmen Gradowski pochodził z  Suwałk, 
mieszkał w Łunie k. Grodna. W 1942 r. wraz z całą rodziną został deportowany do obozu przej‑
ściowego w Kiełbasinie (k. Grodna), a następnie do KL Auschwitz. Wszyscy z jego rodziny zostali 
zagazowani. Gradowski został skierowany do pracy w Sonderkommandzie. W swoich notatkach 
wspomina o  szesnastomiesięcznej tragicznej, straszliwej Sonderarbeit. Prawdopodobnie należał 
do konspiracji i  był jednym ze współorganizatorów buntu Sonderkommanda, w  czasie które‑
go zginął (październik 1944 r.). Notatki Gradowskiego W  sercu piekła... to wstrząsająca relacja 
o pracy w specjalnym komandzie. Opublikowane w „Pro Memoria” fragmenty notatek Załmena 
Gradowskiego pochodzą z  przechowywanego w  Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz‑
 ‑Birkenau, niepublikowanego dotąd przekładu polskiego z  jidysz. W  Polsce fragment notatek 
Gradowskiego został opublikowany w  1969 roku: B. Mark: O  pamiętniku Zalmena Gradow-
skiego, członka Sonderkommando w  obozie koncentracyjnym Oświęcim. „Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego” 1969, lipiec–grudzień, nr 71–72; Rękopisy członków Sonderkommando. 
„Zeszyty Oświęcimskie” 1971, numer specjalny (II): Wśród koszmarnej zbrodni; Sonderkom-
mando. „Zeszyty Oświęcimskie” 1972, nr 14. W  styczniu 2002 r. notatki W  sercu piekła... uka‑
zały się w  języku włoskim (S. Gradowski: Sonderkommando. Diario di un crematorio di Au-
schwitz, 1944) w przekładzie Anny Schaumann Wolkowicz, nakładem Marsilio. W 2005 r. we 
fragmentach po francusku (Au coeur de l’enfer) w  przekładzie Batia Baum w  Des voix sous la 
cendre. Manuscrits des Sonderkommandos d.Auschwitz -Birkenau, nakładem Mémorial de la 
Shoah. Wspominany we fragmencie tekstu Tisza b`aw, dzień 9 Aw, jest najbardziej tragicznym 
dniem w całym żydowskim kalendarzu. Jak czytamy na stronie Związku Gmin Wyznaniowych 
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Miejsce pracy w przestrzeni obozowej śmierci członkowie Sonderkommanda 
nazywają wprost: „samym środkiem piekła”14. Szlama Dragon ujmował to 
zwięźle: 

Co to właściwie jest? Jesteśmy w piekle? Czy to jakiś straszny koszmar?15

Na piekło „martwych przestrzeni”, w  których pracują więźniowie, nakłada 
się w  ich wspomnieniach optyka dwóch obszarów: ż y wego i   ma r t wego, na 
które nakłada się kolejna kategoria – sprawców: obszar cz yst y  i   br ud ny. Te 
dwie optyki z  dwóch obszarów przenikają się w  zależności od spojrzenia i  roli 
patrzącego. Elementy brudu i czystości decydują o życiu, w przestrzeni śmierci 
wpływają na stan życia lub agonii. Przyroda, elementy krajobrazu wzmacniają 
lub osłabiają obraz, opowiadając się po stronie cz ystego/ż y wego lub br ud‑
nego/ma r t wego. W przestrzeni piekła na ziemi natura odgrywa rolę niemego 
świadka, pomocnika lub makiety do Zagłady. Najczęściej wykorzystywana jest 
instrumentalnie: jako kotara zasłaniająca efekt działania cyklonu B. Las ma 
tłumić dźwięki, głosy, krzyk ofiar, a także maskować sam widok dołów spaleni‑
skowych. Produkowane na rzecz śmierci kotary z plecionych gałęzi i  traw mają 
zasłonić widok trupów. Wspominał Josef Sackar: 

Żydowskich: „Tego dnia wrócili żydowscy szpiedzy z ziemi Izraela, którzy stwierdzili, że naród 
Izraela nie będzie w  stanie pokonać narodów zamieszkujących ziemię obiecaną. Haszem roz‑
gniewał się na naród i zdecydował, że cała generacja, która wyszła z Egiptu, nie wejdzie do Ziemi 
Izraela. Wiele nieszczęśliwych wydarzeń miało miejsce w  ten dzień. Najważniejsze to Zburze‑
nie I  i  II Świątyni. I Świątynia była zburzona przez Babilończyków, a  II przez Rzymian. Wów‑
czas mędrcy ustanowili ten dzień jako post. Również na ten dzień przypadło wyrzucenie Żydów 
z  Francji, Anglii i  Hiszpanii” (http://poznan.jewish.org.pl/index.php/TISZA ‑B ‑AW./Tisza ‑be‑
 ‑Aw ‑tragiczna ‑data.html [data dostępu: 30.09.2015]).

14 Tak zatytułował część swoich notatek Załmen Gradowski: W samym środku piekła. Przeł. 
z jidysz na język hebrajski I. Rubinstein. Bnei Brak 1988, s. 55, cyt. za: G. Greif: Płakaliśmy bez 
łez…, s. 29. Powołuję się w tym miejscu na najbardziej wiarygodne źródła związane z pracą Son‑
derkommanda w Birkenau – „tajne notatki Sonderkommanda”. Są to pamiętniki, zapiski o cha‑
rakterze list nazwisk więźniów, krajów, skąd pochodziły ofiary, ale i  plany krematoriów oraz 
opisy techniki Zagłady. Natomiast przede wszystkim są to notatki o  charakterze historyczno‑
 ‑literackim, które więźniowie zakopywali w ziemi w pobliżu krematoriów. Ich autorzy to w więk‑
szości ortodoksyjni Żydzi, którzy pisali w  jidysz. W  większości należeli do obozowego ruchu 
oporu, który zorganizował bunt członków Sonderkommanda i ich ucieczkę z obozu. Do dziś od‑
naleziono jedynie niewielką część notatek i wskazówki, gdzie szukać kolejnych. Ich stan jednak 
z powodu wilgoci i upływu czasu nie pozwala odczytać ich w całości. Więźniowie pisali na kiep‑
skiej jakości papierze, mieli dostęp do ołówków i atramentu, a notatki ukrywali w nieszczelnych 
puszkach. Greif pisze o  ich wartości tak: „[…] wartość historyczna odnalezionych tekstów jest 
ogromna. Są one najbardziej autentycznymi zeznaniami na temat Zagłady w obozie Auschwitz 
– relacjami z pierwszej ręki, bardzo dokładnymi, bezpośrednimi i wiarygodnymi”. Autorami od‑
nalezionych do tej pory „tajnych notatek” są: Załmen Gradowski, Chaim Herman, Lajb Langfus, 
Załmen Lewental, Marcel Najdary – por. tamże, s. 67. 

15 A. i S. Dragonowie: W zwątpieniu i w nadziei – zawsze byliśmy razem!…, s. 119. 
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Ogrodzono je dookoła, poukładano stosy drewna, wysokie na dwa metry, żeby 
z zewnątrz nie można było niczego zobaczyć16. 

Kategoria cz yste, związana z  myciem podłóg, bieleniem ścian, pozbywa‑
niem się zapachu i plam krwi, współpracuje w tym miejscu z  ż y w y m: przyroda 
pomaga zasłonić, oddzielić, uspokoić. Cz yste  potrafi jednak działać na korzyść 
ma r t wego; wtedy, kiedy sprawcy namawiają ofiary do mycia się, dezynfekcji. 
Wspominał Henryk Tauber: 

(Otto Moll) na podwórzu krematorium porozwieszał na słupach tablice z na‑
pisami, według treści których ludzie przybyli transportami mają przejść do 
obozu, gdzie czeka ich praca, że jednak muszą przedtem wykąpać się i  zo‑
stać poddani dezynfekcji. W tym celu muszą się rozebrać, a wszystkie rzeczy  
wartościowe złożyć w koszach specjalnie w tym celu na podwórzu rozstawio‑
nych17. 

Również członkowie Sonderkommanda muszą namawiać ofiary do kąpieli 
i zachowania przez nie czystości po podróży. Josef Sackar podkreślał:

Mówiliśmy do przybywających: Idziecie się teraz wykąpać i do dezynfekcji […]. 
To, co im się opowiadało, to były same kłamstwa. Wszystko, co mówiliśmy, 
było kłamstwem18.

Ży we zamienia się w ma r t we także w psychice ludzi pracujących przy ma‑
sowej śmierci. Świadkowie czują, jak z godziny na godzinę przestają być ludźmi, 
nic nie czują, popadając w apatię. Nowa przestrzeń kojarzy się im z nowym świa‑
tem, którym rządzą niespotykane nigdzie indziej zasady. Przekroczenie progu 
śmierci wiąże się z symboliczną śmiercią uczuć, pożegnaniem z paradygmatem 
człowieczeństwa, jaki się znało z  czasu wolności. Inny świat wymaga od ofiar 
przestrojenia, zautomatyzowania, przejścia w stan robotyzacji, a czasem zupeł‑
nego odcięcia się od jakichkolwiek uczuć19. Wspominał Jaakov Silberberg:

16 J. Sackar: Przeżyć, żeby prawda wyszła na jaw. W: G. Greif: Płakaliśmy bez łez…, s. 249. 
17 Protokół z przesłuchania Henryka Taubera ur. 8 VII 1917 w Chrzanowie, wyznania moj‑

żeszowego, narodowości i przynależności państwowej polskiej, PMA – B, Tom 11, Okręgowa Ko‑
misja Badania Zbrodni Niemieckich w  Krakowie nr Dz. 54/ 47, Akta w  sprawie karnej b. Ko‑
mendanta obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka Rudolfa Hoessa, s. 133. Podobnym 
zwrotem posłużył się Shaul Chasan: „Ludziom mówiono, że to do »dezynfekcji«. Każdy, który 
tam wchodził, myślał, że idzie do kąpieli. Jednak z tych pryszniców nigdy nie popłynęła ani kro‑
pla wody” (Sh. Chasan: Życie już się nie liczyło, śmierć była zbyt blisko. W: G. Greif: Płakaliśmy 
bez łez…, s. 293).

18 J. Sackar: Przeżyć, żeby prawda wyszła na jaw…, s. 253, 265. 
19 Por. Ch. Herman: Rękopis. „Zeszyty Oświęcimskie” 1971, numer specjalny (II): Wśród 

koszmarnej zbrodni, s. 175–184. Także: Lejb: Rękopis [jednego z  członków Sonderkommando]. 
„Zeszyty Oświęcimskie” 1972, nr 14, s. 15–62. 
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Już pierwszego dnia wkroczyłem w  zupełnie inny świat. Nie miałem pojęcia, 
gdzie trafiłem. Przestałem być człowiekiem. […] Staliśmy się robotami. Czło‑
wiek potrafi siedzieć na zwłokach, jeść i  nie czuć zupełnie nic, tak jakby na‑
około nie było żadnych trupów. […] Człowiek już nic nie czuł. Zwłoki nic dla 
mnie nie znaczyły. Stopniowo przestałem czuć w  stosunku do nich jakiekol‑
wiek ludzkie uczucia. Czasami ciała były zabrudzone krwią i ekskrementami, 
ale tak bardzo przywykłem do tego widoku, że podczas przerw, kiedy byłem 
głodny, to siadałem na zwłokach i jadłem20. 

Inne zeznania wskazują na narastający proces obojętnienia. Wspominał 
Leon Cohen: 

W momencie, w którym wypieraliśmy się […] uczuć, czuliśmy się jak normalni 
ludzie, traktowaliśmy to wszystko, jak pracę, którą musimy wykonać według 
wskazówek Niemców21. 

Podobnie ujmował to Załmen Lewental: 

Muszę powiedzieć prawdę, oni po prostu zapominali, co robią, jaką mają pracę. 
Przyzwyczajali się do tego. To byli przeciętni, normalni, prości, skromni ludzie, 
którzy nauczyli się z biegiem czasu rutynowo wykonywać swoją pracę. Człowiek 
przyzwyczaja się do wszystkiego, to, co dzieje się wokół, już nie robi na nim wra‑
żenia. Obojętnie przygląda się wszystkiemu, jakby chodziło o zupełnie zwykłą 
codzienną pracę, podczas gdy likwiduje się dziesiątki tysięcy istnień ludzkich22. 

Głównym motywem tych opowieści o  uczuciach staje się serce. To ono 
podlega martwocie, ożywieniu, zabrudza się lub pozostaje czyste do momentu 
wyzwolenia. Członkowie Sonderkommanda widzą w  nim ostatni bastion czło‑
wieczeństwa. Opowiadają także o  martwych sercach sprawców. Wspominał 
Załmen Gradowski: 

Ofiary są świadome wszystkiego i  dobrze wiedzą, że u  żadnego z  tych ludzi, 
w żadnym z ich serc, nie ma nawet odrobiny ludzkiego sumienia23. 

20 J. Silberberg: Jeden dzień był jak cały rok. W: G. Greif: Płakaliśmy bez łez…, s. 232, 
227–228. 

21 L. Cohen: Nie byliśmy już ludźmi, byliśmy robotami. W: G. Greif: Płakaliśmy bez łez…, 
s. 324. Zob. też Shaul Chasan: „Jadłem, piłem kawę, piłem herbatę, a dokoła zwłoki” (Sh. Chasan: 
Życie już się nie liczyło, śmierć była zbyt blisko…, s. 303) oraz Jaacov Gabai: „Czasem w  nocy, 
kiedy odpoczywałem, kładłem rękę na zwłokach i  nie robiło to na mnie żadnego wrażenia.  
[…] Tak, byliśmy zwierzętami, bez żadnych uczuć. Czasami wątpiliśmy, czy jeszcze jesteśmy 
ludźmi” (J. Gabai: Wyjdę stąd na pewno. W: G. Greif: Płakaliśmy bez łez…, s. 360).

22 Z. Lewental (transl. G. Greif), in: B. Mark: The Scrolls of Auschwitz. Tel Awiw 1985, 
s. 221–222. 

23 Z. Gradowski: Zachowanie się członków Sonderkommando w  stosunku do ofiar. W: 
G. Greif: Płakaliśmy bez łez…, s. 46. 
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Martwa przestrzeń zaczyna działać na ofiary dwojako: albo przemienia je 
w automaty, roboty pozbawione uczuć, albo przeciwnie – w nastawione na za‑
spokajanie żądz zwierzęta, które pragną jedzenia i ucieczki. 

We wspomnieniach ofiar, które zajmują się paleniem zwłok, przewija się 
wątek świata, ognia piekielnego i unicestwienia, które trwa dwadzieścia minut. 
Świat zamknięty w pojedynczym ciele ginie w ciągu kilkunastu minut, pęka pod 
wpływem ognia w krematorium. 

Jak pisał Załmen Gradowski: 

Wszystko trwa dwadzieścia minut, a ludzkie ciało, cały jeden świat, obraca się 
w proch […]24. 

Gradowski podkreśla, jak istotna w  tym miejscu była religia, i  przywołuje 
obraz modlących się członków Sonderkommanda, którzy w  takich sytuacjach 
bywali drwiąco określani przez sprawców jako „komando biblijne”25. Sami czę‑
sto nazywali się „Himmlisches Kommando” – niebiańskim komandem. Ogień 
wywołuje dym, a  dym staje się metaforą nietrwałości ludzkiego życia w  tej 
przestrzeni. Pracujący tam ludzie widzą, że z  ludzkiego bytu pozostaje jedynie 
strużka. Filip Müller: 

Na naszych oczach każdego dnia tysiące
i tysiące ofiar
znikały wraz z dymem.
Naszymi własnymi oczami mogliśmy dostrzec
prawdziwe znaczenie bytu ludzkiego:
przybywali tam
mężczyźni, kobiety, dzieci, niewinni wszyscy…
nagle znikali…26.

Sonderkommando, czyli specjalne komando złożone z  silnych, witalnych 
mężczyzn, przeznaczone było do pracy przy masowym uśmiercaniu. Więźniowie 
wybrani do tego zajęcia oceniani byli na podstawie wyglądu i postawy; nieprzy‑
padkowo wielu z  nich przed wojną było rzeźnikami. Nikt z  nich nie wiedział, 
jaką czynność będzie wykonywał. Sprawcy z  reguły ich okłamywali, mówiąc, 
że będą pracować w fabryce gumy, w której potrzeba silnych mężczyzn27. Shaul 
Chasan wspominał: 

24 Tamże, s. 51. 
25 Tamże, s. 54. Por. P. Setkiewicz: Krematoria i komory gazowe Auschwitz. Oświęcim 2010 

(„Głosy Pamięci”, nr 6); J. Sehn: Obóz koncentracyjny Oświęcim -Brzezinka (Auschwitz -Birkenau). 
Warszawa 1956; także F. Piper: Żydzi w KL Auschwitz. Oświęcim 2015 („Głosy Pamięci”, nr 9).

26 F. Müller: Filip Müller. W: C. Lanzmann: Shoah. Przeł. M. Bieńczyk. Koszalin 1993, 
s. 155–156. 

27 Por. Ch. Herman: Rękopis…, s. 175–184. Także: Lejb: Rękopis…, s. 15–62.
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Po drodze pytaliśmy się, gdzie będziemy pracować. „W fabryce”, padła odpo‑
wiedź i wtedy weszliśmy do lasku28. 

Po wejściu do strefy specjalnej, w której mogą przebywać wyłącznie wtajem‑
niczeni w  Zagładę, los członków Sonderkommanda jest przesądzony. Zastają 
pusty barak, w którym znajdują rzeczy po zamordowanych poprzednikach oraz 
jedzenie. Ten niebywały jak na warunki życia w  obozie widok jedzenia budzi 
pierwszą wątpliwość więźniów. Jaacov Gabai: 

Między nami a Niemcami istniał ożywiony handel wymienny, jak na jarmar‑
ku. […] Jeśli chodzi o jedzenie, to mieliśmy wszystko, niczego nie brakowało. 
Wolno nam było zabierać wszystko, co ludzie przywieźli ze sobą do jedzenia. 
Mieliśmy chleb, ciasto, kiełbasę, wszystko. Wszystkiego było w bród […]. Co‑
dziennie dostawaliśmy porcję mięsa – najlepszego, jakie było. Z  najlepszych 
kości gotowaliśmy zupę. […] Mieliśmy tak dużo pożywienia, że szmuglowali‑
śmy je do obozu29. 

Drugim obrazem zapamiętanym na całe życie jest widok ciał wysypujących 
się z komory gazowej30. 

Pracujący w  komandzie specjalnym więźniowie mieli swoje wanny, osobne 
łóżka z poduszkami i ciepłymi kocami31. Te specjalne warunki odsłaniają szcze‑
gólny charakter miejsca i roli pracujących. Sprawcy wiedzieli, jak ważna jest to 
przestrzeń i jak sprawnie musi działać w wymyślonym systemie rozwiązywania 
kwestii politycznych i  administracyjnych. Jej ważność zostaje zaakcentowana 
przez specjalne traktowanie: to wytyczony pas należący do przyrody, otoczony 
drzewami, wyodrębniony z reszty obozu. Jest to strzeżona tajemnicą przestrzeń, 

28 Sh. Chasan: Życie już się nie liczyło, śmierć była zbyt blisko…, s. 287. 
29 J. Gabai: Wyjdę stąd na pewno…, s. 353–354. Zob. też Paisikovic Dov: „Oczywiście, że 

organizm dopominał się pożywienia i  po chwilowych okresach, kiedy nie byliśmy zdolni jeść, 
wracała chęć do życia. Drogą nieoficjalną zdobywaliśmy jedzenie, które można było znaleźć 
w  rzeczach po zagazowanych. Ludzie ci mieli z  sobą (wchodząc do rozbieralni) podręczny ba‑
gaż, w którym prócz najcenniejszych rzeczy, dokumentów znajdowała się żywność, wódka, wina, 
koniaki, itp. Oficjalnie nie mieliśmy prawa czegokolwiek zabierać do własnego użytku lecz za‑
bieraliśmy – podobnie zresztą jak SS ‑mani. Dla nich z tego rodzaju żywności Leo – który pisał 
wspomniany wyżej pamiętnik – sporządzał różnego rodzaju przysmaki. Leo był ich kucharzem. 
W  naszej izbie na strychu krematoryjnym był piecyk, na którym i  myśmy sobie podgrzewali 
czy gotowali jedzenie. Każdy na własną rękę przygotowywał sobie te dodatkowe – nieoficjalne 
posiłki. Oczywiście znajdowaliśmy alkohol i korzystaliśmy z niego” (Paisikovic Dov, PMA – B, 
Oświadczenia, Tom 44, s. 106).

30 Por. Ch. Herman: Rękopis…, s. 175–184. Także: Lejb: Rękopis…, s. 15–62.
31 Jaacov Gabai: „Na dole palono zwłoki, a na górze na strychu były nasze pokoje z dobrymi 

łóżkami, kocami i poduszkami. Niczego nam tam nie brakowało. […] Mieliśmy ciepłe ubrania, 
najlepsze. Nosiliśmy spodnie i koszule z podszewkami, wełniane podkoszulki, marynarki, kape‑
lusze i płaszcze” (J. Gabai: Wyjdę stąd na pewno…, s. 354). 
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do której można się dostać jedynie na podstawie przepustek, a  w  wypadku 
ofiar droga ta jest jednokierunkowa i  nie ma z  niej powrotu. Jest to wreszcie 
przestrzeń, w której ludzie coraz bardziej doświadczeni i zaawansowani w swojej 
pracy udoskonalają proces Zagłady. Jak pokazuje historia tego miejsca, podczas 
największej akcji gazowania Żydów węgierskich następuje powrót do pracy 
ręcznej: spala się ludzi ponownie w  dołach, ponieważ palenie ich na świeżym 
powietrzu jest znacznie szybsze i wydajniejsze32. 

Przestrzeń ta zostaje specjalnie zaprojektowana, wymyślona tak, żeby 
sprzyjać płynnej pracy. Z  jednej strony ma przyjąć dużą liczbę ludzi, którzy 
przybywają tu transportami, umożliwić ich selekcję, z  drugiej – ich masowe 
uśmiercanie i pośmiertną obróbkę ciał. Jest często porównywana do przestrzeni 
przyrodniczej, naturalnych sił przyrody, które pozwalają na taki rozmach inwe‑
stycji, a  także swoisty ruch. Budzi zdziwienie harmonia, porządek, idealność, 
która służy złu. Miklós Nyiszli: 

Wszystko jest w  pełnym ruchu. Z  rampy żydowskiej jak cztery odnogi rzeki 
ofiary przeznaczone na śmierć ruszają do krematoriów, a  wszystko to w  sza‑
lonym tempie. Drżąc obserwowałem tę „harmonię”, mechaniczne czynności 
przygotowawcze do masowej zagłady i  diabelny porządek, z  jakim była prze‑
prowadzana. Jakby chciano się przygotować do wieczności!33

Na podstawie rozwoju grupy Sonderkommanda możemy zaobserwować 
proces doskonalenia Zagłady jako wynik pracy grupowej34, w  której ogromną 

32 Por. P. Setkiewicz: Krematoria i komory gazowe…
33 M. Nyiszli: Byłem asystentem doktora Mengele: wspomnienia lekarza z Oświęcimia. Przeł. 

T. Olszański. Oświęcim 2000, s. 55. 
34 Podkreśla ten fakt Harald Welzer, akcentując rolę grupowej pracy. Morderstwo jednego 

sprawcy nigdy nie jest doskonałe, morderstwo grupy tak; poszczególni jej członkowie dokształcają 
się w  toku doświadczenia i  specjalizują, dzieląc obowiązki między siebie. Tak m.in. było w  ko‑
mandzie specjalnym. Składało się ono z  kilku zawodów specjalizujących się w  poszczególnych 
etapach pracy. Członkowie, mimo że wymieniali się, krążąc w  obrębie innych grup, nabierali 
coraz większej biegłości w  pracach wąsko specjalizowanych, szczególnie cennych z  perspekty‑
wy sprawców: do takich należała umiejętność właściwego palenia zwłok. Ta rzadka umiejętność 
pozwoliła niektórym członkom Sonderkommanda przetrwać, byli bowiem zbyt cenni, żeby wy‑
mieniać ich jak pozostałych robotników. Sens grupowej pracy dostrzegli sprawcy już po pierw‑
szych próbach gazowania w 1940 r. na terenie obozu macierzystego. Sonderkommando składało 
się wówczas z sześciu Polaków, by w 1944 r. osiągnąć liczbę tysiąca Żydów przy pracy w Birkenau. 
Por. S. Neitzel, H.  Welzer: Żołnierze. Protokoły walk, zabijania i  umierania. Przeł. V.  Gro‑
towicz. Warszawa 2014. Henryk Tauber, specjalista z  „hajsowni” (pomieszczenia do spalania 
zwłok): „Przy wyruszaniu do pracy nazywano stare komando, zatrudnione przy krematorium I, 
»Komando Krematorium I«. Naszą grupę, to znaczy 22 Żydów z bloku XI i owych czterech Po‑
laków przydzielonych do naszej grupy, nazywano »Komando krematorium II«. Oznaczenia tego 
nie rozumieliśmy wówczas. Dopiero później przekonaliśmy się, że przysłano nas na miesięcz‑
ną praktykę do krematorium I, celem przygotowania się do pracy w krematorium II” (Protokół 
zeznania członka Sonderkommando Henryka Taubera, Oświęcim, dnia 24 maja 1945 r. Sędzia 
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rolę odgrywają detale sytuujące Auschwitz w perspektywie fabryki, w której 
surowcem był człowiek35. 

We wspomnieniach członków specjalnego komanda „martwe przestrzenie” 
wokół komór gazowych i stosów spaleniskowych paradoksalnie odsłaniają żywot‑
ność ofiar. Członkowie Sonderkommanda wiedzą, co stanie się z pięknymi, pełnymi 
życia ciałami – wyraz zachwytu nad nimi, bogate opisy połączone z dostrzeżeniem 
urody, a nawet erotyzm bijący ze spotkania z ciałami rozkwitającymi i budzącymi 
się do dorosłego życia, odnajdujemy w zapiskach znalezionych pod krematoriami. 

śledczy w  Krakowie Jan Sehn, członek Komisji dla Badania Zbrodni Niemiecko ‑Hitlerowskich 
w  Oświęcimiu przesłuchał na wniosek w  obecności i  przy współudziale wiceprokuratora Sądu 
Okręgowego w  Krakowie Edwarda Pęchalskiego w  trybie art. 254 w  związku z  art. 107, 115 ko‑
deksu postępowania karnego b. więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu nr 90124, PMA 
– B, Tom 11, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Krakowie nr. Dz. 54/47, Akta 
w sprawie karnej b. Komendanta obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka Rudolfa Hoessa, 
s. 125). Specjalistów po wybudowaniu nowoczesnych krematoriów sprowadzano nawet z Buchen‑
waldu. Tauber: „W dniu 4 marca 1943 r. pod strażą esesmanów zaprowadzeni zostaliśmy na teren 
krematorium nr II. Tu objaśnił nam konstrukcję tego krematorium kapo August, sprowadzo‑
ny w tym samym czasie z Buchenwaldu, gdzie pracował przy tamtejszym krematorium” (tamże, 
s. 126). O specyfice pracy na tym odcinku raz jeszcze Tauber: „Zwłoki muzułmanów, a więc zwło‑
ki wychudzone i pozbawione tłuszczu, paliły się szybciej w retortach bocznych a gorzej w retorcie 
środkowej. Na odwrót, zwłoki ludzi zagazowanych, których posłano do gazu wprost z transportu, 
które zatem nie były wychudzone, paliły się lepiej w retorcie środkowej. Przy paleniu takich zwłok 
używaliśmy koksu właściwie tylko do rozpałki pieca. Zwłoki tłuste paliły się bowiem same dzię‑
ki spalaniu się tłuszczu, znajdującego się w  ciele. Zdarzały się nawet wypadki, że gdy zabrakło 
koksu do opalania generatorów, podkładaliśmy do popielników, znajdujących się pod retortami 
słomę i drzewo i gdy tylko tłuszcz zwłok się zapalił, paliły się już całe ładunki własnym ogniem” 
(tamże, s. 128). Leon Cohen: „Nauczyłem się sam – doświadczenie przyszło z czasem. […] Później 
osiągnąłem taki stopień specjalizacji, że mogłem odgadnąć, które zwłoki w którym rzędzie mają 
złote zęby lub mostek. Stopniowo stałem się ekspertem. […] Byliśmy profesjonalistami. Wszystko 
trwało pięć minut. Co pół godziny trzeba było wkładać do pieca kolejne zwłoki” (L. Cohen: Nie 
byliśmy ludźmi, byliśmy robotami…, s. 327, 329). Praca członków Sonderkommanda musiała być 
doskonalona i przekazywana sobie bardzo szybko, czas życia w tym komandzie wynosił bowiem 
średnio sześćdziesiąt dni. Szlamo Dragon: „Około 10 grudnia 1942 roku zostałem przydzielony 
wraz z moim bratem do Sonderkommando i umieszczony w bloku numer 2 w Birkenau, na od‑
cinku BI 1 (później był to obóz kobiecy). W naszym bloku, który był odizolowany, mieszkało na 
początku 200 Żydów deportowanych z  Polski, Słowacji i  Holandii. Jak się wtedy dowiedziałem, 
kilka dni przed naszym przybyciem na blok wszyscy mężczyźni z poprzedniego Sonderkomman‑
do, Żydzi ze Słowacji, zostali straceni i spaleni w krematorium Auschwitz I. Byliśmy drugim Son‑
derkommando i  również nasz Blockältester był nowy, Żyd o  imieniu George z Francji” (Szlamo 
Dragon, PMA – B, Oświadczenia, Tom 98, s. 43. Z jęz. niemieckiego przeł. J. Kłos).

35 Praca detaliczna, podzielona między wyspecjalizowane grupy, które pracują mechanicz‑
nie, taśmowo. Jej produktem końcowym był popiół. W  tak zorganizowanej przestrzeni nie ma 
niczego nowego, raczej jest w  tym pochwała nowoczesności i  światowego trendu związanego 
z unowocześnionym systemem pracy. Wkładem niemieckim w ten obszar działania są instalacje 
śmierci, o których Gideon Greif mówi wprost: „niemiecki patent”. Por. G. Greif: „Współczesne 
badania nad Holokaustem”. Wykład wygłoszony w  Centrum Studiów Niemieckich i  Europej‑
skich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 21 stycznia 2015 r. 
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Wszyscy jesteśmy zmieszani – notuje Załmen Gradowski – W  rzeczy już 
stare, od dawna podarte, otulone są ciała pełne uroku i wdzięku. Wiele głów 
w  lokach o włosach czarnych, brązowych, blond, a  także nieco siwych i  spod 
nich wyglądają ku nam oczy wielkie, czarne, głębokie, pełne czaru. Widzie‑
liśmy przed sobą kipiące, dygocące, tętniące życiem istoty, wszystkie w  pełni 
rozkwitu, pełne soków, które piły ze źródeł życia jak kwiaty, róże w ogrodzie, 
które jeszcze rosną. Napojone deszczem, zwilżone rosą poranną. W blasku sło‑
necznym w ich kwiatowych oczach błyszczą migocące krople. Lśnią jak perły36. 

Paisikovic Dov: 

Na pytanie wyjaśniam, że nie zauważyłem, czy którykolwiek z SS ‑manów 
korzystając z  tego, że tyle kobiet – nie raz pięknych wchodzi do rozbieralni 
– miał którąś zniewolić. Oczywiście – my jako więźniowie – widzieliśmy nie‑
jednokrotnie piękne – młode kobiety, ale mieliśmy na myśli ich los, który ich 
czeka i  nigdy nie myślałem o  kontakcie bezpośrednim z  którąś z  tych kobiet 
i to nie dlatego, że to było niemożliwe, ale z uwagi na nasz stan psychologiczny, 
na mój i ich los37.

I dalej w zestawieniu grobowca i muzeum sztuki lub atelier z nagimi model‑
kami pośrodku: 

W sali, w tym wielkim grobie, świeci teraz nowe światło. Po jednej stronie 
wielkiego piekła stoją szeregiem alabastrowo białe ciała kobiece i  czekają aż 
otworzą się drzwi do piekła i  będą miały wolną drogę do grobu. My, ubrani 
mężczyźni, stoimy teraz zastygli naprzeciw nich i przypatrujemy się. Nie mo‑
żemy pojąć, czy to jest prawdziwy obraz, czy to tylko sen. Czy dostaliśmy się 
do jakiegoś świata nagich kobiet i wnet zacznie się zabawa diabłów z kobietami 
znajdującymi się tutaj? Albo czy dostaliśmy się do jakiegoś muzeum, do atelier 
sztuki, a kobiety różnego wieku, z grymasami wszelkich wyrazów na twarzy, 
z cichym płaczem i  jękiem są tu specjalnie jako modelki dla artysty, przyszły 
dla jego sztuki. […] Te ciała zachwycające, tryskające życiem, zostaną wyciąg‑
nięte. Jako wstrętne kreatury, będą się poniewierać po ziemi w brudzie i nie‑
czystościach, ich alabastrowe ciała będą umazane ludzkim kałem38.

W środku grobu, do którego dostały się ofiary, całe życie zastyga, krzepnie, 
nieruchomieje. Martwota tych przestrzeni koncentruje się wokół określenia „za‑
stygłe”; jest ono najczęściej cytowanym słowem w zapiskach spod krematorium. 
We wspomnieniach Filipa Müllera ciała zagazowanych ludzi wyglądają jak bloki 
z kamienia. Śmierć zadana gwałtownie usztywnia, zabija życie w środku, aż do 
postaci bazaltowych głazów. Żywe w  środku grobowca zmienia się w  martwe 

36 Z. Gradowski: W sercu piekła…, s. 39. 
37 Paisikovic Dov, PMA – B, Oświadczenia, Tom 44, s. 107. 
38 Z. Gradowski: W sercu piekła…, s. 40. 
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w  ciągu zaledwie kilku chwil39. Zanim ciała staną się martwe i  nieruchome, 
w obrębie przestrzeni śmierci trwa jednak walka. Sprawcy starali się zastraszyć 
swoje ofiary, stosując gwałt i  siłą zmuszając je do wejścia do środka grobu. 
Müller wspomina akty przemocy połączone z nadludzkim przerażeniem nagich 
ofiar, które kamieniały ze strachu przed śmiercią w  ciemnościach; sprawcy 
często gazowali ludzi po ciemku40. A  jednak niektóre ofiary chciały w  ostat‑
niej chwili zamanifestować życie i  zaczynały głośno śpiewać. Byli członkowie 
Sonderkommanda przypominają sobie transporty, które protestowały przeciw 
śmierci w komorach gazowych śpiewem41. Śpiew, który był ostatnią manifestacją 
żyjących, rozlegał się także w  obozie, pośród wyselekcjonowanych do gazu. 
Słyszano śpiewające kobiety w  bloku 25 na odcinku BIa Birkenau; był to blok 
szpitalny, na którego dziedzińcu kobiety czekały na śmierć w komorze gazowej. 
Notowała Halina Gorlach: 

Niezapomniane wrażenia stanowią przeżycia związane z  blokiem 25 od‑
cinka BIa. Przebywające w  nim więźniarki krańcowo wyczerpane, skazane 
były na śmierć. Ileż razy słyszałam jęki i rozdzierające serce nawoływania. Sło‑
wo „mama” powtarzano w różnych językach. A później zajeżdżały samochody 
ciężarowe, na które ładowano nieszczęśliwe kobiety. Nagie odwożono do ko‑
mory gazowej. Rozlegały się nawoływania, czasami słychać było śpiew42. 

Śpiewy, jęki, modlitwy, krzyki i błaganie o życie sprawcy nazywali „wielkim 
grzmotem” w komorze gazowej. Shaul Chasan wspominał: 

Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem przybycie takiego transportu – 
słychać było krzyki. Nieprawdopodobne, jak ludzie potrafią krzyczeć. Trans‑
port był ogromny – prawie 3000 ludzi. Krzyczeli pod niebiosa, a potem zostali 
zabici – nie jednostki, tylko tysiące!43 

Cała przestrzeń masowej śmierci we wspomnieniach świadków nabiera szcze‑
gólnej mocy; z jednej strony przynależy do świata umarłych, z drugiej – kojarzy 
się z  wielką zbrodnią, ale też podlega zabiegom kreacji, w  której podstawową 
rolę odgrywa kategoria sacrum i przynależności do Boga. Niektórzy członkowie 
Sonderkommanda oczekiwali w  tym miejscu szczególnego dialogu z  Bogiem, 

39 Por. C. Lanzmann: Shoah…, s. 136. 
40 „Jak tylko zsiedli z ciężarówek, / rozpoczęło się bicie. / Przy wejściu do szatni, / stałem bli‑

sko tylnich drzwi / na moim stanowisku, / byłem świadkiem przerażającej sceny. / Byli we krwi, 
/ wiedzieli już gdzie się znajdują. / Wpatrywali się w  słupy tak zwanego »Międzynarodowego 
Centrum Informacji« […] / i  to ich paraliżowało. […] / Przemoc doszła szczytu, / kiedy chcieli 
ich zmusić do rozebrania się” (tamże, s. 175–176). 

41 Por. tamże, s. 176–177. 
42 Halina Gorlach, PMA – B, Oświadczenia, Tom 72, s. 199. 
43 Sh. Chasan: Życie już się nie liczyło, śmierć była zbyt blisko…, s. 289. 
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czekali na cud44. Ta przestrzeń wydaje się we wspomnieniach świadków ziemią 
odosobnienia, wykluczenia z wartości obowiązujących na innych terytoriach na 
ziemi. Kojarzy się z zamkniętym laboratorium wyjętym spod prawa. 

Przestrzeń komory gazowej odsłania nagość: nagie są tu ciała, ale nagie jest 
również samo życie. Gradowski pisze o „nagim morzu”, „świecie nagości”, który 
odsłania i układa w choreograficznym porządku śmierci sam diabeł45. Ta prze‑
strzeń i rozgrywające się w niej sceny pożegnania z życiem zawieszają realizm. 
Świadkowie widzą w  niej destylat, związek, który w  szybki sposób odsłania 
pełną naturę człowieka i  ukazuje nagie życie. We wspomnieniach i  notatkach 
Sonderkommanda odnajdujemy opisy baśniowych scen, scen mitologicznych, 
onirycznych, ale przede wszystkim scen, które wyjęte są z  treści normalnego, 
realnego życia. Ciało ludzkie we wspomnieniach bywa idealizowane jako naczy‑
nie, które zaraz pęknie i z którego wysączy się życie. Drogocenna krew narodu 
żydowskiego, która w pamięci pracujących tam ludzi jest ostatnim śladem życia 
żydowskiego na ziemi, nabiera cech sakralnych i cudownych właściwości. Zamen 
Lewental wspominał: 

600 chłopców. […] Byli tak dobrze zbudowani i  ładni chłopcy, że nawet 
łachmany ich nie szpeciły. Kiedy znaleźli się na placu, kazano im się rozebrać. 
[…] Młode, czyste głosy chłopięce wzmagały się coraz bardziej i połączyły się 
w jeden wspólny, gorzki lament. Przeraźliwy płacz rozlegał się bardzo daleko. 
Ten niezwykły obraz wprawił nas w nieme osłupienie, staliśmy jak urzeczeni46. 

Uczucia w  tej granicznej przestrzeni opisywane są w kategoriach biblijnych 
scen. Największe wrażenie wywiera spotkanie w progu komory gazowej z ma‑

44 Shaul Chasan: „Ale nikt tego nie słyszał, nikt nie spojrzał w dół i czasami pytałem sam 
siebie: »Gdzie są znaki i  cuda płynące od Boga?« Jakże często mówiłem do siebie: »Gdzie, jeśli 
nie tu i teraz, będą miały miejsce cuda i znaki?«, ale nic się nie stało. Nic. Tu nie chodziło o dzie‑
sięciu ludzi, tu chodziło o cały naród i właśnie tutaj potrzebne były znaki i cuda, jednak nic się 
nie wydarzyło, nic” (Sh. Chasan: Życie już się nie liczyło, śmierć była zbyt blisko…, s. 288, 295). 

45 „Oczy są przykute, zahipnotyzowane morzem na g ich ciał, które się przed nami odsło‑
niło. Zobaczyliśmy na g i  świat. Leżą przewróceni, splątani, skręceni jeden z drugim – związany 
kłąb, jakby diabeł chciał specjalnie przed śmiercią urządzić z nimi taką diabelską zabawę i ułożył 
ich w  takiej pozycji. Tu jeden leży całkiem rozciągnięty na ciałach. Tutaj jeden trzyma w obję‑
ciach drugiego i obaj siedzą pod ścianą. Tu wystaje tylko część pleców a głowa i nogi są wciśnięte 
w inne ciała. Tu widzisz tylko rękę, nogę wyciągniętą w powietrze a całe ciało leży w głębokim, 
na g i m morzu. Widzisz tylko część ludzkich ciał na powierzchni na g iego świata. W wielkim, 
na g i m morzu pływa wiele głów. Trzymają się na powierzchni na g ich strumieni. Wydaje się, 
jakby chcieli płynąć w  wielkim, głębokim morzu i  tylko głowy wyglądają z  głębokiej, na g ie j 
przepaści. Głowy czarne, blond, brunatne są jedynymi częściami, wydzierają się z ogólnej na go ‑
ś c i  [podkreśl. – A.K.] dokoła” (Z. Gradowski: W sercu piekła…, s. 43).

46 Z. Lewental: Pamiętnik członka Sonderkommando Auschwitz II. Przeł. z  jidysz A. Rut‑
kowski i  A. Weza. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1968, nr 65–66 (I–VI), 
s. 220–221. 
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sową liczbą ludzkich zwłok. Widok budzi w członkach Sonderkommanda żywą 
grozę – jest to doświadczenie, które zmienia na zawsze. To moment graniczny 
w ich życiu, wpływający nie tylko na decyzję, co dalej w przestrzeni obozu, ale 
także – co dalej w całym życiu po wyzwoleniu47. Eliezer Eisenschmidt: 

Zaprowadzili nas na plac, otworzyli drzwi budynku, który służył za komo‑
rę gazową i  wtedy zrobiło nam się czarno przed oczami. Byliśmy całkowicie 
zaszokowani. Czegoś takiego nie mogliśmy sobie wyobrazić nawet w  najgor‑
szych snach. Do dzisiaj mam przed sobą tamten obraz z otwartymi drzwiami. 
Stały tam zwłoki rozebranej kobiety, zgięte w  pół. Zamieniliśmy się w  słupy 

47 Świadkowie przyznają, że widok ciał w  komorze gazowej należał do najgorszych, jakie 
widzieli w  swoim życiu. We wspomnieniach ten obraz jest najważniejszym motywem organi‑
zującym relację i  ich doświadczenie, sposoby konstruowania wypowiedzi, strategię przetrwania 
i życia po wyzwoleniu. Graniczne spotkanie w komorze gazowej wpływa na ich stosunek do ży‑
cia, instynktu przetrwania, śmierci, poszanowania wartości, cielesności, stosunku do płci i włas‑
nej seksualności. Świadkowie podkreślają nieznaną im wcześniej kategorię nagości, bezwstydu 
śmierci i masowości, a także estetyki. To, co zobaczyli, stan zwłok po zagazowaniu, zmieniło nie‑
odwracalnie ich życie. Można powiedzieć, że ludzie przyzwyczajeni do estetyki i kategorii dzie‑
więtnastowiecznych spotkali w  progu komory gazowej estetykę dwudziestowiecznej nowoczes‑
ności, z brakiem poszanowania dla wartości moralnych. Warto podkreślić, że świadectwa spod 
krematorium to przede wszystkim relacje ludzi wierzących, często ortodoksyjnych Żydów, którzy 
przed wojną żyli zgodnie z zasadami religii i prawa. Doświadczenia z komory gazowej wpłynęły 
także na ich stosunek do religii. Niektórzy ją porzucili. Inni przekonali się, że naród żydowski 
musi mieć swoje państwo, i stali się żarliwymi syjonistami. W relacjach przewija się również mo‑
tyw stosunku do ciała, śmierci i erotyki. Niektórzy byli członkowie Sonderkommanda nie umieli 
po wyzwoleniu wzruszyć się śmiercią, nie umieli nawiązać relacji intymnych, a w sferze erotyki 
pozostawali okaleczeni. Warto w tym miejscu odnotować szczególną kategorię wspomnień zwią‑
zanych z masową śmiercią i erotyką. Byli członkowie Sonderkommanda podkreślali żywotność 
erotycznych uniesień z  ich strony oraz specyficzną aurę związaną z przeżywaniem kobiecej na‑
gości i  bliskości. Załmen Gradowski: „My, mężczyźni w  ubraniach, stoimy teraz naprzeciwko 
nich i  jak skamieniali obserwujemy całą scenę. […] Moralność i  etyka idą razem z  życiem do 
grobu. Kilka z nich napada na nas. Jak pijane, jak zakochane, rzucają się nam w ramiona i pro‑
szą zawstydzonym wzrokiem, żebyśmy je rozebrali, chcą teraz o wszystkim zapomnieć, nie chcą 
o niczym myśleć. […] Teraz, u progu śmierci, trzymając się jeszcze życia, mając jeszcze władzę 
nad uczuciami, nad emocjami, nad swoim ciałem, które każe im z tego korzystać, chcą mu od‑
dać wszystko, ostatnią przyjemność, ostatnią radość, chcą go przed śmiercią nasycić, zadowolić 
wszystkim, co można mieć od życia. […] Ich rozpalone wargi szukają naszej bliskości i pragną 
być całowane, tak długo, jak długo jeszcze pozwoli im się żyć” (Z. Gradowski: Zachowanie się 
więźniów Sonderkommando w  stosunku do ofiar…, s. 48–49). Eliezer Eisenschmidt: „Pewnego 
dnia pod krematorium zajechała ciężarówka z  więźniarkami z  obozu. To były chore »muzuł‑
manki«, które już właściwie nie żyły. Nie nadawały się już do żadnej pracy, dlatego Niemcy po‑
stanowili je zabić w komorach gazowych. Jedna z dziewcząt, która mogła jeszcze stać o własnych 
siłach i mówić, odwróciła się do jednego z więźniów Sonderkommando, Jankiela, dużego silnego 
faceta, chwyciła go za rękę i  powiedziała: »Mam 18 lat i  nigdy jeszcze nie byłam z  mężczyzną. 
Wyświadczysz mi przysługę, chciałabym coś takiego przeżyć choć raz przed śmiercią. Mógłbyś 
mi wyświadczyć tę przysługę?«” (E. Eisenschmidt: Dzięki polskiej rodzinie… W: G. Greif: Pła-
kaliśmy bez łez…, s. 204). 
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soli i nie wiedzieliśmy, co tam się stało. Zobaczyliśmy zwłoki w komorze ga‑
zowej48. 

We wspomnieniach członków Sonderkommanda nagie życie ludzi łączy się 
z nagim życiem roślin i drzew. Przyroda wokół dołów spaleniskowych wygląda 
sielankowo, ponieważ na horyzoncie nie ma baraków, ogrodzeń ani strażników. 
Wydaje się więc, że pozostaje przestrzenią wolną, przynależną jedynie światu. 
Drzewa stojące wokół polany, na której członkowie Sonderkommanda palą 
zwłoki, zapisują w sobie pamięć. Po wojnie mężczyźni będą widzieć w drzewach 
otaczających teren śmierci jedynych, żywych świadków49. 

Po wyzwoleniu na motyw drzew ‑świadków zwróci uwagę August Kowalczyk, 
który na przestrzeń i  zieleń obozu spojrzał inaczej po poznaniu losów Haliny 
Birenbaum. Drzewa stały się dla niego świadkami – którzy umierają, podobnie 
jak ludzie z obozu50. 

Zagłada ludzi pociąga za sobą w  tym miejscu zagładę całej przestrzeni 
i  otaczającej zieleni. Wraz ze śmiercią ludzi umiera cały krajobraz, a  ziemia, 
podobnie jak w  przypowieściach o  wielkich katastrofach (morze lub ogień),

48 E. Eisenschmidt: Dzięki polskiej rodzinie…, s. 178–179. 
49 Warto zwrócić uwagę na fakt, że drzewa traktowane są w perspektywie przestrzeni tego 

miejsca jak reprezentacje nie tylko świadków historii, ale również jako sacrum, relikwie. Wal‑
ter Benjamin podkreśla rolę takich symboli i  przedmiotów, widząc w  nich nośniki specyficz‑
nej aury, a także wysokiej rangi. W miejscach pamięci wartość przedmiotów i obiektów takich 
jak drzewa wiąże się ze sposobami utrwalania pamięci. Zarówno w przedmiotach codziennego 
użytku zgromadzonych na wystawach w  Auschwitz I, jak i  drzewach magazynują się zsekula‑
ryzowane rytuały, których coraz bardziej potrzebuje współczesny widz. Drzewa zaświadczają 
o  autentyczności tego miejsca i  tego, co się tam wydarzyło. Świadkowie chętnie powołują się 
na ich obecność, wskazują na nie, budują na podstawie ich realności narrację o tej przestrzeni. 
Podkreślają, że drzewa stoją dokładnie w tym samym miejscu. Nikt nie jest w stanie ich podro‑
bić, choć wiedząc o  znaczeniu tych symboli, muzeum stara się za drzewa obumarłe nasadzać 
nowe. Por. B. Walter: Dzieło sztuki w epoce jego mechanicznej reprodukcji. W: J. Bocheńska, 
A. Kisielewska, M. Pęczak: Wiedza o kulturze. Cz. 4: Audiowizualność w kulturze. Zagadnie-
nia i wybór tekstów. Warszawa 1993. Więcej na temat zagadnień przedmiotów i symboli, w tym 
przede wszystkim skóry i butów, w tekście mojego autorstwa: Skóra jako miejsce pamięci. „Odra” 
2014, nr 12. 

50 Jak napisał w  wierszu wysłanym do Haliny Birenbaum na kartce pocztowej z  muzeum: 
„Pachnie siano na krematorium, wilga deszcz wróży, / kukułka krętacz nie po raz pierwszy / 
nieprawdziwie wykukała terminy. / Kos gwiżdże na to wszystko, / a wczoraj księżyc powiesił się 
/ nad szubienicą Hoessa. / U wejścia do krematorium / dwie potężne topole, / pamiętające wiek, / 
pełnią straż. / Czy to służba wartownicza, / czy honory oddają / tym, co na wolność poszli przez 
komin? / Zapytam trzynastoletnią / żydowską dziewczynkę / ona to wie – / ona to powinna wie‑
dzieć – / ona wie wszystko / o życiu i śmierci. P.S. Halino! Dzisiaj umarło jedno z tych drzew. Już 
martwe padło pod szczękiem mechanicznej piły. Przed wieczorem zagrabiono ostatni ślad jego 
istnienia. Odszedł jeszcze jeden świadek” (August Kowalczyk, pocztówka wysłana z muzeum do 
Haliny Birenbaum, latem 2000 roku. Dopisek o  śmierci topoli z  dnia 26 stycznia 2003 roku – 
A. Kowalczyk: Pocztówka z Muzeum Auschwitz. „Zwoje” 2004, 4 (41)). 
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7. Drzewo (topola) złamane przy bloku 17 w czasie burzy 19–20.08.1973 r. od strony kuchni obo‑
zowej. 29.08.1973. Fot. L. Foryciarz. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz ‑Birkenau 
w Oświęcimiu. Neg. nr 19488.

8. Drzewo (topola) złamane przy bloku 17 w  czasie burzy 19–20.08.1973 r. od strony kuchni 
obozowej. 29.08.1973. Fot. L. Foryciarz. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz ‑Birkenau 
w Oświęcimiu. Neg. nr 19485.
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9. Drzewo (topola) złamane przy bloku 17 w czasie burzy 19 ‑20.08.1973 r. od strony kuchni obo‑
zowej. 29.08.1973. Fot. L. Foryciarz. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz ‑Birkenau 
w Oświęcimiu. Neg. nr 19486.
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pochłania ludzi. Sceny tej śmierci opisywane są jak biblijne katastrofy, podczas 
których ginęła cała ziemia. 

Poznały już prawdę – zauważa Gradowski – ziemia rozwarła się szeroko 
i  zaraz ich pochłonie. Czują, że cały świat, życie, pola, drzewa, wszystko, co 
żyje i  trwa – zniknie i  pójdzie na dno razem z  nimi. Gasną gwiazdy, niebo 
ciemnieje, księżyc przestaje świecić, świat ginie razem z nimi. A one, nieszczę‑
śliwe ofiary, chcą zniknąć w błotnistym morzu tak szybko, jak to możliwe51.
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Agnieszka Kłos 

The garden of life and the garden of death –  
two instances of existence in a camp 

Eden vs. Auschwitz

Su m ma r y

In her article the author describes the ways in which the prisoners of the Sonderkommando 
KL Auschwitz ‑Birkenau experienced the space of the camp. The form of perceiving and describ‑
ing the camp forces one to submit to the conditioning of the description by two interrelated topoi. 
The imagined garden of life and the garden of death, i.e. two areas which were experienced by the 
prisoners in the camp and which were traversed by them during their work, inspired in those 
prisoners a feeling of awe, of transgressing a taboo and of embracing the structure of a myth. The 
text indicates the factors which in the memories constitute the narration about the living and the 
dead areas of the camp, and which are an interesting instance of creating a memory about this 
place. Recycling the elements of life and death, the mixing of the categories of the living and the 
dead which attracts the attention of the reader of the memoirs of the former prisoners and of the 
one who engages in a conversation with them. An important role in the formation of these con‑
cepts is also played by the visual iconography which is analysed by the author (photographs taken 
in the camp, sketches and drawings made by the former prisoners). In the text an attempt was 
made to reproduce the structure of the extreme experiences of the prisoners of the Sonderkom‑
mando, by researching the particular elements of their accounts which refer to various recurrent 
themes such as the pure – impure opposition, the images of the bodies which fall out from the gas 
chamber, gassing people, the “dead area” (graves and post ‑incineration pits), nakedness and the 
camp trees as the permanent reference points which recur in the recollections of the prisoners.

Ke y word s: Auschwitz, Sonderkommando, gas chamber, nature
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„Poeta każdy to z żółtą łatą na sercu Żyd”  
Dwa głosy o Baczyńskim Woroszylskiego

Interesuje nas jeden wiersz i jego motto. Oto one:

Krzysztof Kamil B.
 W siom christianniejszem iz mirow…

Maryna Cwietajewa 

Zaglądają nieufnie 
w jego jasną twarz

W purpurowej strudze
z rany śmiertelnej 
liczą krople
żydowskiej krwi

Odtrącają go
przygarniają

Zapomnieli
że w tym świecie
poeta
każdy 
to
z żółtą łatą na sercu
Żyd1

1 W. Woroszylski: Krzysztof Kamil B. W: Tenże: Wiersze 1954–1996. Wybrał R. Krynicki. 
Kraków 2007, s. 271.

Instytut Filologii Polskiej,  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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Podejrzany

Tytuł wiersza Wiktora Woroszylskiego jest znamienny i  antycypacyjny. 
Znamienny dla polskiego dyskursu antysemickiego, a  nawet dyskursu antyse‑
mityzmem podszytego, nieuświadomionego. A więc takich języków, w których 
o  bycie Żydem jest się podejrzanym jak o  przestępstwo, a  oskarżenie wnieść 
mogą – w  zależności od czasów i  okoliczności: czujni sąsiedzi, szmalcownicy, 
pracodawcy, ksiądz. W ramach tej logiki do pochodzenia należy się przyznać (jak 
do winy) bądź dowieść, że doszło do pomówienia. Antycypacyjny jest zaś tytuł: 
Krzysztof Kamil B., w stosunku do prowadzonych od początku lat 90. XX wieku 
badań nad twórczością poety i  nad tym, co należałoby określić jako tekst jego 
życia. Wówczas właśnie zaczęto podnosić kwestię pochodzenia autora Białej 
magii i w związku z tym doszukiwać się w jego twórczości reakcji na Zagładę. To 
zresztą wywołuje kolejne pytania: o rozmaite perspektywy świadków – z jednej 
strony, z drugiej – o uwarunkowania lektury.

Kreśląc te wstępne współrzędne interpretacyjne, warto jeszcze podkreślić, że 
wiersz Woroszylskiego po raz pierwszy został opublikowany w tomie W poszuki-
waniu utraconego ciepła i inne wiersze z 1988 roku, a powstał rok wcześniej2 (jest 
więc bliźniaczy wobec przełomowego artykułu Jana Błońskiego pt. Biedni Polacy 
patrzą na getto). Natomiast przed paru laty został przedrukowany w pośmiert‑
nym wyborze jego poezji, jaki przygotował Ryszard Krynicki; niewykluczone, 
że wydawcę ‑poetę uderzyła, przejawiająca się na wielu poziomach, aktualność 
liryku sprzed kilku dekad. 

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że Woroszylski znał poświęcony kwestiom 
genealogii Baczyńskiego szkic historyka Józefa Lewandowskiego, opublikowany 
w 1979 roku w, co znamienne, emigracyjnym piśmie „Aneks”. Właśnie ten badacz 
przerwał milczenie na temat żydowskich korzeni poety, upomniał się o informacje, 
których zabrakło w najważniejszych wówczas publikacjach dotyczących autora Po-
kolenia (przede wszystkim w książce Kazimierza Wyki i w tomie wspomnień Żoł-
nierz poeta czasu kurz pod redakcją Zbigniewa Wasilewskiego)3. Przypomniał, że 
matka poety, Stefania Baczyńska, pochodziła z żydowskiej rodziny Zieleńczyków4; 

2 O czym wiemy, ponieważ Woroszylski umieścił ten wiersz w  swoim ostatnim osobistym 
wyborze poezji, wśród utworów powstałych w 1987 r. Por. W. Woroszylski: Z podróży, ze snu, 
z umierania. Wiersze 1951–1990. Poznań 1992, s. 218. 

3 J. Lewandowski: Wokół biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. „Aneks” 1979, nr 22, 
s.  115–142; przedruk w: Tenże: Szkło bolesne, obraz dni… eseje nieprzedawnione. Uppsala 1991, 
s. 15–36. Por. Tenże: Wokół Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (ciąg dalszy). „Acta Sueco ‑Polonica” 
1996, nr 5, s. 203–206. Dla ścisłości należałoby jeszcze odnotować, że wiersze Baczyńskiego zna‑
lazły się w opublikowanej w 1988 r. antologii Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury 
polskiej, zredagowanej przez Irenę Maciejewską (Warszawa).

4 Lewandowski sugerował, że ojciec Baczyńskiego również był pochodzenia żydowskiego. 
Por. J. Lewandowski: Wokół biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego…, s. 120–122.
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zastanawiające jest w tym kontekście, że historyk nie zwrócił uwagi na losy brata 
Baczyńskiej, Adama Zieleńczyka, w  1943 roku w  wyniku donosu aresztowanego 
i  zamordowanego przez Niemców. Wreszcie wskazał Lewandowski wiersze Ba‑
czyńskiego, w których brzmią echa Zagłady. Jego ustalenia powtórzyli już po 1989 
roku: Wiesław Budzyński5, Natan Gross6 i Joanna Rostropowicz ‑Clark7. Ta ostatnia 
w dość kuriozalnym artykule, opublikowanym w „Tekstach Drugich”, napisanym 
w tonie pretensji i jednak pozornego odkrycia – autorka nie zadała sobie trudu, by 
odnotować nazwisko Lewandowskiego, z  którego pracy niewątpliwie korzystała. 
Natomiast jedyna nowa propozycja w  jej tekście budzi raczej spore zastrzeżenia, 
a sprowadza się do odnajdywania szyfru zagładowego w chyba nadmiernej liczbie 
wierszy. Szkic jednak warto wymienić ze względu na reakcję, jaką wywołał – po‑
lemiczny list do redakcji pióra Krystyny Żebrowskiej, znowu nie merytoryczny, 
a  symptomatyczny8; na tym etapie dyskusję zamknął głos Lewandowskiego, 
upominającego obie autorki, by z  większym wyczuciem podeszły do kwestii po‑
chodzenia Baczyńskiego9. Na razie jednak zawieszamy bibliograficzne wyliczenie, 
chcemy bowiem pokrótce przyjrzeć się tak trafnie przewidzianym przez Woroszyl‑
skiego uprzedzeniom, jakimi mimowolnie podszyte są niektóre z  wymienionych  
studiów.

Najpierw Natan Gross popełnił może niezamierzone nadużycie, pisząc o Ba‑
czyńskim w części swojej książki zatytułowanej Literaci na aryjskich papierach. 
Równocześnie zdawał się zawczasu bronić poetę przed zbyt daleko idącymi 
wnioskami, jakie mógłby zasugerować: 

Krzysztof Kamil Baczyński był Polakiem, uważał się za Polaka i całym sercem 
oraz twórczością to wyrażał. Jednakże Hitler miał na te sprawy inny pogląd. 
Toteż, kiedy w  Warszawie zaczęto stawiać mury getta, Krzysztof Kamil Ba‑
czyński – wraz z matką, Stefanią, oraz rodziną jej brata, prof. Adama Zieleń‑
czyka – postanowili pozostać po aryjskiej stronie, „na aryjskich papierach”10. 

W związku z  tym zastrzeżeniem zaskakująca jest, na co zwrócił już uwagę 
Lewandowski, nieledwie histeryczna reakcja Żebrowskiej: 

Identyczność stylu falangistów i p. Natana Grosa jest paradoksalna, ale intencja 
tak ponura, że śmiechu nie budzi: tamtym chodziło o zdemaskowanie i skom‑

 5 W. Budzyński: Cień „złego pochodzenia”. Przyczynki do biografii K. K. Baczyńskiego. „Ty‑
godnik Powszechny” 1990, nr 31.

 6 N. Gross: Poeci i Szoa. Obrazy Zagłady Żydów w poezji polskiej. Sosnowiec 1993, s. 120–124.
 7 J. Rostropowicz ‑Clark: Wódz powstańców, poeta bohater. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, 

s. 119–130.
 8 K. Żebrowska: [bez tytułu]. „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 181–182.
 9 J. Lewandowski: [bez tytułu]. „Teksty Drugie” 1995, nr 1, s. 194–197.
10 N. Gross: Poeci i Szoa…, s. 120.
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promitowanie ludzi o żydowskich rodowodach. Panu Natanowi Grosowi zależy 
na udowodnieniu, że znany polski poeta był Polakiem tylko z  wyboru, a  tak 
naprawdę wybitność zawdzięczał stuprocentowej żydowskości11. 

Dalej korespondentka „Tekstów Drugich” polemizuje z Joanną Rostropowicz‑
 ‑Clark, której niesłusznie zarzuca przekonanie, że Baczyński jedynie ze względu 
na swoje pochodzenie solidaryzował się z ofiarami okupacji, gdyż dla niego byli 
nimi tylko Żydzi.

Można by zapytać, skąd w  wierszu opublikowanym w  1988 roku, więc 
przed ową dyskusją, tego rodzaju intuicje. Z pewnością nie bez znaczenia będą 
własne doświadczenia autora – żydowskie korzenie Woroszylskiego, młodszego 
zaledwie o  sześć lat od Baczyńskiego. Bohaterem jego utworu są chrześcijanie, 
mieszkańcy świata wskazanego w motcie12, ci, którzy odkryli, że poeta, będący 
wcieleniem wyobrażeń o  narodowym artyście, autor Elegii o  chłopcu polskim 
(chętnie utożsamiany z  tytułowym bohaterem wiersza), do tego narodu nie 
należy. Za chwilę okazuje się, że ten „jasny chłopiec”, który w  okupacyjnej 
Warszawie mógł obawiać się wszelkich podejrzliwych spojrzeń, nie żyje. Kreśli 
Woroszylski wizję rachowania nad martwym ciałem, ile było w nim żydowskiej, 
a  ile polskiej krwi, cynicznej kalkulacji, czy „winę” pochodzenia rekompensuje 
liczba patriotycznych wierszy. Oczywiście, to karykatura lektury, choć jedno‑
cześnie wcale nierzadki model uproszczonego odbioru tej poezji. Zresztą nie jest 
bez znaczenia, że Baczyński, jako uczeń Liceum im. Stefana Batorego, zetknął się 
z  antysemicką nagonką, choć niewymierzoną bezpośrednio w  niego13, później 
zaś, jak w międzywojniu Tuwimowi czy Leśmianowi, wypominano mu, wpraw‑
dzie aluzyjnie, żydowskie pochodzenie, czego najwyraźniejszym przykładem 
jest wielokrotnie cytowane zdanie Andrzeja Obornickiego z  recenzji Wierszy 
wybranych Jana Bugaja: „Nietutejszy woźnico, batem dekadenckich nastrojów 
poganiasz konia”14.

11 K. Żebrowska: [bez tytułu]…, s. 181.
12 Jerzy Święch pokazywał, że krytyczny stosunek Baczyńskiego do fasadowego katolicy‑

zmu mógł być wyostrzony przez żydowskie pochodzenie, doświadczenie antysemityzmu. Por. 
J. Święch: Poeta i  Holocaust. W: Tenże: Nowoczesność. Szkice o  literaturze polskiej XX wieku. 
Warszawa 2006, s. 262–266. 

13 Por. T. Żukowski: Kręgiem ostrym rozdarty na pół. O niektórych wierszach K. K. Baczyń-
skiego z lat 1942–1943. „Teksty Drugie” 2004, nr 3, s. 149.

14 A. Obornicki (S. Marczak): O  ślepym woźnicy. „Sztuka i  Naród” 1942, nr 5, s. 15–16. 
Baczyński jeden raz odniósł się wprost do antysemityzmu – w  wierszu satyrycznym Do Pana 
Józefa w dniu imienin 19 marca 1942, w nakreślonej w nim wizji przyszłej Polski brzmią remini‑
scencje międzywojennych prześladowań Żydów: „i wszędzie / znowu się Żydzi rozplenią i znowu 
stwierdzą ludzie, / że wszystko było przez nich i że Żydzi w brudzie / rozsiewają miazmaty, i że 
trzeba szyby / i  sklepy im rozwalić i  zęby im wybić” (K.K. Baczyński: Utwory zebrane. T. 2. 
Oprac. A. Kmita‑Piorunowa, K. Wyka. Kraków 1979, s. 550). W tym kontekście znamienny jest 
komentarz Czesława Miłosza – autor wiersza Biedny chrześcijanin patrzy na getto pisał: „Spadko‑
bierca polskiej poezji romantycznej, przede wszystkim Słowackiego, z pełną świadomością skła‑
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Próbując dociec, dlaczego Kazimierz Wyka nie pisał o pochodzeniu Baczyń‑
skiego, Józef Lewandowski dochodził do następujących wniosków, które wydają 
się trafne również w szerszym kontekście nakreślonym przez Woroszylskiego:

Sytuacja, w której należy zataić żydowskie pochodzenie polskiego poety lub ro‑
bić perskie oko do lepszej publiczności, wskazuje jeśli nie na niezdrowe proce‑
sy dotykające jakiejś części organizmu społecznego, to przynajmniej na strach 
przed możliwą, trudną do przewidzenia reakcją społeczeństwa.

Wedle mojego głębokiego przeświadczenia Wyką kierował nie tylko fał‑
szywy, zakłamany „takt” wobec żyjących, ale i chęć zapewnienia wielkiej na‑
rodowej poezji Baczyńskiego należytego odbioru w społeczeństwie, do którego 
się zwracała. […] Nazwijmy to „coś”, przed czym skapitulował Wyka, polską 
zastaną rzeczywistością, na którą złożyło się wiele czynników historycznych 
i współczesnych15. 

O  ile Lewandowski zastanawiał się, czy nie ocenia zbyt surowo polskiego 
społeczeństwa, i zastrzegał się, że nie przypisuje mu antysemityzmu, o tyle Wo‑
roszylski nie miał takich skrupułów. Zastanawiające w jego wierszu jest właśnie 
to, że kreśli sytuację hipotetyczną, a  jednak pisze o niej z  tak dużą pewnością. 
Najsurowiej jego ocena wybrzmiewa w najkrótszej cząstce utworu, w dwuwersie: 
„Odtrącają go / przygarniają”, w  którym pobrzmiewają Norwidowskie echa 
z Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie? – dystych ten wyznacza może zrazu trudno 
dostrzegalną granicę rozpoławiającą wiersz. Granicę w  pewnym sensie para‑
doksalną, bo mowa przecież o  wahaniu. Dwa czasowniki niedokonane oddają 
poczucie skonfundowania, jakiego doświadcza się, gdy nieodwracalnie naru‑
szony zostaje nazbyt zresztą prosty porządek świata, a do jasnych podziałów nie 
sposób już powrócić. Zmarły przed wielu laty poeta o, zdawałoby się, wzorowej 
biografii stał się teraz przedmiotem (bo w  żadnym wypadku nie podmiotem) 
troski. Kłopotem jest w  tej perspektywie nagle zdezintegrowana pośmiertna 
narracja o  jego losie i  niedająca się zignorować rysa, która się w  niej pojawiła. 
A jednocześnie tym mówiącym w wierszu „im” trudno się wyprzeć twórcy pod 
wieloma względami w dyskursie narodowym tak pożytecznego. Sam Baczyński, 
o  czym wie autor poświęconego mu utworu, nie pojmował tak dramatycznie 
swej tożsamości, chyba nie postrzegał jej jako podwójnej, a co innego nie dawało 
mu spokoju – boleśnie odczuwane poczucie winy, kondycja świadka cierpienia. 
Ten typ wrażliwości, solidarność, która nie zna podziałów narodowych, czynią 
z  poety metaforycznego Żyda. Właśnie w  stronę jego perspektywy wychyla się 
druga część wiersza Woroszylskiego.

dał z siebie ofiarę ojczyźnie, wiedząc zarazem, że ta ojczyzna go nie chce” (C. Miłosz: Abecadło 
Miłosza. Kraków 1997, s. 55, cyt. za: J. Święch: Poeta i Holocaust…, s. 258). 

15 J. Lewandowski: Wokół biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego…, s. 141–142.
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Kamyk czy żonkil

Najbardziej znany utwór o  Baczyńskim – W  biały dzień Wisławy Szym‑
borskiej (z  tomu Ludzie na moście, wydanego w  1986 roku), to, jak wiadomo, 
biografia alternatywna poety, mistrzowsko zapisana w trybie przypuszczającym 
próba wyobrażenia sobie, jak mogłoby wyglądać jego życie w PRL ‑owskiej rze‑
czywistości, gdyby nie zginął, zastrzelony 4 sierpnia 1944 roku16. Dziś, czytając 
Krzysztofa Kamila B. Woroszylskiego, zastanawiamy się, czy domysły autorki 
można by uaktualnić o słowa: „W rocznicę powstania w getcie do piersi (do serca) 
przypinałby papierowego żonkila, na znak solidarności z ofiarami”? Jak robił to 
Marek Edelman, jak robił to Władysław Bartoszewski, rówieśnicy Baczyńskiego.

O  ile tego rodzaju domysły nie wydają się nam nadużyciem, o  tyle już 
położenie kamyka na grobie poety byłoby chyba przesadnym gestem, choć on 
sam poetycko właśnie takie gesty wykonywał. Ostatnia całostka wiersza Wo‑
roszylskiego, całostka klamrowo dopełniająca urwane zdanie z  motta, będąca 
swoistą parafrazą jego drugiej części, skłania do zastanowienia się nad tym, 
czy gdyby Baczyński nie miał korzeni żydowskich, napisałby utwory takie, jak  
*** [inc. „Byłeś jak wielkie stare drzewo”] albo *** [inc. „Powietrze jak ognia 
słup”], będące reakcją na powstanie w getcie warszawskim. Na to pytanie częś‑
ciowo odpowiadał Jerzy Święch:

Hipotezę, że w swej poezji wyraził poeta swój stosunek do zagłady Żydów 
można przyjąć nie znając, czy też nie przyjmując koniecznie do wiadomości 
domysłów związanych z  „komplikacjami etnicznymi” poety, a  opierając się 
na tym, co już dotąd o  nim wiemy, chociaż wiemy z  pewnością nie wszyst‑
ko. Ale dzięki hipotezie pewne rzeczy widzimy zdecydowanie lepiej niż do‑
tąd. Wyłania się z  tej poezji wizerunek człowieka o  zranionej psychice i  roz‑
jątrzonym sumieniu, kogoś, którego wewnętrzny dialog ze sobą wyrażony jest 
pod postacią walki, jaką „ja” prowadzi ze swym „cieniem”, ciało z duchem, zło 
z dobrem, obraz człowieka, który dla pełni urzeczywistnień swojego człowie‑
czeństwa musi przejść przez piekło do świętości, odczuwać na każdym kroku 
ciężar grzechu i potępienia, by tym bardziej czuć się porzuconym na drodze do 
zbawienia, człowieka, który nie szczędzi swoim „braciom” słów krytyki i potę‑
pienia… Mówimy: czy taki poeta mógł pozostać obojętny na los ludzi, którzy 
ginęli za to, że byli Żydami i odpowiedź może być tylko jedna: nie mógł! Ale na 
te i podobne pytania poezja Baczyńskiego nigdy nie udzieli nam jasnych i jed‑
noznacznych odpowiedzi, co wcale nie znaczy, by takich pytań nie należało 
stawiać! Należy i to nawet wtedy, gdyby każda próba odnalezienia w wierszach 

16 Por. A. Zagajewski: Nowy mały Larousse. W: Tenże: Dwa miasta. Warszawa 2007, s. 168–
173: J. Brzozowski: Baczyński w biały dzień. O wierszu Wisławy Szymborskiej. W: Krzysztof Ka-
mil Baczyński: twórczość, legenda, recepcja. Red. J. Detka. Kielce 2002, s. 171–185.
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poety „odnośników” do okupacyjnej rzeczywistości miałaby się skończyć tylko 
połowicznym sukcesem17. 

Swój obszerny artykuł badacz kończy przestrogą przed pochopnym ujed‑
noznacznianiem wykładni wierszy, w  których słyszalne są echa Zagłady. Choć 
wcześniej rozważył możliwości interpretacyjne, jakie stwarza przyjęcie tej 
perspektywy w  rozmaitych kontekstach, akcentując przede wszystkim wątki 
chrześcijańskie i  patriotyczne. Tekst Święcha to jedna z  prac powstałych na 
początku XXI wieku, które wiele wniosły do dyskusji na temat reakcji poety 
na Zagładę. Inaczej niż Lewandowski czy Gross – przekonani, że Baczyński 
jednoznacznie utożsamiał się z  polskością, co mogło wynikać z  obawy przed 
skojarzeniami, jakie wywołują tego rodzaju dociekania na temat pochodzenia 
– badacze później podejmujący te wątki starali się wydobyć komplikacje, które 
autor Białej magii próbował wypowiedzieć. I tak, Agnieszce Zgrzywie bliskie są 
konkluzje Święcha, podkreślającego uniwersalny wymiar tej twórczości. Autorka 
najnowszej monografii poety interpretowała Deszcze jako wiersz o  niedoko‑
nanym żydowskim losie Stefanii Baczyńskiej, posiłkując się również słowami 
Lewandowskiego: „Nie dzielił na swoich i  nie bardzo swoich, przeciw takim 
podziałom przez całe życie protestował”, pisała: „Jeżeli Baczyński, szyfrując 
swoje teksty, pisał o Żydach, to tylko w tym sensie, w jakim Żydem dla Baczyń‑
skiego był, podobnie jak dla Marka Edelmana, każdy prześladowany człowiek”18. 
Z kolei Tomaszowi Żukowskiemu zależało na zaakcentowaniu napięcia między 
polskością a żydowskością, pokazywał, jakimi środkami poetyckimi w Trenie I, 
Deszczach, a zwłaszcza w Wyborze Baczyński próbował znieść dystans dzielący 
ofiary i świadków. Szukając miejsca dla własnej niestabilnej tożsamości, w wier‑
szu poeta budował przestrzeń nieokreśloności. Badacz wyliczał interesujące go 
aspekty tego problemu:

W  najczęściej w  związku z  Zagładą przywoływanych tekstach Baczyń‑
skiego komplikacje tożsamości odgrywają kluczową rolę, i  choć nie stają się 
tematem wierszy, dają o sobie znać na poziomie obrazowania i konstrukcji li‑

17 J. Święch: Poeta i Holocaust…, s. 277. Z hipotezą, że wrażliwość Baczyńskiego na Zagładę 
niekoniecznie musiała być związana z  jego pochodzeniem, polemizował Natan Gross w dwóch 
niemal identycznych artykułach: N. Gross: Co to znaczy „rzekomo”. „Midrasz” 2000, nr 12, s. 42–
43; Tenże: Niedobre pochodzenie. „Przegląd” 2002, nr 30, s. 45–46. Por. P. Kuncewicz: Pasje 
Natana Grossa. „Przegląd” 2002, nr 33, s. 44.

18 A. Zgrzywa: Poeta i  baśń. Rzecz o  Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Poznań 2011, s. 186. 
Jerzy Święch podkreśla, że wrażliwość poety na wszelkie prześladowania zapisana jest już we 
wczesnych przedwojennych utworach Baczyńskiego. „Solidarność z ofiarami rozszalałych faszy‑
stowskich bojówek to temat wiersza Hej! z  drogi precz!, adresowanego do »towarzysza Hansa«, 
a więc Niemca dotkliwie poturbowanego”. Badacz sugeruje, że w Linczu „mogło chodzić o ofia‑
rę ówczesnych pogromów, które, jak ze wspomnień wynika, głęboko wstrząsnęły Baczyńskim” 
(J. Święch: Sny na jawie, czyli o juweniliach Baczyńskiego. „Akcent” 1984, nr 3, s. 19).
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rycznego „ja”. Przybierają przy tym różne formy – od ezopowej mowy nakła‑
dającej na żydowski los maskę polskiego mesjanizmu, poprzez figury niemoż‑
liwej identyfikacji z cierpieniem, którego opis każe myśleć o getcie, aż po mniej 
lub bardziej udane próby modyfikacji toposów walki i męczeństwa, pozwala‑
jące umieścić żydowski los w  centrum polskiego uniwersum symbolicznego. 
W  każdym z  tych przypadków twórczość Baczyńskiego napotyka opór obra‑
zów zakorzenionych w  romantycznej tradycji i  wyrastających z  rozumienia 
narodu jako zamkniętej wspólnoty krwi. W punkcie wyjścia rysuje się zatem 
sprzeczność między koncepcją więzi grupowej wpisaną w  materię poetycką, 
z której Baczyński buduje swoje wiersze, a obecną w nich intencją poszerzenia 
identyfikacji, wbrew tradycji, z  głębi której wypowiada się liryczny podmiot. 
Stąd pokusa absolutyzacji jednego z biegunów tej twórczości i interpretowania 
jej albo w  świetle odwołań do polskiego romantyzmu, albo w  kontekście od‑
niesień do Szoa. Swoistość Baczyńskiego polega jednak na tym, że w jego poe‑
zji obecne są jednocześnie oba te pierwiastki, a najciekawsza wydaje się właśnie 
komplikacja wynikająca z ich połączenia19.

Żukowski przekonująco dowodził, że w  poszczególnych wierszach można 
zaobserwować, jak Baczyński znosi opozycję dwóch mesjanizmów – żydow‑
skiego i polskiego – poprzez solidarność z ofiarami, która nadal respektuje ich 
osobność w  cierpieniu, tworząc między nimi a  obserwatorem „złożony splot 
identyfikacji i  dystansu”20, co z  kolei skutkuje jego poczuciem obcości, utraty 
części tożsamości, oddzielenia od pisanego mu losu. Ostatecznie wnioski tego 
badacza niewiele różnią się od konkluzji Święcha czy Zgrzywy, ale droga do nich 
jest nieco bardziej skomplikowana. Autor artykułu zauważa, że odnosząc się do 
ofiar, poeta posługuje się narodowym, polskim uniwersum symbolicznym, w ten 
sposób zmieniając charakter wspólnoty opierającej się teraz nie na identyfikacji 
narodowej, a na współodczuwaniu. 

W świetle tych wykładni zadziwia przenikliwość i prekursorstwo poetyckiej 
interpretacji Woroszylskiego, a także jej swoista przewrotność, kiedy autor wier‑
sza „każdym poetą” (celowo przestawiając szyk w tej frazie) czyni właśnie poetę, 
niekoniecznie paradygmatycznego, w  oczach niektórych jego niegdysiejszych 
czytelników wręcz podejrzanego, sprzeniewierzonego. Za sprawą jego losu, 
może przede wszystkim losu pośmiertnego, słowa Cwietajewej „stają się ciałem”. 
Dlatego ostatnie słowo liryku Woroszylskiego jest tak ważne i  tak różnie może 
znaczyć: być łat(k)ą, gwiazdą Dawida z naznaczającej opaski lub żonkilem. 

19 T. Żukowski: Kręgiem ostrym rozdarty…, s. 149–150.
20 Tamże, s. 153.
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Motto

„Na tym najbardziej chrześcijańskim ze światów” – wyimek z  Cwietajewej 
jest dla wtajemniczonych. Bo albo trzeba wiedzieć, co jest u  niej, w  Poemacie 
kresu, dalej. (Wiedzieć, że słowa te brzmią: „wszyscy poeci to Żydy”). Albo nie 
wiedzieć i  się taką zagadką zaciekawić. Sprawdzić. A  sprawdzić tylko wtedy, 
kiedy się zna rosyjski, gdyż Woroszylski pisze w oryginale, w języku, z którego 
pochodzi słowo „pogrom”.

Dlaczego Woroszylski wybiera jedno zdanie przed zdaniem właściwym? 
Przed tym, które rosyjską poetkę rozsławiło? Które może się stać i  stało się 
szyfrem lekturowym wielu wierszy i  poematów o  wykluczeniu, które pomaga 
czytać losy prześladowanych, torturowanych, tych, którym odmówiono praw 
obywatelskich, tych, którzy są inni21.

Zabieg Woroszylskiego jest bardzo interesujący. Pojawia się wielokropek jako 
minimum parafrazy albo sugestia, że nastąpi inny, choć inny tylko na prawach 
wariacji, dalszy ciąg znanego wiersza. Baczyński jest Żydem, bo wszyscy poeci 
są Żydami (na tym najbardziej chrześcijańskim ze światów), ale jest Żydem 
w  sposób hipertroficznie naddany, bo jes t  Żydem. Z  matki obcej. Dyskusja 
o Baczyńskim jest analogiczna do tej o Mickiewiczu. Wszystkie jej ślepe zaułki 
są naprawdę bez wyjścia.

Bo jakże to się nagle zmienia. Fraza Cwietajewej, o jeden wers zbyt wczesna, 
sugeruje nie tylko, że tę właściwą znają wtajemniczeni. Rzecz dzieje się – po 
prostu – „na najbardziej chrześcijańskim ze światów…”, czyli w  Polsce, gdzie 
wszystko poecie wolno, nawet być jednym z  „Żydów” (czyli innym, wyklu‑
czonym, synekdochicznie cierpiącym). Nie wolno tylko być Żydem, takim bez 
cudzysłowu, bez naręcza metafor osłaniających wstydliwą narodową obcość. I to 
u kogo, u poety tak znakomicie piszącego po polsku…

Początek i koniec wiersza, jego epigraf (z poetki obcej) i tego epigrafu dopeł‑
nienie, niejako przesylabizowane w kolejnych wersach, tak się w sobie odbijają, 
że aż wyrasta między nimi stygmat niewymazywalny, wewnętrzny: żółta łata na 
sercu. Pomiędzy motto i jego dopełnienie wtrąca się cały (inny) wiersz, cały nie‑
dorzeczny los: oto w samym środku Polski („na najbardziej chrześcijańskim ze 
światów…”), w samym sercu polskości – w Warszawie, w epicentrum polskości 
symbolicznie akceptowalnej – w  powstaniu warszawskim – ginie poeta, który 
był Żydem.

Był Żydem inaczej niż wszyscy poeci Żydami są. 
(Więc kształt łaty, kształt serca, haftowane równo rudą krwią).

21 K. Kuczyńska ‑Koschany: „Все поэты жиды“. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne 
wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych. Poznań 2013.
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Anita Jarzyna, Katarzyna Kuczyńska ‑Koschany

“Each poet is a Jew with a yellow patch” 
Two voices about Woroszylski’s vision of Baczyński

Su m ma r y

The article is a  multicontextual interpretation of a  poem by Wiktor Woroszylski entitled 
Krzysztof Kamil B., which was published for the first time in the 1988 volume entitled W poszuki-
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waniu utraconego ciepła i inne wiersze. The work indicates one of the most distinguished Polish 
poets of the war generation, Krzysztof Kamil Baczyński, who died at the age of twenty ‑three 
during the Warsaw Uprising. The poem by Woroszylski who was six years his junior has to do 
with the controversial question about the Jewish roots of the author of Elegia o chłopcu polskim 
(his mother, Stefania Baczyńska, had a  Jewish background and was an assimilated, Catholic 
convert). The article firstly refers to various studies upon this subject which were initiated in 
1979 by Józef Lewandowski’s essay. The studies were then engaged by a  number of researchers 
and critics in the last decade of the 20th c. and at the beginning of the 21st c. They deliberate 
among other things whether this fact of the poet’s biography actually influenced his works. The 
authors demonstrate the manner in which Woroszylski reveals and at the same time nullifies the 
anti ‑Semitic overtones which such speculations feature, the attempts at a more or less categorical 
determination of someone’s national affiliation. For an important context for the interpretation 
of the poem Krzysztof Kamil B. is furnished by its motto – an initial phrase of a famous statement 
by Marina Tsvetaeva, whose culminating point that “all poets are Jews” is placed by Woroszylski 
at the very end of his work, where he paraphrases these words.

Ke y word s: antisemitism, Krzysztof Kamil Baczyński, Marina Tsvetaeva, Wiktor Woroszylski, 
Holocaust
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Postpamiętanie, postciało  
O działaniach artystycznych Patrycji Dołowy  

na terenie byłego getta warszawskiego

Literaturoznawczyni Aleida Assmann w zbiorze esejów Między historią a pa-
mięcią… zwróciła uwagę na dwa poziomy pamiętania: narodowy i  społeczny. 
W  pierwszym z  nich „koordynaty norm pamięci wyznaczone są normami”1, 
a  w  drugim „heterogeniczne wspomnienia cierpienia, winy i  oporu mogą 
istnieć obok siebie”2, ponieważ poziom społeczny dotyczy w  dużej mierze roz‑
proszonych, niehierarchicznych wspomnień, pamięci i  odniesień, które tworzą 
opowieść wielowątkową, bez początku i  końca. W  tym rozumieniu istnieją 
dwa porządki pamięci: oficjalny (narodowa konstrukcja) i  oddolny (skupiony 
na indywidualnych głosach). Czy poziom społeczny ma szansę wyważyć ten 
narodowy, a jeśli istnieje w nim emancypacyjny potencjał, to czy jest sens toczyć 
„bitwę na pamięci” , która dotyczy przeszłości3?

Przesycony teren

Teoretyczne rozważania przenieśmy na pole praktyki – do warszawskiej 
dzielnicy Muranów, dawniej terenu zamieszkiwanego głównie przez ludność 

1 A. Assmann: Między historią a  pamięcią. Antologia. Przeł. J. Górny. Warszawa 2013, 
s. 238.

2 Tamże.
3 Winston Churchill w mowie z 1946 r. postulował „koniec obrachunków” i odwrócenie się 

od „okropnej przeszłości”, ponieważ tylko w ten sposób Europa może zostać uratowana od upad‑
ku (za: tamże, s. 12).
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żydowską, potem przeznaczonego na getto. Rozporządzenie o  „żydowskiej 
dzielnicy mieszkaniowej” podpisał szef dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer 
w październiku 1940 roku. Granice getta wielokrotnie się zmieniały, tworząc dwie 
jego części (małe i duże getto), a następnie, w wyniku zaplanowanej akcji likwi‑
dacyjnej, redukując teren do kilkudziesięciu ulic, na których toczyło się w 1943 
roku powstanie. Do części byłego getta warszawskiego zalicza się północna część 
miasta, obejmująca obszar około 2,6 tys. km2, w tym Muranów. Teren nie został 
wybrany przypadkowo, ponieważ od dłuższego czasu zamieszkiwała go w więk‑
szości ludność żydowska4. Takie nazwy ulic jak Nalewki czy Bagno kojarzyło się 
w  przedwojennej Warszawie z  drobnym handlem i  niezliczoną liczbą sklepów 
pochowanych w bramach i zaułkach czynszowych kamienic. 

Po upadku powstania w getcie teren zamienił się w gruzowisko5, które po‑
wojenne ekipy budowlane wywoziły za miasto lub wykorzystywały do tworze‑
nia nowych obiektów stolicy, na przykład Stadionu Dziesięciolecia. Zachowane 
cegły przeznaczono na budowę nowych domów. Ale w  niektórych miejscach 
trudno było oddzielić gruzobeton od tego, co w nim zostało. Resztki dobytków, 
niejednokrotnie również zwłoki. Wszystko to stanowiło materiał do odbudowy 
miasta. Na miejscu, w  którym toczyły się walki powstańcze, zaplanowano 
i  zrealizowano projekt socrealistycznego osiedla Muranów. Wśród jego ulic 
znajdują się obecnie najważniejsze obiekty związane z  zachowaniem pamięci 
o  wydarzeniach drugiej wojny światowej, między innymi: pomnik Bohaterów 
Getta autorstwa Natana Rapaporta, kopiec Mordechaja Anielewicza (na miejscu 
schronu, w którym zginął przywódca powstania wraz z innymi bojownikami), 
Trakt Pamięci Męczeństwa i  Zagłady Żydów oraz najnowszy obiekt Muzeum 
Historii Żydów Polskich. 

Przestrzeń dzielnicy przesycona jest formami upamiętnienia, a  dzięki 
wycieczkom z  Izraela pamięć ta niejako wychodzi z  pomników czy muzeów 
poprzez opowieści przewodników/przewodniczek miejskich i  sprawia, że na 
Muranowie nie można zapomnieć: czasów wojennych, Holokaustu i  tego, co 
stało się z miastem po 1945 roku. 

Pamięć jest jednak nieprzezroczysta, wieloznaczna, nieobiektywna. Jak nic 
innego potrafi stanowić oręże i  siłę nacisku. Kultura pamięci6 chętnie wpisy‑

4 Podkreślić jednak należy, że formalnie nie było w Warszawie „dzielnicy żydowskiej”, a jej 
ewentualne granice przebiegały umownie. Zob. E. Bergman: Dzielnica żydowska w Warszawie 
– miasto w mieście? W: Przywracanie pamięci. Rewitalizacja dawnych dzielnic żydowskich w mia-
stach Europy Środkowej. Red. nauk. M. Murzyn‑Kupisz, J. Purchla. Kraków 2008.

5 Ze wspomnień mieszkańca, Michała Zygelberga, który wędrował po gruzowisku w 1945 r.: 
„Było tak cicho jak w grobie. Cały obszar pokrywała gruba warstwa śniegu. Biel, która powinna 
być symbolem czystości, przeraziła mnie. Pod tą bielą wzbierało morze niewinnej żydowskiej 
krwi. Błądziłem bez celu po ruinach. Nie spotkałem żadnego znaku tego, co tutaj wcześniej ist‑
niało” (cyt. za: B. Chomątowska: Stacja Muranów. Wołowiec 2012, s. 11).

6 Zob. A. Assmann: Między historią a pamięcią…, s. 189.
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wana jest w  ideologię lub kolejne projekty polityki historycznej7 oraz interesy 
poszczególnych jednostek mających (zwykle tymczasową) władzę nad danym 
terenem czy budynkiem. Zbyt często traci ona formułę prywatną, w  której do 
głosu dochodzi linearność rodzinnych pokoleń i ich dziejów.

Głównymi bohaterami niniejszego tekstu są dzielnica Muranów oraz artystka, 
która działa w  miejscach przesyconych pamiętaniem. Jest ona częścią zbioru 
osób, które bezpośrednio nie uczestniczyły lub nie były świadkami zdarzeń, do 
których odnoszą się w swojej pracy. Jednak ich poszczególne działania wpisane 
są w  kontekst pamiętania jako kontinuum. Należą one do trzeciego pokolenia 
powojennego: nie są dziećmi Holokaustu, ale jego wnukami i  wnuczkami. Ich 
artystyczne wizje przedstawiania odziedziczonych doświadczeń są wpisane 
w tkankę miejską, a wręcz grają z nią, nadając nowe znaczenia i zmieniając to, 
co zwykliśmy nazywać rytualnym odtwarzaniem przeszłości.

Skoro zaproponowane przez Marianne Hirsch pojęcie „postpamięci”8 od‑
nosi się głównie do doświadczeń dzieci ofiar Holokaustu, to jakiego rodzaju 
doświadczenie nosi w  sobie kolejne pokolenie: ostatnie, które ma szansę wy‑
chwycić, a tym samym przedstawić i ocalić od zapomnienia opowiedziane przez 
naocznych świadków historie? Historie te są, co oczywiste, przefiltrowane przez 
ich wrażliwość, doświadczenie i  perspektywę dekad. Mimo wszystko stanowią 
narrację (między)pokoleniową, niejako oderwaną od poszczególnych lat: za‑
wieszoną w próżni konkretnych dat i jednocześnie tak mocno „umiejscowioną” 
w konkretnej periodyzacji.

Pamięć niepełna

Postpamiętanie może być uciążliwe, nieznośne i  może odbierać podmioto‑
wość. Bożena Keff w Utworze o Matce i Ojczyźnie przedstawiła figurę matki jako 
wyrzutu sumienia, która mówi do swojej córki:

Gdyby twoje życie było równie tragiczne jak moje
Mogłabym czasem porozmawiać jak z kimś

7 Świadomie nie używam tego terminu tylko w odniesieniu do najbardziej znanego okresu 
tzw. IV RP (i  szeregu działań prowadzonych przez rządzącą ówcześnie koalicję Prawa i  Spra‑
wiedliwości oraz Ligii Polskich Rodzin), ponieważ wychodzę z  założenia, że zabiegi związane 
z  narodową pamięcią prowadzone są niezależnie od danej sytuacji politycznej i  rozumiane są 
jako budowanie wspólnej tożsamości na bazie przeszłości. Dotyczy to również wspólnego: ży‑
dowskiego i polskiego, dziedzictwa, w tym kwestii związanych z terenami obozów koncentracyj‑
nych, getta czy miejscami zbrodni i męczeństwa.

8 Zob. np. M. Hirsch: The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture after the 
Holocaust. New York 2012.
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Kto ma legitymację istnienia
Lecz ty nie znasz tych cierpień, wolna od tych krzywd, od esencji życia
Więc słuchaj9

Ale co, jeśli pilne uczennice, słuchaczki cudzych traum chcą dodać coś od 
siebie? Przemielić, zmienić znaczenie, zaprzeczyć – co, jeśli są z  kolejnego po‑
kolenia? 

Na podstawie działań współczesnej artystki Patrycji Dołowy prześledzić 
można różne strategie podejmowane w kontekście nie ‑pamięci i hiper ‑pamięci, 
nakładających się na perspektywę doświadczeń wojennych, a  także kwestii cie‑
lesności i historii rodzinnych.

Oś stanowi projekt artystyczny Widoczki: pamięć miasta/pamięć ciała. Jest 
to działanie artystyczne realizowane od 2012 roku, będące próbą spojrzenia na 
przestrzeń, pamięć, historię z kobiecej perspektywy, szukania świadectw bycia, 
rejestracji lub przywrócenia pamięci nie tego, co publiczne, ale tego, co gdzieś 
w zakamarkach i pamięci miasta ukryte, niewidoczne, zatarte. To wreszcie oso‑
bista podróż w głąb siebie i prywatnej historii artystki – rodziny, babć, tego, co 
nigdy nie zostało zwerbalizowane – jako ostatniej, która może dać świadectwo. 
Doświadczenia odziedziczone, odczuwane na ciele, które po raz kolejny staje się 
mapą przeszłości. Projekt dotyczy szukania historii rodzinnych i  przedmiotów 
z nią związanych, następnie wtapiania ich w odlewy ciała artystki, zakopywane 
później w  różnych częściach terenów byłego getta warszawskiego. Towarzyszy 
temu film – rejestracja procesu odlewów, oraz blog, na którym artystka zamiesz‑
cza teksty o każdym z „widoczków”.

Założenie poszczególnych działań artystki wpisuje się w  ontologiczne oraz 
emocjonalne (roz)pamiętywanie miasta z zadziwiająco klarownym nawiązaniem 
do klasycznych teorii. I tak Widoczki rozpatrywać by można w kontekście kan‑
towskiego rozumienia przestrzeni, gdzie gra z  czasem stanowi formę zmysłów 
(stąd tak mocna w projekcie jest funkcja ciała artystki, ale i użycie ziemi, kopa‑
nie, dotyk, odlew, konstrukcja). Można również sięgnąć do koncepcji Edmunda 
Husserla, gdzie świat przeżywany oznacza doświadczenie oraz emocje i  czas. 
Artystka opisuje każdy widoczek, a sam proces zakopywania jest archiwizowany 
i topograficznie oznaczany. Jednak w związku z umownością przestrzeni, na któ‑
rej pracuje Dołowy, obserwujemy obiekty na dwóch płaszczyznach: przestrzeni 
wyobrażonej (postpamięciowe odtwarzanie terenów przedwojennego świata 
żydowskiego i późniejszych terenów getta) i przedstawianej (w jej aktualnej wer‑
sji, kiedy akt artystyczny nakłada się na przeszłość wyobrażoną w  rozumieniu 
Romana Ingardena). Wreszcie, można także sięgnąć do Foucaultowskiej wizji 
utopii, gdzie tworzy się nowe miejsca (przestrzenie) pamięci i nowe miejsca na 
jej wpisywanie.

9 B. Keff: Utwór o Matce i Ojczyźnie. Kraków 2009, s. 58. 
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Teren byłego getta warszawskiego jest utopią pamiętania, bezskutecznego 
sięgania po resztki faktów, archiwów, zdjęć, z których można zbudować na nowo 
nieistniejące obszary, nie tylko zniszczone, ale i  przebudowane w  sposób niezo‑
stawiający żadnych sygnałów. Potencjalny odbiorca, przechodzień, o  ile nie jest 
wyposażony w wiedzę lub wskazówki10, nie będzie w stanie domyślić się przeszło‑
ści obecnej dzielnicy Muranów. Poszczególne warstwy przeszłości kryją się w mu‑
rach, których nie ma, w topografii nieistniejących ulic i historii z nimi związanych. 
O  ile podejmuje się wydobycia na zewnątrz ukrytych narracji (projekty mające 
na celu zachowanie wspomnień z  terenów byłego getta) czy wręcz przedmiotów 
i dokumentów (odkopanie archiwum Ringelbluma), o tyle nie zakopuje się niczego 
na terenie, który sam w sobie zawiera tak wiele znaczeń. Stąd też praca Dołowy 
wydaje się paradoksem powtarzania gestu zapomnienia czy wręcz chowania hi‑
storii po to, aby wydobyć ją z powrotem. Sama artystka tak wyjaśnia ten proces:

Dla mnie to chowanie w ziemi to takie zanurzanie w tkankę miasta, zostawia‑
nie pamiątek poprzez istotność samego aktu. To przywracanie ważności mo‑
rzu małych, prywatnych, nieistniejących przez zapomnienie czy śmierć ciała 
historii11.

Ocalanie poszczególnych historii od zapomnienia przypomina tu zabieg 
szeptania: przekazywania, ale tak, aby usłyszały to tylko wybrane osoby. Same 
opowieści przedstawiane przy okazji prezentacji obiektów artystycznych są 
prawdziwe, jak choćby ta „oświęcimska”:

Jedno z opowiadań oświęcimskich Doni. W nocy, w żeńskim baraku, gdy tak 
strasznie skręcał je głód, dziewczyny ogłosiły konkurs na najlepszy przepis 
kulinarny. Wygrywały potrawy najbardziej wyrafinowane, wykwintne, poda‑
wane na suto zastawionych stołach pełnych innych rarytasów. Najlepsze były 
przepisy bogate w  szczegóły. Pierwsza nagroda – przeżycie. Dziewczyny już 
są umówione. Jeśli przeżyją, jeśli kiedyś stąd wyjdą, to obiecują, spotkają się 
w  jakiejś jednej kuchni i  każda ugotuje dla innych potrawę według swojego 
przepisu. Uczta bogiń. Tylko błoto12.

Ale pamięć, jak wskazuje Henri Raczymow, dotyczyć może również przeżycia 
nieprzeżytego13. Pojęcie to jest rozwinięciem koncepcji mémoire trouée – pamięci 

10 Przykładem mogą tu być mapy terenu dołączone wraz z opisem do publikacji Barbary En‑
gelking i Jacka Leociaka: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa 
2001.

11 Widoczki bez cokołów. Rozmowa Katarzyny Kazimierowskiej z Patrycją Dołowy. „Prze‑
krój” 2012, nr 40, s. 45.

12 http://widoczki.patrycjadolowy.pl/patrycja ‑dolowy [data dostępu: 18.04.2014]. Opis obiek‑
tu na ulicy Smoczej 26.

13 A. Ciarkowska: Kto ma „pamięć podziurawioną”? O  koncepcji postpamięci wg Henrie-
go Raczymowa. Referat wygłoszony podczas interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Oblicza 
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podziurawionej, czyli takiej, która nie uzurpuje sobie prawa do całkowitego 
przywoływania faktów z przeszłości. Jest nie tyle wybiórcza, ile niepełna. Daje 
możliwość (i  prawo) przedstawiania tego, co było, w  sposób nienacechowany 
absolutyzmem i ostatecznością.

W twórczości Patrycji Dołowy takie procesy to zwykle sytuacje dziejące się 
(w procesie, jak na przykład niedokończone historie) i te, które już się wydarzyły. 

To są opowieści, które istnieją lub mają potencjał istnienia. Nie wymyślam ich, 
tylko pozwalam wyjść z ziemi, w której zostały pochowane, tak jak kości ludzi, 
którym się te historie przydarzały lub zdarzyć mogły14.

Nieistniejące wydarzenie wpisuje się w  empatyczne kontynuowanie losów 
ludzi, którzy zginęli15, bądź stanowi jewish fiction rozumiane jako wymyślanie 
cudzych życiorysów, aby pokazać okrucieństwo nagłej śmierci przecinającej 
życiorys i  wymazującej go z  danej przestrzeni. Jewish fiction w  kontekście 
miejsca, w którym odbywa się projekt Widoczki, jest graniem ową przestrzenią, 
czyli namacalnym fragmentem miasta kojarzonym z  Holokaustem. Muranów 
jest jednym z nielicznych miejsc w Warszawie, z którym wiążą się setki opowie‑
dzianych i opisanych historii. Dziwić więc może dopisywanie ich, przetwarzanie 
czy wręcz wymyślanie na nowo. Ryzyko przesytu stanowi jednak wartość pro‑
jektu Dołowy. Taka forma działania artystycznego (dziecięca zabawa) zdaje się 
zaprzeczeniem pompatycznych miejsc pamięci, takich jak pomniki, kopce czy 
tablice. Ta swoista „zabawa w pamiętanie” jest radzeniem sobie z dziedzictwem 
(rodzinnym, narodowym, historycznym) w  kształcie, który oswaja zarazem 
temat i  osobiste traumy. Postpamięć odgrywana przez naród żydowski nało‑
żona jest na indywidualne doświadczenie współczesnej mieszkanki Warszawy, 
a  poprzez rodzaj działania nadaje nowe znaczenia coraz bardziej niknącym, 
wpisanym w „uniwersalną historię narodów” gestom pamiętania. Gestom, które 
pozbawiane są często cech indywidualnych ze względu na nakierowanie ich ku 
bardziej masowym formom16.

postpamięci”, zorganizowanej przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiel‑
lońskiego w dniu 6 marca 2014 r.

14 Widoczki bez cokołów…, s. 44.
15 Zob. S. Chutnik: Muranooo. W: Taż: W krainie czarów. Kraków 2014, s. 179 lub I. Osta‑

chowicz: Noc żywych Żydów. Warszawa 2012.
16 Myślę tu m.in. o  Festiwalu Warszawa Singera, organizowanym co roku przez Fundację 

Shalom, instytucjonalnej działalności Muzeum Historii Żydów Polskich lub rozdawaniu żonkili 
przez wolontariuszy/szki MHŻP i Muzeum Powstania Warszawskiego w czasie rocznicy powsta‑
nia w getcie.
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Ciało pamięci

Patrycja Dołowy swoje działania w  ramach projektu Widoczki określa jako 
„zapładnianie miasta pamięcią”17. Cielesność czy wręcz biologia, która wiąże się 
z tego rodzaju wyznaniem, wskazuje na silne związki działań sensualnych i ar‑
tystycznych, które przybierać mogą czasem formę nieokreśloną, niematerialną.

W  interpretacji takiego podejścia artystki do swojej pracy może pomóc 
książka Bożeny Karwowskiej Ciało. Seksualność. Obozy zagłady18, w której au‑
torka bada doświadczenia związane z Holokaustem z uwzględnieniem kobiecej 
perspektywy. Według niej, ciało – najbardziej prywatne – zostało zawłaszczone 
przez oprawców i tym samym stało się miejscem walki o przeżycie. Jak pisze o tej 
książce Anna Pekaniec, ciało to swoisty farmakon19, który tworzy łańcuch zna‑
czeń – co można rozumieć, oczywiście, jako bezpośrednie nawiązanie do tekstu 
Jacques’a Derridy. Według niego: „Pamięć jest z natury skończona. […] Pamięć 
zatem zawsze już potrzebuje znaków, by przypomnieć sobie coś nie ‑obecnego, 
do czego w sposób konieczny się odnosi”20. W ciele i  samej idei somatyczności 
kryje się szansa na  przeżycie, na  ocalenie (nie tylko fizyczne, ale i  mentalne). 
Odniesienie do swojej cielesności i wpisanej w nią historii w kontekście następ‑
nych pokoleń stanowić może pytanie o możliwość kontynuacji: poza ciałem lub 
w  ciele innych. Nasz biologizm, ale i  nałożone na niego znaczenia kulturowe 
(gesty, rytuały, ruchy), to szansa na przeniesienie (czy wręcz: podtrzymywanie) 
cudzego życia. A może chodzi tylko o pamięć, o wspomnienie?

Richard Shusterman definiował zjawisko pamięci ciała. Ciało (soma) ozna‑
cza jego zdaniem Ja: żyjące, czujące, działające celowo oraz „spostrzegawczo 
ucieleśnione”21. Pamięć ciała w  tym rozumieniu jest więc całościową pamięcią 
somatyczną, która wpływa na budowanie naszej jaźni i  tożsamości ludzkiej. 
Filozof widzi w  ciele ośrodek percepcji zmysłowo ‑estetycznej, będący bazą do 
kreatywnego budowania siebie. Dla Marcela Maussa ciało jest natomiast wpi‑
sane społecznie: jest odzwierciedleniem kulturowych i  społecznych zależności 
między ludźmi22. 

W  to specyficzne rozumienie cielesności wpisuje się pojęcie postpamięci. 
Pamięci, która jest żywa (odczuwana w ciele), ale dziedziczona. To rodzaj alter‑

17 Cytat z materiałów promocyjnych projektu.
18 B. Karwowska: Ciało. Seksualność. Obozy zagłady. Kraków 2009.
19 A. Pekaniec: Ciała opowiedziane, ciałem opowiadane. Dostępne w Internecie: http://pub

lica.pl/teksty/ciala ‑opowiedziane ‑cialem ‑opowiadane [data dostępu: 19.04.2014].
20 J. Derrida: Pismo filozofii. Przeł. B. Banasiak. Kraków 1993, s. 53.
21 Zob. R. Shusterman: Świadomość ciała. Dociekania z  zakresu somaestetyki. Przeł. 

K. Wilkoszewska. Kraków 2010.
22 M. Mauss: Sposoby posługiwania się ciałem. W: Antropologia kultury. Red. A. Mencwel. 

Warszawa 1998, s. 185.
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natywnego, nieobiektywnego, jednostkowego i zmysłowego pamiętania. Pisarka 
Charlotte Delbo pisze o takiej pamięci jako zmysłowej, ponieważ rejestruje ona 
fizyczny „odcisk” zdarzenia i  odtwarza je poprzez całkowite uobecnienie, nie 
racjonalizowanie23.

W przypadku dziedziczenia matrylinearnego pamięć ta staje się elementem 
bardzo silnego przekazu między pokoleniami kobiet, obejmującego zarówno 
indywidualne percepcje, jak i  przekazywane zwyczaje oraz obyczaje, zachowa‑
nia, postawy, pewną spójność i powtarzalność kobiecego doświadczenia (poród, 
połóg, zabiegi upiększania, sposób poruszania się, seksualność). W ciele zapisana 
jest pamięć matki, babci, ale i innych kobiet z danego kręgu kulturowego. 

Czym byłoby więc postciało? Kojarzyć się przecież może z koncepcjami post‑ 
humanistycznymi, cyborgiem i  nowym stwarzaniem siebie, mocno rozpiętym 
między napięciem natury i kultury. Wytwarzanie siebie mogłoby tu mieć silny 
wydźwięk autokreacji i  w  takim rozumieniu używać można sformułowania 
zawartego w tytule: postciało jako rodzaj poradzenia sobie z pamięcią. Radzenie 
sobie – w różny sposób i w różnej formie – to główny motyw działania Dołowy, 
widoczny niezależnie od formy jej artystycznej wypowiedzi. Coś, co przyszło do 
nas wraz z dziedziczeniem rodzinnych historii wpisanych w powszechną histo‑
rię narodu, obszaru, miasta, a wreszcie konkretnej dzielnicy, musi być nie tylko 
przerobione, opisane, zapytane, wysłuchane, ale i nałożone na nas bezpośrednio, 
a następnie wyodrębnione (odlew) oraz – co najbardziej radykalne w tym projek‑
cie – zakopane i zniszczone. Nigdy nieodzyskane. Są to symboliczne groby ciała 
uwikłanego w obcą przeszłość, którą przecież moglibyśmy pozornie zapomnieć, 
zignorować lub po prostu włożyć w album ze zdjęciami. Artystka tłumaczy:

Robię odlewy z ciała, najważniejsze są bebechy, więc to są brzuchy, torsy, a już 
nie na przykład nogi czy ręce. Potem nakładam na odlewy emulsję fotogra‑
ficzną. Chodzi o zintegrowanie obrazów – „dowodów historii” – z ciałem czy 
też jego odciskiem. Tak powstałe widoczki przywracam miejscom, zapładniam 
nimi miasto. Dosłownie jeżdżę po Muranowie i innych dzielnicach z łopatką, 
rozkopuję ziemię, chowam widoczki w ziemi, między płytki, w bruku24.

Ciało pamiętające (wpisane w nie znaczenie) określa tymczasowość topogra‑
fii miasta i zwraca uwagę na jego życie codzienne, w tym historie rodzinne. Po‑
przez wykorzystanie w Widoczkach ziemi artystka podkreśla nietrwałość (ciała, 
obiektu, pamięci). O  procesie zakopywania mówi: „Rozerwać ziemię. Gołymi 
rękoma dotknąć mazi, brudu. Zanurzyć stopę w  obrzydliwej kałuży ścieków. 
Nikt nie wyjdzie stąd żywy”25.

23 Zob. P. Kaniewska: Czarne lalki i  „ból głowy” – Grzeszykowska afektywnie. „Mała Kul‑
tura Współczesna” 2012, nr 11; P. Dołowy: Pamięć jest wolnością. Wolność w  ciele. „MOCAK 
Forum” 2013, nr 2, s. 24.

24 Widoczki bez cokołów…, s. 45.
25 http://widoczki.patrycjadolowy.pl/patrycja ‑dolowy [data dostępu: 18.04.2014].
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Rozrywanie mogłoby być „miejską partyzantką symboliczną”26 – z rozkłada‑
niem zdjęć, odlewami ciała, sekretami i ich tymczasowością. Wykorzystywaniem 
pamięci matrylinearnej w konstruowaniu nowej historii na terenie przesyconym 
wręcz historycznymi odniesieniami. Terenie rytualnych aktów pamiętania 
i  wiecznego napięcia międzykulturowego. Odlewy ciała, tak mocno kojarzące 
się ze sztuką Aliny Szapocznikow, stają się demonstracją dziedzictwa. Dołowy 
„powołuje na świadków”, zapraszając ludzi do patrzenia na proces zakopywa‑
nia (ale nie przygotowywania prac). Symboliczne pogrzeby wymykają się spod 
kontroli, a poprzez formę dziewczyńskiej zabawy zmieniają się w historię kobiet 
odzyskiwaną przez kobietę27.

Podobne działania, ale o  wiele mniej związane z  konkretnymi miejscami 
historycznymi i  przestrzeniami miejskimi, prowadzi Magdalena Franczak 
w  swoim projekcie artystycznym Sekrety/Widoczki28 czy Aneta Grzeszykowska 
w pracy Album29.

Kryjówka

W  2014 roku odbyła się premiera przedstawienia Hiddout/Kryjówka w  re‑
żyserii Pawła Passiniego na podstawie scenariusza Patrycji Dołowy. Stanowi 
ono dalszy ciąg performatywnej próby zachowania przeszłości w gestach, opo‑
wieściach i  artefaktach, i  jest kontynuacją badań oraz zbierania historii osób, 
które przeżyły Holokaust. Spektakl rozgrywa się w prywatnym mieszkaniu i jest 
podzielony na dwie części. W pierwszej Dołowy opowiada o swoim projekcie ar‑
tystycznym Widoczki. Na stojącym obok niej ekranie widzimy fragmenty filmu 
dokumentującego proces przygotowywania odlewów ciał i  zakopywania zdjęć. 
Obraz jest zapętlony i  podczas gdy artystka przytacza różne zebrane historie, 
nadal widzimy zakopywanie widoczków i  archiwalnych zdjęć naniesionych na 
odlewy ciała. Tak, jakby działania w przestrzeni miejskiej stały się preludium do 
dalszego eksplorowania tematu. Tym razem wśród ludzi: tych, którzy w  czasie 

26 E. Janicka: Miejska partyzantka symboliczna. O „Widoczkach” Patrycji Dołowy. Dostępne 
w Internecie: http://www.obieg.pl/artmix/27814 [data dostępu: 19.04.2014].

27 Warto prześledzić oddzielny wątek widoczków/sekretów/pamiętników jako typowej za‑
bawy małych dziewczynek i  zwrócić uwagę na kwestie separatystyczności takich praktyk. Zob. 
E. Zierkiewicz: Trening socjalizacyjny – dziewczyńskie wróżby. W: W poszukiwaniu małej dziew-
czynki. Red. I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz. Poznań 2003, s. 161. 

28 Zob. http://kioskzesztuka.blogspot.com/2012/08/magdalena ‑franczak ‑sekretywidoczki.
html [data dostępu: 19.04.2014].

29 Tu historia rodzinna jest fałszowana poprzez zabieg usunięcia artystki ze zdjęć z  dzie‑
ciństwa i  zostawienia pustych miejsc. Ciało znikające jest ciałem wymazywanym przez jeden 
z  najbardziej  popularnych  sposobów  zachowywania  przeszłości:  fotografię.
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wojny ukrywali się w piwnicach, na strychach i we wnękach, i tych, którzy nadal 
nie są w stanie „wyjść z szafy”. 

W drugiej części spektaklu, bardziej teatralnej, z odniesieniami do twórczości 
Tadeusza Kantora czy Stanisława Wyspiańskiego, oś narracji tworzy wspomnie‑
nie Apolonii Starzec o  aktorce Irenie Solskiej, która w  czasie wojny przecho‑
wywała ją na strychu. Tam również znajduje się widownia, która zgromadzona 
w ciasnym i dusznym mieszkaniu, pełnym splątanych nici i wełny, towarzyszy, 
czasami wręcz zbyt blisko, w szaleńczej opowieści o strachu ukrytych i odwadze 
ukrywających. 

Jest też i  trzecia część: krzyżujące się z  sobą opowiadania Dołowy i  Pas‑
siniego, które udało im się zebrać i  które tworzą teraz makabryczną kolekcję 
losów wojennych i  powojennych, gdzie poczucie alienacji oraz zagrożenia jest 
stałe i  niezależne od zmiany czasów. Opowieści płyną w  intymną przestrzeń 
i  konfrontują się z  widzami. Na ścianie obok można zobaczyć fragment filmu 
Dybuk, który przypomina nam o nieistniejącej kulturze nieistniejących ludzi. 

To przejście od zakopywania, chowania w  ziemi przeszłości do zbierania 
opowieści i  przedstawiania ich publicznie jest elementem ewolucji podejścia 
Dołowy do historii holokaustowych. Artystka najpierw spotyka się z ocalałymi, 
wysłuchuje ich wspomnień, a następnie opowiada je i przekazuje dalej. Inaczej 
niż w  jej projekcie Widoczki – przestaje chować. Wręcz przeciwnie: wydobywa 
na zewnątrz. I  znowu powołuje na świadków odbiorców, ale robi to bardziej 
bezkompromisowo. Bardziej boleśnie. 

Pamiętanie indywidualne

Wszystkie wymienione przeze mnie artystki sięgają po własne ciało jako 
punkt odniesienia w  prywatnej historii nanizanej na historię powszechną. 
Podobnie Patrycja Dołowy. Zgodnie z  feministycznym hasłem: „Prywatne jest 
polityczne”, obserwujemy sztukę tworzoną przez kobiety jako odwieczną walkę 
intymnych wręcz uczuć i traumy narodowej. Ze względu na kameralny charak‑
ter prac nasuwa się również pytanie o  środki wyrazu w  kobiecych narracjach 
(post?)holokaustowych.

Muranów zbyt długo pozbawiony był prywatnych historii. Dzięki hersto‑
rycznym działaniom Patrycji Dołowy możemy obserwować nasycanie terenu 
nowymi narracjami, pochodzącymi zarówno ze świata nieistniejącego, jak 
i z tego, który znamy i którego możemy dotknąć. Widoczki zakopywane w ziemi 
stanowią kolejny obszar interpretacji żydowskich losów w Warszawie.

Koncepcja Aleidy Assmann o dwóch poziomach pamięci: narodowym i spo‑
łecznym, w  kontekście postpamięciowego projektu Dołowy jest kolejnym pod‑
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kreśleniem, że pamięć indywidualna zasadniczo nie jest intelektualna. Stanowi 
zbiór wspomnień, koncepcji, interpretacji wykluczających obiektywizowanie, tak 
mocno oczekiwane w stosunku do pamięci narodowej mającej na celu tworzenie 
podwalin tożsamości narodu.

W  przypadku działań artystycznych indywidualizm jest podstawą, ale 
o  wiele ciekawsze jest w  nim powiązanie z  konkretnym terenem miasta i  jego 
nadbudowaną pamięcią zbiorową. Napięcie między tymi dwoma poziomami 
stanowi wyzwanie dla badaczy i  badaczek memory studies, ale też wszystkich 
innych odbiorców/czyń działań interwencyjnych w przestrzeni miejskiej.
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Sylwia Chutnik

Post ‑remembering, post ‑body 
About Patrycja Dołowy’s artistic activities in the former Warsaw Ghetto

Su m ma r y

The article has to do with an analysis of the artistic activity in the sphere of cultural and 
individual memory which refers to the area of the Warsaw Ghetto. On the basis of Patrycja 
Dołowy’s works and a drama piece which she co ‑wrote the author examines the extent to which 
the strategies of individual memory are not intellectual in a fundamental way. They do, however, 
constitute a collection of memories, concepts and interpretations which preclude objectivisation 
– so much expected in reference to the national memory whose aim is to establish the foundation 
of the identity of the nation. In her article the author introduces an innovative term, “Jewish 
fiction”, construed as the making up or combining in a collage manner of Jewish stories in order 
to situate them in the collective imaginarium as a new chapter of post ‑memory activities.

Ke y word s: body, memory, Warsaw Ghetto, Muranów
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Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski

„Biografie składają się również z zapętleń” 
Nieopowiedziane życie Ireny Gelblum

Niedawno o  „powrocie do biografii” pisała Anna Nasiłowska1, „Biografi‑
styka […] szturmem zdobywa rynek czytelniczy” – stwierdziła zaledwie parę 
lat później Leokadia Hull2. Zainteresowanie książkami przedstawiającymi życie 
autentycznych postaci nie słabnie, ale wydaje się nawet nabierać na sile. Biografie 
są popularne, wzbudzają często burzliwe spory i dyskusje, a nawet – jak stało się 
po publikacji książki Artura Domosławskiego Kapuściński non -ficition – kon‑
trowersje rozstrzygane na drodze sądowej. Osobny dział w biografistyce tworzą 
opowieści o życiorysach naznaczonych Zagładą. Zarówno losy tych, którzy nie 
przeżyli, jak i  ocalonych przykuwają uwagę. Przykładem mogą być: biografia 
Janusza Korczaka napisana przez Joannę Olczak ‑Ronikier, książki o  Marku 
Edelmanie, Oskarżona: Wiera Gran Agaty Tuszyńskiej, Ferwor. Życie Aliny Sza-
pocznikow Marka Beylina3. Wydaje się, że w zasygnalizowane tendencje wpisuje 
się również Wybór Ireny Remigiusza Grzeli4. 

Bohaterka książki, wywodząca się z  zasymilowanej, zamożnej ziemiańskiej 
rodziny Krongoldów, urodziła się najprawdopodobniej w roku 1923 w Warszawie, 

1 A. Nasiłowska: Zwrot biograficzny. „Dwutygodnik.com” 2009, nr 16. Dostępne w Interne‑
cie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/553 ‑biografie ‑zwrot ‑biograficzny.html [data dostępu: 
11.04.2015].

2 L. Hull: Wstęp. W: Taż: Zamiast i w imieniu… Na pograniczach współczesnej biografistyki. 
Toruń 2014, s. 5.

3 J. Olczak ‑Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa 2012; R. Assuntino, W. Gold‑
korn: Strażnik. Marek Edelman opowiada. Przeł. I. Kania. Wstęp J.J. Szczepański. Kraków 
1999; V. Ozminkowski, M.A. Olczak: Pan doktor i Bóg. Marek Edelman: bohaterski, genialny, 
nieznośny. Warszawa 2012; A. Tuszyńska: Oskarżona: Wiera Gran. Kraków 2010; M. Beylin: 
Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow. Kraków–Warszawa 2015.

4 R. Grzela: Wybór Ireny. Warszawa 2014. Przywołując cytaty z  tej książki, stosuję 
skrót WI. 
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zmarła w roku 2009 w Konstancinie. W czasie wojny Irena Gelblum była niezwy‑
kle odważną łączniczką Żydowskiej Organizacji Bojowej, getto opuściła przed 
powstaniem, działała konspiracyjnie „po drugiej stronie muru”, uczestniczyła 
w powstaniu warszawskim; za zasługi została odznaczona Krzyżem Walecznych. 
O bohaterstwie łączniczka, nazywana (ze względu na niezwykłą brawurę) Irką 
„Wariatką”, jednak nie chciała mówić, nie wspominała tego, co przeżyła. Pod‑
czas wojny Irena Gelblum straciła najbliższych: rodziców i  ukochanego brata. 
Sama ocalała, ale nie stała się – tak jak na przykład Halina Birenbaum – „żywą 
macewą”5, przypominającą nieustannie o  tragicznej przeszłości i  przekazującą 
świadectwo o niej kolejnym pokoleniom. Irenę Gelblum można uznać za jedną 
z  „osmalonych”, jest ofiarą, która ocalała, ale która milczy6. Biografista wobec 
tego przytacza opinie innych na jej temat, pisze o losach bliskich jej osób, tych, 
z którymi jej życie było w jakiś sposób „zapętlone” (WI, s. 77), a jest wśród nich: 
Marek Edelman, Cywia Lubetkin, Icchak Cukierman i  wielu innych, bardziej 
lub mniej znanych. W  efekcie takich zabiegów powstała szeroka panorama 
wojennych i  powojennych losów Żydów w  Polsce, ale także w  Izraelu i  innych 
miejscach. Nie mniej dramatyczne i  interesujące są również kolejne etapy życia 
Ireny Gelblum. Kobieta nie mogła się odnaleźć w otaczającej ją rzeczywistości, 
często zmieniała miejsca pobytu, stopniowo stawała się kimś innym. Związała 
się z  żydowskimi Mścicielami, na czele których stał Aba Kowner. Reporterowi 
udało się ustalić, że Irena działała w  Niemczech, ale nie jest jasny jej udział 
w  grupie Mścicieli. Kolejnym etapem w  tej biografii była nielegalna emigracja 
do Palestyny. Dla bohaterki Wyboru Ireny podróż morska przepełnioną barką, 
w nieludzkich wręcz warunkach, a potem pobyt w obozie dla emigrantów były 
dramatycznymi przeżyciami. Kobieta nie została w Ziemi Obiecanej na dłużej. 
Przez Włochy Irena Gelblum wróciła do Polski, gdzie najpierw podjęła studia me‑
dyczne, a potem pracowała jako dziennikarka. Wydaje się, że ocalona z Zagłady 
zaczęła nowe życie, wyszła za mąż, urodziła córkę – stała się Ireną Waniewicz. 
Jednak po wydarzeniach Marca 1968 kobieta wyemigrowała do Włoch, rozpadło 

5 Autorka m.in. autobiograficznych książek (Nadzieja umiera ostatnia. Warszawa 1967; Każ-
dy odzyskany dzień. Wspomnienia. Red. i wstęp I. Sariusz ‑Skąpska. Kraków 1998) jako młoda 
dziewczyna przeżyła pobyt w getcie warszawskim, a potem w obozach koncentracyjnych (m.in. 
Majdanku i  Auschwitz); od lat podczas licznych spotkań z  młodzieżą opowiada o  Zagładzie 
i  swoich przeżyciach. Halina Birenbaum sama mówi o  sobie „grzebię w  grobie duchów, jestem 
żywą macewą”. Zob. A. Augustyniak: Jestem żywą macewą. „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 4, 
s. 31 (dodatek specjalny: „Życie po Auschwitz”).

6 Kategoria „osmalonych” stała się głośna za sprawą książki I. Amiel: Osmaleni. Izabelin 
1999. Sławomir Buryła zwraca uwagę na pochodzenie tego sformułowania, przypominając frag‑
ment utworu Marii Szczepańskiej: „Dla ludzi, którzy […] przeżyli getto, żadnego znaczenia nie 
mają łzy […] oni już nie płaczą. On i  m i lcz ą  [podkreśl. – E.D.]. Bardzo są twardzi, osmaleni 
wyszli z ognia” (M. Szczepańska: Spotkania. W: Taż: Ratunek i inne opowiadania. Kraków 1957, 
s. 349, cyt. za: S. Buryła: Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie. „Świat Tekstów. Rocznik 
Słupski” 2012, nr 10, s. 132).
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się jej pierwsze i drugie małżeństwo, a potem kolejne związki. Bohaterka książki 
Remigiusza Grzeli „stworzyła” siebie ponownie jako Irenę Conti Di Mauro – 
polsko ‑włoską poetkę7. Autorka Trylogii sycylijskiej tłumaczyła na język włoski 
wiersze księdza Jana Twardowskiego, przygotowała antologie poezji polskiej 
w tym języku, a także opublikowała wywiad z Lechem Wałęsą8. Irena Conti Di 
Mauro zdobyła uznanie we Włoszech, publikowała też w Polsce, do której pod 
koniec życia wróciła. Jej biografię pełną różnych komplikacji postrzegać zatem 
można również jako swego rodzaju pętlę w  przestrzeni (jest rozpięta między 
wyjazdami, ucieczkami a powrotami). Remigiusz Grzela znał poetkę kilkanaście 
lat i charakteryzuje ją jako wyrazistą osobę. Znamienne wydaje się przywołane 
w  Wyborze Ireny wspomnienie Julii Hartwig o  spotkaniu we Włoszech. Irena 
Conti Di Mauro miała tłumaczyć wiersze i wypowiedzi poetki, lecz w pewnym 
momencie „zmieniła rolę i  zaczęła, chodząc po sali, mówić o  poezji, później 
o sobie i recytować swoje wiersze” (WI, s. 333). Zaskakująca scena pokazuje, że 
nie była to osoba, która chciałaby się ukryć, wprost przeciwnie – (świadomie 
bądź nieświadomie) skupiała na sobie uwagę, pragnęła być w  centrum zainte‑
resowania. Inna poetka – Marta Fox, dodaje natomiast, że przez kolegów po 
piórze autorka wierszy o Sycylii uznawana była za mitomankę (WI, s. 333–334). 
Podsumowaniem skomplikowanego życiorysu są słowa umieszczone na okładce 
Wyboru Ireny: „Trzy kobiety. Trzy życia. Jedna twarz”. Zmiana tożsamości, która 
w  warunkach okupacyjnych była konieczna, żeby przeżyć, stała się życiową 
obsesją i tragedią Ireny Gelblum vel Waniewicz vel Conti Di Mauro. 

Wydaje się, że (przywołując określenie Bożeny Umińskiej) można uznać 
książkę Remigiusza Grzeli za portret „postaci z cieniem”9, za opowieść o „kobie‑
cym doświadczeniu Zagłady”10. Etykietowanie Wyboru Ireny jednak tylko pozor‑
nie jest tak nieskomplikowane. „Oczywistość” zasygnalizowanych kwalifikacji 
okazuje się złudna. Równie łatwo je bowiem podważyć i stwierdzić, że ta książka 

 7 Zob. m.in.: I. Conti Di Mauro: Ziemia nieobiecana. Warszawa 1983; Taż: Cztery pory 
pieśni nieustającej. Wiersze włoskie. Warszawa 1998; Taż: I tylko miłość… Posłowie J. Twardow‑
ski. Warszawa 2002; I. Conti Di Mauro: Miłość – czułość – dobroć. Amore – tenerezza – bonta. 
Warszawa 2003; Taż: Miłość – pokora – pojednanie. Amore – umilta – conziliazione. Trylogia 
polsko -sycylijska. Cz. 3. Warszawa 2004; Taż: Lubię codzienność. Warszawa 2005.

 8 I. Conti Di Mauro: A colloquio con Lech Walesa. Intervista -reportage su Solidarnosc e la 
Polonia. Bari 1981.

 9 B. Umińska: Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku 
do 1939 roku. Warszawa 2001. Autorka wyjaśnia: „Ów cień lokuje się pomiędzy świadomością 
autora a świadomością przypisaną postaci. Oznacza problem, jakim jest bycie Żydówką, etniczny, 
społeczny, religijny, a także płciowy, tak jak go widzi postać lub/i tak, jak go widzi autor/autorka” 
(tamże, s. 351–352).

10 O  refleksję na ten dotąd raczej marginalizowany temat dopomina się A. Ubertowska, 
zwracając uwagę przede wszystkim na teksty autobiograficzne (np. Cywii Lubetkin) i  kobiece 
narracje postmemorialne (m.in. Sylwii Chutnik). Por. A. Ubertowska: Holokaust. Auto (tanato) 
grafie. Warszawa 2014, s. 113–232.



215Elżbieta Dutka: „Biografie składają się również z zapętleń”…

biografią tak naprawdę nie jest i nie tyle przybliża kobiece doświadczenia zwią‑
zane z Zagładą (pokazując na przykładzie losów wybranej osoby ich specyfikę, 
charakter), ile udowadnia, że do końca pozostaną one nieuchwytne, nieodkryte 
dla innych, ale i – co jeszcze bardziej zaskakujące – czasami stają się obce rów‑
nież tym, którzy je przeżyli. Wybór Ireny nie jest ani konwencjonalną opowieścią 
o czyimś życiu, ani przewidywalną narracją o traumatycznych przeżyciach.

Remigiusz Grzela przed publikacją Wyboru Ireny na swoim blogu wyznał, że 
jest to dla niego wyjątkowo trudna i  wymagająca książka oraz że wymagająca 
okazała się także jej bohaterka:

To jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo od zawsze uważałem, że 
historie same wybierają sobie formę, pokazując, w której jest im najwygodniej. 
Bohaterka mojej nowej książki […] nie pozwala siebie zracjonalizować. Wymy‑
ka się wszelkim schematom i logice. Pozostawia z tajemnicami i pytaniami11.

W  kontekście wcześniejszych publikacji Remigiusza Grzeli uwaga o  „wybie‑
raniu formy” okazuje się znacząca. Pisarz wielokrotnie artystycznie zmagał się 
z trudnymi życiorysami. Skomplikowaną historię Wiery Gran dziennikarz wplótł 
w powieść Bądź moim Bogiem (określaną jako powieść z kluczem, powieść sen‑
sacyjna12). Po ten gatunek artysta sięgnął również w  Złodziejach koni, ukazując 
losy trzech mężczyzn z  jednej rodziny na tle historii od końca wojny po czasy 
współczesne13. W tym utworze także obok zmyślonych postaci pojawiają się au‑
tentyczne, między innymi mąż Wiery Gran – Kazimierz Jezierski. Już wcześniej 
Remigiusz Grzela fakty uzupełniał fikcją w  tekście Bagaże Franza K. Podróż, 
której nigdy nie było, uznanym przez Mariusza Szczygła za „powieść faktu”14. 
Częściej jednak autor Wyboru Ireny przeprowadzał wywiady, forma rozmowy 
stała się wręcz jego „znakiem rozpoznawczym”. W ten sposób Grzela przedstawił 
losy Joanny Penson i Mariana Kociniaka, a  także wielu innych osób15. Dzienni‑

11 Wpis R. Grzeli na blogu z  18 lipca 2014 r. Dostępne w  Internecie: remigiusz ‑grzela.
pl/?p=2580 [data dostępu: 26.03.2015].

12 R. Grzela: Bądź moim Bogiem. Warszawa 2007. Na tzw. skrzydełku okładki zamieszczo‑
no stwierdzenie Marty Cuber: „Autor Bądź moim Bogiem przekonuje, że biografia artysty może 
stać się przedmiotem powieści sensacyjnej”. Natomiast w  nocie na IV stronie okładki można 
przeczytać: „Bądź moim Bogiem to intrygująca powieść z kluczem, która przywołuje postaci nie‑
zwykle ważne dla polskiej kultury współczesnej. To także książka o granicach dziennikarstwa, 
ulotności sławy i roli przypadku w ludzkim życiu”. 

13 R. Grzela: Złodzieje koni. Warszawa 2014.
14 R. Grzela: Bagaże Franza K. Podróż, której nigdy nie było. Michałów–Grabina 2004. Sło‑

wa M. Szczygła zamieszczono na IV stronie okładki.
15 R. Grzela: Rozum spokorniał. Rozmowy z twórcami kultury. Warszawa 2000; Tenże: Ho-

tel Europa. Rozmowy. Warszawa 2009; Spełniony. Marian Kociniak rozmawia z  Remigiuszem 
Grzelą. Warszawa 2010; Wolne. Rozmawia Remigiusz Grzela. Warszawa 2012; Tenże: Było, 
więc minęło. Joanna Penson: dziewczyna z Ravensbrück, kobieta „Solidarności”, lekarka Wałęsy. 
Warszawa 2013; Tenże: Obecność. Rozmowy. Warszawa 2015.
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karz nie zdecydował się jednak na bezpośrednią konfrontację, nie przeprowadził 
rozmowy z Ireną Conti Di Mauro (o czym parokrotnie wspomina, przyznając się, 
że nie tylko nie miał odwagi zadać pytań, ale nawet nie okazał poetce, że zna jej 
wcześniejsze przeżycia). 

W przypadku próby opisu życia łączniczki Żydowskiej Organizacji Bojowej 
wybór padł na reporterską opowieść biograficzną, opartą na rzetelnej dokumen‑
tacji. Wybór ten nie jest jednak oczywisty i rodzi wiele wątpliwości. Na początku 
książki, wśród innych cytatów spełniających funkcję motta, przywołane zostały 
słowa Marka Edelmana o Irenie Gelblum: „Jej życiorys wojenny i powojenny to 
temat na powieść sensacyjną” (WI, s. 9). Bezpośrednim wstępem (prologiem) 
do reporterskiej rekonstrukcji kolei życia intrygującej kobiety jest następujące 
(wyraźnie wyodrębnione) stwierdzenie: 

Są takie życiorysy, w  których nic się nie zgadza. Fikcja miesza się z  prawdą, 
a  prawda z  roku na rok coraz bardziej się zaciera. Bywa, że w  końcu łatwiej 
uwierzyć w fikcję niż w prawdę o sobie. Czas mija, świadkowie odchodzą, fak‑
ty się gubią i  pozostają jedynie fragmenty opowieści. A  opowieść jest zawsze 
prawdziwa. 

WI, s. 11

W  biografii Irki „Wariatki” nie tylko tragiczne i  burzliwe losy przemawia‑
łyby na korzyść powieści, ale także zmyślenie, które odgrywa rolę tak szcze‑
gólną w  tej „opowieści”, że właściwie staje się częścią autentycznego życiorysu. 
Bohaterka książki Remigiusza Grzeli „amputowała przeszłość”16, odcięła się od 
dramatycznych przeżyć i  wspomnień, ale też „Tak bardzo chciała być nowa, 
że skreślała nawet to, co najważniejsze ze starego życia – relacje z  córką” (WI, 
s. 14). Kłopoty z  odróżnieniem prawdy od autokreacji, wymyślonego na nowo 
życiorysu i  wizerunku przypominają nieco biografię Jerzego Kosińskiego. Le‑
okadia Hull, wyjaśniając koncept, na którym Janusz Głowacki w  Good night, 
Dżerzi oparł swoją wersję losów autora Malowanego ptaka, pisze o „biograficznej 
mistyfikacji”. Wynikała ona z tego, że „Kosiński sam był mistyfikacją, a więc je‑
dynie operowanie spotęgowaną fikcją może przybliżyć tę postać”. Paradoksalnie 
bowiem w  tym przypadku zmyślenie wydaje się rodzajem „wierności biografa 
wobec swojego bohatera”17. Badaczka wyjaśnia, że wyjściowe założenie brzmi: 
„im dalej od prawdy, tym bliżej Dżerziego”, dlatego biografista zrezygnował 

16 O  „amputowaniu przeszłości” przez Irenę Gelblum pisze Joanna Szczęsna, podkreślając 
zaskakujący fakt wyparcia bohaterstwa i  własnej tożsamości. Por. J. Szczęsna: Irena Gelblum 
w  konspiracji. Do śmierci. „Gazeta Wyborcza” z  21 kwietnia 2014 r. (dodatek: „Wysokie Obca‑
sy”). Dostępne w  Internecie: www.wysokieobcasy.pl/wysokie ‑obcasy/1,96856,15811286,Irena_
Gelblum_w_konspiracji_Do_smierci.html [data dostępu: 26.03.2015].

17 L. Hull: Projekt niemożliwy – „Good night, Dżerzi” Janusza Głowackiego. W: Taż: Zamiast 
i w imieniu…, s. 62.
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z próby weryfikacji faktografii, pragnął raczej ukazać kreację. Bohaterka książki 
Remigiusza Grzeli też „sama była mistyfikacją”. Irena Gelblum zmieniła się 
w Irenę Conti Di Mauro, Żydówka pragnęła być postrzegana jako pół Włoszka, 
pół Polka, jako gorliwa katoliczka, która w czasie wojny była dzieckiem, choć tak 
naprawdę przeżyła ją już jako dojrzała i  świadoma osoba. Zaskakuje nie tylko 
skala mistyfikacji, ale także to, co zostało ukryte:

Od dawna już nie poznawała swojej przeszłości, ale też nie rozpoznawała siebie 
we własnej biografii. Przecież tyle wysiłku włożyła w  to, żeby nie pozostały 
ślady, kamień na kamieniu. Zniszczyła wszystko, co mogłoby Tamto przypo‑
minać. A Tamto było bohaterstwem. Nie wstydem. 

WI, s. 40

Jednak Remigiusz Grzela nie napisał tym razem powieści, w której poprzez 
spotęgowane zmyślenie byłby „wierny” swojej bohaterce. Zapętlenie prawdy 
i fikcji zostało w Wyborze Ireny wyeksponowane – jak sądzę – dzięki tytułowi. 
Nasuwa on niemal natychmiast na myśl powieść Wiliama Styrona Wybór Zofii18, 
spopularyzowaną za sprawą kinowej ekranizacji, a  także Wybór Anny Marii 
Nurowskiej19. Sięgnięcie po tak rozpoznawalną formułę tytułową, kojarzoną 
raczej z kulturą popularną niż literaturą faktu, wydaje się gestem prowokującym 
i  istotnym dla przyjętej przez biografistę postawy (choć pewnie można w  nim 
widzieć również element strategii marketingowej). Trudno uciec od narzucają‑
cych się porównań. Irena, podobnie jak Zofia (która przeszła przez piekło obozu 
Auschwitz), dźwiga bagaż tragicznych doświadczeń i  ma kilka wersji własnego 
życiorysu. Kobieta, której losy rekonstruuje Grzela, tak jak bohaterka powieści 
Nurowskiej gubi się we własnej biografii, nie wie, kim jest, zmaga się ze swoją 
żydowską tożsamością (różnica polega jednak na tym, że Anna dowiaduje się 
o niej jako osoba dorosła i próbuje odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, Irena 
natomiast jako osoba dorosła zaciera swoje pochodzenie, odcina się od swoich 
korzeni). Analogie dotyczą nie tylko tytułowych bohaterek – we wszystkich 
książkach ważna jest postać pisarza, dziennikarza, który wysłuchuje opowieści, 
próbuje je przekazać w formie atrakcyjnej fabuły. Za sprawą formuły tytułowej 
autentyczny życiorys i poszukiwania prawdy zapętlają się z fikcją, tragizm jed‑
nostkowych losów splata się z  fabułą konstruowaną pod dyktando oczekiwań 
odbiorców i  reguł rynkowych rządzących kulturą popularną. To zapętlenie, 
wywołujące zarówno problemy natury estetycznej, jak i moralnej, odzwiercied‑
lałoby w  pewnym stopniu mistyfikacje samej bohaterki i  problemy biografisty. 
Skłania jednak również do rozważenia kwestii: na ile książka Remigiusza Grzeli 
może być postrzegana jako potwierdzenie mechanizmu (sygnalizowanego przez 

18 W. Styron: Wybór Zofii. Przeł. Z. Batko. Warszawa 2010.
19 M. Nurowska: Wybór Anny. Wyd. IV. Warszawa 2010 (pierwotnie powieść nosiła tytuł 

Postscriptum).
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Sławomira Buryłę20) inspiracji metodami, narzędziami właściwymi kulturze 
niskiej w narracjach o Zagładzie (także tych, które z założenia wpisują się w li‑
teraturę faktu)?

Autorski wybór formy i strategii biograficznej na równi z tytułowym „wybo‑
rem Ireny” może zatem wzbudzać różne emocje: od zdziwienia, przez akceptację, 
po gwałtowny sprzeciw. Dziennikarz „dekonspiruje” bohaterkę – odsłania to, co 
ona sama chciała ukryć, a  związane z  tym dylematy etyczne stają się istotną 
częścią książki. Autor Wyboru Ireny wprost mówi o swoich wątpliwościach:

O  tym, że nie mam prawa pisać tej książki, mówiło wiele osób. Im bardziej 
nie miałem prawa, tym bardziej wciągała mnie tajemnica. W końcu zacząłem 
samego siebie usprawiedliwiać. 

WI, s. 41

Argumentem za poszukiwaniem prawdy jest dla Remigiusza Grzeli fakt, 
że historia Ireny Gelblum stała się znana już wcześniej, głównie za sprawą 
wywiadu udzielonego Joannie Szczęsnej przez Marka Edelmana. Autor Wyboru 
Ireny podkreśla również, że zgodę na reporterskie „śledztwo” wyraziła córka 
bohaterki oraz bliski jej Symcha Rotem, czyli Szymon (Kazik) Ratajzer21. Re‑
porter zdecydowanie buntuje się przeciw dalszemu wymazywaniu przeszłości 
Ireny i jej rodziny (WI, s. 48), mimo to szanuje wolę osób, które nie chciały, by 
ujawniać ich tożsamość (kuzynka Ireny Gelblum i  mężczyzna, z  którym była 
związana w ostatnich latach życia). Nie ma w tej publikacji poszukiwania prawdy 
za wszelką cenę. Wraz ze swoimi dylematami autor wkracza na karty książki, 
sytuuje się „w  środku” opowiadanej przez siebie historii22. Tematyzowany jest 
także sam proces powstawania biografii: poszukiwania materiałów, odkrywa‑

20 „Z  linii rozwojowej i  trendów obowiązujących w kulturze współczesnej możemy jedynie 
ogólnikowo wnosić, jakie siły oddziaływać będą na przedstawienia Shoah w sztuce i kulturze po‑
pularnej. Należy przyjąć, że topika Holocaustu (jak to już można zauważyć) w większym stopniu 
będzie przechwytywana przez szeroko pojętą kulturę popularną i masową: film, internet, estety‑
kę rocka (teksty piosenek, okładki płyt i działania sceniczne), świat reklamy. Może to oznaczać 
fascynację faszystowską supremacją siły i przemocy z uwzględnieniem nazistowskich emblema‑
tów i prowadzić do kiczu, pustej zabawy, ignorującej konteksty historyczne i moralne. A le  moż e 
te ż  sk ut kować i nspi r ując y m w y kor z y s t a n iem metod or a z  na r z ę d z i  wła ś c iw ych 
k u lt u r z e  n i sk ie j  pr z e z  k u lt u rę  w y sok ą [podkreśl. – E.D.]” (S. Buryła: Topika Holocau-
stu. Wstępne rozpoznanie…, s. 151).

21 I. Gelblum była blisko związana z S. Rotemem w czasie wojny i tuż po niej, potem ich dro‑
gi się rozeszły, jednak do końca życia poetki utrzymywali kontakt. Zob. S. Rotem (S. Ratajzer): 
Wspomnienia powstańca z warszawskiego getta. Warszawa 2012. 

22 Przywołując ustalenia R. Nycza, można w tym widzieć charakterystyczne zjawisko dla no‑
woczesnej literatury i nowoczesnego literaturoznawczego dyskursu o osobie – R. Nycz: „Muszę 
być w środku tego, o czym opowiadam”. W stronę literatury osobistej (trzy uwagi o pozycji autora 
w nowoczesnej literaturze). W: Tenże: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w no-
woczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001, s. 58–69.
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nia kolejnych tropów, docierania do historii sprzed lat, ale przede wszystkim 
etycznych aspektów związanych z  upublicznianiem czyjegoś życia. Problem 
ma znaczenie zarówno w  kontekście biografistyki współczesnej, jak i  narracji 
o Zagładzie. Z  jednej strony przywołane w ten sposób zostało prawo jednostki 
do ochrony swojej prywatności i  do zapomnienia, odcięcia się od tragicznych 
doświadczeń. Z drugiej – naturalna ciekawość losów innej osoby, zwłaszcza gdy 
żyła ona w  burzliwych czasach, zapisała się w  historii, oraz prawo kolejnego 
pokolenia do poznania prawdy o przeszłości. Z jednej strony wydawałoby się, że 
losy osoby dotkniętej Zagładą przedstawiane są z bezpiecznego dystansu kogoś 
szczęśliwie urodzonego później, z  drugiej – ten dystans okazuje się w  gruncie 
rzeczy niemożliwy, opowiadający nie jest na zewnątrz, lecz w pewnym stopniu 
jest wewnątrz wydarzeń z przeszłości, został w nie „wciągnięty”. 

Skomplikowaną, „zapętloną” strategię Remigiusza Grzeli można próbować 
dokładniej scharakteryzować, porównując ją z  postawami autorów innych 
książek biograficznych. Jak zauważa Leokadia Hull, Henryk Grynberg w  Me-
morbuchu czy Ciągu dalszym pisze „za kogoś”, a  taktykę Janusza Głowackiego 
w  przywoływanym już tomie o  Jerzym Kosińskim Good night, Dżerzi można 
określić przyimkiem „obok” i przysłówkiem „równolegle”. Natomiast Oskarżona: 
Wiera Gran Agaty Tuszyńskiej łączy te perspektywy i  jednocześnie znacznie je 
modyfikuje oraz poszerza – postawą tej autorki jest pisanie „za nią” i „przy niej” 
(Tuszyńska jest „przy” Gran dosłownie, rozmawiając z  nią, „doświadczając” 
wręcz jej życia, ale także poprzez empatię)23. Remigiusz Grzela pisze „za” Irenę 
Gelblum, ale „wbrew” Irenie Conti Di Mauro i  zarazem pisze „przy nich” obu. 
Biografista znał osobiście polsko ‑włoską poetkę, która przygotowała posłowie do 
jednego z tomików jego wierszy, widywał ją na spotkaniach poetyckich i odwie‑
dzał w  jej domu. Zatem jest on niejako „przy” bohaterce, nie kryje własnych 
odczuć, zwłaszcza zdziwienia, ale także swego rodzaju rozczarowania, a  nawet 
niechęci (gdy pisze o reakcji poetki na informację o otrzymaniu przez Wisławę 
Szymborską Nagrody Nobla – WI, s. 336–337). Sądy osobiste są tu jednak wy‑
raźnie zaznaczone, oddzielone od poszukiwań, którym patronuje dążenie do 
obiektywizmu, do zgodnego z  etyką reporterską pokazania zdarzeń z  różnych 
punktów widzenia, w sposób możliwie jak najbardziej obiektywny. W tym sensie 
pisarz pragnie być „przy” Irenie Gelblum, chce zbliżyć się do swojej bohaterki, re‑
konstruując jej losy, próbując zrozumieć (WI, s. 80, 326). Reporter nie jest „agre‑
sywny” w swym dochodzeniu, stara się nie oceniać postaci i jej postępowania, ale 
pokazywać je na szerokim tle. Remigiusz Grzela dekonspiruje Irenę Gelblum nie 
po to, by ją oskarżyć, ale by pokazać jej bohaterstwo i upomnieć się o jej miejsce 
w  historii. Nie jest to demaskacja, która przypominałaby postępowanie Artura 

23 L. Hull: „Za nią” i  „przy niej” – „Oskarżona: Wiera Gran” Agaty Tuszyńskiej. W: Taż: 
Zamiast i  w  imieniu…, s. 78. Należy jednak dodać, że w  wypowiedziach krytyków i  badaczy 
o  książce A. Tuszyńskiej pojawiały się także opinie odmienne – zarzucano reporterce właśnie 
brak empatii w stosunku do Wiery Gran. 
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Domosławskiego, odkrywającego „tajemnice” Ryszarda Kapuścińskiego po to, 
by „odbrązowić” słynną postać24, lecz celem pokazywania spraw skrywanych jest 
wywołanie z „niebytu”, w pewnym sensie stworzenie legendy silnej kobiety, która 
wykazała się niezwykłym bohaterstwem w trudnych czasach. Irena Gelblum nie 
przypomina „pięknych Żydówek”, o  których mówi Bożena Umińska, zauważa‑
jąc, że „słowa te jakby pachną gwałtem i  krwią”25. Biografista pokazuje kobietę 
walczącą, konspiratorkę, a  zatem widzi ją w  rolach odległych od tych, w  któ‑
rych tradycja wojenna sytuuje kobietę (markietanki, ofiary, ewentualnie osoby 
wspierającej żołnierzy)26. Również w rekonstrukcji powojennych losów bohaterki 
przeważają informacje o  jej aktywności w  przestrzeni publicznej. Remigiusz 
Grzela ukazuje dziennikarkę, działaczkę społeczną, poetkę. Zaskakująco mało 
w  tej opowieści o  kobiecie jest spraw prywatnych. Informacje o  narodzinach 
córki przedstawione zostały przez pryzmat karteczek przekazywanych ze szpi‑
tala mężowi, bardzo lakonicznie zarysowany został portret Ireny: matki, żony, 
kochanki, nic nie wiadomo o tym, jaką była córką czy babcią. Remigiusz Grzela 
dotarł do materiałów bardziej osobistych – do listów pisanych do Ireny Gelblum, 
a  także (bardzo nielicznych) pisanych przez nią. Niewiele jednak można się 
z  nich dowiedzieć o  bohaterce, poza tym, jak bardzo oddalała się od bliskich 
jej osób. Życie prywatne nie zostało w  tej biografii szerzej przedstawione. Jak 
zauważa sam biografista – brakuje „jej głosu, jej relacji”:

Nie jestem zadowolony z opowiadania jej poprzez relacje innych. Bezradność 
w tej materii jest dojmująca. Nie wiem, jak ją opowiedzieć. […] jak z  tej opo‑
wieści wydobyć narrację Irki? Korci mnie, żeby pozwolić jej mówić. Ale czy ta 
opowieść jest na to odpowiednim miejscem? Wolno mi sprzeniewierzyć się li‑
teraturze faktu i wyobrazić sobie, że to Irka mówi? […] Dojmująca bezradność.

WI, s. 111–112

Remigiusz Grzela sięga również po wiersze swojej bohaterki, nie dokonuje 
jednak ani przeglądu, ani analizy twórczości, lecz sygnalizuje kolejne wątpliwo‑
ści: „Ale czy wolno mi szukać Ireny w jej wierszach? Czy swoją poezją obnażała 
prawdę czy też ją kamuflowała?” (WI, s. 13); „Raczej zamykała się w  nich, niż 
otwierała, przypieczętowując swoje milczenie” (WI, s. 17); „Dlaczego nie miał‑
bym szukać prawdy w zmyśleniu?” (WI, s. 309). 

Ze zgromadzonych w  Wyborze Ireny faktów, materiałów, sugestii wyłania 
się niejednoznaczny, pełen sprzeczności obraz. Jest to portret nieustraszonej 
Irki „Wariatki”, a  później wyrazistej, silnej, zdecydowanej kobiety – bohaterka 

24 Na temat strategii biograficznej A. Domosławskiego pisze P. Kulas: Pomiędzy życiem pry-
watnym a publicznym. Domosławski vs Franaszek. „Opcje” 2012, nr 1, s. 48–52.

25 B. Umińska: Postać z cieniem…, s. 86.
26 A. Ubertowska: Holokaust. Auto (tanato) grafie…, s. 162. Zob. też S. Agacinski: Wojna 

czy polityka. W: Tenże: Polityka płci. Przeł. M. Falski. Warszawa 2000, s. 159–167.
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książki Remigiusza Grzeli jest tą, która porzuca, „łamie serca”, zrywa znajomości, 
narzuca innym swoją wizję. Jednak przyglądając się temu wizerunkowi dokład‑
niej, można zobaczyć osobę zagubioną, nieszczęśliwą, która nigdy nie pogodziła 
się ze śmiercią najbliższych, nie radziła sobie z  tragicznymi wspomnieniami, 
targnęła się na własne życie, nie potrafiła nawiązać bliskich relacji, była samotna, 
czuła się niedoceniona jako poetka. Charakteryzują tę postać słowa: „boli, ale 
nie płaczesz”, którymi zatytułowany został komentarz do najstarszej zachowanej 
fotografii, z roku 1945:

Gęste pofalowane włosy, uśmiech wymuszony albo maskujący smutek, taki 
uśmiech przez łzy. Nie, łez nie ma. Ale oczy są zapatrzone gdzieś dalej, chociaż 
patrzą w obiektyw. Melancholijne. Trzyma ręce w kieszeniach o wiele za dużej 
marynarki w dużą kratę, na klapy marynarki położony jest duży kołnierz za 
dużej koszuli, też w  kratę. Irena ma dwadzieścia dwa lata. W  jakimś sensie 
przeżyła już całe życie.

WI, s. 169

Inne są fotografie późniejszej Ireny, wydają się bardziej wystylizowane, mniej 
naturalne, a ona sama coraz mniej na nich obecna. 

Zazwyczaj w książkach biograficznych poprzez poszerzanie wiedzy o danej 
osobie, dokumentowanie jej życia stopniowo krystalizuje się obraz portreto‑
wanej, staje się ona kimś coraz bliższym, coraz bardziej znanym piszącemu 
i  czytelnikom. W  Wyborze Ireny sytuacja jest odwrotna: zagłębianie się w  losy 
bohaterki powoduje, że okazuje się ona coraz bardziej odległa, nieznajoma. Kogo 
bowiem przybliżył czytelnikom Remigiusz Grzela? Wydaje się, że celem książki 
było przede wszystkim poznanie Ireny Gelblum, ale po lekturze wciąż niewiele 
wiadomo o jej życiu, zupełnie nieznane jest jej dzieciństwo, okres przed rokiem 
1943, a i późniejszy czas pełen jest spraw niewyjaśnionych. Enigmatyczny, mimo 
rozmów z  córką i  znajomymi, jest zaprezentowany w  publikacji życiorys Ireny 
Waniewicz. Rozczarują się ci, którzy szukaliby w  książce Remigiusza Grzeli 
bliższych wiadomości o życiu i  twórczości Ireny Conti Di Mauro. Wybór Ireny 
okazuje się nie tyle biografią, ile antybiografią – nie został tu przedstawiony 
tożsamościowy proces formowania się w  kolejnych doświadczeniach osobo‑
wości, narodzin „ja”, ale wprost przeciwnie – jest to opowieść o  zanikaniu, 
samoniszczeniu. Wyjątkowo ważne wydaje się (przywoływane już przeze mnie) 
stwierdzenie, że Irena tak bardzo zmieniała swoją biografię, iż sama się w niej 
nie poznawała (WI, s. 40), ale także fakt (na który zwróciła uwagę córka) mó‑
wienia przez bohaterkę pod koniec życia inaczej niż wcześniej, innym głosem, 
przekonujący o wręcz somatycznym charakterze dokonanej zmiany – a właści‑
wie ucieczki od siebie. Książka Remigiusza Grzeli, zamierzona jako opowieść 
biograficzna, pokazuje, że w  gruncie rzeczy jest to „projekt niemożliwy”, choć 
może należałoby nieco złagodzić ten sąd, pisząc raczej o kłopotach z poznaniem 
drugiego, w obliczu których staje każdy biografista:
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Gotowość empatycznego otwarcia się na drugiego człowieka jest zatem punk‑
tem wyjścia, ale sprostanie jego osobowości nigdy nie jest łatwym zadaniem. 
Druga osoba zawsze pozostaje „innym”, tym Innym, gdyby mówić językiem 
filozofii Lévinasa, którego „bliskość ciąży na mnie”, którego obecność jest wy‑
zwaniem, niekiedy bardzo trudnym […]27.

Nie do końca można w tej publikacji widzieć również narrację o samej Za‑
gładzie, która przez pryzmat przeżyć Ireny Gelblum pozostaje jednak nieprzed‑
stawiona. Raczej byłoby to studium konsekwencji Zagłady, analiza „syndromu 
posttraumatycznego”, uciążliwej, wypieranej pamięci i opowieść o usiłowaniach 
zapomnienia o  tym, co było. Autor Wyboru Ireny swoją pracę nazywa próbą 
„opowiadania o nieistnieniu” (WI, s. 326):

Ta książka powstała z mojego zdziwienia. To książka o poszukiwaniu żydow‑
skiej łączniczki w biografii włoskiej poetki. Podejmuje temat jej wyboru a właś‑
ciwie wyborów, za które płaciła całe życie. Wyboru, którego stała się więźniar‑
ką. Samozniszczenie, jakie podjęła. Po raz kolejny podejmuję temat historii i jej 
wpływu na życie. Historii, która nie pozwala się zamknąć. Temat trudny do 
udźwignięcia28.

Zdziwienie staje się punktem wyjścia, ale i  punktem dojścia w  tej publika‑
cji – tę pętlę zobrazować można słowami nasuwającymi się po przeczytaniu 
ostatniej strony, ale zamieszczonymi zaraz na początku książki we fragmen‑
cie, który uznałam za prolog: „Poszukiwanie odpowiedzi to czasem droga do 
początku. Genesis. Droga do pytania” (WI, s. 11). Przede wszystkim stałym 
motywem jest zdziwienie Grzeli tym, że znajoma naprawdę jest kimś zupełnie 
innym – jest nieznajoma. Zaskakuje „wybór Ireny” – rozmiar mistyfikacji, jej 
przyczyny i konsekwencje, ale zaskakuje także wybór autora, jego determinacja 
w opowiadaniu o tym, czego opowiedzieć się nie da. Tak zaczyna się cały szereg 
tego, co dziwi, niepokoi, ale i fascynuje w przedstawionych poszukiwaniach, a co 
wiąże się zarówno z indywidualnymi losami (biograficznymi zapętleniami) oraz 
historią (Zagładą), jak i sprawami bardziej uniwersalnymi. 
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Elżbieta Dutka

“Biographies also consist of loops” 
The un ‑narrated life of Irena Gelblum

Su m ma r y

The article presents the book by Remigiusz Grzela entitled Wybór Ireny in the context of the 
contemporary controversies/debates about the biographies and the narrations about the Shoah. 
In this case the “biographical loops” result both from the life attitude of the female protagonists 
who are described as well as from the strategy that was embraced by the biographer. The mes‑
senger of the Jewish Combat Organisation disassociated herself from her past and created a new 
image and biography for herself. The writer is continuously poised between the truth that he 
intends to reveal and fiction – a mystification put forward by Irena Gelblum vel Waniewicz vel 
Conti Di Mauro. Thus a story emerged whose essence (and significance) consists not so much in 
familiarising the reader with the figure and the tragic experiences of one of the “scorched” ones 
but in the exhibition of the ethical and literary problems associated with an attempt at presenting 
such a story.
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Opowiedzieć niewidzialne  
Próba analizy filmu Ida Pawła Pawlikowskiego

Od czasu do czasu jesteśmy w  Polsce świadkami burzliwych dyskusji, 
których iskrą zapalną jest dzieło filmowe. Zwykle jego tematyka dotyka granic 
społecznego tabu, niekiedy radykalnie je naruszając. Wśród filmów, które budzą 
silne emocje, znajdują się często te, które poruszają problematykę stosunków 
polsko ‑żydowskich w  czasie wojny i  po niej. W  ostatnich kilku latach skrajne 
emocje wzbudziły: Pokłosie (2012) Władysława Pasikowskiego i  Ida (2013) 
Pawła Pawlikowskiego1. I w  jednym, i w drugim wypadku w ferworze dyskusji 
nad ideologiczną wymową filmów zapomnieliśmy, że są to przede wszystkim 
mniej lub bardziej udane dzieła sztuki filmowej. W  przypadku Idy jej rangę 
artystyczną dostrzeżono przede wszystkim poza granicami naszego kraju. 
„Międzynarodową widownię w  dotykającej bardzo polskich problemów Idzie 
urzekła formalna precyzja filmu, uniwersalny wydźwięk historii oraz przebi‑
jająca z  ekranu atmosfera tajemnicy”2. Chciałabym uzupełnić tę poważną lukę 
w polskiej recepcji tego filmu i spróbować spojrzeć nań przede wszystkim jako 
na integralny i autonomiczny utwór.

Prolog i epilog

W  dramaturgicznej konstrukcji Idy wyraźnie zarysowuje się prolog, w  któ‑
rym wprowadzona zostaje tytułowa bohaterka filmu. Poznajemy ją jako Annę – 

1 Dyskusję wokół Idy relacjonuje K. Wigura: Dlaczego „Ida” tak gniewa? Częściowe podsu-
mowanie dyskusji o filmie Pawła Pawlikowskiego. „Kultura Liberalna” 2013, nr 255 (47).

2 Ł. Maciejewski: Historia pewnego triumfu. „Magazyn Filmowy SFP” 2015, nr 2 (42), s. 19.
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nowicjuszkę tuż przed ślubami zakonnymi. Dziewczyna jest młoda, wyróżnia się 
urodą. Jej twarz jest skupiona, spojrzenie melancholijne. Już w pierwszym ujęciu 
uwagę przykuwają jej ciemne oczy. Jasna cera, szary habit i szare ściany o nierów‑
nej fakturze sprawiają, że źrenice Anny wydają się niemal czarne. Kontrast stanie 
się jednym z  najważniejszych środków filmowego wyrazu w  Idzie. Gra znaczeń 
czerni i  bieli rozpoczyna się już w  napisach tytułowych. Biała, prosta czcionka 
tytułu odcina się wyraźnie od czarnego tła. W  otwierających film ujęciach bo‑
haterkę widzimy w  bliskich planach, statycznych obrazach. Twarz umieszczona 
zostaje u dołu kadru en face, dzięki czemu widz może się jej dokładnie przyjrzeć. 

Wielokrotnie w  prologu powracają ujęcia, w  których twarz dodatkowo 
oświetlana jest przez wpadające do pomieszczeń światło. W  drugim ujęciu, 
w szerszym planie widzimy całą postać dziewczyny. Anna maluje figurę Chry‑
stusa3. Światło pada z góry. Jak czytamy w jednej z  licznych wersji scenariusza: 
„Kaplica jest w słabym stanie technicznym z uwagi na zaniedbania. W ramach 
prac, siostry zajmują się renowacją pewnych partii budynku. W  niektórych 
miejscach widać jakieś puszki z farbą, pędzle itp.”4. Kolejne ujęcia ukazują cztery 

3 Scena ta radykalnie różni się od zapisów w scenariuszu. Jej pomysł zrodził się dopiero na 
planie. Podczas zdjęć w pałacu Zamoyskich w Klemensowie Pawlikowski zauważył, że Jagna Do‑
besz, drugi scenograf, dotyka pędzelkiem wyrzeźbionej twarzy Chrystusa. Scena ta wydała mu 
się niezwykle esencjonalna i zdecydowanie lepsza dla filmu niż ta, którą zapisano w scenariuszu.

4 Wersja scenariusza filmu Ida z 4 października 2012 r., pod roboczym tytułem Siostra, udo‑
stępniona dzięki uprzejmości Jarosława Kamińskiego. Jak podaje Paweł Pawlikowski w  wykła‑
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zakonnice – wśród nich Annę – wynoszące na dziedziniec figurę Chrystusa. 
Robią to w milczeniu. W tle słychać jedynie szelest ich butów i ubrań, szuranie 
o  posadzkę. W  scenie tej nie użyto muzyki. Kobiety ustawiają rzeźbę na nie‑
wielkim cokole przed fasadą klasztoru. Dziedziniec pokryty jest śniegiem, który 
sprawia, że ziemia wydaje się niezwykle czysta. I znów działa zasada kontrastu 
– szare habity wyraźnie odcinają się od tła. Zostaje on wydobyty dzięki zastoso‑
waniu w tej części prologu szerokich planów i nietypowych punktów widzenia 
kamery. Gdy nowicjuszki przechodzą przez korytarz, kamera obserwuje je tuż 
znad ziemi. Ukazuje więc tylko buty i brzegi ubrań. Dziewczęta otwierają drzwi 
i do sieni wpada ostry strumień światła. W następnych ujęciach, zrealizowanych 
z góry, sylwetki zakonnic odcinają się na tle białego śniegu. W pewnym momen‑
cie w kadrze widać twarz Chrystusa niesionego przez zakonnice na ramionach. 
W końcu kobiety ustawiają figurę na cokole i modlą się pod nią. 

Dopiero w ostatnich sekundach ujęcia zamykającego tę scenę rozbrzmiewają 
pierwsze dźwięki łacińskiej modlitwy. Antycypują one następną scenę w kaplicy. 
W  pierwszych rzędach stoją nowicjuszki w  szarościach, w  ostatnich zakonnice 
w czarnych habitach. Mimo że kamera jest cały czas statyczna – nie podąża za 

dzie wygłoszonym 25 czerwca 2014 r. w  ramach The Colin Young Annual Lecture w  National 
Film and TV School in Beaconsfield, w czasie prac nad filmem powstało 26 wersji scenariusza. 
Pierwsza z nich miała niewiele wspólnego z ostatecznym efektem ekranowym. Ostatnia liczyła 
zaledwie 30 stron, podczas gdy przeciętny scenariusz pełnometrażowego filmu to tekst liczący 
około 90 stron. Zob. http://www.pawelpawlikowski.co.uk/styled ‑3/ [data dostępu: 09.07.2015].
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bohaterką, nie wykonuje najazdów, wydobywa twarz Anny dzięki kompozycji 
kadru. Kobiety w  milczeniu spożywają posiłek w  refektarzu. Pochylają się nad 
talerzami, łyżki rytmicznie uderzają w dno naczyń. W pewnym momencie jedna 
ze starszych zakonnic, matka przełożona, podnosi wzrok na Annę. Dziewczyna, 
czując jej wzrok, patrzy przez moment w  kierunku zakonnicy. Wymiana spoj‑
rzeń odbywa się w ciszy i jak dźwięk modlitwy antycypował ujęcia z kaplicy, tak 
spojrzenia zapowiadają pierwsze słowa. Padną one dopiero w  trzeciej minucie 
filmu. Matka przełożona informuje Annę, że ma ona ciotkę, Wandę Gruz, która 
przez lata, gdy dziewczyna przebywała w  sierocińcu, nie nawiązywała z  nią 
kontaktu. Zakonnica uważa jednak, że Anna powinna poznać ciotkę przed zło‑
żeniem ślubów. Dialog jest niezwykle krótki i czysto informacyjny. Anna zgadza 
się na wszystko w milczeniu. Cisza będzie również towarzyszyła dziewczynie i jej 
koleżankom, gdy będą pakowały walizkę. Anna opuszcza klasztor. Wychodzi 
w śnieg, zostawiając za sobą szary, zaniedbany budynek klasztorny.

Formalna asceza Idy, o  której pisała większość recenzentów filmu, usta‑
nowiona została w  prologu. Realizacja tego obrazu polegała na eliminowaniu 
wszystkiego, co nie jest niezbędne, by oddać emocje i  by historia pozostała 
czytelna. W prologu nie ma muzyki, dialogi zostają ograniczone do minimum. 
Proces usuwania słów najpełniej prześledzić można na podstawie kolejnych 
wariantów scenariusza. Pierwotna wersja tekstu, pisanego wspólnie z  Rebeccą 
Lenkiewicz, ulegała wielokrotnym modyfikacjom. W  jednym z  wywiadów 
Pawlikowski stwierdza: „To, co zapisane na papierze, jest dla mnie mapą. Oczy‑
wiście dobre sceny, czy dialogi zawsze się obronią i  trzeba mieć jakąś mocną 
strukturę, z początkiem, środkiem i końcem, do którego się zmierza”5. Tę mocną 
strukturę reżyser oparł na dwóch filarach: kontrastowym zestawieniu głównych 
bohaterek i motywie drogi6, który wykorzystany zostaje w funkcji symbolicznej, 
konotując zgodnie z  tradycją kultury europejskiej znaczenia związane z  doj‑
rzewaniem, budowaniem tożsamości, poznawaniem siebie. Ewa Puszczyńska, 
jedna z producentek Idy, wspomina, że Pawlikowski „najchętniej by realizował 
i  finansował film na podstawie dwudziestu stronic luźnych zapisów historii 
i  tworzył go na planie. Dla niego film to proces”7. Daleko idącym zmianom 
w obrębie poszczególnych scen i w ich układzie sprzyja również styl pracy tego 
reżysera na planie. Optymalną dla niego sytuacją byłaby realizacja scenariusza 
według porządku chronologicznego. Ze względu jednak na komplikacje produk‑
cyjne ograniczono się do zachowania chronologii w  poszczególnych lokacjach. 

5 Każdy ma dwie dusze. Rozmowa Anny Serdiukow z  Pawłem Pawlikowskim. „Kino” 
2013, nr 10, s. 49.

6 Recenzentka „Sight and Sound” określa Idę jako „road movie of the soul” (C. Wheatley: 
Film of the Week: „Ida”. Dostępne w Internecie: http://www.bfi.org.uk/news ‑opinion/sight ‑sound‑
 ‑magazine/reviews ‑recommendations/film ‑week ‑ida [data dostępu: 07.06.2015]).

7 Staramy się być kreatywni. Rozmowa Anny Michalskiej z  Ewą Puszczyńską i  Piotrem 
Dzięciołem. „Magazyn Filmowy SFP” 2015, nr 43 (3), s. 9.
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Nowoczesne technologie, użycie cyfrowej kamery (film kręcono na kamerze 
Arri Alexa z sensorem 4:3) umożliwiły przeglądanie materiałów na bieżąco i już 
w  czasie zdjęć przygotowywanie pierwszych układek montażowych. Dłuższa 
przerwa w zdjęciach nastąpiła, gdy nakręcono 3/4 filmu8. Sceny zostały zmonto‑
wane, a w miejsce brakujących wstawiono plansze z napisami9. Pozwoliło to na 
realizację wyłącznie niezbędnych scen podczas ostatniej transzy zdjęciowej, ale 
i skłoniło Pawlikowskiego do wprowadzenia kolejnych zmian w scenariuszu. To, 
co zaskakuje najbardziej, to eliminacja znacznej części dialogów oraz inne rozło‑
żenie akcentów niż w pierwotnym tekście. Na przykład, w przywoływanej wersji 
tekstu o  żydowskich korzeniach bohaterki informowała ją matka przełożona, 
w filmie informacja ta pada zaś z ust ciotki podczas spotkania w jej mieszkaniu. 
Proces budowania nowej tożsamości bohaterki zostaje w  ten sposób odsunięty 
w czasie, a prolog staje się enigmatyczny, tajemniczy, pełen niedopowiedzeń. Do‑
piero w rozmowie z Szymonem Skibą, tuż przed odkryciem miejsca pochówku 
rodziców i  kuzyna Idy, bohaterka powie: „Jestem Ida”. Moment ten zbiega się 
z  chwilą odkrywania przez nią własnej cielesności, seksualności. Poznany 
przypadkowo chłopak stwierdza: „Ty pewnie nawet nie wiesz, jak wyglądasz”. 
Zdanie to nakłoni dziewczynę, by przejrzała się w  lustrze i  zobaczyła wreszcie 
swoją twarz oraz włosy. Znacznie wcześniej namawia ją do tego ciotka, ale jej 
zachowanie jest nachalne, a seksualność kobiety wyzywająca. 

Zmiany w  scenariuszu sprawiły również, że do funkcji tła zredukowane 
zostały ponadto postaci drugoplanowe. Koleżanki Anny/Idy z  zakonu nie są 
w  żaden sposób charakteryzowane, nie mają imion, nie wypowiadają żadnej 
kwestii. Konstrukcja postaci w Idzie oparta jest na silnym kontrastowaniu dwóch 
głównych bohaterek: Anny/Idy i  jej ciotki Wandy. Pozostałe postaci – Szymon 
Skiba i jego syn Feliks, młody saksofonista – pełnią jedynie funkcję katalizatorów 
przemian obu bohaterek. Wyruszając w  podróż w  przeszłość swej rodziny, Ida 
stopniowo odkrywa świat i siebie. Wanda zaś powraca do wypieranych doświad‑
czeń. Z kobiety pewnej siebie, gwałtownej i rozgoryczonej, staje się zrozpaczoną 
matką, która utraciła jedyne dziecko, obciążoną poczuciem winy przez lata 
konsekwentnie tłumionym. W pewnym momencie ich drogi to Wanda zaczyna 
wymagać opieki. Ida pomaga jej położyć się do łóżka w  pokoju hotelowym, 
przykrywa kołdrą. Wanda zdejmuje kolejne maski. Nabieramy przekonania, że 
jej życie toczy się po równi pochyłej, a  jednak samobójstwo bohaterki jest dla 
widza pewnym zaskoczeniem.

Wrażenie to jest konsekwencją wewnętrznej dramaturgii tej sceny i  zasto‑
sowanej w niej kompozycji obrazu. Ida jest już na powrót w klasztorze. Ciotka 
układa na stole fotografie swych bliskich, w  tym Tadzia – jedynego dziecka. 
Wychodzi nocą do baru i wraca do domu z kolejnym kochankiem. Rano, w sa‑

8 Tamże, s. 10.
9 Informację tę zaczerpnęłam z rozmowy z montażystą filmu Ida Jarosławem Kamińskim.
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motności, przy dźwiękach radia je śniadanie. W  jej ruchach wyczuwalna jest 
pewna nerwowość i determinacja. Leżąc w wannie, pali papierosa. W podomce 
i z papierosem w dłoni krząta się po mieszkaniu. Z gramofonu płynie muzyka10. 
Kamera ustawiona jest nisko nad podłogą, jakby obserwowała bohaterkę. Jest 
jednak statyczna. Postać wchodzi i  wychodzi z  kadru. W  końcu na podomkę 
zakłada płaszcz i wyskakuje przez szeroko otwarte okno, przez które wpada do 
pokoju światło poranka. Choć właściwie Wanda nie wyskakuje, ale „stawia nogę 
na parapecie i  wychodzi. Właśnie tak, wychodzi, jak można wyjść z  domu – 
albo z życia”11. Jeszcze przez chwilę kamera pozostaje w tym samym ustawieniu. 
Pokazuje okno i powiewającą w nim firankę. Scena ta przypada w sześćdziesiątej

czwartej minucie filmu i  zamyka historię jednej z  dwóch głównych bohaterek. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dramat Wandy do tego momentu dominuje 
nad opowieścią o Annie/Idzie, czemu sprzyja nie tylko konstrukcja historii, ale 
i  sposób kreacji obu postaci. W roli ciotki Pawlikowski obsadził Agatę Kuleszę 
– znaną i  wielokrotnie nagradzaną aktorkę, o  wyrazistej urodzie i  dużej sile 
ekspresji. Przeciwstawił jej postać wycofaną, wyciszoną, graną przez amatorkę 
Agatę Trzebuchowską. Anna/Ida działa na widza spokojem, skupieniem widocz‑
nym na twarzy i  tajemnicą skrywającą się za melancholią. Pawlikowski od po‑

10 W  scenie tej rozbrzmiewa Symfonia nr 41 „Jowiszowa”, C‑dur, KV 551 Wolfganga Ama‑
deusza Mozarta.

11 B. Janicka: Trzy sceny z „Idy”. „Kino” 2015, nr 2, s. 97.
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czątku zakładał, że „Ida będzie osobą odciętą, obserwującą życie. […] Strasznie 
trudno jest pokazać wiarę bez brnięcia w głupie klisze. Jedyny sposób to właśnie 
wycofanie. Ida ma silne wewnętrzne przekonanie, nie bierze udziału w  życiu, 
niczego nie udaje, nie komunikuje niczego grymasami, ale widać po oczach, że 
w jej głowie dużo się dzieje”12. Motorem wszelkich działań jest natomiast Wanda. 
Dopiero w chwili, gdy ciotka ostatecznie pogrąża się w rozpaczy, Ida przejmuje 
inicjatywę, przestaje być pasywna. To ona dobija „targu” ze Skibą i doprowadza 
ciotkę na miejsce pochówku bliskich. Dramatyczne i  niezwykle ekspresywne 
rozwiązanie wątku Wandy Gruz sprawia, że ostatnie sceny filmu jawią się jako 
epilog, równoważny, komplementarny względem prologu, ponieważ i  w  nim 
przyglądamy się wyłącznie życiu Anny/Idy. 

Do takiej segmentacji dramaturgicznej filmu skłania również sposób opo‑
wiadania historii Anny/Idy po śmierci ciotki. Przyglądamy się kilku scenom 
z  życia bohaterki, które mogły być rozciągnięte w  czasie: pobyt w  mieszkaniu 
ciotki, pogrzeb, romans z saksofonistą, powrót do klasztoru. Gdy przypadkowo 
poznany saksofonista włącza gramofon i z głośnika rozbrzmiewa Naima Johna 
Coltrane’a13, utwór przy którym się poznali, zaczynają tańczyć, kamera nie 
pokazuje jednak całych postaci, ale jak w scenie wyniesienia figury w prologu – 
tylko stopy. Tym razem nie ma na nich ciężkich butów, lecz cienkie pończochy. 
Szpilki należące niegdyś do Wandy leżą na podłodze. Film, a zarazem opowieść 
o drugiej z pierwszoplanowych postaci zamyka ujęcie, które ukazuje Idę ubraną 
w  habit i  wracającą do klasztoru. Jest to jedyne ujęcie, w  którym kamera jest 
ruchliwa, podąża przed bohaterką. Długo ją obserwuje, a  potem, jak na po‑
czątku, pojawia się czarna plansza. W finale, inaczej niż w prologu, rozbrzmiewa 
muzyka niediegetyczna, która jest wyraźnym znakiem przemiany Anny/Idy. 
Powrotowi towarzyszy kantata Jana Sebastiana Bacha Ich ruf zu Dir, Herr Jesu 
Christ (BMV 639). Ewa Puszczyńska relacjonuje: „W dniu ostatecznego zgrania 
Paweł oznajmia mi przez telefon: »Słuchaj, ta muzyka na koniec absolutnie nie 
pasuje. Wysyłam ci link.« Ja na to, że to niemożliwe, bo nie mamy już pieniędzy 
na prawa do innej muzyki. Po prostu, musi tak zostać. A on: »Dopiero jak posłu‑
chasz, to wtedy podejmij decyzję.« […] I  rzeczywiście posłuchałam tego linku, 
który on mi przesłał. To była fortepianowa kompozycja Bacha. Wiedziałam, 
że Paweł ma rację, że w  tej muzyce jest światło, którego nie ma w  kompozycji 
Kristiana [Andersena – K.M. ‑M.], i to światło na koniec jest nam bardzo, bardzo 

12 Trzeba poczuć swój film. Rozmowa Oli Salwy z  Pawłem Pawlikowskim. „Magazyn Fil‑
mowy SFP” 2013, nr 28, s. 63.

13 Naima to ballada napisana przez Coltrane’a  w  1959 r. Ukazała się na płycie Giant Steps 
w 1960 r. Jej tytuł to drugie imię żony kompozytora Juanity Naimy Grubbs. Warto podkreślić, 
że utwór ten jest nie tylko symbolem miłości i wyraża wolność charakterystyczną dla amerykań‑
skiego jazzu tamtych lat. Jest również wyrazem artystycznych poszukiwań Coltrane’a  w  sferze 
spiritual jazz, w którym eksperymenty formalne łączą się z poszukiwaniami duchowego wymia‑
ru muzyki. 
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potrzebne, aby oddać otwarte zakończenie filmu”14. Ostatnie ujęcie filmu to 
rozwiązanie ciekawe dramaturgicznie i  semantycznie. Scena je poprzedzająca 
ukazuje Annę/Idę wkładającą habit. Mamy więc pewność, dokąd się udaje. 
A jednak dziewczyna pokazana zostaje w drodze, do klasztoru nie dociera. Paw‑
likowski próbował otworzyć film na rozmaite interpretacje, dotyczące jednak nie 
samego wyboru bohaterki, ale jego przyczyn. Dlaczego Anna/Ida wraca? Czy 
rozczarowało ją życie poza klasztornymi murami? Czy wiara i determinacja do 
pozostania w zakonie okazały się silniejsze niż miłość do mężczyzny? A może 
Anna/Ida, pozbawiona dzieciństwa w  rodzinie, dziewczyna, która całe życie 
spędziła w  zakonie, nie umiała żyć poza klasztorem, obowiązującymi w  nim 
porządkiem i dyscypliną, gdzie każdy dzień ma z góry określony przebieg, gdzie 
wszystko jest przewidywalne i bezpieczne. Przed nagłą decyzją o powrocie chło‑
pak proponuje jej wyjazd nad morze, w trasę koncertową z zespołem:

– Posłuchasz, jak gramy. Połazimy trochę po plaży.
– A potem?
– A potem kupimy psa, weźmiemy ślub, będziemy mieć dzieci, kupimy dom.
– A potem?
– A potem będą kłopoty.

Życie klasztorne dawało ochronę, której nie mógł zapewnić żaden bliski jej 
człowiek. Dziewczyna wraca do klasztoru jednak nie jako Anna, lecz jako Ida, 
z  większą świadomością siebie, z  pełnym przekonaniem co do własnych wy‑ 
borów.

Obrazy i symbole 

W prologu ustalona zostaje konwencja filmowego opowiadania. Jej najistot‑
niejsze cechy wskazuje reżyser: „Film, który chciałem zrobić, miał być mniej 
historią bardziej rodzajem medytacji. Miał to być film złożony z  graficznych 
obrazów i  dźwięków, w  którym większość scen kręcona będzie z  tego samego 
kąta, w  jednym długim ujęciu, film pozbawiony czysto informacyjnych ujęć 
i dialogów. Miał to być film, który będzie działał poprzez sugestię, bez typowych 
tricków, z  ograniczonym ruchem kamery”15. Obraz jest czarno ‑biały, kadry 
statyczne, przestrzeń klasztoru niemal pusta. Zdjęcia realizowano w  pałacu 

14 Staramy się być kreatywni…, s. 9.
15 Cytat pochodzi z wykładu wygłoszonego przez Pawła Pawlikowskiego 25 czerwca 2014 r. 

w  ramach The Colin Young Annual Lecture w  National Film and TV School in Beaconsfield. 
Zob. http://www.pawelpawlikowski.co.uk/styled ‑3/ [data dostępu: 09.07.2015].
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Zamoyskich w  Klemensowie. Posiadłość położna pośród pól przytłacza swym 
majestatem. Długa droga, którą bohaterka musi pokonać, by dotrzeć do ciotki, 
a  potem, by wrócić do klasztoru, oraz otoczenie sugerują, że jest to miejsce 
niemal zupełnie odizolowane od reszty świata. Dźwięki, smaki, zapachy życia 
dziewczyna pozna dopiero w  mieście, we wsiach i  w  miasteczkach, które od‑
wiedzi z  Wandą. W  artykule publikowanym na łamach „American Cinemato‑
grapher” Łukasz Żal, autor zdjęć do Idy, wspomina: „Wyeliminowaliśmy kolor 
i  ruchy kamery, więc zostało nam światło i  kompozycja”16. Warto dodać, że 
film zrealizowany został w  niestosowanym we współczesnym kinie formacie 
4:3. Niemal kwadratowy kadr sprzyja fotograficznej kompozycji obrazu. Efekt 
ekranowy miał przywodzić na myśl zdjęcia i filmy z  lat 60., z dekady, w której 
toczy się akcja Idy. Ma on pewne szczególne walory, które zostały przez twór‑
ców skrzętnie wykorzystane. Przede wszystkim format ten sprzyja bliskim 
planom. Pawlikowski konstatuje: „chciałem skoncentrować się na twarzach, 
ale też ograniczyć pole widzenia widza i  jak najwięcej działać poprzez sugestię, 
dźwięk z offu, poczucie, że coś się dzieje poza kadrem, słowem uciec przed do‑
słownością i pokazywaniem wszystkiego tak, jak to się w dzisiejszym kinie, czy 
w ogóle w kulturze, na ogół dzieje”17. Dodatkowym walorem bliskiego planu jest 
eliminacja tła. Staje się ono podrzędne względem twarzy bohaterek. Ida jest bez 
wątpienia filmem o emocjach. „Oczy i twarz są opisem świata. […] I przez swoją 
niepowtarzalność, jedność reprezentuje obraz konfliktu, sporu człowieka ze 
światem, człowieka z człowiekiem, samego ze sobą. Reprezentuje wszystko to, co 
jest światem wewnętrznym człowieka, światem ducha, radością, cierpieniem”18. 
Twarz wyraża przemianę – „najpiękniejszą i najbardziej subtelną formę istnienia 
pamięci”19. Detal i plan bliski dodatkowo podkreślają niemal statyczny charak‑
ter ujęć, ograniczając poważnie ruch wewnątrzkadrowy. W  pełni uzasadnione 
wydaje się więc skojarzenie filmowego obrazu z  fotografią. Zatrzymanie czasu 
w bliskich planach współtworzy kontemplacyjny charakter filmu. Przejawia się 
on również w długich ujęciach i w zabiegach montażowych, które nie eliminują 
momentów nieistotnych dla rozwoju akcji, choć ważnych dla kreacji postaci 
i  nastroju. Przykładem takich ujęć są niemal dokumentalnie zaobserwowane 
sceny w mieście, gdy Anna/Ida jedzie do ciotki i przygląda się miejskiemu życiu 
przez szyby tramwaju. W oknach odbijają się obrazy ulic i ludzi. Z ich nałożenia 
na szybę, za którą widzimy twarz Anny/Idy, rodzi się metafora: Ida wchłania 
w  siebie cały otaczający ją świat, ale jednocześnie jest on dla niej niedostępny, 
gdyż dzieli ją od niego szyba. Kamera pokazuje, jak Anna/Ida jedzie do ciotki, 
wchodzi na klatkę schodową domu, w którym mieszka. W funkcji retardacyjnej, 

16 B. Bergery: Divine Purpose. „American Cinematographer” 2014, nr 5, s. 57 (tłumaczenie 
własne).

17 Każdy ma dwie dusze…, s. 49.
18 J. Wójcik: Labirynt światła. Oprac. S. Kuśmierczyk. Warszawa 2006, s. 139–140.
19 Tamże, s. 140.
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choć dopełniającej rysunku postaci, pojawiają się jako lejtmotyw ujęcia obu 
kobiet w samochodzie. Pawlikowski podkreśla, że jego intencją było stworzenie 
swoistego antyfilmu – bez użycia ruchów kamery i  konwencjonalnych technik 
kinematograficznych. Miał powstać film będący wyłącznie esencją20. 

Najciekawszym zabiegiem stylistycznym jest jednak wprowadzony w  wielu 
scenach sposób kadrowania. Podczas realizacji ujęć w samochodzie Łukasz Żal 
po raz pierwszy skadrował obraz tak, że twarze bohaterów nie znalazły się w jego 
centrum21 – wspomina Paweł Pawlikowski. Okazało się, że ten sposób kadrowa‑
nia wniósł do filmu nowe znaczenia. Został zaakceptowany i  stał się istotnym 
elementem stylu Idy. W  wielu ujęciach filmu nad głowami bohaterów pozosta‑
wiono dużo przestrzeni, zwykle niewypełnionej żadnymi przedmiotami. Jest to 
przestrzeń refleksji i namysłu, ale i uczuć, emocji. W scenie, w której Anna/Ida 
rozmawia z  saksofonistą pod barem hotelu Świt w  Szydłowie, centralną część 
kadru stanowi zakratowane okno restauracji. Bohaterowie znajdują się u  dołu, 
niemal w ramie. Wiemy, że rodzi się między nimi uczucie, a przynajmniej wza‑
jemne zainteresowanie, już od chwili, gdy chłopak wsiadł do samochodu ciotki, 
a Anna/Ida spojrzała na niego przez lusterko wsteczne. Na spełnienie przyjdzie 
jednak jeszcze długo poczekać. Tymczasem bohaterowie odbywają dwie lako‑
niczne rozmowy. Ich emocje zdają się wypełniać kadr ponad ich głowami. 

20 Por. B. Bergery: Divine Purpose…, s. 59.
21 Por. Każdy ma dwie dusze…, s. 49.
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Niekiedy istotny punkt kompozycji stanowi element scenografii (okno lub 
drzwi), który jest źródłem światła. Tak jest na przykład w scenie, w której Anna/
Ida odkrywa w  oborze Skibów okienko ozdobione niegdyś witrażem przez jej 
matkę. Podczas gdy Wanda przesłuchuje Skibę, Anna/Ida zagląda do ciemnej 
obory, którą rozświetla jasny strumień ostrego światła wpadającego przez okno. 
Jej wzrok pada na witraż, a kadr wypełnia niemal abstrakcyjny obraz niewielkich 
szkiełek. W środku brakuje jednego elementu i tędy wpada silniejszy, oślepiający 
strumień światła, który oświetla twarz Anny/Idy. Jej biel kontrastuje silnie 
z ciemnymi oczami bohaterki. Światło staje się w tym ujęciu niemal namacalne. 
Stanowi zewnętrzny znak swego rodzaju iluminacji, która dotyczy jednak nie 
tyle kontaktu z Bogiem, ile z sobą samą, z własną przeszłością, własną historią. 
W  tym momencie do obory wchodzi Wanda. Mimo że staje niemal tuż obok 
siostrzenicy i  spogląda w  tym samym kierunku, jej twarz pozostaje w  cieniu. 
O ile bowiem Annie/Idzie przypisany jest blask, biel i jasne odcienie szarości, to 
Wanda przynależy zdecydowanie do czerni, do ciemności, co związane jest z jej 
życiową przegraną, zmierzaniem do nieuchronnego końca. Wanda ma ciemne 
włosy, Ida rude, czyli w monochromatycznym obrazie utrzymane w jasnych od‑
cieniach szarości. Habit nowicjuszki również jest jasno szary, w przeciwieństwie 
do czarnych strojów zakonnic po święceniach i czarnych sukienek ciotki. 

Podkreślanym w poszczególnych kadrach źródłem światła są okna. Światło 
padające z  okna rozjaśnia refektarz, biuro matki przełożonej, w  którym rzuca 
jasne plamy na ścianę i  schody wyjściowe. Gdy Anna/Ida po raz pierwszy 
przychodzi do ciotki, kiedy kobieta wyjawia jej prawdę o pochodzeniu, światło 
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pada z kuchennego okna. Wanda wchodzi w strumień światła i  jej postać staje 
się ciemna, wyraźnie odcina się od okiennej ramy. Okno odgrywa również 
istotną rolę znaczeniową w  omówionej scenie samobójstwa. W  Idzie wydobyta 
zostaje ambiwalencja symboliki okna. Z  jednej strony waloryzowane jest ono 
pozytywnie jako źródło światła, blasku, który szczególnie odbija się na twarzy 
Anny/Idy, z drugiej – antycypuje śmierć Wandy. Po jej samobójstwie Anna/Ida 
ubrana w czarną sukienkę ciotki staje na tle okna i owija się w firankę. Scena ta 
jest znakiem przemiany bohaterki. W ostatnim ujęciu, gdy Anna/Ida wraca do 
klasztoru, zapada zmrok. Wówczas funkcję światła przejmuje rzadko stosowana 
w  filmie muzyka niediegetyczna. Mistyczna kantata Bacha pozbawiona jest 
wprawdzie tekstu, który posiadała w pierwotnym zapisie, ale fortepianowa tran‑
skrypcja Ferruccia Busoniego i  wykonanie Alfreda Brendela zawierają w  sobie 
nadzieję i  blask wiary, płynącej z  niej siły. Pierwszy wers pierwotnego zapisu 
utworu stanowi inwokację do Boga, drugi mówi o wzmożonej modlitwie.

Światło wpadające przez okna nie ma charakteru naturalnego. Jego rozpro‑
szenie wydobywa szarość wnętrz. Chwilami staje się gęste. Choć wnętrza w wielu 
ujęciach oświetla jasność bijąca z  okien, to na zewnątrz niemal stale niebo 
sprawia wrażenie zasnutego chmurami. W kadrach tuż po scenie w oborze wi‑
doczne są nisko wiszące nad ziemią, ciężkie obłoki. Niebo jest jednolite, stalowe, 
krajobraz niemal wciąż szary. Podczas podróży bohaterek znika śnieg, który 
dawał tak silny kontrast w prologu. Z okien samochodu i w szerokich, odległych 
planach oglądamy typowo polski nizinny, monotonny pejzaż. Szydłowo w Idzie
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jest miasteczkiem smutnym i zaniedbanym. Po nieudanej próbie dostania się do 
mieszkania Skiby następują trzy ujęcia ukazujące kobiety na ulicy. W pierwszym 
u dołu kadru widoczna jest Anna/Ida. Ukośna perspektywa pozwala ukazać linię 
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budynków – szarych, niskich i  odrapanych zabudowań robotniczej dzielnicy, 
oraz skrawek zachmurzonego nieba. Następne ujęcie to portret Wandy zapala‑
jącej papierosa. Sposób kadrowania sprawia jednak, że tło jest w  nim niemal 
wyeliminowane. W  ostatnim, w  którym znów u  dołu widoczna jest Anna/Ida, 
odsłonięte zostają te same domy. Budynki te, podupadająca zagroda młodego 
Skiby świadczą o ubóstwie, o  tym, że kraj wciąż jeszcze nie podniósł się z wo‑
jennej pożogi. Skrywają w  sobie pamięć zdarzeń, przeszłość, do której próbują 
dotrzeć bohaterki.

Pozornie skromny, ascetyczny film Pawlikowskiego pełen jest symboli. 
Funkcję taką pełni nie tylko wspomniany już fabularny motyw drogi, wędrówki 
czy okna. Każdy szczegół scenografii i  pejzażu niesie znaczenia. Do czytelnej 
symboliki należy z  pewnością figura Chrystusa, która pojawia się w  prologu 
i na religijnym obrazku, który przechowuje przy sobie Anna/Ida. W pierwszych 
scenach Chrystus powiązany zostaje z  symboliką koła. Cokół, na którym staje 
figura, otoczony jest bowiem rysującym się pod śniegiem kamiennym kręgiem. 
Krąg to pełnia, poczucie jedności z  Bogiem, wewnętrznej jedności i  harmonii. 
I podobnie jak w przypadku czerni i bieli oraz okna, tak i znaczenia konotowane 
przez okrąg nie są przypisane na stałe. W  ujęciu przed złożeniem ślubów wi‑
dzimy Annę/Idę stojącą przed figurą w kręgu. Tym razem dziewczyna wyznaje 
swą niepewność, a dziedziniec klasztoru wypełnia mrok. Do złożonej symboliki 
koła nawiązują również sceny na klatce schodowej hotelu Świt. W hotelowej re‑
stauracji trwa potańcówka, na którą wyszła Wanda. Zespół poznanego w drodze 
saksofonisty gra szlagier lat 60. Love in Portofino Freda Buscaglione w polskiej
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wersji22. Anna/Ida nie może zasnąć. Wychodzi na korytarz. Staje przy balustra‑
dzie i spogląda w dół ślimakowatych schodów, przypominających labirynt. Wy‑
korzystane one zostaną jako istotny element scenografii raz jeszcze, gdy Skiba 
przyjdzie do hotelu złożyć swą ofertę: zrzeczenie się pretensji do domu w zamian 
za wskazanie miejsca pochówku Lebensteinów. 

Filmowane z  góry schody zdradzają swój kolisty, labiryntowy kształt. 
Komponentami labiryntu są serpentyny, spirale, współkoncentryczne koła. 
Przynależy on do symboli religijnych. Jako element dekoracyjny często wyko‑
rzystywany był na posadzkach kościołów, szczególnie gotyckich. Symbolizował 
drogę Jezusa z Jerozolimy do Kalwarii. Pierwotnie służył do odbywania rytuałów 
inicjacyjnych, niekiedy do kontemplacji, ale jest także znakiem zamętu, zamie‑
szania i  tortur duchowych, których doznaje bohaterka, a  które wzmagają się, 
gdy jej zainteresowanie budzi młody mężczyzna i gdy Skiba przychodzi ze swą 
propozycją. Labirynt to „życie ludzkie z jego manowcami, próbami cierpliwości 
i trudnościami”23.

Zasadniczym celem użycia wskazanych tu środków wyrazu jest próba od‑
dania tego, co niewidzialne, za pomocą widzialności. W tym celu Pawlikowski 
chętnie operuje „przestrzenią między kadrami”, poetyckim skrótem. „Zawsze 
wolałem w kinie poezję niż opowiadactwo i prozę”24 – wyznaje w jednym z wy‑
wiadów. Jerzy Wójcik konstatuje, że „są tacy, którzy potrafią ukazać to, co jest 
niewidzialne, i  wtedy jesteśmy niejako przemieszczeni w  świat ducha, w  inne 
przestrzenie. […] Widzialne służy temu, by opowiedzieć o  niewidzialnym. 
Widzialne może również pozwolić, żebyśmy zobaczyli to, co jest zaledwie wi‑
dzialne. Język filmowy potrafi ten ukryty świat rozwinąć i ukazać, przekazać go 
w  głębokim kontekście”25. Estetyczne wybory twórców Idy odsyłają do dwóch 
porządków myślenia o kinie. Ich funkcją prymarną było stworzenie opowieści 
duchowej, dotykającej życia wewnętrznego, transcendencji. Drugą funkcją 
było stworzenie obrazu, który będzie nie tylko za sprawą pewnych elementów 
fabuły i scenografii oraz muzyki przenosił widza w lata 60. XX wieku – w epokę  
Gomułki.

22 Tekst do polskiej wersji Miłości w Portofino napisała Agnieszka Osiecka. Na początku lat 
60. utwór wykonywała Sława Przybylska. W  filmie Pawlikowskiego piosenkę tę śpiewa Joanna 
Kulig.

23 W. Kopaliński: Słownik symboli. Warszawa 1990, s. 350.
24 Każdy ma dwie dusze…, s. 49.
25 J. Wójcik: Labirynt światła…, s. 142 i 151.
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Stylizacje

Kolekcję fotografii zrobionych podczas dokumentacji do zdjęć przez Ry‑
szarda Lenczewskiego26 otwiera zdjęcie, które zdaje się ujmować istotę filmu 
Pawlikowskiego. Szeroki plan, pośrodku drzewo, którego wierzchołek znajduje 
się poza ramą obrazu. To jego ciemny pień przykuwa uwagę, ponieważ pozo‑
stałe elementy utrzymane są w  jasnych szarościach. Gdzieś w  oddali majaczy 
kępa drzew. Do niej zdaje się prowadzić jedna ze sfotografowanych dróg. Druga 
znika pośród pól, w  przestrzeni spowitej ledwie zauważalnym mlekiem mgły. 
Aparat umieszczony został na rozstaju, w  punkcie, w  którym drogi rozchodzą 
się w dwóch przeciwnych kierunkach. Obraz uderza pustką i bezruchem. Nie ma 
w nim ludzi, zwierząt, ptaków na niebie. Powierzchnia nieba to jednolita plama, 
równie biała jak polne drogi. A  jednak świeci słońce – drzewo rzuca wyraźny 
cień. Inne zdjęcie – blat stołu, na nim dłoń. Przez okno wpada ostre światło, 
choć samego okna nie widać. Cień na blacie to krzyż ram okiennych, jaśniejsze 
plamy to szyby. Już w  tych pierwszych fotografiach związanych z  procesem 
przygotowywania filmowej produkcji czytelne są pewne artystyczne założenia. 
Wspominając pracę nad filmem, Pawlikowski stwierdza: „W jakimś sensie była 
to podróż w  przeszłość, w  czasy mojego wczesnego dzieciństwa. […] To świat, 
którego już nie ma, krajobraz jakby czarno ‑biały, prosty, niezagracony”27. Oglą‑
damy pejzaż zapamiętany ze zdjęć przechowywanych w  rodzinnym albumie. 
Fotografia pojawia się także jako filmowy rekwizyt. Przyglądając się zdjęciom, 
Anna/Ida po raz pierwszy styka się z  historią swej rodziny. Wanda tuż przed 
samobójstwem ogląda rodzinne fotografie – niewielkie, czarno ‑białe. Obraz 
filmowy, choć ascetyczny, został wystylizowany na fotografie. Zdjęcie jako me‑
dium zapisu przeszłości zainspirowało twórców do użycia statycznych, wystu‑
diowanych kadrów. Akt fotografowania jest bowiem wyrazem sprzeciwu wobec 
upływu czasu, aktem ocalenia wyglądów miejsc i ludzi. Szczególnego znaczenia 
nabiera w kontekście losu rodziny Lebensteinów – pozbawionych grobów ofiar 
Zagłady. Pozostaje jedynym śladem ich istnienia.

Odtworzeniu atmosfery lat 60. służą szlagiery, które wykonuje zespół w szyd‑
łowskiej restauracji, jazzowe ballady Coltrane’a, szczegóły wystroju wnętrz, 
kostiumów, makijażu. Format oraz czerń i  biel mają przywodzić na myśl kino 
dekady, w której toczy się akcja filmu. Andrzej Bukowiecki na łamach „FilmPro” 
zauważa, że tym samym Ida oraz Papusza (2014) Krzysztofa Krauzego i  Joanny 
Kos ‑Krauze wpisują się w  tendencję współczesnego kina polegającą na stylizo‑
waniu filmów na filmy28. Rodzi się w ten sposób niejako kino drugiego stopnia, 
filmy utkane z filmów. Stylizacje takie otwierają zwykle dzieło na rozmaite inter‑

26 Zob. http://www.ryszardlenczewski.pl/ida/ [data dostępu: 15.06.2015].
27 Każdy ma dwie dusze…, s. 48.
28 Zob. A. Bukowiecki: Ascetyczność wyrafinowana. „FilmPro” 2013, nr 4.
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pretacje w kontekście dawnych dzieł kinematografii, dostarczają krytykom oraz 
widzom satysfakcji i przyjemności tropienia nawiązań, odwołań, cytatów. Twórcy 
Idy niechętnie mówią o  jakichkolwiek konkretnych utworach, które zainspiro‑
wały estetyczny kształt ich filmu. Pawlikowski wymienia wśród nich Jeana ‑Luca 
Godarda i jego Żyć własnym życiem z roku 1962 – roku, w którym toczy się akcja 
Idy29. Wskazuje więc trop nowofalowy, chętnie podejmowany przez recenzentów. 
Nic w  tym dziwnego: jest to najważniejszy nurt filmowy epoki lat 60., znany 
przede wszystkim z  eksperymentów formalnych, narracyjnych. Centralne miej‑
sce w kręgu krytycznofilmowych skojarzeń zajmuje twórczość Roberta Bressona. 
Jego dzieła z przełomu lat 50. i 60. nie tylko rewolucjonizowały język filmowego 
opowiadania, ale miały również ten „mistyczny naddatek”, który można dostrzec 
w  Idzie. Powolna narracja konstruowana dzięki długim ujęciom, statycznym 
kadrom, powtarzalności ich kompozycji, zachowaniu zakładek, czyli fragmentów 
ujęcia po wyjściu bohaterów z kadru30, przywodzi na myśl charakter opowiada‑
nia w Idzie. Oczywiście nie wszystkie zabiegi typowe dla bressonowskiego stylu 
Kieszonkowca (1959), Dziennika wiejskiego proboszcza31 (1951) czy Procesu Joanny 
d’Arc (1962) stosowane są w Idzie. A jednak skojarzenia wydają się uzasadnione. 
Słynny Kieszonkowiec rozpoczyna się od napisu odautorskiego: „Film, który pań‑
stwo zobaczą, nie jest kryminałem. Usiłowaliśmy przedstawić za pomocą obrazu 
i dźwięku tragedię młodego mężczyzny, którego słabość charakteru pchnęła do 
kradzieży. Ta przygoda połączyła jednak dwie istoty, które w przeciwnym razie 
może nigdy by się nie spotkały”32. W  filmie Pawlikowskiego próżno wprawdzie 
szukać takiego radykalizmu, a konwencja dramatu historycznego nie jest w nim 
tylko zewnętrznym sztafażem. Zostaje jednak wyraźnie upodrzędniona w  sto‑
sunku do mistycznej w  charakterze historii dojrzewania. Podobnie jak utwór 
Bressona Ida jest nieprzeźroczysta, zwraca uwagę stylem filmowego opowiadania. 

Catherine Wheatley rozpoczęła swą recenzję na portalu British Film Institute 
od konstatacji dotyczącej skojarzenia pierwszych kadrów Idy z obrazem młodej 
Renée Jeanne Falconetti, odtwórczyni tytułowej roli w filmie Carla Th. Dreyera 
Męczeństwo Joanny d’Arc (1928)33. Autorka jednym tchem wymienia nazwiska 
Dreyera i  Bressona. Filmowe wersje historii angielskiej męczennicy przywoły‑
wane są jako kontekst interpretacyjny dla Idy również w wielu innych tekstach. 

29 Informacja ta pochodzi z wykładu wygłoszonego przez Pawła Pawlikowskiego 25 czerwca 
2014 r. w ramach The Colin Young Annual Lecture w National Film and TV School in Beacons‑
field. Zob. http://www.pawelpawlikowski.co.uk/styled ‑3/ [data dostępu: 09.07.2015].

30 Te i inne cechy stylu Kieszonkowca wskazuje David Bordwell w klasycznym już tekście: 
Parametry „Kieszonkowca”. Przeł. T. Kłys. „Film na Świecie” 1990, nr 400.

31 Na bliskie związki z  tym filmem wskazuje m.in. D. Thomson: „Ida” is a  New Master-
piece of Polish Cinema. Dostępne w  Internecie: http://www.newrepublic.com/article/117431/ida‑
 ‑reviewed ‑david ‑thomson [data dostępu: 28.06.2015].

32 Cytat pochodzi z  napisów początkowych do filmu Kieszonkowiec (Pickpocket. Reż. 
R. Bresson. Francja 1959).

33 Zob. C. Wheatley: Film of the Week…
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Z pewnością w dużej mierze wynika to z operowania zbliżeniem twarzy w tych 
filmach, z  traktowania ludzkiego oblicza jako przestrzeni, w  której ujawnia 
się to, co wewnętrzne, niewidzialne. Druga przyczyna tkwi być może w  spe‑
cyficznym użyciu światła, które funkcjonuje w  strukturze wskazanych filmów 
jako dramatis personae. Tim Robey z  kolei dostrzega podobieństwo pomiędzy 
sposobem oświetlenia przestrzeni i sylwetek w Idzie a światłem w obrazach Jana 
Vermeera34. Jest to jeden z wielu interesujących tropów interpretacyjnych, szcze‑
gólnie gdy zestawi się kadry filmowe z obrazami takimi, jak Ważąca perły czy 
Dziewczyna czytająca list. W licznych recenzjach pojawiają się również nazwiska 
Andrieja Tarkowskiego35, Béli Tarra36 i wielu innych. 

Polscy recenzenci odwoływali się najczęściej do polskiego kina przełomu lat 
60. XX wieku, wymieniając zarówno dzieła zaliczane przez historyków kina do 
szkoły polskiej, jak i debiuty oraz pierwsze filmy Jerzego Skolimowskiego czy Ro‑
mana Polańskiego. Do najczęściej przytaczanych polskich tytułów w kontekście 
Idy należy z pewnością Matka Joanna od Aniołów (1960) Jerzego Kawalerowicza. 
Jest to bowiem film, którego akcja toczy się w dużej części w klasztorze i którego 
bohaterką jest zakonnica. Skojarzenie to nie jest jednak tak powierzchowne, 
jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Można by doszukać się także 
podobieństw w podejściu do realiów historycznych. Ten trop wydaje mi się o tyle 
ciekawy, że związany jest z  nazwiskiem Jerzego Wójcika, autora zdjęć do tego 
i  kilkudziesięciu innych filmów, jednego z  ważniejszych twórców szczególnego 
stylu wizualnego polskiego kina przełomu lat 50. i  60. Nie znajdziemy jednak 
w  Idzie bezpośrednich cytatów z  żadnego ze wskazanych tytułów. W  jednym 
z  wywiadów Łukasz Żal stwierdził wręcz: „Nie było czasu na żadne przygo‑
towania, inspiracje. Uznałem, że jedyne, co mi pozostaje to otworzyć głowę, 
skoncentrować się i  dbać, żeby mieć na planie jak najwięcej energii”37. Jestem 
jednak przekonana, że z polskim kinem lat 60. łączy film Pawlikowskiego pewna 
filozofia obrazu, którą rozwijał Jerzy Wójcik nie tylko w  Matce Joannie…, ale 
również w  Nikt nie woła (1960) Kazimierza Kutza. Publikował na ten temat 
artykuły i prace teoretyczne38. Warto dodać, że jest to filozofia znana i ceniona 

34 Zob. T. Robey: Ida Review: „Eerily Perfect”. Dostępne w Internecie: http://www.telegraph.
co.uk/film/ida/review/ [data dostępu: 17.06.2015].

35 Zob. A.M. Pasetti: „Ida”, un film gioiello su Olocausto e ricerca di identità individuale 
e collettiva. „Il Fatto Quotidiano” z 13 marca 2014 r.

36 Zob. P. Bradshaw: „Ida” – London Film Festival Review. Dostępne w  Internecie: http://
www.theguardian.com/film/2013/oct/14/ida ‑london ‑film ‑festival ‑2013 ‑review [data dostępu: 
01.07.2015].

37 Paweł pisze film kamerą. Rozmowa Katarzyny Skorupskiej z Łukaszem Żalem. Dostępne 
w  Internecie: http://www.portalfilmowy.pl/wydarzenia,277,16904,1,1,Pawel ‑pisze ‑film ‑kamera ‑.
html [data dostępu: 13.06.2015].

38 Zob. J. Wójcik: Labirynt światła… Przykładowe artykuły: Tenże: Światło. Propozycja uję-
cia tematu. „Kwartalnik Filmowy” 1994, nr 7–8; Tenże: Szarość. „Images” 2004, nr 3–4; Tenże: 
Z niewidzialnego w widzialne. „Images” 2004, nr 3–4.
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wśród autorów zdjęć filmowych w  Polsce. W  Nikt nie woła, które nie ma żad‑
nego tematycznego związku z  filmem Pawlikowskiego, użyty zostaje w  kilku 
scenach podobny, zaskakujący sposób kadrowania. Bożek staje na tle szarych, 
odrapanych ścian niewielkiego miasta (Bystrzycy Kłodzkiej) na Ziemiach Od‑
zyskanych. Sceneria filmu jest ekwiwalentem stanów emocjonalnych bohaterów, 
oddawanych także dzięki licznym bliskim planom twarzy. Wójcik notował: 
„Wiedzieliśmy w filmie jego [Bożka – K.M. ‑M.] wizerunek fotografowany blisko 
rozmaitych ścian, które proponowały w  oglądzie również swój czas i  swój los, 
a  los tego człowieka był niewiadomy. Ten ogląd, jego twarz i  ściany, propono‑
wany w rozproszonym charakterze światła, ukazywał materię żywego człowieka. 
W finale filmu skontrastowały się mocne uderzenia czerni i świateł, i jego twarz 
ukazała się jako zupełnie inny świat”39. Subtelne wydobywanie ambiwalencji 
czerni i bieli odnaleźć można też w Matce Joannie…, o której autor zdjęć pisze: 
„Jeśli mam przed sobą szarość, a  patrzę z  punktu przypisanego bieli, to owa 
szarość jest drogą dojścia do czerni. Jednak, nie zmieniając całego potencjału, 
jeśli spojrzy się z punktu czerni, szarość będzie prowadzić ku bieli. Jest to klucz 
do zrozumienia Matki Joanny… Robiąc ten film, myślałem o Męczeństwie Joanny 
d’Arc Dreyera. Szczególnie inspirujący był dla mnie fakt, iż bohaterka mówi 
o  świecie wewnętrznych przeżyć. […] Matka Joanna… pokazuje świat, w  któ‑
rym biel nie zawsze jest świętością, a czerń nie musi oznaczać śmierci. Wyjście 
bohaterek z cienia ukazuje grę między czernią a bielą”40. Istotą myślenia Wójcika 
o obrazie filmowym jest nauka o „przemianach światła”. To zmiana światła jest 
na taśmie filmowej ekwiwalentem wewnętrznych metamorfoz bohaterów. We‑
dług Krzysztofa Kozłowskiego, „estetyka światła” przejawia się w  pracach tego 
autora w czterech zasadniczych cechach decydujących o ciągłości stylu Wójcika: 
w zamiłowaniu do głębinowej kompozycji, w zniuansowanym operowaniu bielą, 
szarością i czernią, w stosowaniu rozwiązań typowych dla ikon (przede wszyst‑
kim asystki, którą Wójcik wiązał z  iluminacją) oraz w „szarej godzinie”41, czyli 
o świcie, gdy przedmioty wyłaniają się z szarości, lub tuż przed zmierzchem, gdy 
„możemy wizualnie zobaczyć, że wszystko jest jednością i jedną bryłą: to, co jest 
ponad nami, i to, co jest tu. Jest to naoczność sytuacji, w której rzeczy nie są od 
siebie oddzielone”42. Te fundamentalne założenia filozofii światła odnajdujemy 
również w  omówionych wcześniej scenach Idy. Być może najmniej ujawnia się 
w  niej skłonność do inscenizacji głębinowej, którą z  czasem coraz mniej cenił 
także sam Wójcik. Gra szarości, bieli i  czerni staje się głównym motywem 
wizualnym i  znaczeniowym filmu. Widoczna jest ona już w  ujęciach prologu 
i w pierwszej scenie w mieszkaniu ciotki. Motyw światła jako źródła iluminacji  

39 J. Wójcik: Labirynt światła..., s. 142.
40 J. Wójcik: Z niewidzialnego w widzialne..., s. 115–116.
41 K. Kozłowski: Jerzy Wójcik – estetyka światła. „Images” 2014, nr 23, s. 251–257.
42 J. Wójcik: Labirynt światła…, s. 52.
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oddaje znakomicie scena w  oborze Skibów, „szara godzina” zaś pojawia się 
w Idzie wielokrotnie, choćby w ujęciu zamykającym film. 

* * *
W  wywiadzie, który dotyczył realizacji Matki Joanny od Aniołów, Jerzy 

Kawalerowicz stwierdzał: „Zamiast kopiować przeszłość, której przecież i  tak 
oddać nie można, nawet przy najbardziej naukowo ‑muzealnej wierności realiów 
– lepiej ją do pewnego stopnia odrealnić, sugerować coś, co jest odmienne od 
współczesności, a co pozwala wyobrazić sobie, jak mogło być w czasach, kiedy 
akcja filmu się toczy”43. Akcja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, które stało 
się podstawą scenariusza do filmu, osadzona została na siedemnastowiecznej 
Smoleńszczyźnie. Kawalerowicz ograniczył jednak sceno ‑ i  kostiumograficzne 
zabiegi do niezbędnego minimum, które pozwoliło widzowi nabrać przekonania, 
że ma do czynienia z  historią z  zamierzchłej przeszłości. Pawlikowski tworzy 
film, który niezwykle sugestywnie przywołuje epokę Gomułki, a  jednocześnie 
nie jest to kino realistyczne. Odrealnia je przede wszystkim światło i  sposób 
kadrowania, kiedy kamera nie znajduje się na wysokości oczu bohatera i prze‑
staje być neutralnym obserwatorem zdarzeń. Dzięki stylizacjom dalekie jest ono 
od formuły kina dokumentalnego. Reżyser pozbawia historię tła politycznego. 
Grubą kreską zarysowuje przeszłość Wandy jako reprezentantki tzw. żydoko‑
muny. Przyznaje, że postać ta wyrosła z  inspiracji biografią Heleny Wolińskiej 
(Krwawej Wandy)44. Nie próbuje jednak przedstawiać przyczyn dokonywanych 
przez nią niegdyś wyborów, raczej usiłuje pokazać ślady, jakie wybory te pozo‑
stawiły w jej psychice, w drobnych zachowaniach, gestach, tonie głosu – w spo‑
sobie, w  jaki „przesłuchuje” młodego Skibę, w  jaki puka do drzwi mieszkania 
Szymona. Podobnie potraktowany zostaje wątek związany z  Zagładą Żydów. 
Stanowi on wprawdzie istotny element dramaturgii – punktem kulminacyjnym 
filmu jest przecież scena odkopywania szczątków rodziny Lebensteinów – ale 
nie zostaje zniuansowany. Znów Pawlikowski nie próbuje docierać do przyczyn 
tragedii, nie roztrząsa szczegółów historii Lebensteinów. Być może uznaje, że 
takie świadectwa znalazły się już w filmach i literaturze dokumentu osobistego. 
Nie bez przyczyny jeden z recenzentów wskazuje na bliskość pomiędzy sceną od‑
nalezienia grobu a filmami Shoah (1985) Claude’a Lanzmanna i Pokłosie Włady‑

43 Nie podrabiać historii. Mówi Jerzy Kawalerowicz. „Film” 1974, nr 17, s. 12. Obszerne omó‑
wienie filmu: S. Kuśmierczyk: Szkic antropologiczny. „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 17. 

44 Inspiracja autentyczną osobą to jeden z  kilku dokumentalnych śladów w  filmie Pawli‑
kowskiego. W  postaci Anny/Idy dopatrzyć się można natomiast pewnych elementów biografii 
ks. Jakuba Romualda Wekslera ‑Waszkinela. Taka sugestia pojawiła się m.in. w tekście J. Wrób‑
lewskiego: „Ida”: inny wymiar istnienia. „Magazyn Filmowy SFP” 2014, nr 31. Warto w  tym 
miejscu zaznaczyć, że Pawlikowski zaczynał swą artystyczną karierę od filmów dokumentalnych. 
Zrealizował cztery takie filmy: From Moscow to Pietushki (1990), Dostoevsky’s Travels (1991), Ser-
bian Epics (1992), Tripping with Zhirinovsky (1995). 
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sława Pasikowskiego45. Pawlikowski pokazuje jedynie, że Zagłada stała się swego 
rodzaju zwornikiem historii dwudziestowiecznej Europy. I  tak film ten został 
odczytany przez znakomitą większość recenzentów zagranicznych. „Pawlikow‑
ski ukazuje otchłań duszy europejskiej w  jej najciemniejszych momentach”46. 
Reżyser jednak historii nie bagatelizuje, starając się pokazać jej znaczenie dla 
jednostkowej biografii. „Film, choć ubogi w  tradycyjne dane – pisał Robert A. 
Rosenstone – z  łatwością uchwyci takie elementy życia, które można uznać za 
dane alternatywne. Umożliwia zobaczenie krajobrazów i  usłyszenie dźwięków, 
czyni nas świadkami silnych emocji wyrażonych przez ciała i  twarze, pozwala 
na obserwacje starć pomiędzy jednostkami i grupami w całej ich fizyczności”47. 
Ida nie jest filmem, który niesie w sobie znaczny ładunek faktograficzny, raczej 
zakłada pewną przedwiedzę odbiorcy, która pozwala twórcy na zastosowanie 
skrótów, wprowadzenie wątków niemal szkicowych. Nie jest więc głosem w żad‑
nej dyskusji. Z pewnością nie jest częścią polemiki zapoczątkowanej książkami 
Jana Tomasza Grossa, choć w  tę rolę został wtłoczony przez publicystów, a  za 
nimi przez wielu widzów. Nade wszystko, co starałam się wykazać, dokonując 
analizy wybranych scen, jest to jednak film o poszukiwaniu tożsamości, o inicja‑
cji w dorosłość i o wolności. 
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Katarzyna Mąka ‑Malatyńska

To tell about the invisible 
An attempt at analysing the movie Ida by Paweł Pawlikowski

Su m ma r y

The present text is the first attempt in Poland at analysing the movie by Paweł Pawlikowski, 
Ida. The author’s premise is that the cinematographic means of expression which are employed in 
Ida serve to convey meanings which do not result merely from the course of the action and which 
are not contained in the dialogues. A closer look at the camera work, at the relation between the 
image and the sound, the recurrent stylistic means in the film allows one to reach the meaning 
which results from the deep structure of the cinematographic message. The article frequently 
mentions the statements made by the makers of the film, the accounts from the shooting and 
the postproduction periods because here the process of the analysis is understood to a  certain 
extent as the reconstruction of the process of creation. The fundamental aim of the analysis of 
Pawlikowski’s film is to situate it within a historical and cinematographic context, reference to 
which has direct justification in the structure of the film. Such an attitude opens Pawlikowski’s 
work to the subsequent stages of interpretation and facilitates a polemics with the reading of Ida 
which is already well ‑established in critical works.

Ke y word s: Ida, Paweł Pawlikowski, Łukasz Żal, Holocaust, film and history, frame composi‑
tion, light in cinema
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Karzeł, żaba i obcy,  
czyli surrealistyczna opowieść o Holokauście

Trudno nie zauważyć, jak bardzo w ostatnich latach zmienił się dyskurs Za‑
głady. Do  głosu doszły niewykorzystywane wcześniej gatunki, a  autorzy zaczęli 
coraz odważniej sięgać po środki i tropy, które jeszcze do niedawna wydawały się 
niewłaściwe bądź  nie  do  przyjęcia. Jak pisze Przemysław Czapliński1, mówienie 
o wojnie i Zagładzie przez lata było możliwe tylko dzięki stosowaniu określenia 
„Wielka  Narracja”, rozumianego jako sposób prowadzenia opowieści, która 
wykształciła opozycję Polaków – ofiar oraz Niemców – zbrodniarzy i oprawców. 
Był  to  ten „typ  społecznych narracji, w  których istniało dużo miejsca »dla  ra‑
chunku krzywd« i, nieco mniej, »dla rachunku win«”2. Narracja taka zasadzała się 
na mowie stereotypów, powtarzalnych  schematów i niezmiennych opozycji. Re‑
alistyczne obrazowanie, zapożyczone z  tradycji literatury dziewiętnastowiecznej, 
okazało się jednak najpopularniejszym sposobem opisu doświadczenia Holokau‑
stu3 w literaturze zarówno polskiej, jak i zagranicznej4. Tryb pisania o Zagładzie 
w kontekście nie historycznym a artystycznym budził sprzeciw wielu badaczy5.

Ponowoczesność doprowadziła do  modernizacji perspektywy historycznej6. 
Tradycyjna poetyka Holokaustu coraz częściej ustępuje miejsca nowym chwy‑

1 Por. P. Czapliński: Wypowiadanie wojny. Literatura najnowsza wobec okresu 1939–1945. 
W: Wojna. Doświadczenie i zapis. Red. S. Buryła, P. Rodak. Kraków 2006, s. 421.

2 Tamże.
3 Por. S. Buryła: (Nie)banalnie o  Zagładzie. W: Mody w  kulturze i  literaturze popularnej. 

Red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska. Kraków 2011, s. 139.
4 W sposób naturalny to właśnie literatura polska znajduje się w uprzywilejowanej pozycji, 

jeśli chodzi o poruszanie tematu Zagłady, gdyż to właśnie głos Polaków, słyszany w tej literaturze, 
tworzy obraz przeżyć zarówno ofiar, jak i świadków.

5 Por. B. Lang: Przedstawienie zła: etyczna treść a literacka forma. Przeł. A. Ziębińska‑Wi‑
tek. „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2, s. 40–41.

6 Por. P. Czapliński: Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o  literaturze. „Teksty Drugie” 
2004, nr 5, s. 9–22.
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tom i  narzędziom, po  które odważnie sięgają młodzi twórcy. Artyści żyjący 
w czasach, kiedy kultura wysoka wchodzi w rozmaite układy z rozrywką, a po 
kicz sięga się coraz częściej świadomie, by włączyć go do rezerwuaru chwytów, 
z którego tworzy się dzieła uważane za artystyczne, nie mogą pozostać obojętni 
wobec tego typu zmian. 

W  ostatnich dwu dekadach coraz wyraźniej widać zwrot, w  którym litera‑
turę dokumentu osobistego zaczynają wspierać, ale także systemowo zastępo‑
wać utwory w  większym lub mniejszym stopniu dające włączyć się do kultury 
popularnej. Do pewnego stopnia przełomowa pod tym względem okazała się 
opublikowana w 1971 roku powieść Wyspa psów Bogdana Ruthy, która w obręb 
polskiej literatury popularnej wprowadziła temat Zagłady Żydów7. I choć w kolej‑
nych latach pojawiło się jeszcze kilka książek, które próbowały połączyć gatunki 
takie jak kryminał czy romans z reprezentacją gett i obozów koncentracyjnych, 
nie wpłynęły one w sposób znaczący na mówienie o Holokauście. Zmiany te były 
jednak nieuniknione, gdy  do głosu zaczęli dochodzić przedstawiciele drugiego 
i  trzeciego pokolenia. Ludzie, którzy Zagładę znali tylko z opowieści, kierowali 
się rozmaitymi potrzebami, aby wypowiadać się na jej temat8. 

W  utworach, które zaczęły ukazywać się w  latach 90. ubiegłego stulecia, 
widoczny jest wyraźny zwrot – Holokaust przestaje być dla autorów zjawi‑
skiem nieprzedstawialnym. W  twórczości  Hanny Krall na przykład pojawiają 
się elementy cudowności i  baśniowości. Ukazują się również powieści: Debora 
Marka Sołtysika (1991), Jom Kipur Kazimierza Traciewicza (1992) czy wreszcie 
Tworki Marka Bieńczyka (1999), które Bartłomiej Krupa nazywa ponowoczesną 
opowieścią o  Zagładzie, będącą jednocześnie powieścią o  języku i  jego kresie9. 
Mimo to powstające wówczas dzieła, zdaniem Przemysława Czaplińskiego, 
„Zagładę  przedstawiają tylko mniej więcej”10. Temat Holokaustu staje się więc 
dla autorów kontekstem, przez co ich utwory, w  większości przypadków, tracą 
wartość dokumentarną. Zagłada jest w nich obecna, lecz nie staje się reprezenta‑
cją kluczową. Mówiąc za Czaplińskim, teksty te „nie są ekspresją doświadczenia 
Holokaustu, lecz ekspresją dotyczącą Holokaustu”11. Choć Zagłada traktowana 

 7 Zdaniem Bartłomieja Krupy, choć książka ta, podobnie jak np. Chleb rzucony umarłym 
Bogdana  Wojdowskiego (1971) oraz inna powieść Bogdana Ruthy – Szczurzy pałac, dotyczy 
w sposób bezpośredni Zagłady, to nie wpływa w sposób znaczący na przezwyciężenie nieobecno‑
ści tematu Holokaustu w polskiej literaturze lat 70. Zob. B. Krupa: Opowiedzieć Zagładę. Polska 
proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003). Kraków 2013, s. 57.

 8 Oczywiście nie zawsze autorami kierowała potrzeba przypominania o Zagładzie, podtrzy‑
mywania o niej pamięci. Zdarzały się przypadki, w których do głosu dochodziły pobudki czy‑
sto ekonomiczne czy wręcz egocentryczna chęć zaistnienia w świadomości odbiorców. Sławomir 
Buryła wskazuje na książkę Księżniczka deptaku Marty Sztokfisz. Por. S. Buryła: (Nie)banalnie 
o Zagładzie..., s. 153.

 9 Por. B. Krupa: Opowiedzieć Zagładę…, s. 329–339.
10 P. Czapliński: Zagłada i profanacje. „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 204.
11 Tamże, s. 202.



249Gaweł Janik: Karzeł, żaba i obcy, czyli surrealistyczna opowieść o Holokauście

jest w nich jedynie jako swoisty pretekst, to zdaniem badacza ich obecność jest 
„jednym z  warunków odnawiania obecności Holokaustu w  żywej komunikacji 
społecznej”12. Jak twierdzi Czapliński:

Pytając o  sposób istnienia Holokaustu dziś, dzieła te ponawiają spór o  samą 
wyrażalność Zagłady i stają po stronie reprezentacji przemieszczonej. W kon‑
sekwencji przesuwają one nasze myślenie – z obaw przed repetycją Zagłady ku 
obawom przed repetycją estetyczną Zagłady. […] Wprowadzając nowe formy 
estetyczne, fundują nam pewien paradoks: kwestionując dotychczasowe środ‑
ki wyrażania, dokonują prolongaty Zagłady, a  więc  rozpleniają jej znaki tam 
[…], gdzie do tej pory królowało niepoważne życie, wolne co  prawda od do‑
niosłych spraw, lecz także i od podejrzeń o kolaborację z masowym mordem. 
W ten sposób autorzy uświadamiają, że we współczesnym świecie nasze posta‑
wy kształtuje estetyka, nie zaś ideologia. […] Sztuka profanującego zderzenia 
(jednostkowej niestosowności) nie prowadzi do desakralizacji Zagłady, lecz do 
ponownego jej odzyskania – poprzez odsłonięcie możliwości jej utraty13.

Nadużyciem byłoby stwierdzenie, że współczesna literatura całkowicie ze‑
rwała z realistycznym obrazowaniem czasów Zagłady. Wciąż powstają przecież 
utwory, które z  wielkim powodzeniem ukazują problem Holokaustu z  dala od 
ponowoczesnej czy  awangardowej retoryki14. Nie  sposób jednak nie  zauważyć 
zmian, jakie dokonały się w obrębie konwencji realistycznej, która „łączy się z ar‑
tystycznym i poznawczym eksperymentem, podejmowanym w celu nawiązania, 
nie zaś zerwania relacji z  nową rzeczywistością”15, a  „to, co pięćdziesiąt lat 
wcześniej odrzucono jako oderwaną od rzeczywistości niestosowność, swoiste 
faux pas, wróciło dziś jako szczególnej wagi komentarz do rzeczywistości”16.

Młodzi artyści coraz chętniej czerpią z  rezerwuaru kultury popularnej. 
Sięgają także po gatunek, który od ponad stu lat rozwijał się na pograniczu lite‑
ratury, sztuk plastycznych oraz filmu. Gatunek, wydawać by się mogło, wyklęty 
i  nieakceptowany w  pełni przez żadną dziedzinę sztuki, którego sama przyna‑
leżność do gatunków artystycznych bywa kwestionowana17. Komiks jest tworem 

12 Tamże, s. 210.
13 Tamże, s. 211–212.
14 Przykładem niech będą książki takie jak: Memorbuch (2000) Henryka Grynberga, Wspo-

mnienia wojenne (2002) Karoliny Lanckorońskiej, czy zbiór opowiadań Sobowtóry (2002) Jadwigi 
Maurer.

15 K. Bojarska: Czas na realizm – (post)traumatyczny. „Teksty Drugie” 2012, nr 4, s. 11.
16 K. Bojarska: Sztuka, która krzywdzi? „Konteksty” 2013, nr 3, s. 116.
17 Jak pisze Jerzy Szyłak: „Próżno dziś dyskutować o tym, czy owo wykluczenie i radykalne 

rozdzielenie sztuk było słuszne, czy nie. Faktem jest, że nastąpiło i  dziś w  Akademiach Sztuk 
Pięknych nie uczą przyszłych malarzy i  grafików, jak rysować komiksy, chociaż zdarza się, że 
przyszli rysownicy komiksów podejmują studia w Akademii i potem psioczą na wykształcenie, 
jakie tam odebrali i na profesorów, którzy odwodzili ich od rysowania historyjek obrazkowych. 
Temu ich psioczeniu towarzyszy jednak przeoczenie jednej ważnej rzeczy: faktu, że szli do Aka‑
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na tyle synkretycznym, że przez lata nie zdołał zainteresować sobą ani literatu‑
roznawców, ani  badaczy sztuk plastycznych. Nazywany był „parodią poważnej 
literatury, rodzajem groteskowego przetworzenia obowiązujących konwencji 
snucia opowieści, medium, którego nie sposób traktować poważnie”18. W Słow-
niku terminów literackich mówi się o  komiksie w  rozumieniu „serii obrazków 
rysunkowych wspomaganych wątłym tekstem słownym”19. Barbara Dyduch 
upatruje w  nim zagrożenia dla rozwoju intelektualnego dziecka. Lekturę ko‑
miksów nazywa prymitywną, a tematy w nich poruszane uważa za szkodliwe20. 
Z kolei dla Jana Młodkowskiego komiksy są jedynie „zwyrodnieniem ilustracji 
książkowej”21. Grubą kreską oddziela on czytelników mądrych, którym wystar‑
czają same słowa, od głupich, dla których ilustracje są niezbędne, ponieważ nie 
są oni w stanie samodzielnie wyobrazić sobie rzeczywistości opisanej na kartach 
książki22. 

Rozwój komiksu sprawił jednak, że dość szybko graficzne historie przestały 
przypominać swoje pierwowzory – opowieści obrazkowe o  humorystycznym 
zabarwieniu, a powstające „powieści komiksowe” pod względem treści fabular‑
nych zaczęły upodabniać się do gatunków epickich23. 

Wskutek ewolucji komiks wykształcił jeszcze jeden rodzaj  – komiks holokau‑ 
stowy, zwany także komiksem o Holokauście. Tomasz Łysak upatruje źródła ko‑
miksów poruszających temat Zagłady w estetyce undergroundowych komiksów 
amerykańskich, powstających w  latach 60. XX wieku24. Warto zwrócić również 
uwagę na prace pochodzące z  czasów drugiej  wojny  światowej, będące rysun‑
kowymi opowieściami nawiązującymi do dokumentów osobistych. Wspomnieć 
należy o dziełach takich jak Leben? Oder Theater? (Życie? Czy teatr?)25 oraz o swo‑

demii, by zostać artystami plastykami. Natomiast w momencie, gdy oddali się całkowicie robie‑
niu komiksów, przestali być i  jednym, i drugim. A profesorowie przecież nie mówili: Nie róbcie 
komiksów. Profesorowie mówili: Nie róbcie komiksów, jeśli chcecie być artystami” (J. Szyłak: 
Druga strona komiksu. Elbląg 2011, s. 10).

18 J. Szyłak: Komiks. Kraków 2000, s. 34.
19 Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław 1998, s. 251.
20 Por. B. Dyduch: Co nauczyciel powinien wiedzieć o  komiksie… „Ojczyzna ‑Polszczyzna” 

1991, nr 3, s. 63–64.
21 J. Młodkowski: Aktywność wizualna człowieka. Warszawa–Łódź 1998, s. 316.
22 Por. tamże, s. 318.
23 Por. J. Szyłak: Komiks…, s. 28.
24 Por. T. Łysak: Autobiografia (auto)biografii. „Maus” Arta Spiegelmana. W: Stosowność 

i  forma. Jak  opowiadać o  Zagładzie? Red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K.  Makaruk, 
A. Molisak, T. Żukowski. Kraków 2005, s. 349.

25 Jest to swoisty komiks autobiograficzny, stworzony w 1940 r. przez Charlotte Salomon – 
dwudziestosześcioletnią Żydówkę z Berlina, która w obawie o własne życie uciekła na południe 
Francji. Tam, tuż przed śmiercią, na 769 gwaszach (co ciekawe, wszystkich takiej samej wielko‑
ści) autorka wokół głowy bohaterki umieściła swoje przemyślenia, rozmowy i komentarze (czę‑
sto ironiczne). Charlotte Salomon zginęła w Auschwitz, jednak jej „komiks”, dzięki powierzeniu 
go  jednej z  francuskich przyjaciółek, przetrwał do dziś. Por. „Leben? Oder Theater?” in Berlin. 
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istym prekomiksie obozowym – Film dla Krysi. Krysia musi mieć braciszka, przy‑
gotowanym przez jednego z więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku26.

Poza wymienionymi, wyjątkowymi przykładami prekomiksowych form 
mówiących o  Holokauście temat ten w  postaci komiksu zaczął na dobre funk‑
cjonować w latach 70. XX wieku. Prekursorski okazał się cykl Wonder Woman27, 
w którym główna bohaterka – amazonka, zajmuje się wychowaniem dwójki ży‑
dowskich dzieci, które ocalały z Zagłady. W 235. numerze serii, opublikowanym 
we wrześniu 1977 roku, tytułowa postać poznaje rodzeństwo: Horsta i  Friedę 
– sieroty żydowskiego pochodzenia, które przeżyły piekło obozu koncentra‑
cyjnego, a  ich ojciec został zabity na ich oczach przez niemieckiego żołnierza. 
Amazonka zabiera je do lokalnego sierocińca, w którym panuje jednak dość an‑
tysemicka atmosfera. Kierowniczka przytułku stwierdza, że rodzeństwo będzie 
czuło się znacznie lepiej w  placówce żydowskiej, wśród dzieci takich jak one. 
Wstrząśnięta postawą kobiety Wonder  Woman zabiera rodzeństwo do siero‑
cińca o nazwie Jerusalem Home, w którym opowiada Rabbiemu o nieprzyjem‑
nościach, jakie spotkały ją i dzieci w poprzedniej placówce. Zastanawia się nad 
tym, jak  to możliwe, że wolny kraj, jakim są Stany Zjednoczone, może być tak 
okrutny i  niegościnny. Zdaniem Rabbiego, wolność jest jak miecz obosieczny, 
a  każde prawo, które wspiera Żydów, jednocześnie prowadzi do powstawania 
nowych uprzedzeń w  stosunku do nich. Kobieta ze łzami w  oczach żegna się 
z sierotami i obiecuje im, że wkrótce powróci do przytułku, aby je odwiedzić.

Niewątpliwie do najsłynniejszych i  najbardziej uznanych opowieści komik‑
sowych poruszających temat Holokaustu należy Maus Arta Spiegelmana. Kon‑
wencja bajki zwierzęcej służy opowiedzeniu prawdziwej historii Żyda, któremu 
udało się przetrwać piekło obozu koncentracyjnego.

Najczęściej autorzy komiksów, którzy postanowili podjąć temat Holokaustu, 
spotykali się z  atakami oraz falą oburzenia28. Krytycy, którzy  zarzucali sztuce 

Kultur online, 20.11.2007. Dostępne w  Internecie: http://kultur ‑online.net/node/812 [data dostę‑
pu: 28.05.2015].

26 Film dla Krysi. Krysia musi mieć braciszka, choć nie porusza tematu Holokaustu, z  całą 
pewnością zajmuje ważne miejsce wśród komiksów mówiących o  rzeczywistości drugiej wojny 
światowej. Kolega ojca tytułowej Krysi – Andrzej Janiszek – próbował za pomocą rysunków po‑
kazać córce współwięźnia miejsce, w którym znajduje się jej tata. W tym celu wykorzystał poety‑
kę bajki, w której to esesmani zostali przedstawieni jako karaluchy pilnujące uwięzionych kras‑
noludków (komiks zasługuje na uwagę również ze  względu na niezaprzeczalne podobieństwo 
do powstałego wiele lat później komiksu Maus Arta Spiegelmana). Na kartce papieru, w formie 
taśmy filmowej, w  kolejnych kadrach ukazał życie w  obozie koncentracyjnym. Por. P. Reszka: 
Film dla Krysi zza drutów. „Gazeta Wyborcza” z 18 lipca 2014 r., s. 6 [dodatek: „Lublin”].

27 Por. B. Szwarcman ‑Czarnota: Przedmowa. W: Złote pszczoły. Żydzi międzywojennej 
Warszawy. Antologia komiksów. Red. M. Powalisz. Warszawa 2011, s. 5.

28 Stało się tak w przypadku polskiego przekładu Mausa Arta Spiegelmana, który wywołał 
oburzenie zarówno wśród czytelników, jak i  krytyków – por. A. Górski: Brudny świński ryj. 
„Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 29, s. 14.
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mówiącej o Zagładzie z jednej strony zbyt dużą szczegółowość, swoistą reporta‑
żowość, a z drugiej – oderwanie od faktów i fantazjowanie, musieli zmierzyć się 
z czymś, co do tej pory, o ile nawet istniało, to raczej jako zjawisko marginalne 
i niezauważalne. Oto komiks, w swojej graficznej i przejrzystej formie, prezen‑
tował jedną z  najciemniejszych kart historii, pozostawiając przy tym miejsce 
dla literackich nieoczywistości i niedopowiedzenia.

O zaletach narracji komiksowej pisał Michał Głowiński:

To, co jeszcze niezbyt dawno było nie do pomyślenia, stało się artystyczną real‑
nością. […] Kiedyś trudno było sobie wyobrazić, że tak drugorzędny gatunek, 
w zasadzie związany wyłącznie z masową rozrywką w niskim stylu, jakim jest 
komiks, może awansować do roli przekazu poważnej opowieści o losach ludzi 
poddanych eksterminacji, a tak właśnie się stało. […] Ani komiks, ani komedia 
nie stały się powodem skandalu, przeciwnie, potraktowane zostały jako pra‑
womocne poszerzanie repertuaru środków, za pomocą których można mówić 
o Zagładzie w sposób wymierzający sprawiedliwość strasznemu zjawisku29.

Podobne stanowisko prezentuje Adam Mazurkiewicz, zdaniem którego 
komiksy

niosą refleksję nad mechanizmami pamięci, informują o ograniczeniach sztuki 
w poruszaniu problemów traumatycznych. […] Komiks odpowiada więc rów‑
nież na pytanie, jak wyrażać niewyrażalne30.

Lawrence L. Langer oraz Art Spiegelman idą o  krok dalej i  to właśnie 
w  przedstawieniu Zagłady za pomocą komiksu, a  nie na przykład gatunku 
prozatorskiego, dostrzegają dużo większy potencjał. Przemawiać ma za tym 
możliwość skondensowania czasu i przestrzeni przy użyciu języka wizualnego, 
która nie jest osiągalna w przypadku zwykłej prozy31, a także wyjątkowa wyrazi‑
stość prezentowanych zdarzeń („W prozie mógłbym po prostu napisać: A potem 
zawlekli mojego ojca przez tę bramę do obozu, ale tutaj muszę te słowa przeżyć, 
dostosować, przerobić na coś już gotowego, tak jakby w  końcu je  zobaczyć 
i przekazać, co zobaczyłem”32).

Komiksy mówiące o Zagładzie, oprócz cech konstytutywnych dla wszystkich 
komiksów niezależnie od ich tematyki, posiadają też zestaw komponentów cha‑

29 M. Głowiński: Wprowadzenie. W: Stosowność i  forma. Jak opowiadać o  Zagładzie?…, 
s. 19.

30 Refleksja naukowa nad opowieściami rysunkowymi. [Z  Adamem Mazurkiewiczem 
rozmawiała Izabella  Adamczewska]. „Gazeta Wyborcza” z  25 listopada 2011 r., s.  14 [dodatek: 
„Łódź”].

31 Por. L.L. Langer: Dwa głosy: Cynthia Ozick i Art Spiegelman. Przeł. J. Mikos. „Literatu‑
ra na Świecie” 2004, nr 1–2, s. 99–100.

32 Wypowiedź A. Spiegelmana za: L. Weschler: Bajki zwierzęce. Przeł. Ł. Sommer. „Gaze‑
ta Wyborcza” z 27 kwietnia 2001 r., s. 15.
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rakterystycznych dla własnego podtypu. Podstawową kwestią, która właściwa 
jest również komiksom historycznym (ich specyficznym rodzajem są często ko‑
miksy holokaustowe), jest swoisty mimetyzm w przedstawianiu opisywanej rze‑
czywistości. Zachowana zostaje zgodność z faktami, wierność datom, widoczna 
jest dbałość o  szczegóły, których autentyzm bardzo często poświadczany jest 
cytowaniem źródeł – materiałów archiwalnych, map, pamiętników, dzienników, 
listów itd. Pośród autorskich rysunków pojawiają się stare fotografie – często są 
to wręcz dodatkowe wkładki w  formie albumów, na  których oglądać możemy 
postaci, miejsca i  zdarzenia opisane oraz  narysowane na kartach książki33. 
Komiksy, które stanowią reprezentację Zagłady, mają warstwę wizualną zredu‑
kowaną na rzecz warstw dialogicznej i narracyjnej. Zabieg ten wynika z faktu, że 
komiksy te są najczęściej formami długimi, o rozbudowanej fabule. Dodatkowo, 
na ich kartach musi znaleźć się miejsce nie  tylko na rozwinięcie płaszczyzny 
fabularnej opowieści, ale także na  przekazanie licznych faktów historycznych. 
Również dlatego komiksy holokaustowe przybierają najczęściej formę zamknię‑
tych historii, publikowanych jako osobne wydawnictwa książkowe34.

W  kontrze do niemal wszystkich wymienionych cech, charakterystycznych 
dla  gatunku komiksu holokaustowego, staje surrealistyczna opowieść Achtung 
Zelig! Druga wojna35, która mimo to jest bodaj najciekawszą rodzimą propozycją 
podjęcia tematu Zagłady w konwencji historii obrazkowej36.

Achtung Zelig!… to opowieść, którą da się streścić w jednym zdaniu: dwóch 
Żydów – Zelig i  jego ojciec, ucieka z  transportu, zostają pojmani przez nazi‑
stowskich żołnierzy (ich głównym zadaniem jest łapanie polskich kotów w celu 
wywiezienia ich  do  Niemiec), a  następnie uwolnieni przez polską partyzantkę. 
Historia ta jest jednak dużo bardziej skomplikowana i frapująca zarówno z po‑
wodu przedstawienia jej w  formie komiksu, jak  i wykorzystania przez autorów 
nietypowych chwytów, tropów i nawiązań.

33 Na pierwszej stronie drugiego tomu Mausa Arta Spiegelmana umieszczona została dedy‑
kacja oraz fotografia Rysia Spiegelmana. Komiks Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz Jérémiego 
Dresa zamyka kilkanaście fotografii osób i miejsc, o których mowa była w książce.

34 Znane są także komiksowe cykle poświęcone Zagładzie, jak np. Epizody z Auschwitz wy‑
dawane przez Państwowe Muzeum Auschwitz ‑Birkenau w  Oświęcimiu, jednak sięgnięcie po 
kolejne części nie wymaga od czytelnika znajomości poprzednich wydawnictw. Co więcej, pub‑
likacje te w ocenie większości badaczy, ze względów zarówno estetycznych, jak i fabularnych (hi‑
storie więźniów oświęcimskich sprowadzone zostały m.in. do konwencji romansu), nie zasługują 
na większą uwagę.

35 Achtung Zelig! Druga wojna. Scen. K. Rosenberg. Rys. K. Gawronkiewicz. Poznań 2004.
36 Ze względu na surrealistyczny charakter opowieści brak w niej obrazowania opierającego 

się na kategorii mimesis, a  czas akcji rozgrywających się wydarzeń sygnalizowany jest bezpo‑
średnio tylko w  podtytule jako Druga wojna (w  komiksie pojawiają się także oddziały Armii 
Ludowej, co sugerowałoby, że zdarzenia dzieją się w pierwszej połowie 1944 r., kiedy to działała 
ta konspiracyjna organizacja). Autorzy nie próbują przekazać wiedzy na temat wydarzeń histo‑
rycznych, nie przytaczają źródeł, nie wykorzystują fotografii czy dokumentów archiwalnych. Ich 
celem nie jest stworzenie dzieła, którego charakter miałby jakąkolwiek wartość dokumentarną.
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Zaskakuje już sam świat komiksu. Czas drugiej wojny światowej przedsta‑
wiony został w  sposób oniryczny37, groteskowy i  przejaskrawiony. Autorzy nie 
boją się sięgać po  hiperbolizację, karykaturę czy czarny humor. Wszystko to 
sprawia, że charakter ich dzieła pozostaje bliski pracom Francisa Forda Coppoli 
(Czas Apokalipsy), Kurta Vonneguta (Rzeźnia numer pięć), Josepha Hellera (Pa-
ragraf 22) czy Danisa Tanovicia (Ziemia niczyja)38.

Historia powstania Achtung Zelig!… jest równie ciekawa i  zaskakująca, jak 
sam komiks. Pięćdziesięcioczterostronicowy album powstawał jedenaście lat, 
tyle czasu bowiem minęło od  momentu ukazania się pojedynczego epizodu 
w magazynie „AQQ” (był to rok 1993) do wydania całego albumu. Początkowo 
mówiło się, że Achtung Zelig!… będzie rodzimą reakcją na powieść graficzną 
Maus Arta Spiegelmana39, która wówczas święciła triumfy w Stanach Zjednoczo‑
nych (w 1992 roku została wyróżniona prestiżową Nagrodą Pulitzera)40. Szybko 
okazało się jednak, że podobieństwa do amerykańskiego komiksu widoczne są 
jedynie przy powierzchownym zestawieniu obu dzieł. Bardziej wnikliwa lektura 
Achtung Zelig!… przekonuje, że polscy twórcy zdecydowali się pójść inną drogą 
niż Spiegelman. 

Wróćmy jednak do historii powstania komiksu – Krzysztof Gawronkiewicz 
przedstawił ją w sposób następujący:

Mieliśmy [Krzysztof Gawronkiewicz i  Krystian Rosenberg – G.J.] dla „Życia 
Warszawy” zrobić komiks o  współczesnych legendach warszawskich. To był 
chyba 1990 lub 1991 rok. Pierwsza legenda dotyczyła Krzyżaków, Grunwaldu. 
Tam właśnie pojawił się taki karzeł z  czapką ze swastykami. Żywcem prze‑
niosłem tę postać z  tamtego komiksu. […] Powiedziałem Krystianowi, żeby 
napisał scenariusz na cztery strony. To  był dokładnie 1993  rok. […] Podsta‑
wa, kanwa tej historii powstała od razu, niemalże w ułamku sekundy. I póź‑
niej obrastała powoli. Postacie zostały zmienione. […] Przerwy w  rysowaniu 
były czasami nawet dwuletnie. Pewnie wynikało to z  niemocy wydawniczej. 
Nie było żadnego bodźca. Były jakieś impulsy, pomysły, czasami jakiś film 
zobaczyłem, czy jakieś zdjęcie, czy  w  jakiejś opowieści zaintrygował mnie 
jakiś pomysł. Czasami chciałem coś narysować, ale  po prostu nie wychodzi‑ 
ło. […] Obiecywałem sobie, że już nigdy się za to nie wezmę, że mam tego do‑
syć. […] Przez ostatni rok narysowałem trzy czwarte tego albumu. Ale oczywi‑

37 Konrad Wągrowski nazywa Achtung Zelig!… „post ‑wojennym koszmarem sennym”, a sen 
Zeliga, który  pojawia się w  fabule komiksu, uznaje za swoisty metakoszmar. Por. K. Wągrow‑
ski: Post -wojenny sen. Magazyn kultury popularnej „Esensja”, 16.04.2004. Dostępne w Internecie: 
http://esensja.stopklatka.pl/komiks/recenzje/tekst.html?id=866 [data dostępu: 13.05.2015]. 

38 Por. K. Bojarska: Komiksem w historię. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2006, nr 2, 
T. 2: Materiały, s. 385–391.

39 A. Spiegelman: Maus. Opowieść ocalałego. Kraków 2010.
40 Por. W. Orliński, P. Paziński: Surrealistycznie o Holocauście. „Gazeta Wyborcza” z 03–

04 kwietnia 2004 r., s. 10.
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ście też z przerwami paromiesięcznymi. Minęło 10 lat, ale przez ten czas to się 
posuwało do przodu w tempie parę plansz co kilka lat. Dzięki temu powstawa‑
ły nowe pomysły i nowe spojrzenie na to, co zrobiłem. Również do scenariusza 
można było dokładać, weryfikować, a nawet wyrzucać41.

W wywiadzie dla magazynu „Esensja” Gawronkiewicz wspominał również, 
jak doszło do powstania postaci tytułowego Zeliga i jego ojca:

Krystian miał taki zwyczaj, że podczas rozmów w knajpie zamalowywał zdję‑
cia w  gazetach. […] Zamalowywał oczy, twarz. […] Wtedy akurat mieliśmy 
przy sobie pismo „Film”. Na  końcu tego numeru była reklamówka, na której 
ojciec z synem szli sobie za rączkę. Temu większemu Krystian dorysował głowę 
bardzo podobną do Obcego a  temu małemu taki kosmaty ryjek jakiegoś dia‑
bełka, jakiejś kozy brodatej. Byłem wtedy po  lekturze artykułu – wspomnień 
z czasów wojny, o tym jak matka z córką próbowały przemknąć się chyłkiem 
obok stacjonujących Niemców. Popatrzyłem na te dwie postacie i tak sobie mi‑
mochodem skojarzyłem te dwie sprawy. Narysowałem dwa, trzy kadry. […] Po‑
myślałem, że to bardzo surrealistyczny zestaw, dziwaczny zupełnie. Wyobra‑
ziłem sobie, że ten mały, kosmaty, to jest matka (żeby było jeszcze dziwniej), 
a  ten wielki z  twarzą Obcego to jest jego córka. Pamiętam, że  narysowałem 
właśnie ten pierwszy obrazek, gdzie dwie postacie Zeligów stają naprzeciw wy‑
łaniającego się z  mgły niemieckiego oddziału. Przepisałem dokładnie dialogi 
z  tych wspomnień i wpisałem w dymki. Pokazałem to Krystianowi. Własno‑
ręcznie, na moim rysunku, zmienił małego, kosmatego w żabią głowę – to była 
jego postać. Córka i matka z artykułu były Żydówkami, czyli nasze postacie od 
razu wystąpiły w tym komiksie z gwiazdami Dawida na opaskach42.

Postaci Zeligów ewoluowały w  trakcie prac nad komiksem, by ostatecznie 
przekształcić się w ojca i syna, którzy w czasie drugiej wojny światowej ukrywają 
się na mazowieckich równinach.

Ograniczenie żydowskiej rodziny do dwu zupełnie nieprzystających do sie‑
bie postaci (z których jedna budzi skojarzenia z Obcym z filmu Ridleya Scotta 
lub  Łowcą – bohaterem z  komiksów Régisa Loisela) jest  w  polskim komiksie 
nowością. We wcześniejszych rysunkowych historiach rodzimych twórców, 
które poruszały tematykę drugiej wojny światowej, bohaterowie surrealistyczni, 
nieludzcy, niepokojący i amorficzni byli nieobecni43.

Jednocześnie od Zeligów bije swoiste ciepło, wzbudzają w czytelniku sympa‑
tię. Być może jest to spowodowane współczuciem rodzącym się w odbiorcy czy‑

41 Wizja wojny nieprawdziwej. [Z Krzysztofem Gawronkiewiczem rozmawiał Marcin Her‑
man]. Magazyn kultury popularnej „Esensja”, 01.11.2003. Dostępne w  Internecie: http://esensja.
stopklatka.pl/komiks/wywiady/tekst.html?id=664&strona=1#strony [data dostępu: 13.05.2015]. 

42 Tamże.
43 Por. K. Bojarska: Komiksem w historię…, s. 385–391.
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tającym o istotach, które z powodu swego dziwacznego wyglądu nie mogą liczyć 
na akceptację małej zbiorowości żydowskiej. Odmienność rodziny powoduje, że 
Piotr Paziński podaje w  wątpliwość żydowskość Zeligów44. Sugeruje, że skoro 
nawet ich najbliżsi sąsiedzi nie uznają ich za  „swoich”, być  może faktycznie są 
„obcymi”, próbującymi jedynie zasymilować się ze społecznością, w której żyją, 
i przez to właśnie podlegają również nazistowskiej eksterminacji45.

Zdecydowanie najciekawszą46 i  najbardziej złożoną postacią Achtung 
Zelig!… jest austriacki karzeł Emil, który stoi na czele nazistowskiego oddziału 
zajmującego się łapaniem polskich kotów. Przedstawiony został on jako starzec‑
 ‑czarnoksiężnik, ubrany w  karykaturalnie dużą, szpiczastą czapkę, na  której 
znajdują się swastyki, oraz długi płaszcz ozdobiony futrem. Jest on byłym 
klaunem, który w  armii niemieckiej pełni funkcję wróżbity ‑tropiciela47 (jest 
to nawiązanie do fascynacji Hitlera okultyzmem48 – elementy astrologiczne 
i  ezoteryczne obecne były w  ideologii nazistowskiej49). Jak mocno postać ta 

44 Por. W. Orliński, P. Paziński: Surrealistycznie o Holocauście…, s. 10.
45 Przesunięcie granic, wprowadzające pierwiastek obcości oraz powodujące trudność iden‑

tyfikacji, jest typowym zabiegiem, który powoduje transformację przedmiotów i  postaci, prze‑
nosząc je w obszar surrealizmu. Por. J. Dąbkowska ‑Zydroń: Kulturotwórcza rola surrealizmu. 
Poznań 1999, s. 32, 61.

46 Zdaniem Konrada Wągrowskiego, „Emil jest jednym z  najciekawszych artystycznych 
wcieleń hitlerowskiego funkcjonariusza” (K. Wągrowski: Post -wojenny sen…).

47 Podobna postać pojawia się w filmie Joego Wrighta Hanna (2011). Isaacs, Niemiec i właś‑
ciciel nocnego klubu, w  którym występują karły oraz hermafrodyci, tropi tytułową bohaterkę, 
aby ją pojmać i przekazać szefowej CIA. Szesnastoletnia Hanna jest ofiarą programu badawczego 
na zapłodnionych embrionach, który miał na celu stworzenie żołnierza idealnego. Isaacs jest po‑
stacią karykaturalną – bardzo niski, o  pomalowanych na czerwono paznokciach, farbowanych 
blond włosach, ubrany w  błękitny dres oraz  białe eleganckie buty. Pomimo trudnienia się po‑
rywaniem i mordowaniem ludzi swoją pracę wykonuje z radością, podrzucając bronią i tańcząc 
w rytm wygwizdywanych melodii. „Polowanie” na ofiary, w którym towarzyszą mu dwaj pomoc‑
nicy – niemieccy skinheadzi, traktuje jak swoistą zabawę w kotka i myszkę.

48 Por. D. Makówka: Uwaga! Zbiega Zelig. „Rzeczpospolita” z 25 marca 2004 r., s. 14.
49 Jak wskazuje Nicholas Goodrich ‑Clarke: „Gnostyccy kapłani szerzyli okultystyczno‑

 ‑rasistowską doktrynę i  rządzili społeczeństwem lepszych i  czystych rasowo ludzi. Twierdzili 
oni, że wrogi spisek interesów antygermańskich (różnie identyfikowanych: jako rasy niearyjskie, 
Żydzi lub nawet wczesny Kościół) dążył do zniszczenia owego idealnego germańskiego świata 
przez zrównanie z nim niegermańskich ras niższych w imię rzekomego egalitaryzmu. Wynikają‑
ce z tego pomieszanie ras miało zwiastować nastanie świata historycznego z jego wojnami, eko‑
nomicznymi trudnościami, niepewnością polityczną i załamaniem władzy świata germańskiego. 
[…] Okultyzm został przywołany, aby świadczyć o  stałych wartościach zanikającego i nietrwa‑
łego porządku społecznego. Idee i  symbole starożytnych teokracji, tajemniczych stowarzyszeń 
i mistycznej gnozy różokrzyżowców, kabały i masonerii zostały wplecione w ideologię volkistow‑
ską, aby dowieść, że nowoczesny świat opiera się na złych i fałszywych zasadach, oraz aby opisać 
wartości i instytucje świata idealnego. […] Fantazje ariozoficzne, będące nie tylko oznakami lęku 
i kulturowej nostalgii, wpłynęły na wizje wymarzonego świata Trzeciej Rzeszy” (N. Goodrich‑
 ‑Clarke: Okultystyczne źródła nazizmu. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 2010, s.  12–17). Good‑
rich ‑Clarke źródeł zaangażowania Hitlera w  dualistyczno ‑millenarystyczną ideę ariozofii upa‑
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związana została z  magią, kultem i  przesądami, wskazuje scena, w  której tuż 
przed atakiem polskich oddziałów partyzanckich na wojska dowodzone przez 
karła drogę nazistom przebiega czarny kot, zwiastując jednocześnie zbliżającą 
się klęskę. Emil jest zdaniem Katarzyny Bojarskiej50 kwintesencją nazistowskiego 
urzędnika – osoby o cechach schizofrenika: w domu jest on dobrym i pełnym 
czułości ojcem rodziny, wrażliwym na sztukę i czytającym najlepszą literaturę, 
by na służbie zamienić się w bezwzględnego mordercę, posyłającego na śmierć 
tysiące osób. Karzeł nieustannie próbuje znaleźć usprawiedliwienie dla  swoich 
czynów – wciąż podkreśla, że jego obecność na wojnie to czysty przypadek 
i mimo sympatii do rodziny Zeligów zmuszony jest wykonywać rozkazy. Paziński 
dopatruje się w postaci Emila samego Hitlera. Wysuwa też hipotezę, jakoby za 
maską czarnoksiężnika kryć miał się Adolf Otto Eichmann – podwładny Adolfa 
Hitlera, który bez chwili namysłu skazywał na śmierć, a następnie narzekał na 
ogromny trud swej pracy51.

Do komiksu wprowadzona została także Armia Ludowa – oddział partyzan‑
cki, który w  przebraniu kotów oraz innych zwierząt przemierza las, śpiewając 
partyzanckie piosenki, recytując wiersze i atakując wroga, gdy tylko nadarzy się 
ku temu okazja. Jest to konwencja znana z filmów powstających w latach 60. i 70. 
na kanwie PRL ‑owskiej sztuki. Jak zauważa Dominika Makówka, przedstawie‑
nie kaprala Miau i porucznika Mruczka w sposób parodystyczny nawiązuje do 
wizerunku amerykańskich superbohaterów występujących w komiksach z lat 30. 
XX wieku52.

truje w  jego silnym zaangażowaniu w  życie i  kulturę katolicką w  okresie młodzieńczym oraz 
w lekturze dzieł Lanza von Liebenfelda i Guida von Lista: „Przyswoił sobie istotne aspekty ario‑
zofii Lanza: tęsknotę do aryjskiej teokracji w formie zrządzonej przez Boga dyktatury błękitno‑ 
okich i jasnowłosych Germanów nad wszystkimi ludźmi rasowo niższymi, wiarę w złowrogą kon‑
spirację tych ludów przeciwko heroicznym Niemcom na przestrzeni dziejów oraz apokaliptyczne 
oczekiwanie pangermańskiego millenium, które urzeczywistni aryjskie panowanie nad światem. 
Taki biało ‑czarny dualizm stanowił granitowy fundament politycznego poglądu na życie Hitlera. 
[…] Atrakcyjność nazizmu opierała się na przemożnych fantazjach mających uwolnić Niemców 
od bolesnego poczucia lęku, klęski i demoralizacji. Antyniemiecki spisek Żydów i  ich sługusów 
miał zagrażać samemu przetrwaniu narodu niemieckiego. […] Tylko całkowita eliminacja Żydów 
mogła uratować Niemców i pozwolić im wejść do ziemi obiecanej. […] Na wpół religijna wiara 
w rasę aryjskich bogów ‑ludzi, w potrzebę eksterminacji niższych ras i cudowną tysiącletnią przy‑
szłość świata opanowanego przez Niemców była obsesją Hitlera. […] Lśniący nowy ład opierał się 
na nieszczęśliwych miastach niewolników, a demony żydowskie były poświęcane jako całopalna 
ofiara, czyli Holokaust. Krucjata nazistowska faktycznie miała charakter z istoty religijny, przej‑
mując apokaliptyczne wierzenia i fantazje obejmujące także Nową Jeruzalem (por. plany Hitlera 
dotyczące budowy wspaniałej nowej stolicy w Berlinie) i zniszczenie szatańskich hord w jeziorze 
ognia. Auschwitz, Sobibór i Treblinka stanowią straszliwe muzea dwudziestowiecznej apokalipsy 
nazistowskiej” (tamże, s. 246–259).

50 Por. K. Bojarska: Komiksem w historię…, s. 385–391.
51 Por. W. Orliński, P. Paziński: Surrealistycznie o Holocauście…, s. 10.
52 Por. D. Makówka: Uwaga!…, s. 14.
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Już na pierwszej karcie książki dochodzi do ujawnienia tego, kto i  z  jakiej 
perspektywy opowiadać będzie historię przedstawioną w  Achtung Zelig!… 
Narratorem opowieści jest Zelig – stary Żyd, będący jednocześnie bohaterem 
tytułowym. Wydarzenia, o  jakich mowa w  komiksie, dotyczą jednak czasów 
jego dzieciństwa, Zelig opowiada więc o  nich z  dużej perspektywy czasowej. 
Paradoksalnie, zagłębiając się coraz bardziej w  opowieść przedstawioną przez 
Gawronkiewicza i Rosenberga, zdajemy sobie sprawę, że historia Zeliga jest tylko 
wątkiem pobocznym, a właściwie marginalnym. Ucieczka dwójki Żydów – ojca 
i  syna – staje się tylko pretekstem do rozwinięcia kolejnej opowieści – wielkiej 
awantury wywołanej w związku z atakiem Armii Ludowej na niemiecki oddział 
dowodzony przez karła Emila.

Niekonsekwencją w  stosunku do zapowiedzi pojawiającej się we wstępie 
(miałaby to być historia męczeńskiej drogi narodu żydowskiego) jest fakt, 
że cała opowieść pozbawiona jest właściwie Żydów – ich obecność w komiksie 
zredukowano do zaledwie dwóch dziwacznych postaci. Ich żydowskość zakomu‑
nikowana została tylko na początku książki, natomiast dalszy przebieg zdarzeń 
zdaje się negować to żydowskie pochodzenie (w wątpliwość może je podawać 
chociażby ich przyjacielska relacja ze spotkanymi nazistami). Z tej perspektywy 
zastanawiać można się również nad tym, kto jest faktycznym narratorem tej 
opowieści – wydarzenia opisane w  Achtung Zelig!… przeczyłyby temu, że jest 
nim Żyd, snujący opowieść z  perspektywy ofiary. Także częste przekazywanie 
narracji innym bohaterom, przedstawianie ich emocji, ukazywanie zdarzeń 
z kilku perspektyw niedostępnych percepcji Zeliga sugerowałoby, że narratorem 
jest ktoś znajdujący się ponad światem przedstawionym, obserwujący przebieg 
całej historii z perspektywy umożliwiającej mu prowadzenie narracji w sposób 
wielotorowy, na kilku płaszczyznach.

Sam tytuł komiksu jest nawiązaniem do filmu Woody’ego Allena Zelig, 
którego bohater – Leonard Zelig – niczym kameleon przystosowywał się do sy‑
tuacji, w jakiej się znalazł. Na jej potrzeby całkowicie zmieniał zarówno wygląd, 
jak i zachowanie, tak, by jak najbardziej upodobnić się do otoczenia53. Rodzina 
Zeligów w komiksie Gawronkiewicza i Rosenberga, pomimo świadomości swego 
niedopasowania i obcości, nie jest w stanie dostosować się do warunków panują‑
cych wokół. Paradoksalnie jednak, to właśnie ta cecha pomaga jej członkom ujść 

53 Film Allena powstał dwadzieścia jeden lat wcześniej niż polski komiks z 2004 r. Akcja Ze-
liga rozgrywa się w latach 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Tytułowa postać Żyda (grana 
przez samego reżysera) staje się prawdziwą gwiazdą dzięki swoim zdolnościom przystosowywa‑
nia się do  otoczenia niczym kameleon. Popularność, którą zdobywa, sprawia, że prowadzi on 
życie u boku największych gwiazd filmowych, powstają o nim piosenki, a  jego wizerunek służy 
do produkcji lalek. Ciągłe zmiany wyglądu sprawiają jednak, że Zelig traci poczucie tożsamości 
i  zmuszony jest zwrócić się o  pomoc do psychiatry. Maski, za którymi nieustannie się ukrywa 
i które przynoszą mu sławę oraz rozgłos na całym świecie, skazują go na niemożność odnalezie‑
nia własnego „ja” pośród tłumu otaczających ludzi.
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cało z opresji. W osiągnięciu celu, zupełnie odwrotnie niż w przypadku bohatera 
filmu Allena, pomocna okazuje się ich odmienność. Jest to kolejny motyw, który 
autorzy komiksu zaczerpnęli z  kultury  popularnej, by następnie całkowicie 
przekształcić go na własny użytek54.

Na szczególną uwagę zasługują grafika i  technika, za pomocą której został 
narysowany komiks. Kreska bywa często urozmaicana – niekiedy rysunki ce‑
chuje niezwykła precyzja i szczegółowość, innym razem wydają się narysowane 
błyskawicznie, pod wpływem nagłego przypływu emocji. Wszystko  to  dosko‑
nale oddaje sytuację przedstawioną na każdej z  plansz, których różnorodność 
również godna jest podziwu. Występują więc plansze „klasyczne”, na których 
znajduje się kilka równych ramek, „filmowe” – pełne małych ujęć klatkowych, 
czy nawet dwustronicowy ekspresjonistyczny obraz ukazujący rozgniewanego 
karła Emila. Obok  realistycznych rysunków przedstawiających schemat bitwy, 
który uwzględnia nawet ukształtowanie terenu, znajdą się także plansze typowo 
surrealistyczne, jak  na  przykład ta obrazująca sen Zeliga – czarna, mroczna, 
pełna klamek do drzwi55.

Mimo wielości użytych technik i  wyjątkowo długiego czasu pracy nad 
książką Krzysztofowi Gawronkiewiczowi udało się zachować spójność całego 
komiksu:

Moim zdaniem nie powinno się rysować albumu po kolei plansza za planszą. 
Dzieło zawsze powstaje na szkielecie, ma swój plan, punkty odniesienia. Róż‑

54 Tytuł Zelig nosi także wydana w  2013 r. płyta Krzysztofa Zalewskiego. Już okładka su‑
geruje dwoistość postaci wypowiadającej się na płycie – przedzielona na pół grafika prezentuje 
dwie zupełnie różne twarze tej samej osoby. Zalewski śpiewa o  przeobrażaniu się, zakładaniu 
masek: „Ostatni łyk równowagę przypomni / Nowe kształty nada / Głupcy po ciemku szukają 
na zewnątrz” (Ósemko), oraz niezgodzie na bycie takim jak wszyscy: „Znowu w bani mi dudni 
nie mój głos / Mówi: z  prądem dostojniej, a  pod prąd / szarpiesz się a  i  tak poniesie cię nurt” 
(Ry 55). W  piosence Jaśniej, otwierającej album, usłyszeć można o  poczuciu niedostosowania, 
niedopasowaniu, ale też o  ucieczce i  śmierci: „Ciągle mam za duże buty i  ubranie / Węszę po 
domu jak złodziej / Morduję się, morduję kiedy słucham o głodzie / Źli ludzie tropią nas / Śni 
się pukanie do okien / A ciotulę, a ciotulę, urządzili nożem / Jaskrawy miał ciotula przyodziew”. 
Wszystko to nasuwa skojarzenia z sytuacją Żyda, któremu odebrano dom, a jemu i jego rodzinie 
grozi niebezpieczeństwo. Bohater nie chce jednak zgodzić się na zastaną rzeczywistość i próbuje 
ją zmieniać, nie pozostawać w bezpiecznym miejscu pośród tłumu. Walczy – „ubiera mundur”, 
by kolejne pokolenia żyły w bezpieczniejszych, lepszych czasach: „Czego najbardziej się boisz? / 
Przeciętności lękam się w chuj / Nie umiem się nawet nastroić / Może przymierzę mundur / Dla 
po nas pokoleń robimy jaśniej” (Jaśniej).

55 To właśnie w  zainteresowaniu marzeniami sennymi (szukaniu ich genezy, odszyfrowy‑
waniu ukrytych znaczeń, zastanawianiu się nad funkcją, jaką pełnią w życiu człowieka) upatruje 
się korzeni powstania nadrealizmu. Budując teorię nadrzeczywistości, André Breton opierał się 
na badaniach przeprowadzonych w trakcie prób kontrolowania snów w stanie hipnozy. Początki 
surrealizmu nierozerwalnie związane są z fascynacją światem onirycznym, ciemnym, niepozna‑
nym. Por. K. Janicka: Światopogląd surrealizmu. Warszawa 1985, s. 91–101.
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nice stylów zacierają się. Może dzięki temu, że nie rysowałem tych plansz po 
kolei, udało mi się utrzymać całość w jednym stylu56.

Achtung Zelig!… okazał się wielkim komercyjnym sukcesem. Został doce‑
niony zarówno przez fanów gatunku, jak i krytyków, co nie zdarza się często na 
polskim rynku komiksowym. Przychylne recenzje pojawiły się w największych ty‑
tułach wysokonakładowych, między innymi w „Gazecie Wyborczej”, a „Wprost” 
uznał album za jeden z pięciu najważniejszych komiksów, które zostały wydane 
w 2004 roku57. Magazyn „Esensja”, specjalizujący się w ocenianiu sztuki komik‑
sowej, nazwał Achtung Zelig!… „pierwszym rodzimym komiksem, który nie tylko 
podejmuje poważny temat, ale w dodatku czyni to w sposób niezwykle dojrzały 
artystycznie, pozostając historią atrakcyjną dla przeciętnego czytelnika”58.

Krytyka zwracała uwagę nie tylko na treść, ale i na niezwykłą dbałość o ja‑
kość wydania – album ukazał się w dużym formacie, w twardej oprawie, posta‑
wiono także na wyjątkowo wysoką jakość druku, która pozwala na dostrzeżenie 
nawet najmniejszych szczegółów zawartych w rysunkach Gawronkiewicza.

Czapliński w  swoim szkicu Wypowiadanie wojny. Literatura  najnowsza 
wobec okresu 1939–1945 wskazuje na dwie książki, którym „złamanie decorum 
pozwoliło na  poszerzenie doświadczeń estetycznych” – są  nimi: zbiór opowia‑
dań Drohobycz autorstwa Henryka Grynberga oraz właśnie Achtung Zelig!…59. 
Jak pisze badacz:

O tym, że wojna jest kwestią śmiertelnie poważną, wiedzieliśmy z rozlicznych 
tekstów; ale wywołanie poczucia grozy udawało się bardzo rzadko – tym rza‑
dziej, że horroryzowanie niczego w tym przypadku nie daje. […] Autorowi ko‑
miksu Achtung Zelig! udało się to dzięki zmieszaniu motywów fantastycznych 
z  realistycznymi, dzięki udosłownieniu obcości Żydów i  grze stereotypami 
figur pozostałych nacji, wreszcie dzięki groteskowemu przemieszaniu stylów 
wysokiego i  niskiego. […] Dzieła te nie dlatego otwierają przeszłość, że wy‑
ciągają na światło dzienne nieznane fakty, to bowiem stało się udziałem tylko 
Sąsiadów, lecz dlatego, że wprowadzają do komunikacji społecznej interpreta‑
cje, które wymagają przepracowania języków, którymi dziś mówimy o czasach 
dawnych. Zmuszają do  reorganizacji naszych słowników, do uwzględnienia 
nowych pojęć i nowych ujęć. W ten sposób nakłaniają nas do przemyślenia na 
nowo stanu naszego kapitału komunikacyjnego – jego zasobności, zdolności 
do łączenia i przede wszystkim do wytwarzania nowych form60.

56 Wizja wojny nieprawdziwej…
57 Por. „Achtung Zelig!” na rynku frankofońskim! Magazyn kultury popularnej „Esensja”, 

16.06.2005. Dostępne w Internecie: http://esensja.stopklatka.pl/komiks/wiesci/tekst.html?id=2348 
[data dostępu: 13.05.2015]. 

58 K. Wągrowski: Post -wojenny sen…
59 Por. P. Czapliński: Wypowiadanie wojny…, s. 435, 438.
60 Tamże. 
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Podobnego zdania jest Wojciech Orliński, według którego Achtung Zelig!… 
to  „pierwsza tak konsekwentna próba przedstawienia tematu Holocaustu 
w konwencji surrealistycznej – taki zabieg bynajmniej nie osłabia całej grozy tej 
opowieści, wręcz przeciwnie – wzmacnia ją”61.

W opinii Szymona Holcmana, współwłaściciela wydawnictwa, w  którym 
ukazał się Achtung Zelig!…, był to jeden z  najważniejszych komiksów, które 
przyszło mu publikować:

Achtung Zelig! Krzyśka Gawronkiewicza i  Krystiana Rosenberga – pierwszy 
komiks w  twardej oprawie i  sporym nakładzie, który błyskawicznie się roz‑
szedł. To był kolejny przełomowy punkt. Sukces tego albumu, jego intensywna 
obecność w mediach pokazały, że można przebić się ze współczesnym polskim 
komiksem. I warto próbować62.

Na sukces wskazuje również decyzja o wydaniu komiksu w rok po polskiej 
publikacji na rynku frankofońskim (jest to pierwszy polski album, który docze‑
kał się wersji zagranicznej63). Edycja ta różni się formatem, a także została poko‑
lorowana przez Grażynę Kasprzak64. Sam autor do sukcesu komiksu podchodzi 
z dystansem:

Teraz już wiem, jak się tworzy „kultowość” komiksu. Trzeba przez 10 lat ryso‑
wać i co kilka lat w fanzinach pokazywać po dwa, trzy kadry. Wówczas komiks 
obrasta „legendą”…65.

Nie ma wątpliwości, że ogromny wpływ na powstanie Achtung Zelig!… 
miała wspomniana już wcześniej powieść graficzna Arta Spiegelmana Maus, 
w  kontekście której warto przyjrzeć się nieco bliżej polskiemu komiksowi. To 
właśnie amerykańskie dzieło otworzyło na oścież drzwi, które wcześniej były 
jedynie uchylone. Za sprawą Spiegelmana komiks zaczął być wreszcie trakto‑
wany jako gatunek, za pomocą którego można mówić o  problemach ważnych 
i  zarazem trudnych, a  popkultura okazała się czymś zdecydowanie więcej niż 
tylko rozrywką dla niewymagających mas. 

Skojarzenia łączące oba komiksy wynikają z  podjęcia tematu związanego 
z drugą wojną światową i Zagładą Żydów przy użyciu zwierzęcych masek. O ile 
jednak Spiegelman dość konsekwentnie66 stosuje konwencję bajki zwierzęcej, 

61 W. Orliński, P. Paziński: Surrealistycznie o Holocauście…, s. 10.
62 Komiks musi nam się podobać. [Z  Szymonem Holcmanem rozmawiał Marcin Osuch]. 

Magazyn kultury popularnej „Esensja”, 09.10.2010. Dostępne w Internecie: http://esensja.stopklat 
ka.pl/komiks/wywiady/tekst.html?id=10544 [data dostępu: 13.05.2015].

63 Por. A. Kucińska: Achtung! Komiks z Polski. „Gazeta Wyborcza” z 04 sierpnia 2005 r., s. 9.
64 Por. „Achtung Zelig!” na rynku frankofońskim!…
65 Wizja wojny nieprawdziwej…
66 M. Hirsch w swoim artykule Żałoba i postpamięć (w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle 

współczesnej humanistyki. Red. E. Domańska. Przeł. K. Bojarska. Poznań  2010, s. 247–280) 
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o tyle w przypadku Achtung Zelig!… mamy do czynienia tylko z przebieraniem 
bohaterów w skórę zwierząt. Jest to maska częściowa, którą zakładają na siebie 
postaci. Dowódcy Armii Ludowej jedynie przebierają się za koty i udają je, by za 
pomocą podstępu zmylić wroga, a Emil swój strój wróżbity nazywa „żałosnym 
kostiumem”, który przy pierwszej nadarzającej się okazji z siebie zrzuca. Rosen‑
berg i  Gawronkiewicz w  ten sposób teatralizują Zagładę67, a ich bohaterowie 
stają się aktorami odgrywającymi pewne role. Przedstawione wydarzenia są je‑
dynie symulacją, antymimetyczną przebieranką. Polski komiks zdaje się czerpać 
z  wcześniejszego wzorca, jakim stała się książka Spiegelmana, jednak korzysta 
tylko ze szkieletu amerykańskiej opowieści, który na własny użytek przekształca, 
nostryfikuje (wprowadzając motyw patriotycznych oddziałów Armii Ludowej) 
oraz znacząco zawęża.

W obu komiksach pojawiają się koty – w Mausie kotami byli Niemcy, w przy‑
padku polskiej opowieści to  właśnie koty stają się jednymi z  ofiar niemieckiego 
planu eksterminacyjnego (Emil wspomina o tym, że wywiezione zostały wcześniej 
także między innymi żubry). Różny natomiast jest sam sposób obrazowania. Spie‑
gelman sięga po konwencję realistyczną (mimo  wykorzystania postaci zwierzę‑
cych), by przedstawić autentyczną historię. W Achtung Zelig!… nie chodzi o prze‑
kazanie prawdy historycznej. Komiks używa symboli, redefiniuje mity i  toposy 
oraz wprowadza czytelnika w świat baśni i pastiszu, uwalniając się jednocześnie 
od  ograniczeń, które  narzuca wybór obrazowania realistycznego. Zamiast uwię‑
zionych Żydów wprowadza koty zamknięte w klatce, symbolizujące rasistowskie 
dążenia nazistów do eliminacji pewnych ras (w tym przypadku zwierząt).

Opowieść Spiegelmana to historia dwugłosowa, tocząca się równocześnie 
na dwóch płaszczyznach – amerykańskiej teraźniejszości oraz europejskiej 
przeszłości wojennej. Poziomy te mają dodatkowo swoje własne, wewnętrzne 
zróżnicowanie. W  obręb planu teraźniejszego wkrada się zarówno historia 
Władka – ojca, byłego więźnia obozu koncentracyjnego, który próbuje uporać 
się z koszmarami przeszłości, jak i samego Arta – syna mężczyzny, który przeżył 
piekło Auschwitz. Piekło to odczuwalne jest także dla młodszego Spiegelmana – 

wskazuje na pewne niekonsekwencje w użyciu masek zwierzęcych przez Spiegelmana. Choć au‑
tor usilnie stara się pokazać, że są to wizerunki nadane, a nie zakładane, to w komiksie pojawiają 
się momenty zaburzające tę zasadę. Przykładowo, Władek Spiegelman, przemierzając sosnowiec‑ 
kie ulice, zakłada maskę świni, by wtopić się w tłum Polaków, a sam autor, rysując komiks, ma 
dylemat, czy swoją żonę powinien przedstawić jako żabę, ze względu na jej francuską narodo‑
wość, czy jako mysz, ponieważ przeszła ona już na judaizm. W drugim tomie komiksu widzimy 
pracującego nad komiksem Arta Spiegelmana, który przedstawiony jest jako człowiek w masce 
myszy. Kiedy jednak wkracza do opowieści swojego ojca, maska ta staje się integralną częścią 
jego ciała – Spiegelman przekształca się z człowieka w mysz.

67 Kiedy Spiegelman umieszcza na kartach komiksu fotografię swojego ojca w  obozowym 
pasiaku, dokonuje swoistej teatralizacji Zagłady, ponieważ zdjęcie to wykonane zostało w studiu 
fotograficznym, już po wyzwoleniu Auschwitz. Władek Spiegelman pozuje na tle czarnej kotary 
przypominającej kurtynę teatralną i jedynie wciela się w rolę więźnia. Por. tamże.
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nie w sposób bezpośredni, lecz zapośredniczony za pomocą postpamięci obozu, 
która obecna jest w  nim od najmłodszych lat68. Również plan historyczny nie 
ogranicza się do historii obozowej – pojawia się motyw młodości Arta, jego 
problemów, traumy po śmierci matki. 

Achtung Zelig!… nie może konkurować z  Mausem w  kwestii złożoności 
płaszczyzn czasowych, na których toczy się akcja. Choć historia napisana przez 
polskich twórców ma w sobie ogromny potencjał, nie został on niestety w pełni 
dostrzeżony przez autorów. Czytając Achtung Zelig!…, odnosi się wrażenie, że 
liczba niewykorzystanych ścieżek, którymi można było poprowadzić tę historię, 
wręcz rozsadza od środka opowieść Gawronkiewicza i Rosenberga. 

Niewątpliwą zaletą Mausa jest też jego objętość – dwutomowe wydawnictwo 
zdołało pomieścić na swoich kartach całą historię w sposób wyczerpujący, lecz nie‑
przeciążający odbiorcy. Spiegelman idealnie wyważył proporcje, pozostawiając 
czytelnika z  uczuciem lekkiego niedosytu, który nie ma jednak nic wspólnego 
z  poczuciem, że nie wszystkie wątki zostały zamknięte. Opowieść kończy się 
w momencie, w którym zakończyć się musi, a chęć dalszej lektury wynika jedynie 
ze zdolności Spiegelmana do ogromnego zaangażowania odbiorcy w przeżywanie 
czytanej historii. Niewątpliwie konwencja bajki zwierzęcej wpływa też pozytyw‑
nie na wytworzenie się swoistej więzi między czytelnikiem a  bohaterami ko‑
miksu, którzy zwyczajnie dają się lubić (nawet w przypadku zrzędliwego Władka 
z łatwością odnajdujemy usprawiedliwienie dla jego usposobienia).

W przypadku Achtung Zelig!… dużo trudniej o nawiązanie jakiejkolwiek po‑
zytywnej relacji między bohaterami a odbiorcą komiksu. Podstawową przeszkodą 
jest tutaj niewielka objętość albumu (właściwie już pół godziny wystarczy, by za‑
poznać się z całą historią), ale także brak postaci, które w silny sposób budziłyby 
nasze pozytywne emocje. Bo choć Zeligowie z całą pewnością mogą wydawać się 
sympatyczni, to brak w nich wyrazistości. Jedynym charakterystycznym bohate‑
rem okazuje się Emil, który budzi jednak niechęć lub w najlepszym przypadku 
współczucie. Ubranie postaci w kostiumy zwierząt czy kosmitów paradoksalnie 
nie wpłynęło znacząco na ich wyrazistość. Mnogość użytych kontekstów i od‑
wołań okazuje się w Achtung Zelig!… grą z konwencjami, która nie doczekuje się 
jednak żadnego finału, nie przynosi oczekiwanych efektów.

Zdecydowanym atutem polskiego komiksu jest wizja świata, jaką ukazali 
na  kartach albumu jego autorzy. I  choć Spiegelman ukrywa swoje postaci pod 
maskami zwierząt, to jednak przedstawia on rzeczywistość w  sposób wierny, 
wręcz mimetyczny. Obrazowanie obecne w Mausie może prowadzić do błędnych 
wniosków – jest ono zazwyczaj uproszczone, a co za tym idzie: pozornie czytel‑
niejsze i prostsze w odbiorze. Pozornie, ponieważ owe uproszczenie i uschema‑
tyzowanie nie przebiegają w procesie poznawczym czytelnika, a przepuszczone 
są przez filtr porządkowania świata twórcy komiksu. Problemów nie nastręcza 

68 Por. tamże.
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sytuacja, w której sposoby schematyzowania rzeczywistości nadawcy i odbiorcy 
są podobne, a  moment, gdy schematy zastosowane przez twórcę nie są tymi, 
których czytelnik sam używa lub które zna, na  przykład z  innych komiksów. 
Wówczas odbiór dzieła wymaga większego wysiłku i zaangażowania. Zdaniem 
Jerzego  Szyłaka, proces rozszyfrowywania przez czytelnika znaczeń zakodo‑
wanych w komiksie zbliżony jest do lektury poezji i wymaga podobnie trudnej 
pracy oraz zaangażowania intelektualnego69.

Czytając Achtung Zelig!…, zmuszeni jesteśmy do dużo większego skupienia. 
Dzieło Gawronkiewicza i  Rosenberga jest w  znacznie większym stopniu prze‑
puszczone przez subiektywny filtr widzenia świata. Świata onirycznego, niepo‑
kojącego, tylko pozornie określonego i  jednoznacznego pod względem miejsca, 
w którym toczy się akcja. Fabuła zarysowana na kolejnych kadrach ma charakter 
nieciągły i fragmentaryczny – to odbiorca w trakcie lektury uzupełnia brakujące 
miejsca, które dopełniają fabułę, a  nie  istnieją pomiędzy poszczególnymi klat‑
kami historii obrazkowej.

Choć liczba not prasowych dotyczących Achtung Zelig!… jak na polski 
komiks jest imponująca, to nie może równać się z mnogością opracowań doty‑
czących Mausa (i  tych polskich, i zagranicznych). O dziele Spiegelmana pisano 
w Polsce zarówno w prasie wysokonakładowej (w 2001 roku „Przekrój” umieścił 
Mausa na swojej okładce, a  w  środku opublikował dwa dotyczące go artykuły 
o  łącznej objętości 8 stron70; o  komiksie pisano również na łamach „Gazety 
Wyborczej” oraz „Wprost”), jak  i  specjalistycznej („Literatura na Świecie”, 
„Res Publica Nowa”). Obszerne szkice analizujące dzieło Spiegelmana napisali: 
Tomasz Łysak71, Paweł  Wolski72 i  Katarzyna Bojarska73. W  przypadku Achtung 
Zelig!… zainteresowanie ograniczyło się do krótkich not recenzyjnych, głównie 
w tematycznych portalach internetowych oraz dziennikach. 

Zarówno w  Mausie, jak i  w  Achtung Zelig!… temat Zagłady zostaje wpro‑
wadzony w  obręb codzienności. Celem takiego przesunięcia nie jest jednak 
odzieranie Holokaustu z  jego wyjątkowości i  jednostkowości. Chodzi tu raczej 
o wskazanie na jego źródła wypływające ze zwyczajności. Odnotowanie faktu, że 
„wojna nie jest przybyszem z zewnątrz, szaleństwem, w  jakie popada cywiliza‑
cja, nagłą zapaścią moralną, chorobą, aberracją – jest natomiast przedłużeniem 
normalności”74. 

69 Por. J. Szyłak: Komiks w szponach miernoty. Warszawa 2013, s. 158–159.
70 P. Rypson: Mysz zdobyła Pulitzera. „Przekrój” 2001, nr 14, s. 10–15; I. Grudzińska ‑Gross: 

Rasa, ale nie ludzka. „Przekrój” 2001, nr 14, s. 10–17.
71 Por. T. Łysak: Autobiografia (auto)biografii…, s. 349–369.
72 Por. P. Wolski: Droga do „Maus”. Komiks a  literackie paradygmaty w  dyskusji wokół 

przedstawialności Holokaustu. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1, s. 131–152.
73 Por. K. Bojarska: Art Spiegelman „In The Shadow of No Towers”. W: Taż: Wydarzenia po 

Wydarzeniu. Białoszewski – Richter – Spiegelman. Warszawa 2012, s. 147–173.
74 P. Czapliński: Wypowiadanie wojny…, s. 435.
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W Achtung Zelig!… brak jednak wyraźnej retoryki Zagłady. Mimo że Zelig 
już we  wstępie zaznacza, iż historia jego narodu to „nieustanna wędrówka, 
cierpienie i  łzy”75, to  w  samym komiksie brakuje przedstawienia tego typu 
wydarzeń. Żydzi i  Niemcy występują w  pozycjach niemal równorzędnych – 
jedzą i piją wódkę przy jednym stole, Emil identyfikuje się z żydowską rodziną 
ze względu na swoje poczucie wyobcowania, a pojmani pocieszają żalącego się 
karła, porównując go do Napoleona. Sceną, która w sposób bezpośredni dowodzi 
przyjacielskich stosunków pomiędzy nazistami a  Żydami, jest ta, w  której to 
postnazistowski karzeł puszcza wolno ojca i syna, a żegnając się, wręcza im upo‑
minek w postaci kotka w koszyczku przewiązanym kokardką (ojciec miał otrzy‑
mać w prezencie także niemiecki motocykl marki Zündapp). Dopiero odkrycie 
masowej wywózki zwierząt do Rzeszy powoduje zmianę stosunków pomiędzy 
postaciami. Jednak i w tej sytuacji role zdają się odwrócone – to Żydzi prezentują 
postawę roszczeniową, wydają Niemcom rozkazy, grożą ich przywódcy nożem, 
a ostatecznie uwalniają uwięzione koty. Również scena ataku polskich oddziałów 
partyzanckich na wojska nazistowskie rozgrywa się w  sposób całkowicie bez‑
krwawy. Armia Ludowa puszcza niemieckich żołnierzy wolno (paradoksalnie 
na prośbę Żydów, którzy się za nimi wstawiają, ponieważ, jak twierdzą, naziści 
„rokują dobre nadzieje”76). Zamiast przedstawienia walki i  ofiar w  komiksie 
widoczne jest zafascynowanie bronią, mundurami, planami bitew i  sprzętem 
wojskowym. Fascynacja ta w połączeniu z inwazją popkulturowego języka oraz 
zachowaniem i  wyglądem postaci (wygrywającymi oddziałami dowodzi gruby, 
wąsaty mężczyzna ubrany w  pluszowy strój, Niemcy zostają uwolnieni, będąc 
w samej bieliźnie, a uciekający Emil przedrzeźnia polskich żołnierzy) daje efekt 
komiczny i sprawia, że Zagłada i wojna zostają przez Gawronkiewicza i Rosen‑
berga oswojone, a momentami wręcz zinfantylizowane.

Komizm w  polskim komiksie wzmaga także nieprzystawalność opisanych 
wydarzeń oraz ich rozwoju do scenerii, w  której się rozgrywają. Historia osa‑
dzona została w  mrocznej, jesiennej przestrzeni leśnej. Rosenberg, korzystając 
z estetyki grozy, przedstawia przyrodę jako środowisko niepokojące, zwiastujące 
nadchodzące niebezpieczeństwo. Bohaterów otaczają nagie, grube konary drzew, 
a z ziemi wystają wijące się korzenie. Świat przypomina ten znany z baśni braci 
Grimm77.

Achtung Zelig!… pojawia się na rynku w 2004 roku – cztery lata po publikacji 
Sąsiadów Jana Tomasza Grossa oraz rok po ukazaniu się tomu Wokół „Sąsiadów”. 
Polemiki i  wyjaśnienia tegoż autora. Zdaniem Krupy, obie te książki sprawiły, 
że  „opowiadanie Zagłady stało się na jakiś czas problemem powszechnym”78, 

75 Achtung Zelig…, s. 5.
76 Tamże, s. 51.
77 W podobnej scenerii osadzony został dom Jakuba Grimma, do którego zmierza bohaterka 

wspomnianego już wcześniej filmu Hanna.
78 B. Krupa: Opowiedzieć Zagładę…, s. 473.
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a  „opowieść o  Holocauście uległa kolejnemu przekształceniu”79. Jak twierdzi 
badacz, rok 2003 był symboliczną cezurą, zamknięciem pewnego etapu w sposo‑
bach narracji o Zagładzie. Prace Grossa przyczyniły się do przezwyciężenia swo‑
istego tabu reprezentacji Holokaustu80. Konsekwencją tego procesu jest również 
publikacja komiksu Gawronkiewicza i Rosenberga. Autorzy poruszają się jednak 
po nowym świecie narracji zagładowych w sposób niekonsekwentny i nie zawsze 
jeszcze świadomy. Próbują przemówić niesłyszanym wcześniej głosem, lecz wy‑
raźnie brakuje im jasnego punktu odniesienia, z którego mogliby czerpać wzorce.

Opowieść polskich twórców może budzić kontrowersje. Gawronkiewicz 
przekonuje jednak, że szokowanie nigdy nie było celem autorów, a wszelkie głosy 
oburzenia są nieuzasadnione:

Kontrowersje budzi warstwa wizualna. Już na pierwszej stronie zobaczy gwiaz‑
dę Dawida. Dalej pojawia się swastyka i  to w przewrotny sposób na cyrkowej 
czapeczce karła. […] Kolejna kontrowersyjna rzecz to humor. Jest to jednak 
komiks również w  jakiś sposób humorystyczny. […] Uważam, że komiks nie 
jest kontrowersyjny, jeśli ktoś go uważnie przeczyta. To jest komiks o wojnie, 
o  Polsce, i  do tego o  Żydach. To potężny zbitek, bardzo kontrowersyjny. Nie  
jest zamierzeniem autorów robienie szumu wokół tego komiksu, ze  względu 
na tematykę81.

Opowieść przedstawioną w  Achtung Zelig!… czytać można na co najmniej 
kilka sposobów. Biorąc pod uwagę, że jest to narracja Zeliga, możliwa jest inter‑
pretacja realistyczna, w  której cała historia byłaby wspomnieniami starca bio‑
rącego udział w  wydarzeniach opisanych na kartach komiksu. Surrealistyczna 
postać opowieści wynikać mogłaby wówczas ze zniekształcenia odległych, 
dziecięcych wspomnień przez pamięć mężczyzny w podeszłym wieku82. 

Wojciech Orliński proponuje również odczytanie oparte na pokoleniowej 
psychoanalizie83. Krytyk twierdzi, że osoby wychowane w czasach PRL ‑u nara‑
żone były na  traumę drugiej wojny światowej poprzez nieustanne stykanie się 
z  tą tematyką – w  opowieściach członków rodziny pamiętających jeszcze ten 
okres, na lekcjach historii w szkole, a nawet podczas oglądania seriali telewizyj‑
nych. Zagłada (szczególnie po roku 1968) była przedstawiana w sposób niejasny, 
nieprecyzyjny, a  często także fałszywy84. Obraz Holokaustu i  samych Żydów, 
który powstawał w  głowach dzieci i  młodzieży wychowujących się w  tamtych 
czasach, mógł przypominać ten  zaprezentowany w  Achtung  Zelig!… – był to 
świat tajemniczy, niezrozumiały i obcy.

79 Tamże, s. 9.
80 Por. tamże, s. 14.
81 Wizja wojny nieprawdziwej...
82 Por. W. Orliński, P. Paziński: Surrealistycznie o Holocauście…, s. 10.
83 Por. tamże.
84 Por. B. Krupa: Wstęp. W: Tenże: Opowiedzieć Zagładę…, s. 11.
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Inna interpretacja zaproponowana przez Orlińskiego, w  moim odczuciu 
o wiele mniej przekonująca, zakłada, że przedstawione w komiksie koty wywo‑
żone przez żołnierzy nazistowskich nie są metaforą Żydów – Niemcom zwyczaj‑
nie zabrakło już ludzi, których mogliby skazać na śmierć, dlatego też rozpoczęli 
proces eksterminacji zwierząt na masową skalę85.

Bojarska widzi w  albumie Gawronkiewicza i  Rosenberga opowieść o  Za‑
gładzie charakterystyczną dla młodych twórców trzeciego pokolenia. Autorzy 
umieścili w swoim komiksie liczne stereotypy dotyczące przedstawiania historii 
drugiej wojny światowej (często była to swoista mityzacja), wśród których dora‑
stało ich pokolenie:

Jest to próba znalezienia języka w świecie pomieszanych języków. Poprzez skon‑
densowanie zdarzeń, fantazji, postaci oraz dzięki pomieszaniu konwencji i lo‑
gik rozmaitych opowieści autorzy stawiają dość realną i – jak sądzę – niezwyk‑ 
le celną hipotezę na temat charakteru pamięci pokolenia wychowanego na roz‑
maitych opowieściach86.

Wydaje się, że to właśnie opinia Bojarskiej najbliższa jest wizji przyświeca‑
jącej autorom komiksu podczas tworzenia historii rodziny Zeligów. Jak  mówi 
Krzysztof Gawronkiewicz:

Kiedy to rysuję, to wyobrażam sobie, że ta historia to wojna widziana naszymi 
oczami – trzydziestoparolatków, którzy znają ją wyłącznie z filmów propagan‑
dowych, seriali, które niegdyś bardzo nam się podobały i nadal podobają, na 
przykład Czterej pancerni i pies, czy Stawka większa niż życie. W komiksie jest 
bardzo dużo tego typu odnośników87.

Niezależnie od typu lektury Achtung Zelig!…, podobnie jak inne najnowsze 
reprezentacje Zagłady, na nowo otworzył dyskusję na temat Holokaustu oraz nie‑
odległej historii. Niezaprzeczalnie dzieła takie pozwalają na progresję tematów, 
których  recepcja przez lata oparta była na toposach. Prymarnym ujęciem była 
w nich heroizacja losów Polaków, a nadrzędnym celem – pocieszenie. Zmuszają 
do reinterpretacji w odniesieniu do czasów współczesnych i  coraz to nowszych 
sposobów odczytań, a także pisania o przeszłości. 

Wydaje się, że również sami twórcy Achtung Zelig!… nie powiedzieli jeszcze 
w  tej kwestii ostatniego słowa. Już  w  1993  roku, równocześnie z  narodzinami 
pomysłu na projekt Achtung Zelig!…, Krystian Rosenberg stworzył zarys dal‑
szych losów bohaterów tej historii. Jak zdradza Gawronkiewicz, powstał nawet 
roboczy tytuł kontynuacji – II  wojna II88. I  choć mija właśnie jedenaście lat 

85 Por. W. Orliński, P. Paziński: Surrealistycznie o Holocauście…, s. 10.
86 K. Bojarska: Komiksem w historię…, s. 388.
87 Wizja wojny nieprawdziwej…
88 Por. tamże.
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od ukazania się albumu na rynku, na razie brak jakichkolwiek głosów potwier‑
dzających w najbliższym czasie druk II wojny II.
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Gaweł Janik

The midget, the frog and the stranger  
or a surreal story about the Holocaust

Su m ma r y

The article attempts to indicate a change in the means of representing the Shoah. The latter 
is more and more frequently described with the use of the means suggested by popular culture. 
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An attempt was made to reconstruct the evolution of the discourse of the Shoah, with special 
reference to the contemporary representations which were discussed on the basis of the example 
of the comic book genre. The subject of the Holocaust comic book was treated in a comprehen‑
sive manner by exploring its history, constitutive features and criticism. The comic book entitled 
Achtung Zelig! Druga wojna by Krzysztof Gawronkiewicz and Krystian Rosenberg was used as an 
example to illustrate the problem which is engaged in the article. Special attention was devoted 
to its genesis, its realisation of the features peculiar to the genre, its innovative nature and recep‑
tion. There is an indication of the sources of the surreal convention which was employed by the 
Polish authors. This convention may have originated, among other things, from the occult roots 
of Nazism. The authors also mentioned the links between Achtung Zelig!… with cinematographic 
works such as Hanna by Joe Wright and Zelig by Woody Allen, as well as with Krzysztof Za‑
lewski’s musical project of the same title. Moreover, the authors indicated the similarities between 
Achtung Zelig!… and Maus by Art Spiegelman in an attempt to evaluate the extent to which the 
employment and transformation of models used in the American graphic novel was successful in 
the case of the Polish comic book.

Ke y word s: Holocaust, Shoah, comic books, popular culture, Achtung Zelig!, Maus
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Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski

Rozmowa z (nie)obecnym

Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady. 
Red. Piotr Krupiński. 

Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2014, ss. 248.

Tom szkiców Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady nie 
ma osobnego wstępu. Jego funkcję pełni pierwszy artykuł książki, pt. Topografia 
„Niepokoju” – w  czterech odsłonach, napisany przez jej redaktora naukowego 
Piotra Krupińskiego. Krupiński objaśnia w  nim pomysł na konferencję i  przy‑
bliża czytelnikowi problematykę wydanego po niej tomu: „Gdy zachęcaliśmy do 
podjęcia refleksji nad pisarstwem Tadeusza Różewicza w kontekście Holokaustu, 
zależało nam – literaturoznawcom skupionym w Pracowni Badań nad Literaturą 
Zagłady Żydów, działającej w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanu‑
ela Ringelbluma – aby w  istotnym stopniu była to również autorefleksja, próba 
odpowiedzi na nierozstrzygalne pytanie: jak pisać dziś o  pisaniu o  Zagładzie? 
[…] Niepokój, który z  niej [poezji Tadeusza Różewicza – W.B.] promieniuje, 
byłby nieusuwalnym śladem doświadczeń wojennych, ale także, czego jeszcze 
stosunkowo do niedawna krytyka nie akcentowała, stygmatem, jaki w fakturze 
dzieła Różewicza odcisnęła Zagłada. Analizie właśnie tych śladów w  całości 
poświęcona jest nasza książka” (s. 10–12). Autor tych słów szkicuje topografię 
„niepokoju”, uwzględniając jego obecność w historycznej i artystycznej samowie‑
dzy Tadeusza Różewicza, twórczości tego pisarza, filologicznych i filozoficznych 
próbach opisania jego dzieła, a  wreszcie w  tożsamości wspólnoty czytelniczej, 
w której to dzieło funkcjonuje od lat powojennych do dzisiaj. Krupiński śledzi 
złożony i niejednoznaczny trop w pisarstwie Różewicza, prowadzący do jego do‑
świadczeń ocalonego, ale rozważa również nastawienie odbiorców do interpre‑
tacji owego stygmatu Holokaustu i ich (nie)gotowość na przyjęcie wynikających 
z  niej konkluzji. Autor Topografii „Niepokoju”… nie omawia poszczególnych 
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artykułów tomu, proponuje jednak prowizoryczną mapę „ruchu znaczeń”, od‑
noszącą się zarówno do dzieła Różewicza, jak i prac poświęconych jego tekstom 
oraz biografii. Nie lekceważąc innych skutków tego „niepokoju”, pokazuje, że 
jednym z nich było i nadal jest wyzwalanie fermentu poznawczego, skłaniającego 
pisarza i  jego czytelników do ciągłej rewizji wiedzy o nowoczesnym człowieku. 
Tym napięciem przeniknięte są nie tylko artykuły zebrane w książce, ale i cała 
różewiczologia, znowu kwestionowana w  imię uważnego, autentycznego i  od‑
powiedzialnego dialogu z autorem Niepokoju, dialogu, którego stawką jest sens 
i  miejsce jego twórczości w  kulturze polskiej XX i  XXI wieku, co więcej – tej 
kultury ranga oraz wiarygodność w świetle dzisiejszej pamięci o Zagładzie.

Tom składa się z czterech części, graficznie oddzielonych, chociaż rzeczowe 
kryterium tego podziału nie jest do końca jasne. W  każdej części znajduje się 
jednak artykuł lub dwa, które można potraktować jako jej clou. W  pierwszej, 
poza tekstem Krupińskiego, są jeszcze dwa świetne szkice: Zagłada Różewicza 
Mariana Kisiela i  Biografia z  piętnem. O  „Drewnianym karabinie” Tadeusza 
Różewicza Tomasza Żukowskiego. Artykuł Kisiela podejmuje tytułowy problem 
najszerzej, z  uwzględnieniem całej, również partyzanckiej twórczości Różewi‑
cza, powstającej przecież w czasie Holokaustu, ale przede wszystkim z różnych 
perspektyw: tekstu, języka i  poezji oraz historii, biografii i  rzeczywistości. Ten 
artykuł jest niedługi, lecz – by tak rzec – nasycony świadomością badacza‑
 ‑różewiczologa. Między wierszami argumentacji Mariana Kisiela dochodzi 
bowiem do głosu jego imponujący dorobek historycznoliteracki i  krytyczny, 
związany bezpośrednio z pisarstwem oraz życiem autora Kartoteki. Interesujący 
i  spójny pod względem logiki wywodu jest też szkic Żukowskiego, domknię‑ 
ty ponadto bezkompromisowymi, lecz w  każdym wypadku uzasadnionymi 
wnioskami. Autor tego tekstu, dokładnie analizując między innymi Drewniany 
karabin Różewicza1, zauważa problem jego dwuznacznej pozycji jako polskiego 
pisarza i równocześnie ocalonego, który głosem sylleptycznego Tadejusa „mówi” 

1 Badając „zacieranie śladów” polskiej winy w tekście Różewicza, Żukowski nie uwzględnił 
zastanawiającego pochodzenia Łukaszczyka, volksdeutscha, który ostrzega Tadejusa przed spo‑
dziewaną denuncjacją. Mimo słowiańsko brzmiącego nazwiska Łukaszczyk z  Nowej Rudy (na 
Dolnym Śląsku), która do 1945 roku znajdowała się w Rzeszy, byłby najpewniej śląskim Niem‑
cem, reichsdeutschem. Natomiast volksdeutschem był bohater opowiadania Wyrok z 1946 r., Jó‑
zef Słupnik pochodzący z Rudy na Górnym Śląsku. Ten donosiciel i  zaprzaniec, który w czasie 
okupacji uzyskuje status reichsdeutscha, zostaje przez konspiratorów ukarany chłostą. Zakłada‑
jąc, że obydwaj volksdeutsche są częścią jednego tematu w  prozie Różewicza, zamianę zdecy‑
dowanie propolskiej (m.in. w  trakcie powstań śląskich i  plebiscytu) Rudy na niemiecką Nową 
Rudę w Drewnianym karabinie można traktować z  jednej strony jako oddalenie rodzimej infa‑
mii, z drugiej – biorąc pod uwagę fakt, że Tadejusowi zagrażają miejscowi, a pomaga mu obcy 
pochodzący z Rzeszy – jej podtrzymanie. Gdyby zaś czytać drugi z  tych tekstów jako autorską 
polemikę z  pierwszym, można by uznać, że Różewicz po latach zdejmuje infamię ze śląskiego 
volksdeutscha, przedstawionego w tużpowojennym opowiadaniu – zgodnie z kanonem ówczes‑
nej propagandy i w atmosferze odwetu – zbyt negatywnie.
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ze środka narodowej kultury i  wspólnoty, ale również z  niejasnej pozycji na 
zewnątrz. „Nie chodzi o metryki ani tym bardziej o odmawianie Różewiczowi 
prawa do uczestnictwa we wspólnej przestrzeni, lecz o dostrzeżenie społecznego 
pola, w którym przyszło mu żyć i pisać. Tworzy je nie tylko jego własny stosunek 
do grupy dominującej, faktyczna przeżywana przynależność, ale także spojrzenie 
z zewnątrz: oceniające, wyznaczające rolę, a przez to tworzące sytuację” (s. 32). 
Tej sytuacji zdaniem Żukowskiego musi sprostać pisarz, jego czytelnik i badacz. 
Z  punktu widzenia Różewicza chodzi o  to, żeby wypowiedzieć doświadczenie 
okupacyjnego wyobcowania i  strachu przed „swoimi”, dotykające niejednego 
polskiego Żyda, ale nie za cenę wyłączenia (się) z  konspiracyjno ‑patriotycznej 
wspólnoty, z którą autor Ech leśnych publicznie i  literacko się utożsamiał. Czy‑
telnikowi powinno zależeć na tym, aby dobrze się czując w środku dominującej 
wspólnoty narodowej (czyli polskiej), nie utracić perspektywy uniwersalnej, 
ludzkiej, reprezentowanej w  tym wypadku nie przez swoich ani obcych, lecz 
naprawdę kłopotliwie – przez swoich zmuszonych do bycia obcymi. Badacz 
świadectw Zagłady musi się zaś rozliczyć z rolą hegemonicznego podmiotu sy‑
tuacji, który docierając do społecznych mechanizmów represji i zatartej traumy 
ich ofiar, wymusza na nich „przyjęcie piętna, a  więc akces do niechcianej, nie 
swojej i niewybranej tożsamości” (s. 51). Żukowski nie dochodzi do jednoznacz‑
nych rozstrzygnięć literaturoznawczych, ponieważ tekst Różewicza nie poddaje 
się im, ale w wymiarze pozaliterackim ta lektura nie jest nadaremna, ponieważ 
„nazywanie mechanizmów społecznych daje nadzieję na ich zmianę” (s. 52).

Druga część obejmuje między innymi artykuł Zagłada Żydów we wczesnej 
poezji Różewicza Krystyny i  Piotra Pietrychów. To jeden z  najlepszych tekstów 
w  zbiorze. Autorzy tego szkicu sceptycznie przyglądają się próbom czytania 
Różewicza jako pisarza Holokaustu, dowodząc, że w  kilku wypadkach jest to 
nieuzasadnione. Krytycznie odnoszą się przede wszystkim do prezentystycznych 
analiz jego dzieła, które nie uwzględniają kontekstu historyczno ‑politycznego 
jego powstania, i  do interpretacyjnych nadużyć, popełnianych na tekstach 
autora Równiny przez literaturoznawców, którzy posunęli się zbyt daleko w ich 
rewindykacyjnej lekturze. Przy tej okazji badacze przypominają, że znamienna 
dla wczesnej poezji Różewicza „poetyka ściśniętego gardła” nie pojawiła się 
w gotowej postaci wraz z publikacją Niepokoju, lecz krystalizowała się w kolej‑
nych tomach przez kilka powojennych lat. Gdybym miał parę słów dopowiedzieć 
do ich trafnych analiz, to mógłbym zauważyć, że „żydek” (i  późniejszy „żyd”) 
z Termopil polskich, pisany małą literą, przywodzi na myśl popularną pisownię 
tego słowa w  prasie międzywojennej, w  której Żydów często traktowano jako 
wspólnotę religijną, a  nie narodową. Jeśli dodać, że w  utworze Różewicza 
(pierwodruku) występuje „miedzianowłosy żydek / z  pięcioramienną gwiazdą 
w  oczach”, to można w  tym obrazie domyślać się stereotypu „żydokomuny”, 
głównego ideologemu nacjonalistycznej publicystyki i propagandy tamtej epoki. 
Może „pięcioramienna gwiazda” w Termopilach polskich w wydaniu z 1947 roku 
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nie jest jednak, wbrew opinii autorów artykułu, pomyłką? Ta uwaga nie podważa 
oczywiście subtelnej eksplikacji tego fragmentu wiersza proponowanej w Zagła-
dzie Żydów we wczesnej poezji Różewicza, podkreślającej matczyne postrzeganie 
zabitych, które uzasadnia zastosowaną przez pisarza formę zdrobnienia.

Kilka obszerniejszych artykułów zamieszczonych w  tomie składa się na 
zarys historii przedstawiania Zagłady w  powojennej kulturze polskiej i  poezji 
autora Rozmowy z księciem. Sławomir Buryła, dowodząc, że początek naszej li‑
teratury o Shoah należy łączyć raczej z Różewiczem i Borowskim niż Miłoszem, 
Ginczanką, Andrzejewskim, Jastrunem czy Rudnickim, wskazuje na radykalne 
odnowienie języka literackiego w twórczości dwóch pierwszych pisarzy. Nie jest 
to teza nowa, ale w argumentacji Buryły jest ona oryginalnie wkomponowana 
w  rekonstrukcję dziejów obrazowania Holokaustu w  literaturze polskiej od lat 
40. do schyłku XX wieku. Autor tekstu Tadeusz Różewicz i Tadeusz Borowski. 
Początki powojennej prozy polskiej o Zagładzie wbrew jego tytułowi pisze głównie 
o poezji Różewicza. Może dlatego sądzi, że pisarz „na marginesie pozostawia” 
charakterystyczne dla czasu okupacji i pierwszych dekad powojnia przedstawie‑
nie Niemca jako „sadysty wyposażonego w  ściśle określone akcesoria” (s.  66). 
Tymczasem nie w  poezji, ale właśnie w  prozie fabularnej i  wspomnieniach 
autora Wycieczki do muzeum ten stereotypowy obraz wroga występuje kilka‑
krotnie, bynajmniej nie marginalnie, chociaż czasami nie wprost, bo jako lęk 
przed człowiekiem w czarnym płaszczu lub zdziwienie przemianą niedawnych 
„nadludzi” w zdezorientowanych i przestraszonych uciekinierów. Historię poe‑
tyckiej reprezentacji Zagłady w twórczości Różewicza naszkicował także Robert 
Cieślak, a  poezją autora Niepokoju w  kontekście oficjalnych reguł publicznego 
upamiętniania wojny i Holokaustu w Europie Zachodniej oraz Polsce zajęła się 
Beata Przymuszała. Ich teksty mieszczą się w  trzeciej części tomu, obok arty‑
kułu Tomasza Kunza Róża. Świadectwo, pamięć i  imię własne, który mógłby 
znaleźć się też w części kolejnej, gromadzącej rozwinięte i wielowątkowe ekspli‑
kacje konkretnych utworów lub tematów podejmowanych przez pisarza w kilku 
tekstach. 

W czwartej części, ostatniej, oprócz znakomitych szkiców Andrzeja Skrendy 
i  Leszka Szarugi uwagę zwraca niebanalny artykuł Bartłomieja Krupy, który 
analizuje fotograficzne reprezentacje Zagłady w  tomie nożyk profesora oraz 
ich związki z  innymi dziełami i  biografią Różewicza, jak również dyskusję 
krytycznoliteracką toczącą się wokół tego problemu (Ciało Róży. Fotograficzne 
reprezentacje Zagłady w  „nożyku profesora”). Badacz wychodzi od niezbędnej 
konstatacji, która mogłaby stanowić myśl przewodnią dzisiejszej „holokausto‑
wej” różewiczologii: „W  nowym tysiącleciu ukazują się także pierwsze szkice 
podejmujące problem obecności Shoah w twórczości Różewicza. Często (stanow‑
czo nie zawsze!) analizy te sprawiają jednak wrażenie, jakby badacze i krytycy 
zastępowali wyraz »wojna« słowem »Holokaust«, pisząc dalej o  tym samym” 
(s. 214). Krupa przyjmuje więc założenie, że zamiast udowadniać obecność aluzji 
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do Zagłady w twórczości autora Duszyczki, powielając stare schematy interpre‑
tacyjne, należy raczej przyjrzeć się nowej sytuacji medialno ‑kulturowej, w której 
powstawały jego późne dzieła. Z tej perspektywy utwory Różewicza z ostatnich 
dekad, tematycznie związane z Zagładą, nie są po prostu odroczoną reakcją na 
to wydarzenie, lecz poetyckim sprawdzianem jej (Zagłady) znaczeń i  przed‑
stawień w  granicach tego, co dzisiaj można powiedzieć, pokazać i  pomyśleć. 
Autor artykułu wychodzi od spostrzeżenia, że poetyka Czerwonej rękawiczki 
jest tylko jednym z historycznych języków pisania o człowieku po Holokauście, 
a  nie uniwersalnym kluczem do całej Różewiczowskiej wizji literackiej repre‑
zentacji. Takiego klucza nie ma – jest ich bowiem kilka, ponieważ to, co pisarz 
ma do powiedzenia, nie zamyka się w  doświadczeniu świadka lub ocalonego, 
ale dotyka też problemu naturalnego zapominania o  Zagładzie i  jej celowego 
przemilczania, manipulacji na pamięci zbiorowej, znaczenia dokumentów 
i materialnych śladów, odpowiedzialności za tworzenie współczesnych obrazów 
i opowieści o tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że Bartłomiej Krupa swój pomysł 
na czytanie Różewicza wykorzysta również do opisu jego wielu tekstów z lat 60. 
i  70., przede wszystkim: dramatów, prozy podróżniczej, szkiców i  felietonów, 
szczególnie interesujących jako laboratorium spotkania jego języka i  pamięci 
z  nowoczesnym przemysłem kulturowym, znużeniem kulturą konsumpcyjną 
i  „próżnią” masowej komunikacji społecznej. Gdyby Krupa miał rozwinąć ten 
udany szkic w większą rozprawę, rozdziału o  środkowym okresie w pisarstwie 
autora Regio nie powinno w niej zabraknąć.

Autorzy artykułów zebranych w  tomie Niepokoje… wielokrotnie nawiązują 
do swoich wcześniejszych prac albo nawet częściowo je powtarzają. To nie jest 
zarzut, przeciwnie – najbardziej pożyteczna wydaje mi się taka lektura warszaw‑
skiego zbioru, która ujawnia jego rozległą i długą przedhistorię, czyli to, co trzeba 
było wcześniej przemyśleć i  napisać, aby mogła powstać ta ciekawa i  rzetelna, 
ale przede wszystkim wielogłosowa książka. Niepokoje… pozwalają się czytać 
jako część większej, różnorodnej całości, obiecując w  ten sposób dalszy ciąg 
„holokaustowej” różewiczologii, co więcej, gwarantując, że tej problematyce nie 
grozi w najbliższym czasie stagnacja. Świadczy o tym żywa dyskusja, która toczy 
się pomiędzy badaczami, w  tym autorami tej książki, dyskusja jawna i  otwarta, 
lecz także podskórna, zauważalna w  ustawieniu akcentów interpretacji tekstów 
Różewicza, sposobach historycyzacji jego twórczości lub sporach o  tożsamość 
wspólnoty czytelniczej, w ramach której możliwa, sensowna i ważna jest właśnie 
ta debata. Tym sporom warto się przyglądać, ponieważ od nich między innymi 
zależy, czy i w jakim stopniu polska opowieść o nowoczesności, choć wypełniona 
obcością, pustką, zerwaniem i niedopowiedzeniem – taka właśnie, jaka była, a nie 
przefiltrowana przez nostalgię czy politykę historyczną – stanie się nam potrzebna 
i zrozumiała. Trudno to sobie wyobrazić bez wnikliwej lektury dzieła Różewicza.

Gdy rok temu, 29 kwietnia, pisarz został pochowany na małym protestan‑
ckim cmentarzu pod najwyższym szczytem Śląska i Czech, tam, gdzie de facto 
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nigdy przed 1945 rokiem nie było Polski, pomyślałem, że Tadeusz Różewicz, 
wybierając to miejsce, przypomniał, że jego dzieło jest przede wszystkim roz‑
mową z tym, co w świecie nieoczywiste i nieoswojone, chociaż tak bliskie, ciągle 
obecne, że nie możemy się tego wyprzeć. Tom Niepokoje… dotrzymuje kroku tej 
rozmowie.

Wojciech Browarny

A conversation with the present/absent one
Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady. 

Red. Piotr Krupiński. Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, 2014, ss. 248.

Su m ma r y

The review discusses a  collection of articles entitled Niepokoje. Twórczość Tadeusza 
Różewicza wobec Zagłady (ed. Piotr Krupiński). Its author directs his attention above all to the 
dissertations and essays which engage the problem of the interpretative community in which the 
Różewiczian “traces” of this past are perceived. The text also features a question about the Polish 
narration (memory) of modernity, and, to be more specific, about the role of Różewicz’s works in 
the revelation and interpretation of the understatements, inconsistencies and adulterations. The 
review emphasises the authentic polivocality of the debate about the literary representation of the 
Holocaust in which the authors of the book participate.



Paweł Wolski
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński

Trzy książki w jednym tomie:  
historia, analiza i antologia życia kulturalnego  

w Buchenwaldzie

Magdalena Izabela Sacha: „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. 
Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 

1937–1945. Bydgoszcz–Gdańsk, 
Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej,  

2014, ss. 508 + 8 s. wkł. zdj.

Obszerna rozprawa Magdaleny Izabeli Sachy „Gdyście w  obóz przybyć już 
raczyli…”. Obraz kultury lagrowej w  świadectwach więźniów Buchenwaldu 
1937–1945 to dwie osobne (a  jeśli liczyć Aneks – nawet trzy) książki. Część 
pierwsza przedstawia tło historyczne, znaczenie, strukturę itd. obozu w sposób 
znacznie przekraczający wymogi stawiane wstępnym zarysom tego rodzaju 
i  mogłaby stanowić osobną, stukilkudziesięciostronicową publikację. Część 
druga to budowana na tym fundamencie, ale poza tym właściwie autonomiczna 
analiza życia kulturalnego w KZ Buchenwald w jego rozmaitych formach. Aneks 
zawiera Antologię tematyczną polskiej i niemieckiej liryki obozu koncentracyjnego 
Buchenwald i podobozu HASAG -Leipzig (obozu kobiecego). Jest to nienachalnie 
komentowany przez autorkę zbiór najważniejszych wierszy o Buchenwaldzie oraz 
powstających w Buchenwaldzie w języku polskim i niemieckim (w tym drugim 
wypadku zawsze z przekładem na język polski) – znów mogący z powodzeniem 
stać się autonomiczną, wcale obszerną książką. 

Rozmach tej publikacji nie utrudnia lektury, tym bardziej że część wstępna 
ma wyraźnie wyznaczony cel: nie tylko zarysować historię powstania obozu na 
tle wydarzeń lat 30. i  jego funkcjonowanie w czasach Trzeciej Rzeszy, ale uka‑
zać związek historii tego miejsca z  figurą Goethego jako symbolu niemieckiej 
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kultury, tak zaskakująco dla jej wielbicieli nielicującej z drugowojennym okru‑
cieństwem. Nadmiar jest za to odczuwalny (dopiero) wtedy, gdy dotyczy definicji 
kultury. Jest nią bowiem dla Sachy nie tylko liryka, taka jak ta, której przykłady 
znaleźć możemy w  Aneksie (ze słynną, napisaną przez Fritza Löhnera ‑Bedę, 
piosenką Buchenwaldlied na czele), nie tylko sztuka wizualna, tworzona – choć 
z  rzadka – w  obozach koncentracyjnych i  obozach zagłady (w  Buchenwaldzie 
powstało na przykład drewniane Ostatnie oblicze Brunona Apitza, zdobiące 
okładkę książki), teatr (informacje o  teatrze, kabarecie itp. można znaleźć na 
s. 158 i nn.) itp., ale także tak z pozoru kuriozalne w tej perspektywie zjawiska, 
jak „wykorzystanie umiejętności rzemieślniczych więźniów przy ochronie cen‑
nych zabytków kultury materialnej” (s. 56; autorka jako przykład opisuje między 
innymi zamówienie nadburmistrza Weimaru Ottona Kocha na kopie mebli Fry‑
deryka Schillera). W  tym ostatnim przypadku chodzi właściwie o  niewolniczą 
pracę konserwatorską, do której więźniowie byli wykorzystywani. Nie jest to 
przy tym wcale przykład jedyny, w książce znajdziemy bowiem też rozważania 
na temat muzyki obozowej (s. 144) i sportu jako tortur stosowanych przez Niem‑
ców, a nawet kultury jako „alibi dla sprawców” (s. 301), tj. pokazowych działań 
kulturalnych i  sportowych, służących celom niemieckiej propagandy, mającej 
kamuflować rzeczywisty los więźniów gett i  obozów (bodaj najsłynniejszym 
przykładem jest film Theresienstadt). 

Ten „nadmiar”, polegający na niemal nieograniczonym zakresie pojmowania 
kultury, po namyśle uznać jednak trzeba za produktywny i  metodologicznie 
uzasadniony. Można go bowiem ocenić jako zastosowanie perspektywy nowohi‑
storycznej, uznającej kulturę za system silnie umocowany w otoczeniu społecz‑
nym, historycznym, ekonomicznym itp. Mówiąc krótko: jest to takie rozumienie 
kultury, które nie obejmuje jedynie, a  nawet nie przede wszystkim, kultury 
wysokiej, nie tylko kulturę popularną/ludową, ale także codzienność kultury 
i  jej relacje z  innymi, okolicznymi systemami (systemem pieniądza, hierarchią 
władzy itd.). W  tekście nie pojawia się, co prawda, nawiązanie do żadnego 
z  przedstawicieli tzw. zwrotu kulturowego w  badaniach humanistycznych (lub 
jego antycypatorów), ale podejście badaczki jest przezeń wyraźnie, choć może 
niezamierzenie, inspirowane.

Z  tą nieuświadomioną (albo po prostu tylko niewerbalizowaną) inspiracją 
wiążą się jednak pewne kłopoty. Kłopoty – dodajmy – wcale nieuchybiające 
wartości rozprawy. Otóż kilkukrotnie pojawia się w  niej odpór zarzutom 
o  niestosowność debatowania o  kulturze w  miejscach, w  których zasadniczą 
sprawą było przeżyć. Ten odpór jest całkiem niepotrzebny z co najmniej dwóch 
powodów. Po pierwsze, nie tylko metodologia spod znaku poetyki kultury, 
ale już Ingardenowskie koncepcje estetyki wcale nie uznają kultury wyso‑
kiej i  piękna rozumianego jako kanon kalokagatii za jedyny przejaw kultury. 
Zatem, na przykład, dokonany przez Sachę ciekawy opis ruchu oporu jako 
formy działania kulturotwórczego (na przykład s. 304 i nn.) jest ze wszech miar 
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uzasadniony w  ramach istniejącej w  rozprawie podskórnie kulturowej teorii. 
Po drugie, aprioryczne i  – dodać trzeba – nieco anachronizujące (na przykład 
na s. 122–123 autorka przywołuje głosy więźniów opublikowane w  roku 1960) 
odpieranie tych formułowanych przez świadków Zagłady zarzutów, na poziomie 
metadyskursywnym, tj. objaśniającym etyczne prawo Sachy do snucia wywodów 
na temat tak, według przywoływanych opinii, nielicujący z  powagą zagadnie‑
nia, stanowi kontaminację porządków wypowiedzi. Bo oświadczenia tych, 
którzy przeżyli obóz, mówiące, że kultura była ich najmniejszym obozowym 
zmartwieniem, niekoniecznie domagają się dyskusji ze strony autorki badającej 
życie kulturalne w obozach. Refutowanie kultury powinno być raczej obiektem 
dyskusji niż głosem w niej. Poza tym tytułowy cytat pochodzi przecież z nastę‑
pującego fragmentu wiersza Michała Maksymiliana Borwicza: „Poznaję, natu‑
ralnie: pan Schiller, pan Goethe… / Lecz, gdyście w obóz przybyć już raczyli…”  
(*** Panowie tu dlaczego stoicie z daleka?), a przyjęcie już tej parenteli dla roz‑
prawy skutecznie odwodzi od myśli o niestosowności badawczego gestu. Ponie‑
waż to Borwicz właśnie dał nam jedną z pierwszych prac o życiu kulturalnym 
obozu (janowskiego)1. 

Przedstawione uwagi wcale nie oznaczają, że praca niedomaga pod wzglę‑
dem humanistycznej, w  tym kulturo ‑ i  literaturoznawczej, świadomości. Jest 
dokładnie odwrotnie: przemilczenie tego metodologicznego faktu trzeba raczej 
uważać za postawienie go po stronie tacit knowledge, wiedzy, o  której mówić 
nie warto, bo jest zbyt powszechna. Dowodem na biegłość badaczki w kwestiach 
kulturo ‑ i  literaturoznawczych jest zawarcie w  rozprawie – będącej przecież 
raczej oglądem historycznokulturowym niż hermeneutycznym – kapitalnych in‑
terpretacji tekstów. Opisując reakcje niemieckich mieszkańców okolic obozu na 
przymus jego zwiedzania (po wyzwoleniu przez armię amerykańską gen. George 
Patton zorganizował konfrontację jakoby nieświadomych tego, co tam się działo, 
mieszkańców Weimaru), autorka posługuje się fragmentem prozy Imre Kertèsza, 
który opisuje właśnie to zdarzenie, a następnie dokonuje bardzo celnej (i znów: 
bez wątpienia nacechowanej nowohumanistyczną wrażliwością, niedeklarowaną 
żadnym – zbędnym tu akurat – przypisem) egzegezy tego fragmentu, ukazując 
proces swoistej „odwróconej reifikacji” ciał Niemców, unieruchomionych kon‑
frontacją z urzeczowionym człowieczeństwem więźniów. 

Wspominam na koniec niniejszego krótkiego omówienia akurat tego, wcale 
nie najczęściej przywoływanego przez Sachę, pisarza nie bez powodu. To on 
bowiem stał się bodaj najbardziej znanym egzegetą obozu jako siły przewrotnie 
i  mściwie kulturotwórczej („Jeśli Holocaust okazał się kulturotwórczy – a  tak 
się przecież stało…”2). Prezentowana tu książka czyni z tej diagnozy wskazówkę 

1 M.M. Borwicz: Literatura w obozie. Kraków 1946.
2 I. Kertész: Język na wygnaniu. Przeł. E. Sobolewska, E. Cygielska. Warszawa 2004, 

s. 44.
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wykraczającą poza dość trywialne już dziś, choć wcale nie mniej przez to praw‑
dziwe, orzeczenie o  tym, że Zagłada na zawsze zmieniła nasz sposób patrzenia 
na świat, na kategorie takie jak: dobro, zło, barbarzyństwo, kultura. Tom Sachy 
pokazuje, jak diagnoza ta może stać się elementem spojrzenia na kulturę jako 
zespół powiązanych z sobą zjawisk. 

Adolf Gawalewicz przytaczał w  Refleksjach z  poczekalni do gazu… dialog, 
jaki odbył z opiekującą się nim w Szwecji po wojnie pielęgniarką:

Gudrun: Jak było w obozie z czytaniem książek i czasopism?
Ja: Nie było ani książek, ani gazet, ani czasu i sił na to.
Gudrun: Ja nie wyobrażam sobie, jak kulturalny człowiek może usnąć nie 
przeczytawszy przedtem czegoś. Czy mieliście przy łóżkach nocne lampki?
Tymi lampkami mnie dobiła […]3.

Tak nieprawdopodobna nieświadomość warunków, jakie panowały w obozie, 
jest wprawdzie dziś – w odróżnieniu od czasów tużpowojennych w niektórych 
przynajmniej krajach świata – już chyba niemożliwa. Jednak książka (lub, jak 
wspominałem na wstępie: bez mała trzy książki w  jednej) Magdaleny Izabeli 
Sachy pokazuje, że pozostała jeszcze gdzieś w przekonaniu „ludzi kulturalnych” 
opinia, iż obozowa kultura to zjawisko równie egzotyczne, jak pytanie szwedzkiej 
pielęgniarki o nocną lampkę w kacecie. Robiąc to (między innymi nie całkiem 
niezbędnymi, jak dowodziłem, odpowiedziami na potencjalne zarzuty o zajmo‑
wanie się sprawami umniejszającymi cierpienie), Sacha jednocześnie skutecznie 
rozbraja resztki podobnych opinii, badając kulturę w  jej możliwie najszerszym 
wymiarze.

3 A. Gawalewicz: Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana. Kraków 1968, 
s. 68.

Paweł Wolski

Three books in one: history, analysis and anthology  
of cultural life in Buchenwald

Magdalena Izabela Sacha: „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej 
w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945. Bydgoszcz–Gdańsk, Wydawnictwo Instytut 

Pamięci Narodowej, 2014, ss. 508 + 8 s. wkł. zdj.

Su m ma r y

The text discusses Magdalena Sacha’s approach to the issue of cultural activity in death 
and labour camps in her book „Gdyście w  obóz przybyć już raczyli…”. Obraz kultury lagrowej 
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w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945. It consists of three parts: a historical introduc‑
tion of major death and labour camps in the Third Reich, an analysis of the cultural production 
in Buchenwald and an anthology of poetry created in Buchenwald and HASAG ‑Leipzig camps. 
The author of the article argues that Sacha’s seemingly traditional approach to historiography is 
deeply involved in the methodology introduced by New Historicism.



Bartłomiej Krupa
Zespół Badań nad Literaturą Zagłady, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

W sidłach teorii
Aleksandra Ubertowska:  

Holokaust. Auto (tanato) grafie. Warszawa, 
Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014, ss. 367.

W ramach ważnej, choć nadal stosunkowo młodej serii wydawniczej „Nowa 
Humanistyka” Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN ukazała się 
w  2014 roku praca uznanej polskiej badaczki literatury Zagłady Aleksandry 
Ubertowskiej, zatytułowana Holokaust. Auto (tanato) grafie. Zgodnie ze specy‑
fiką serii autorka wykorzystuje nowe na polskim gruncie zdobycze teoretyczne 
do analizy esejów, wspomnień, a  nawet dramatu Doroty Masłowskiej czy po‑
mnika Rachel Whiteread, dotyczących Zagłady. Autorka zajmuje się wyłącznie 
„tekstami” – jak sama nieustannie powtarza – niestabilnymi, przemieszanymi, 
pękniętymi, niespójnymi, heterogenicznymi, mozaikowymi, pełnymi kontra‑
dykcji i  napięć, o  rozchwianej stylistyce. Wydaje się, że coś z  owej niestabilnej 
kondycji przeniknęło do jej narracji. Monografia Ubertowskiej, erudycyjnie, 
choć niekiedy dość powierzchownie zanurzona w  dyskursie teoretycznym lub 
referująca go niedokładnie1, spięta została dość luźnym szwem i nosi znamiona 
rozedrganej (to wariant ponowocześnie pozytywny) lub chaotycznej (to wariant 
konserwatywnie negatywny). Właściwie wiele z  zawartych w  książce wątków, 
na przykład opis kondycji żydowskiej i  homoseksualnej oraz – złudnej moim 

1 Przykładowo w  zdaniu: „zgodnie z  założeniami współczesnej historiografii (Berel Lang, 
Hayden White), przyznającej świadectwom holokaustowym status źródła historycznego”, zna‑
lazły się aż trzy nieścisłości. Berel Lang i Hayden White reprezentują teorię historii, a nie histo‑
riografię. Obaj mają diametralnie odmienne podejście do tekstów dotyczących Zagłady i trudno 
wymieniać ich jednym tchem w ramach założeń „współczesnej historiografii”. Zarówno w kon‑
cepcji jednego, jak i  drugiego, daleko idącej problematyzacji, a  nawet częściowemu zanegowa‑
niu (w przypadku White’a), poddana zostaje kategoria źródła historycznego, którego nie sposób 
w świetle ich wypowiedzi utożsamiać ze świadectwem.
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zdaniem – pomiędzy nimi analogii, mogło przerodzić się w odrębną, pogłębioną 
monografię o wyraźniej zaznaczonej, zwartej, zawężonej tematyce. Zacznę jed‑
nak od początku.

Punktem wyjścia książki Ubertowskiej jest konstatacja, że mamy obecnie 
do czynienia z dyskursem Zagłady posługującym się „specyficznym słownikiem 
terminów, którym przypisywane są określone wartości etyczne” (s. 8), posia‑
dającym również dość ustabilizowany kanon. Wszystko to świadczy o  tym, że 
„estetyka i  literatura o  Holokauście jest jednak na swój sposób anachroniczna, 
wprowadza usztywnienie reguł, ich schematyzację”, dlatego też – jak pisze 
badaczka – „opozycja centrum–marginesy wydaje mi się użyteczna jako model 
interpretacji” (s. 8). Co więcej, owo „napięcie posłużyło jako podstawowa prze‑
słanka badawcza w trakcie pisania niniejszej książki” (s. 9). Zgodnie z autorską 
deklaracją Ubertowska podejmuje wątki, których „status można określić jako 
kontrowersyjny badawczo, peryferyjny” (s. 9). Wymienione zostają trzy takie 
zjawiska dotyczące Zagłady: eseistyka, kobiece zapisy doświadczenia Shoah oraz 
autobiografie historyków Holokaustu.

Już na tym etapie rodzą się moje poważne wątpliwości. Autorka nie wyjaśnia, 
na jakiej podstawie owe wątki zostały uznane za marginalne, peryferyjne. Wska‑
zuje jedynie, że każdy z wymienionych typów pisarstwa jest marginalny na swój 
sposób – esej nie mieści się w dominującym jej zdaniem pisarstwie świadectwa, 
jest „zbyt zdystansowany i  formalnie wystudiowany” (s. 19); pisarstwo kobiece 
stanowi wyzwanie dla supremacji pisarstwa androcentrycznego; skomplikowana 
zaś relacja podmiotowo ‑przedmiotowa w  autobiografiach historyków wymaga 
uhistoryczniania samego siebie i  zakłócania „twardej” podmiotowości, charak‑
terystycznej dla świadczących ocalałych. Problem polega na tym, że wymienione 
i  analizowane dalej teksty trudno uznać za margines dyskursu zagładowego, 
samo zaś ich umieszczenie poza centrum wymagałoby precyzyjniejszego okreś‑ 
lenia ram tego ostatniego. Zbyt wiele jest tymczasem w  Holokauście… intuicji 
niewspartych empirycznymi badaniami dyskursu, omówieniami korelacji teks‑
tów, częstości ich występowania i recepcji. Stąd zarówno opinia, że pochodzące 
z marginesów wypowiedzi zbliżają się do tradycji diaspory żydowskiej, w której 
mamy do czynienia ze zbliżoną tradycją apokryfu, pariasa, getta czy suplementu, 
jak i zdanie, że

z pewnego punktu widzenia zatem teksty omawiane przeze mnie w tej książ‑
ce stanowią „margines marginesu”, zagospodarowujący pogranicza obszaru 
zagadnień, które nieustannie negocjują swoją pozycję wobec idei (fantomu?) 
kanonu, centrum, „mocnej” metodologii – negocjują w ramach ruchliwej, mo‑
bilnej granicy, która nieustannie się przesuwa, 

s. 10

są tyleż efektowne, ile arbitralne. Nie zostały bowiem wykorzystane żadne na‑
rzędzia, by wykazać, co w  dyskursie Zagłady jest rzeczywistym centrum (jeśli 
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owo centrum w ogóle istnieje), a co marginesem. Podobnie dyskusyjna jest teza, 
przyjęta przez autorkę za pewnik, że zachodzi „powszechny dziś, nieuchronnie 
postępujący proces zacierania granic pomiędzy dyscyplinami naukowymi 
i  wymienność dominujących w  ich obrębie dyskursów” (s. 15). Jeżeli spojrzeć 
jedynie na profesjonalny dyskurs historyczny, toczy się w nim – moim zdaniem 
– nieustanna walka pomiędzy nowo zorientowaną antropologią historyczną 
a klasycznym modelem scjentystycznym, granice zaś pomiędzy nimi, podobnie 
zresztą jak pomiędzy literaturoznawstwem a akademicką historią, są dalekie od 
przepuszczalności.

Dodam jeszcze, że sporą część tekstów lokowanych przez Ubertowską na 
marginesie uznaję właśnie za kanoniczną, centralną. Przykładowo, monografię 
otwiera rozdział poświęcony eseistyce Jeana Améry’ego, o  której badaczka 
pisze, że została późno odkryta (s. 16). Wypowiedź ta, jak sądzę, dotyczy 
jedynie Polski, tymczasem pisarstwo Améry’ego zupełnie odmiennie funk‑
cjonuje w  kraju, gdzie Poza winą i  karą ukazało się dopiero po czterdziestu 
jeden latach od pierwodruku (!), a  inaczej na Zachodzie, gdzie niewątpliwie 
należy do kanonu refleksji na temat Zagłady. Sama autorka zresztą wyczuwa 
najprawdopodobniej dyskusyjność własnych rozstrzygnięć, kiedy pisze, że 
„rzeczą niekwestionowaną jest obecność w  literaturze Holokaustu wybitnych 
wypowiedzi eseistycznych” (s. 23). Interesująca jest natomiast interpretacja ese‑
istyki Améry’ego, z  której Ubertowska wydobywa istotne wątki – porzucenie 
formuły autobiograficznej na rzecz „zimnego” dystansu wobec własnego „ja”, 
doniosłą rolę, jaką odgrywa ciało, a zwłaszcza figura rany i blizny oraz ogólny 
efekt powierzchni, brak głębi.

Bez wątpienia nie marginalne, lecz absolutnie centralne, wielokrotnie opi‑
sywane i komentowane, także w Polsce, jest pisarstwo Prima Leviego, któremu 
poświęcony został rozdział drugi. Wymowne jest, że po krótkim wstępie autorka 
przechodzi do omówienia koncepcji świadectwa Jacques’a  Derridy i  kategorii 
hosta, by dojść do następującej konkluzji: „Na tym etapie mojego wywodu po‑
wiązanie pomiędzy hostem Derridy a  twórczością Leviego może się wydawać 
niejasne” (s. 47). Dalej Ubertowska dokonuje, niejako wbrew samemu Leviemu, 
połączenia tych myśli, by następnie przejść do omówienia Układu okresowego 
oraz wątków afektywnych w twórczości włoskiego pisarza.

Nawiasem mówiąc, wypreparowane przez badaczkę kategorie wstydu i winy 
wydają się jednak poboczne, Levi zaś wcale nie rozwija swojego eseistycznego 
wywodu „wokół epistemologicznego wymiaru emocji, przyznając jej uprzywi‑
lejowaną pozycję wśród władz poznania” (s. 65). Kiedy Ubertowska pisze, że 
„ta ranga afektywnych słów nie jest oczywista, nie narzuca się w  pierwszym 
kontakcie z  tekstem […] początkowo wydają się jej elementem marginalnym, 
zaledwie stylistycznym ornamentem, z  czasem jednak ich ranga w  organizacji 
tekstu wzrasta” (s. 66–67), trudno oprzeć się wrażeniu, że stajemy się świadkami 
silnego badawczego pragnienia, które z marginalnej dla pisarstwa Leviego kate‑
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gorii czyni zgodnie z własnymi zainteresowaniami punkt centralny, dokonując 
najzwyczajniej w świecie nadinterpretacji (w rozumieniu Umberta Eco).

Wracając do owych oddalonych, nieznajdujących bezpośredniego potwier‑
dzenia w analizowanym materiale asocjacji, jak na przykład przywołanego po‑
łączenia koncepcji Derridy i eseistyki Leviego, są one jednym z podstawowych 
chwytów Holokaustu… Za mocno karkołomne uznać należy choćby późniejsze 
zestawienie koncepcji historiozoficznej Kazimierza Wyki z  poglądami Giorgia 
Agambena (s. 101–105), teorii męskiej i  kobiecej autobiografii Sidonie Smith, 
Leigh Gilmore i  Susan Lanser z  książkami Cywii Lubetkin i  Icchaka Cukier‑
mana (s.  178–179), Berlińskich pustek Andreasa Huyssena z  Kieszonkowym 
atlasem kobiet Sylwii Chutnik (s. 205; tu aż prosiło się o przywołanie znacznie 
bliższej, ideowo i  terytorialnie, książce Chutnik narracji Festung Warschau 
Elżbiety Janickiej), opowieści memorialnej Saula Friedländera z  ideą Jetzeit 
Waltera Benjamina (s. 250–253), Pamięci i polityki Raula Hilberga z autobiogra‑
fią Rolanda Barthes’a (s. 266–274) czy Kręgów obcości Michała Głowińskiego ze 
strategią mimikry Homiego Bhabhy (s. 309). Podejrzewam, że żaden z wymie‑
nionych autorów nie rozpoznałby w  tych analogiach cech własnego pisarstwa. 
Ubertowska zbytnio zawierza koncepcjom teoretycznym i zachowuje się trochę 
tak, jakby postępowała wedle schematu: analizuję twórczość X, to mi trochę 
przypomina teorię Y, ale nie, idee Y są jednak zasadniczo różne od X. Jednakże 
teorie Y są takie ciekawe, napiszę o nich, a nuż z tego zestawienia X i Y wyjdzie 
coś interesującego. Sprawia to wrażenie połączeń przypadkowych, złudnych. 
W  książce snute są de facto dwie oddzielne opowieści – o  analizowanych 
tekstach i  inspirujących autorkę teoriach, relacje zaś pomiędzy nimi są często 
nieprzekonujące.

Bardzo udany jest natomiast rozdział poświęcony eseistyce Racheli Auer‑ 
bach. Ubertowska celnie wskazuje, że każdy z  dotychczasowych badaczy ma 
właściwie „swoją Auerbach”, w  zależności od tematyczno ‑formalnego wyboru 
korpusu tekstów z  jej twórczości. Ona sama zajmuje się esejami powstałymi 
w latach 1942–1944 i wydanymi tuż po wojnie. Interesują ją trzy obszary tema‑
tyczne: obozy zagłady, kategoria rzeczy oraz rola środowiska naturalnego. Szcze‑
gólnie rola rzeczy w pisarstwie Auerbach, słusznie chwalonym za nowatorstwo 
i  wyprzedzanie pewnych refleksji, wydaje się fundamentalna. Zajmująca jest 
również część dotycząca natury jako horyzontu etycznego Zagłady, nawet wtedy, 
kiedy z autorką oraz przywoływanymi przez nią teoretykami (na przykład Ewą 
Domańską) się nie zgadzam. Przykładowo, koncepcja ekofaktów, zakładająca, 
że „sosnowy lasek, ziemia, piasek, mgła, łubin, którym porastają groby nie są 
tłem, scenerią wydarzeń, lecz aktantem, aktywnym uczestnikiem historii, 
wpływającym na jej ostateczny sens” (s. 87–88), stanowi dla mnie dowód antro‑
pomorfizacji, naszej o  nich opowieści, która nadaje owym naturalnym bytom 
sens. To narracja wprowadza tu sprawstwo, stąd „pismo natury” (s. 93) pozostaje 
jedynie pismem, jako że do natury, poza naszymi interpretacjami, dostępu nie 
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ma. Zgodzić się jednak mogę, że owo „pismo natury” Auerbach, które rozumiem 
jednak tematologicznie, okazuje się „reprezentacją doskonałą – w  prostszym, 
wewnętrznie spoistym kodzie wypowiada ono prawdę o  rozmiarach zbrodni, 
która przyjmuje tu postać »ekocydu«, porażającej globalnej katastrofy” (s. 93).

W kolejnym rozdziale Ubertowska przygląda się eseistyce Kazimierza Wyki, 
uznając, że zastępuje ona w  przypadku tego autora świadectwo. Badaczka nie 
unika wartościujących sądów, na przykład kiedy pisze, że „wszystkie spostrzeże‑
nia Wyki na temat Zagłady Żydów są oryginalne, inspirujące, »świeże«, a także 
trafiające we właściwy rejestr emocjonalny i etyczny” (s. 97). Problematyczne jest 
natomiast stwierdzenie, że „marginalność Zagłady w  eseistyce Wyki zaczyna 
jawić się nieco inaczej, jako świadectwo uczciwości, świadomie obranej strategii 
narracyjnej” (s. 97–98). Nie ujmując niczego autorowi Pogranicza powieści – 
zgadzam się bowiem z dokonaną przez badaczkę oceną jego pisarstwa – w  ten 
sposób o  każdym, kto o  Zagładzie pisze mimochodem, powiedzieć można, że 
nie pisze o niej, ponieważ chce pozostać uczciwy.

Niezmiernie istotna i  w  dużej mierze na gruncie polskim nowatorska jest 
część druga, zatytułowana Gender. Dotąd perspektywę feministyczną w odnie‑
sieniu do Zagłady wykorzystywano u  nas przede wszystkim, analizując pisar‑
stwo obozowe (vide prace Bożeny Karwowskiej, Agnieszki Nikliborc czy Joanny 
Stöcker ‑Sobelman), stąd podjęcie tego tematu przez Ubertowską należy uznać 
za wypełnienie fundamentalnej luki. Nie oznacza to jednak, że zgadzam się 
z opinią badaczki, jakoby był to „najbardziej kontrowersyjny poznawczo obszar 
badań nad Holokaustem” (s. 113). Autorka wyjaśnia dalej, że podejście femini‑
styczne/genderowe spotykało się z  zarzutami o  usuwanie w  cień żydowskości 
ofiar, ahistoryczność czy trywializację Zagłady (s. 128–131), nadal jednak zdanie 
o najbardziej kontrowersyjnym obszarze badań brzmi zbyt kategorycznie.

Badaczka świadomie i konsekwentnie czerpie z historiografii feministycznej 
w wydaniu amerykańskim, przypisując jej rolę założycielską tej „subdyscypliny 
naukowej” (s. 115). Joan Wallach Scott, z  której rozpoznań przede wszystkim 
Ubertowska korzysta, nazwana zostaje wręcz „matką ‑założycielką historiogra‑
fii feministycznej” (s. 115), podkreślając, że zaproponowała ona „najbardziej 
ambitną i  konsekwentną metodologicznie próbę zaadaptowania myśli gen‑
derowej do współczesnej historiografii” (s. 163). I  znów, nie ujmując niczego 
amerykańskiej badaczce i  jej metodzie transformacyjnej, warto wspomnieć, że 
jej zasadnicze, pochodzące z  lat 80. i  90. prace (wcześniej napisała monografię 
o  dziewiętnastowiecznych rzemieślnikach The Glassworkers of Carmaux (1974) 
oraz, razem z  Louise Tilly, ważną książkę Women, Work and Family (1978)) 
poprzedziły jednak znaczne dokonania francuskiej szkoły historycznej. Już 
u  progu lat 70., na skutek czynników naukowych, społecznych i  politycznych, 
francuskie historyczki podjęły badania nad historią kobiet. Ważne jest zwłaszcza 
wprowadzenie w  1973 roku przez Michelle Perrot, Pauline Schmitt i  Fabienne 
Bock kursu akademickiego pt. „Czy kobiety mają historię?” na uniwersytecie 
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Paris VII. Doskonale opisuje ten nurt Maria Solarska w książce S/przeciw – hi-
storia. Wymiar krytyczny historii kobiet (2011), a zwłaszcza w napisanej wspólnie 
z  Maciejem Bugajewskim monografii Współczesna francuska historia kobiet. 
Dokonania – perspektywy – krytyka (2009).

Niebezpieczne, z punktu widzenia poznawczego i etycznego, jest budowanie 
zwodniczych analogii pomiędzy judaistyką a myślą genderową (s. 114), a jeszcze 
bardziej zastosowana przez Andreę Dworkin kompletnie ahistoryczna i  asub‑
stancjalna analogia pomiędzy pogromami/gwałtami, nienawiścią do Żydów/
kobiet, syjonizmem/ruchem wyzwolenia kobiet (s. 122), którą – jak się wydaje 
– Ubertowska aprobuje. Ważna i trafna jest za to obserwacja, że „ikoną symbo‑
lizującą pamięć o Holokauście w wymiarze międzynarodowym stał się »ocalony 
z  Holokaustu«, Elie Wiesel, autor (dość przeciętnej, jak się wydaje) książki  
pt. Noc, a nie znakomite pisarki Charlotte Delbo, Ida Fink czy Janina Bauman” 
(s.  123), oraz idący za nią postulat o  konieczności przebudowania kanonu li‑
teratury Zagłady, gdyż „funkcjonuje [on – B.K.] opresywnie wobec kobiecych 
opowieści wojennych, przede wszystkim dlatego, że mówi o nich w  formie za‑
pośredniczonej, na ogół za pośrednictwem męskiego narratora” (s. 127). Dalsze 
rozdziały są niejako konsekwencją tej myśli.

W rozdziale Gender i Holokaust: strategie przetrwania, zasady tekstotwórcze 
autorka mierzy się z problemem pogodzenia metateoretycznego dyskursu o toż‑
samości płciowej z  rekonstrukcją konkretnego doświadczenia czasów Zagłady. 
Dziwne wydaje się kryterium selekcji tekstów, albowiem „zasadą podstawową 
był wybór książek autobiograficznych opublikowanych w  profesjonalnych wy‑
dawnictwach literackich lub naukowych” (s. 137). Pomijając już fakt, że wybór 
ten podporządkowuje się decyzjom męskich gremiów redakcyjnych i dyskursowi 
androcentrycznemu (kobiece, subwersywne wypowiedzi nie przedarłyby się 
do „profesjonalnych wydawnictw”, rozpatrywane są więc teksty, które uznane 
zostały za dopuszczalne w  ramach dyskursu), stanowi on jawne zaprzeczenie 
wstępnej deklaracji, że analizowane będą publikacje pochodzące z  marginesu 
narracji o  Zagładzie. W  tym celu sięgnąć trzeba było – w  duchu Foucaulta – 
do zapomnianych archiwów i  dopiero stamtąd wydobyć zawłaszczone głosy 
kobiece. Również spośród wyodrębnionych przez Ubertowską ośmiu kategorii, 
„wyznaczników kobiecego doświadczenia Zagłady, takich wszakże, które 
znajdowałyby swoje przedłużenie w  określonych zasadach tekstotwórczych” 
(s. 138), tj.: ukierunkowania na innych, utraty bliskich i  przyjaciół, przymusu 
zmiany tożsamości, uwikłania w język, rysu silnej emocjonalności, semantyzacji 
przemilczeń (eliptyczności), obserwacji socjologicznych/antropologicznych oraz 
poczucia rozdwojenia, właściwie zgodzić się mogę jedynie z  piątą – wyrażoną 
wprost emocjonalnością. Wszystkie pozostałe nie są wcale atrybutywne dla 
zagładowego pisarstwa kobiecego. Skąd na przykład autorka czerpie pewność, 
że „kobiety były szczególnie wyczulone na pewne sfery języka nazistowskiego” 
(s.  146)? Była to raczej kwestia kultury domu, w  którym się wzrastało, a  nie 
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płciowa. A jeśli już, ów logocentryzm przypisać należałoby raczej mężczyznom. 
Również najbardziej charakterystyczna cecha – emocjonalność, wynikała 
najczęściej z  przedłużenia stylu przedwojennego pisarstwa kobiecego, a  nie ze 
świadomego budowania przeciw ‑historii.

Zresztą kolejny rozdział, poświęcony porównawczej analizie wspomnień 
Cywii Lubetkin i  Icchaka Cukiermana, wywraca tę kategoryzację do góry 
nogami. Okazuje się, że „W  relacji Cywii Lubetkin przeważa zmysł dyscy‑
pliny i  pewnej zwięzłości. O  ile Cukierman rekonstruuje pamięć o  Zagładzie 
z  drobiazgów i  detali, wątków osobistych i  wielu prywatnych historii, o  tyle 
narratorka tomu Lubetkin porusza się na poziomie syntetycznej oceny sytuacji” 
(s.  172), „wymiar prywatny czy intymny wydarzeń międzyludzkich został tu 
przemilczany” (s. 174). Ubertowska wyjaśnia to w ten sposób, że o ile Cukierman 
mógł obrać dowolną pozycję w obrębie dyskursu, o tyle Lubetkin, jako kobieta, 
„by osadzić siebie w tradycji epiki wojennej jako postać pierwszoplanowa, musi 
»przebrać się« za mężczyznę i poddać swój dyskurs praktykom wystylizowania 
relacji w  zgodzie z  wymogami retoryki »męskiej«” (s. 181). Traci zatem sens 
zastosowanie poprzednio wyszczególnionych, opisowych, substancjalnych cech 
pisarstwa kobiecego na temat Zagłady. Analizowany tekst wymaga bowiem 
każdorazowo zastosowania „gęstego opisu”, uwzględniającego jego kontekst.

Dwa ostatnie rozdziały w  ramach części Gender poświęcone zostały post‑
memorialnym kobiecym narracjom o  wojnie i  Holokauście, w  których trwa 
„stan swoistej wojny na poziomie estetyki” (s. 187), czyli ważnym książkom: 
Bożeny Umińskiej ‑Keff, Doroty Masłowskiej i Sylwii Chutnik, oraz pomnikowi 
Holocaust -Mahnmal Rachel Whiteread. Oba rozdziały są interesujące, choć 
również skłaniają do polemiki, którą z racji ograniczeń tutaj pominę. Wspomnę 
tylko, że nijak nie mogę zgodzić się na to, że bohaterki manghi (chyba jednak 
mangi) są postaciami androgynicznymi (s. 209), zwłaszcza w świetle częstego ich 
wykorzystywania w  animowanych filmach porno. Ponadto, rozdział dotyczący 
Whiteread słabo powiązany jest z  resztą, nawet jeśli uznać pomnik artystki za 
wypowiedź kobiety. Sama autorka wyczuwa, że rzecz jest nieco kontrowersyjna, 
pisze bowiem, iż „W  przypadku Holocaust ‑Mahnmal odniesienia do aspektów 
genderowych w  społecznej historii sztuki nie są może tak widoczne” (s. 229). 
Śmiem twierdzić, że gdybyśmy nie wiedzieli, że autorem pomnika jest kobieta, 
na podstawie samej jego analizy nigdy byśmy do tego nie doszli.

Ostatnia, trzecia część książki poświęcona została „opowieściom history‑
ków”. Chodzi o  te teksty, w  których badacze Zagłady – Saul Friedländer, Raul 
Hilberg, Geoffrey Hartman, Michał Głowiński i Marianne Hirsch – decydują się 
na spisanie autobiografii. Zabrakło mi tu szczególnie doskonałego tomu Shimona 
Redlicha Razem i  osobno…2, opisującego trzy społeczności: polską, żydowską 

2 Por. Sh. Redlich: Razem i osobno. Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach 1919−1945. Przeł. 
G. Godlewski. Sejny 2002.



291Bartłomiej Krupa: W sidłach teorii…

i ukraińską, żyjące w Brzeżanach (dzisiejsza Ukraina) w latach 1919–1945. Autor 
(urodzony w 1935 roku we Lwowie), będąc zarazem ocaleńcem i mieszkającym 
obecnie w  Izraelu historykiem, podejmuje próbę „odtworzenia świata sprzed 
zapadnięcia ciemności”3. Razem i  osobno… stanowi zatem ciekawe połączenie 
pierwszoosobowej relacji wspomnieniowej, zbioru źródeł oraz trzecioosobowej 
narracji historycznej. Każdy rozdział otwiera fragment autobiografii autora, 
następnie prezentowana jest część faktograficzna, zwieńczenie zaś stanowią 
cytowane wypowiedzi brzeżan i  okupujących miejscowość Niemców, pocho‑
dzące zarówno z  wywiadów przeprowadzonych przez Redlicha, jak i  czerpane 
z materiałów archiwalnych.

Diametralnie różnimy się z  Ubertowską w  ocenie pewnych, opisywanych 
w  tej części zjawisk. Nie zgadzam się z  wizją jednostronnego kultu, „jednost‑
kowego punktu widzenia w badaniach nad Zagładą” (s. 262), zgodnie z którym 
„zatarły się precyzyjne sensy normatywne i  operacyjne przypisywane takim 
pojęciom, jak »świadectwo/naoczne świadectwo«, »źródło«, »dokument«, relacja 
ustna w  ramach oral history” (s. 262). Jeśli już, to zwłaszcza w  wypowiedziach 
historyków dostrzegam impregnowanie się na próby wprowadzenia dyskursu 
świadectwa do głównego nurtu zainteresowań. Z tego też powodu zupełnie ina‑
czej oceniam postać Raula Hilberga, który – odwrotnie niż pisze autorka – do 
końca życia fetyszyzował dokumenty archiwalne i  przypisywał im wyjątkową 
wartość w procesie badania przeszłości. Doskonale świadczy o tym przywołany 
na s. 262–263 cytat z Pamięci i polityki…, który jest dowodem na coś zupełnie 
przeciwnego, niż twierdzi Ubertowska. Absolutnie nie dostrzegam w  słowach 
o  dokumencie jako artefakcie „częściowej akceptacji inspiracji płynących ze 
strony narratywizmu, a  nawet zwrotu performatywnego czy reistycznego” 
(s. 263). Nigdzie w wypowiedzi Hilberga nie pobrzmiewa także myśl o  tym, że 
dokument to relacja „nieuchronnie zapośredniczona przez język” (s. 263). To 
wyraźna imputacja autorki.

Wielokrotnie już wyrażałem sprzeciw wobec pisania o Zagładzie z perspek‑
tywy katów, którą to przyjął i  pozostał jej wierny Hilberg, właśnie – po raz 
kolejny odwrotnie niż autorka (por. s. 265) – zgadzając się z zarzutem Lustigera, 
że historyk „zasypał ofiary tonami przypisów”4. Pisanie o Holokauście ma moim 
zdaniem sens tylko wtedy, kiedy służy pamięci zamordowanych, i aby oddać im 
sprawiedliwość, trzeba przyjąć ich, a nie nazistów spojrzenie, jak czyni w Polsce 
choćby Barbara Engelking. Dyskusyjna jest też teza, że „Polskie piśmiennictwo 
ostatnich dekad w  znacznym stopniu zostało zdominowane przez publikacje 
uwikłane w  procesy emancypacyjne grup i  środowisk społecznych, które były 
dotychczas marginalizowane” (s. 291). Ja owej dominacji nie widzę, lecz jedynie 

3 Tamże, s. 6.
4 Zob. R. Hilberg: Pamięć i  polityka. Droga historyka Zagłady. Przeł. J. Giebułtowski. 

Warszawa 2007, s. 118.
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próby uzyskania, ciągle jeszcze stłumionego przez dyskurs, własnego głosu. 
Celne są natomiast analizy A  Scholar’s Tale Geoffreya Hartmana w  kontekście 
przestrzennej metafory podróży, projektu autobiograficznego Michała Głowiń‑
skiego jako coming outu oraz książki Ghosts of Home Marianne Hirsch i  Leo 
Spitzera jako pracy wyrosłej ze znużenia teorią, „z  tęsknot pragmatystycznych 
i  pragnienia sprawdzenia prawomocności stworzonych przez siebie kategorii 
teoretycznych” (s. 317–318).

Na koniec warto wspomnieć o  autorskiej metodzie narracyjnej, przywołu‑
jącej niezmiennie tych samych zachodnich teoretyków – Agambena, Franka 
Ankersmita, Derridę czy Hirsch5. Jest ona, moim zdaniem, niezwykle charakte‑
rystyczna dla dominującego w polskim (także anglojęzycznym) dyskursie prze‑
 ‑teoretyzowania Zagłady, przy jednoczesnym pominięciu wciąż jeszcze dosta‑
tecznie niepoznanych kwestii podstawowych. Tym samym książka, która wedle 
deklaracji zajmuje się marginesem marginesów, przynależy właśnie do centrum 
mówienia o Holokauście. Nieco złośliwie dodać można – parafrazując niezwykle 
krytyczną opinię Ubertowskiej o tomie Bożeny Shallcross Rzeczy i Zagłada – że 
publikacja ta ma wiele słabości: od zbytniego zanurzenia się w dyskursie teore‑
tycznym, po arbitralny dobór analizowanych tekstów i  autorów (o  monografii 
Shallcross pisze Ubertowska, że brakuje w niej „mocnej podbudowy teoretycz‑
nej”, dobór analizowanych tekstów jest zaś „niezrozumiały”; zob. przypis 26 na 
s. 80). Stanowczo publikacja Holokaust… jest najlepsza wtedy, kiedy autorka 
pisze od siebie, a nie cudzym, teoretycznym głosem. Doskonały jest na przykład 
wstęp do rozdziału poświęconego Pamięci i polityce… Raula Hilberga, w którym 
Ubertowska opowiada historię powstawania tego szkicu i ujawnia własne, mil‑
czące założenia oraz zaskoczenie, którego doświadczyła. W rezultacie zmieniła 
swoje nastawienie do autobiograficznej relacji autora Sprawców, ofiar, świadków 
(s.  254). Szkoda, że badaczka, zamiast ulegać teoretycznym fascynacjom, nie 
wsłuchała się baczniej we własny „głos wewnętrzny”. Mam wrażenie, że za‑
wiódłby on ją znacznie dalej i otrzymalibyśmy odmienną, bardziej przekonującą 
pracę na tak przecież istotne tematy – eseju, płci i autobiografii osób mierzących 
się profesjonalnie z tematem Zagłady.

5 Uczestniczyłem niedawno w konferencji młodych badaczy w Słupsku („»Rozliczanie« prze‑
szłości: relacje polsko ‑żydowskie w  tekstach kultury XX i  XXI wieku”, 15–16 kwietnia 2014  r.), 
podczas której 2/3 referatów odwoływało się wprost do kategorii „postpamięci” Marianne  
Hirsch.
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Bartłomiej Krupa

The pitfalls of theory
Aleksandra Ubertowska: Holokaust. Auto (tanato) grafie. Warszawa, 

Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014, ss. 367.

Su m ma r y

Holokaust. Auto (tanato) grafie, the most recent book by a  distinguished Polish researcher 
of the literature of the Shoah, Aleksandra Ubertowska, engages the themes which the author 
herself considers peripheral. The researcher emphasises the instability of the texts that are ana‑
lysed – essays, women’s writing and the autobiographies of the historians of the Shoah. The main 
reservations of the reviewer have to do with the lack of a precise indication of the things which 
lie at the heart of the discourse of the Shoah and of why the selected texts – and these include 
e.g. the works by Primo Levy and Jean Améry – were considered marginal. Ubertowska also 
indulges in quite far ‑fetched associations, and her argument stumbles along theoretical, exces‑
sively free ‑ranging though erudite considerations. In a  number of cases there is also a  lack of 
certain important contexts, e.g. a reference to the French feminist historiography. The author of 
the review also has a different opinion concerning the evaluation of certain phenomena – of Raul 
Hilberg’s research method or of constructing an analogy between the Jewish condition and the 
homosexual condition. However, the publication which is here discussed is at its best when the 
author speaks her own mind instead of resorting to the fashionable, alien, theoretical discourse.



Paweł Wolski
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński

Kobiety i Zagłada: nowa stara dyscyplina

Women and the Holocaust: New Perspectives and Challenges. 
Eds. Andrea Peto, Louise Hecht, Karolina Krasuska.  

Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2015, pp. 268.

Monografia Women and the Holocaust: New Perspectives and Challenges, 
zredagowana przez Andreę Peto, Louise Hecht i Karolinę Krasuską, prezentuje 
historie Zagłady opowiedziane z pozycji kobiet. To ważna perspektywa, coraz 
rzadziej lub zgoła już wcale nieuznawana za trywializującą powagę holokau‑
stowych narracji. Jeśli więc w  1982 roku Alan Berger głosił sprzeciw wobec 
umniejszania Zagłady przez dopuszczanie do niej głosów z dziedzin takich jak 
women studies, queer studies itp. (a  jeszcze w  1992 roku wtórował mu – co 
celnie we wstępie punktują redaktorki – Lawrence L. Langer – s. 15), to dziś 
nie mamy wątpliwości, że dziedziny te nie tylko przywracają długo marginali‑
zowany głos wielorakich innych w opowieści o doświadczeniu wojny i Zagłady, 
ale, zgodnie z  wektorem ruchu studiów nad narracjami kobiecymi w  ogóle, 
współtworzą istotny gest antyesencjonalizacji opisu tego doświadczenia. Mó‑
wiąc inaczej: podobnie jak w innych obszarach dyskursywnych także w obrębie 
badań nad Holokaustem women studies nie są dziś już jedynie suplementem, 
ale autonomicznym naukowym obszarem o  własnych wyznacznikach i  włas‑
nym zestawie lektur. 

To otwarcie się badań nad Zagładą na women studies sprawia jednak pewien 
kłopot. W  omawianej publikacji ten kłopot uwidacznia się w  deklarowanej  
przez redaktorki differentia specifica książki, rzeczywiście ryzykującej zagubie‑
nie się pośród wielu innych wydawnictw, których tytuły brzmią identycznie  
lub prawie identycznie jak tytuł pozycji tu omawianej (a wśród autorek i redak‑
torek wielu spośród tych publikacji wymienić można autorki bardzo ciekawe‑ 
go tekstu zawartego w  tej książce: Lenore J. Weitzman oraz Dalię Ofer). Ma 
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nią być skoncentrowanie się na „Europie Wschodniej i  Środkowowschod‑ 
niej”1 (s. 9). 

Poszczególne studia zaprezentowane w  tomie rzeczywiście dotyczą właśnie 
tych regionów. Bożena Karwowska, pokazując ciekawe zjawisko projektowania 
społecznie sankcjonowanych oznak kobiecości na pochodzące najczęściej z „Ka‑
nady” luksusowe przedmioty, takie jak: grzebienie, lusterka itp., opiera się przede 
wszystkim na tekstach polskojęzycznych (Zofii Kossak, Seweryny Szmaglewskiej, 
Tadeusza Borowskiego); Eleonore Lappin ‑Eppel odkrywa przed czytelnikiem 
zasadniczą lukę w  badaniach nad transportami z  Węgier do Austrii – chodzi 
o kobiety, które stanowiły większość więźniarskich pasażerów (obok mężczyzn 
i dzieci kobiety to 54% całego transportu – s. 86); Monika Vrzgulová bada sło‑
wackie świadectwa mówione zebrane przez Fundację Milana Šimečki w ramach 
trwającego dwa lata (1995–1997) projektu „Oral History – the Fate of Those Who 
Survived the Holocaust” (s. 100); Monika Hanková przybliża czytelnikowi hi‑
storię lekarki znanej pod akronimem K.P. jako przedstawicielki losów sudeckich 
Żydówek; Hedvig Turai używa pojęcia „śladowanie” do ukazania związku do‑
świadczenia kobiecości i Zagłady w społecznym odbiorze rzeźb Erzsébet Schaár 
na socjalistycznych Węgrzech; Aleksandra Ubertowska porównuje opowieści 
o  Holokauście snute przez polskich Żydów: Cywię Lubetkin i  Icchaka Cukier‑
mana; Dana Mihailescu przygląda się „splotowi traumy doświadczenia Zagłady 
i  komunistycznej Rumunii” (s. 185) w  pamiętniku Anki Vlasopolos2; Gintare 
Malinauskaite omawia różnogatunkowe ekranizacje przedstawiające świadectwa 
trzech członkiń ruchu oporu w  wileńskim getcie (Fania Brantsovskaya, Vitka 
Kempner ‑Kovner, Liuba Levitska; tę ostatnią – piosenkarkę – autorka ukazuje 
jako przedstawicielkę „duchowego [tzn. kulturowego i  niesformalizowanego 
– P.W.] ruchu oporu” – s. 207), a  Edit Jeges porównuje pamiętnik węgierskiej 
więźniarki Auschwitz ‑Birkenau Olgi Lengyel z  jej świadectwem nagranym na 
taśmie wideo. 

Jak więc widać, katalog zawartych w  książce tekstów to zestaw spójny, bez 
wyjątku omawiający szeroko pojęte narracje „Europy Wschodniej i  Środkowo‑
wschodniej”. Ta lokalizacyjna deklaracja autorek budzi jednak pewne zaniepoko‑
jenie, jeśli porównać ją z podtytułem publikacji: „nowe perspektywy i wyzwania”. 
Konkluzja wynikająca z zestawienia omówień wschodnioeuropejskich zagłado‑
wych narracji kobiet (jeśli pominąć pewne oczywiste oscylacje), skoncentrowana 
na takim właśnie deklaratywnym wyróżniku, wydaje się już doskonale znana: 
okres dominującego w  powojennej Europie Wschodniej socjalizmu cechował 
się panowaniem narracji unifikującej ofiary, takiej, w  której teoretycznie głos 
świadczący miał być nieobciążony narodowymi, etnicznymi, klasowymi czy 

1 Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytaty obcojęzyczne podano w tłumaczeniu autora tekstu.
2 W  przypadku tej pisarki chodzi o  traumę odziedziczoną, co autorka rozdziału wyraźnie 

zaznacza na s. 193.
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– last but not least – genderowymi partykułami (w  praktyce jednak nie dało 
się nie zaobserwować dość wyraźnej hierarchii w  dyskursie upamiętniania). 
Pojawiająca się w  niektórych tekstach z  Women and the Holocaust… sugestia 
pokrewieństwa powojennego milczenia (albo najwyżej mówienia półgłosem) 
o  Zagładzie z  milczeniem o  losie kobiet (s. 100, 147) nie przekonuje; to raczej 
dwa odmienne porządki, choć zapewne rzeczywiście w przypadku Holokaustu 
kobiet nakładające się na siebie i wzajemnie wzmacniające. 

Istotna wartość tej książki leży zatem gdzie indziej niż w  podtytułowych 
„nowych perspektywach i  wyzwaniach” (notabene: czy naleganie na linearny, 
mechanistycznie ewolucyjny rozwój nie jest charakterystyczne dla zachodniej 
i  zdominowanej przez męską optykę cywilizacji?) czy regionalnych partyku‑
laryzmach, a  już z  pewnością nie w  synergii tych deklarowanych płaszczyzn 
badawczych („nowe, bo wschodnioeuropejskie” – jak można by, upraszczając, 
sparafrazować ten domniemany zamysł). Pierwsza niewątpliwa zaleta recenzo‑
wanej pracy zbiorowej zasadza się raczej w  jej wymiarze – chciałoby się rzec 
– propedeutycznym: teksty w niej zawarte reprezentują bardzo bogaty wachlarz 
perspektyw badawczych spod znaku women studies, pochodzących z  rozma‑
itych faz rozwoju tej dziedziny. Są tu bowiem zarówno plasujące się raczej we 
wcześniejszych etapach historii badań nad literaturą kobiecą próby odzyskania 
zagłuszonych kobiecych głosów (na przykład Eleonore Lappin ‑Eppel: A Missing 
Voice: Women Survivors of the Strasshof Transports from Hungary to Austria), 
klasyczne już zestawienia pierwiastka „męskiego” – egocentrycznego, i  „żeń‑
skiego” – wspólnotowego (Aleksandra Ubertowska: “Masculine”/“Feminine” in 
Autobiographical Accounts of the Warsaw Ghetto: Comparative Analysis of the 
Memoirs of Cywia Lubetkin and Icchak Cukierman), jak i znane między innymi 
z  kanonicznych diagnoz Judith Butler obrazy „odgrywania” kobiecości (za po‑
mocą rekwizytów – Bożena Karwowska: Women’s Luxury Items in Concentration 
Camps). Druga zaleta omawianej publikacji nadaje zaś jeszcze większą wartość 
tej pierwszej. Uwidacznia ją tekst Lenore J. Weitzman i Dalii Ofer The Sequential 
Development of Jewish Women’s Coping Strategies (in the Ghettos) During the 
Holocaust: A  New Theoretical Framework, w  którym proponują one spojrzenie 
na kobiecość jako na modalność nazywaną właśnie tytułową „sekwencyjnością” 
(także tę tezę można uznać za klasyczną, bo znaną z  publikacji tych samych 
autorek sprzed niemal dwóch dekad3). Badaczki przekonująco pokazują, jak 
kobiecość w warunkach wojny i Zagłady stawała się – nie tyle wbrew kulturowej 
atmosferze tamtych czasów i  tamtego miejsca („Wschodnia Europa”), jakże 
odległego od berlińskich lesbijskich klubów, ile jakby mimo niej – kategorią 
kontyngentną. Z jednej więc strony taka teza spaja wyraźną klamrą i uzasadnia 
stosowane w  innych miejscach „tradycyjne” perspektywy badań kobiecych (bo 

3 L.J. Weitzman, D. Ofer: The Role Of Gender in The Holocaust. In: Women in the Holo-
caust. Eds. L.J. Weitzman, D. Ofer. New Haven 1998.
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na przykład „kobieca emocjonalność” i „wspólnotowość” w diagnozie Ubertow‑
skiej okazuje się kategorią wcale nieprzynależną do narracji Lubetkin, a właśnie 
odwrotnie – raczej Cukiermana), z  drugiej pokazuje – wbrew przytaczanym 
obawom Bergera – ścisłe połączenie między wyznacznikami narracji o Zagładzie 
w  ogóle a  zagładowymi i  wojennymi narracjami kobiecymi. „Sekwencyjność” 
jest bowiem terminem, który z łatwością przetłumaczyć można jako „fragmen‑
taryczność”, „płynność”, „niestałość” i inne pojęcia trwale związane zarówno ze 
stanem powojennej, współczesnej tożsamości (Zygmunt Bauman), jak i z narra‑
cją Holokaustu jako specyficzną odmianą pisarstwa (Alvin H. Rosenfeld). Z tego 
też powodu należy raz jeszcze stwierdzić, że wyróżniki tej bez wątpienia wartej 
uwzględnienia na liście lektur badacza literatury Holokaustu książki nie tkwią 
wcale w tym, na co chciałyby wskazywać podtytuł lub deklaracje redaktorek, ale 
w  znacznie głębszym zespoleniu badań nad literaturą kobiet z  autonomizującą 
się narracją Zagłady jako osobnego nurtu współczesnego pisarstwa. 

Paweł Wolski

Women and the Holocaust: a brand new old discipline
Women and the Holocaust: New Perspectives and Challenges. 

Eds. Andrea Peto, Louise Hecht, Karolina Krasuska.  
Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2015, pp. 268.

Su m ma r y

The text presents a  collection of essays entitled Women and the Holocaust: New Perspec-
tives and Challenges which tackles the issues of female experience of the Holocaust. The author 
notes that the book as a whole entangles new and old approaches to the problem, thus presenting 
an interesting, although partly repetitive overview of women holocaust studies perceived as an 
autonomous field of study. 
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Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

Ziarnko do ziarnka?
Agnieszka Kłos: Gry w Birkenau. 

Wrocław, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji  
im. Tymoteusza Karpowicza, 2015, ss. 303.

1

Po Zagładzie wszystko ruszyło i w pojemniku z etykietą „cukier” on też jest, 
ale ze znaczną domieszką soli i pieprzu, a przede wszystkim ziemi, cmentarnej 
zresztą. Wszystko ruszyło, więc tytuły sugerujące zawartość poszczególnych 
Gier w Birkenau – tak jak dzisiejsze definicje terminów – nie dają wyobrażenia, 
co w  nich będzie w  środku. W  drugim zbiorze Agnieszki Kłos tematy, wątki 
i pytania pozostają nie tyle nienazwane – bo pisarka nazywa raczej wszystko – 
ile splątane i przemieszane. Jeszcze w poprzednim tomie tej autorki – Całkowity 
koszt wszystkiego, tytuł utworu odpowiadał jego treści, zasada rozsypywania się 
zawartości działała w  skromniejszym zakresie, a  w  omawianej książce rządzi 
ona prawie bez reszty: obrazy, wątki i  wywody przelewają się przez tytular‑ 
ne zapowiedzi i  ograniczenia, organizując i  dezorganizując poszczególne opo‑
wiadania1. 

Świat przedstawiony w  Grach…, jak wojenny dom, stracił porządne ściany, 
a  w  to miejsce pojawiły się tekturowe przegródki. Razem ze ścianami utracił 
jakąkolwiek dyskrecję, więc pod szarym (najczęściej), czarnym albo słonecznym 
niebem wszyscy, o których mówi narratorka, otwarcie teraz rozpaczają, kochają 
się, umierają i śmieją. Nie ma tu szaf i zamknięć, coming outy wydają się niepo‑
trzebne. Pożądanie, ból, agresja, rozpacz – narratorki przede wszystkim – wcho‑

1 Niewątpliwie jest to aspekt metonimiczności, o której pisze Marta Cuber w swojej książce 
Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012. Katowice 2013.
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dzą w interakcję z rozmaitymi stanami bohaterek i bohaterów, którzy narratorką 
nie są, oraz natrafiają na skupienia czegoś zewnętrznego, co autorką nie jest. 
W  ulubionym miejscu pisarki, w  Birkenau, w  wiele lat po wyzwoleniu nie ma 
nawet drutów kolczastych, tylko dzikie pola i te pola stają się drugą przestrzenią 
wszystkich innych stron, w których znajdzie się narratorka. 

Po Zagładzie jest tak inaczej, że nawet nie jesteśmy pewni, czy to naprawdę 
po niej jest aż tak inaczej; prawdopodobnie inne zagłady zdarzały się wcześniej, 
tylko ludzkość tego nie zauważyła, dopiero Zagłada otworzyła nam oczy na wie‑
lokrotnie wytwarzaną stratę ludzkości – taka jest, z grubsza, hipoteza Tadeusza 
Borowskiego i Agnieszka Kłos zdaje się ją podzielać, kładąc akcent na dzisiejszy 
stan zmiany. Zasada stosowności nie obowiązuje, więc nie warto ściszać głosu 
i mówić odświętnie, bo zbrodniczość jest także naszą codziennością2.

Narratorka mówi o sobie (tylko o sobie) wszystko, a  jednak nigdy nie wyda 
swojej biografii za jednym zamachem – czytając Gry w  Birkenau, zbieramy jej 
historię z  rozmaitych napomknięć, ciułamy narracyjne kosteczki tak, jak się 
to robi podczas późnej ekshumacji. Ta rozsypana opowieść traci pojedynczy, 
w  miarę stabilny splot przyczyn i  skutków na rzecz innych, niepewnych zna‑
czeniowo struktur. Ojciec, opresywna matka, ratująca życie babka, niepewny 
ślad żydowskich przodków – wszystkie te informacje, ważne przecież bardzo, 
gubią się i odnajdują w narracyjnym labiryncie (zwłaszcza babka powraca ciągle 
w snach i bezsennych wizjach). 

Przesunięte w kadrze, przesypywane na naszych oczach opowiadania staną 
się próbami generalnymi rozbieżnych często hipotez; nie/opowiedziana, szcząt‑
kowa narracja biograficzna ma w  sobie zaskakującą łączliwość; w  większości 
narracyjnych cząsteczek tomu bohaterka wtapia się w  jakąś prowizoryczną 
wspólnotę, w jakiś rodzaj zbioru czy podłoża, w coś większego niż ona sama, by 
nagle się wynurzyć. Nomadyczna narratorka/bohaterka wiąże się ze sprawami, 
z przestrzeniami i z innymi ludźmi – kobietami przede wszystkim – testując je 
(i  siebie zarazem) w kaskaderskich aktach poznawania, pożądania, zwalczania. 
Te akty, pełne śmiechu i  rozpaczy, są eksplozjami ujawniającymi podmiotową 
pojedynczość mówiącej. Ta pojedynczość jest taka, jaka jest, ponieważ pozostaje 
w przestrzeni Zagłady i traktuje tę przestrzeń jako niezamkniętą, nieoddaloną, 
działającą. 

Ta kobieca pojedynczość jest, jaka jest, bo pożądanie pcha ją ku innym 
kobietom, o których nie wiadomo niczego pewnego. Nie wiadomo, kim są; nie 
wiadomo, czego chcą; nie wiadomo, jaka jest ich nie/moc, jakie są ich siły spraw‑
cze; nie wiadomo, w jakiej skali zjawią się wobec świata, by go wziąć (również) 
w swoje ręce. Nie wiadomo, co z nim zrobią, jeśli/kiedy zaczną działać tak, jak 
chcą (gdy dowiedzą się, czego chcą). I  nie wiadomo, czy świat będzie wtedy 
istniał. 

2 Por. tamże, s. 127–128.



300 Recenzje i omówienia

Nomadyczna pojedynczość narratorki, wynurzając się z  rozmaitych po‑
nadjednostkowych konsystencji i  konstelacji – zbiorowości obozowej, (homo)‑ 
seksualnej, miejskiej, narodowej, meteorologicznej, onirycznej, radiomaryjnej 
– pyta, kwestionuje, testuje. Pyta o  władzę, seks i  gender; pyta, jak żyć w/po 
Birkenau; pyta o przyczyny i skutki. Zupełna niepewność odpowiedzi powinna 
paraliżować, a  jednak rzadko zatrzymuje narracyjne i eseistyczne moce działa‑
jące w Grach w Birkenau.

W opowiadaniu Tomek przyjaciel z dzieciństwa zakochuje się w bohaterce/
narratorce nagle, ale ona nie chce jego pożądania, chce mieć po prostu dobrego 
kolegę. Nieprzytomne i lepkie zachowanie chłopca budzi w niej wstręt. W końcu 
kobieta dowiaduje się, że Tomek zakochał się w  kasjerze z  Lidla. Ulga – cała 
dotychczasowa wiedza i opowieść narratorki na jego temat okazały się ciągiem 
pomyłek – a jednak nie wszystko zostaje sprostowane, nie wszystko naprawione; 
niezgoda na tamten kształt miłości, niezgoda na tamte twarde tożsamości, 
niezgoda na tamten świat ujawniły się bardzo mocno. Ruszyli oboje: Tomek do 
psychiatryka a ona w wieczną tułaczkę.

Wywód na temat samotności geja prowadzony w  Po drugiej stronie rzeki 
skonfrontowany zostaje z  narracją ukazującą samotność lesbijki, którą „życie 
omija szerokim łukiem”: „Świat wydawał mi się tego lata wielkim salonem 
obsługi dla gejów. Był dla nich stworzony, wyposażony w  najlepsze modele 
chłopców ze Szwecji i Danii, chłopców z Niemiec i wreszcie chłopców z Polski” 
(s. 47). W tytułowym tekście autorka pisze: „Kobiety dowcipkowały. Śmiały się. 
Chciały jak najszybciej dostać się do toalet, do luster, do jedzenia. Klęczałam 
na tylnim siedzeniu i kręciłam film. Widziałam, jak w brudnym, zgniłym kraj‑ 
obrazie mijają nas wielkie rządowe auta, jak powolnym ruchem eskortują je autka 
z kilkoma kogutami na dachu, jak nad polami w Birkenau unosi się stalowy ptak 
i wszystkich nas widzi. To było seksowne. To była władza. To było patrzenie na 
czyjś dosadny seks. Zrozumiałam wtedy, że oni nie mogą się bez tego obejść, na 
każdym szczeblu tego przedstawienia, tej gry. Że każdy z nich już się zaspakaja 
na własną rękę i  nikt tu naprawdę ze sobą nie sypia. Wystarczy ceremonia, ta 
gra na wszystkich szczytowych zmysłach, z zachowaniem specjalnych kontroli, 
przepustek, i wjazdów, jak przy stosunku. Że to może się odbyć równie dobrze 
pośrodku Birkenau. Na cmentarzu, gdziekolwiek bądź” (s. 155–156). 

Relacja z państwowych uroczystości w Birkenau łączy się z opowieścią o sa‑
motności geja, bo i  tu autorka rozważa, co seks, władza i  gender mają z  sobą 
wspólnego. Czy istnieje seks bezsilnych, czy jest inny niż seks „pokawałkowa‑
nego króla”? Co właściwie jest, a czego nie ma? Tamten gej z Po drugiej stronie 
rzeki „Krzyczał do słuchawki, jakby przekrzykiwał wiatr od morza, i  zdawał 
mi relację ze wszystkiego, co robił; on i  jego nowy chłopak. Tylko że to nie 
nadawało się do mówienia. Mówił jednak, krzyczał, a ja czułam się, jakbym roz‑
mawiała z reporterem TVN, który stoi na pomoście helikoptera w decydującym 
momencie. Byłam cała spięta poczuciem odpowiedzialności za transmisję. To 
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było tak gorące i  nieprzyzwoite, niczym połączenie seksu i  władzy” (s. 47–48). 
W  tytułowym tekście Gier… seksownej demonstracji władzy towarzyszą ero‑
tyczne zabiegi narratorki. Jak mają się jedne do drugich? 

W  wielu opowiadaniach obok błyszczących kadrów i  upalnych wrzasków 
dominującej seksualności przemykają głodne lesbijskie pary (zazwyczaj jest to 
bohaterka z  którąś ze swoich dziewczyn); częściej narratorka wraca sama pod 
dach chwilowego schronienia w kolejnym mieście3. Niekiedy ta (jakby) ucieczka 
kończy się spokojem odnajdywanym na polach Birkenau albo dopełnia w  sce‑
nach polowania na bohaterkę, tak jak to się dzieje w  utworze Nie ma nikogo, 
kto by to zrobił. „Uciekałam. Miałam przed sobą piaszczystą drogę wprost do 
lasu i wąską dróżkę prowadzącą w bok. Żadna ofiara nie odważyła się wcześniej 
zboczyć na wąską drogę i  pójść tam, gdzie nie będą jej szukać. Gdzieś, poza 
las, który nie daje schronienia i  poza domy ludzi, którzy chcieli ją zabić. Nie 
myślałam nad tym długo. Po prostu poszłam drogą, na której nie mogłabym 
spotkać nikogo, kogo znam. Być może ofiary wybierały las, bo chciały być do 
końca z kimś, kogo znały, komu ufały? Tym sposobem unikały nieznanego losu, 
ale przede wszystkim śmierci z zupełnie obcych rąk. Moja droga była niewydep‑
tana. Przeszkadzały mi gałęzie młodych drzew, które tam rosły. Pomyślałam, 
jak mało ludzi szło tędy przede mną” (s. 245). Agnieszka Kłos łączy tu z  sobą 
teraźniejszość i  przeszłość w  wyjątkowo gęstym, paradoksalnym splocie fan‑
tazmatycznego wywodu oraz fantazmatycznej narracji. Bohaterka/narratorka 
zarówno powtarza, jak i  modyfikuje scenariusz znany z  wojennych chłopskich 
i  małomiasteczkowych polowań na żydowskich sąsiadów. Wchodzi w  tamten 
morderczy rytuał, żeby go przekształcić, realizuje tamtą opowieść w swojej cza‑
soprzestrzeni; teraz ona jako ofiara nagonki broni swojego życia, decydując się 
odejść w nieznane. Wybiera życie poza brato ‑ i siostrobójczą wspólnotą, wybiera 
samotność poza kręgiem oswojonej, jakby rodzinnej, zbrodni. 

To brawurowe przejęcie jedwabieńskiej opowieści przeraża mnie i wzrusza.

2

Na koniec chciałabym zestawić Gry w Birkenau (nie po to, żeby wskazywać 
wpływy i zależności, ale by wydobyć ważne napięcia) z pisarstwem – przedholo‑
kaustowym jeszcze – pary twórców: Brunona Schulza i Debory Vogel. 

Z prozą Schulza, ponieważ właśnie w niej ujawnia się najpełniej prowizorycz‑
ność istnień gotowych do rozmaitych metamorfoz i przyłączeń; to w niej panuje 

3 Jednak nie we wszystkich utworach przeciwstawienie jest tak wyraźne; czasem nie ma go 
wcale.
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kosmogoniczna wizja otwartego nieba, niezakończonego dzieła stworzenia; to 
w niej samotne „ja” opowiadacza snuje coraz to nowe hipotezy związków i po‑
łączeń ludzi, przedmiotów, zwierząt; to on układa je w ciągle nowe konstelacje 
i  byty. Rozszczepiony, zarówno dziecięcy, jak i  dorosły, narrator lokuje się na 
granicy przemian, relacjonuje je i co najmniej współ ‑stwarza; sam będąc z nich – 
chyba – wyłączony. Jego mocne, być może mesjańskie, „ja” zdaje się obserwować 
wszystko z uprzywilejowanej, czasem tylko podważanej pozycji4.

Żadna autorka nie może wydobyć z siebie takiego „ja”, jakim mówi Schulz, 
żadna pisarka nie zna tego rodzaju pewności siebie, żadna nie przemawia z teolo‑
gicznej wieży wielowiekowej władzy i mądrości. Jej „ja” uruchamia (w mniejszym 
lub większym stopniu) mechanizm niewiarygodnej narracji, budząc jakiś odcień 
nieufności czytelniczek i czytelników. Druga przywołana przeze mnie twórczyni, 
Debora Vogel, zapamiętana tylko – jakże niesprawiedliwie – jako przyjaciółka 
Schulza, nie używa zaimka „ja” właściwie nigdy. W awangardowych montażach 
zawartych w tomie Akacje kwitną w ogóle nie ma mówiącego podmiotu, pozba‑
wione fabuł utwory ukazują świat w  taki sposób, jakby on sam do nas mówił, 
prezentując swoje stany i pejzaże. W tej niezwykłej sytuacji pytanie o sprawstwo 
– sprawstwo autorki (tego kogoś, kto jednak do nas przemawia) i sprawstwo sił 
działających w opisywanym świecie – staje się palącym zagadnieniem. 

Autorka Gier w Birkenau w swojej świetnej książce zdaje się krążyć pomiędzy 
obojgiem, wytwarzając niezwykłą trajektorię podmiotowych i bezpodmiotowych 
ruchów oraz położeń. Wieża runęła, a  na dzikich polach Birkenau Agnieszka 
Kłos odnajduje setki nowych połączeń.

4 Por. W. Panas: Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza. Lublin 1997 oraz 
A. Lipszyc: Bruno Schulz. Piękno dnia ostatniego. W: Tenże: Rewizja procesu Józefiny K. i  inne 
lektury od zera. Warszawa 2011, s. 64–80.

Ewa Graczyk

Take care of the pennies and the dollars will take care of themselves?
Agnieszka Kłos: Gry w Birkenau. 

Wrocław, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2015, ss. 303.

Su m ma r y

Ewa Graczyk’s text is above all an attempt at describing the narrative structure of the collec‑
tion of stories by Agnieszka Kłos entitled Gry w Birkenau. According to the author of the essay, 
the contemporary reflection about the Shoah and the accompanying awareness of the impossibil‑
ity of closing the post ‑Holocaust space – both the literal and the semantic one – are ubiquitous 
in Agnieszka Kłos’s prose. 
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In the writings by the author of Gry… there is a recurrence of a sort of a “narrative enjamb‑
ment” which consists in the continuation of the particular themes and subjects by seemingly 
finished works. This device yields the effect of movement, falling apart and the intertexture of 
the tropes which are crucial for this prose. This aspect of Ewa Graczyk’s prose which is discussed 
is associated with the problem of the nomadic singularity of the narratrix/protagonist of the 
stories. This singularity has to do with the constant constitution (and frequently deconstruction) 
of the rebellious lesbian feminine subjectivity, which inquires after the power, sex and gender in 
the world after Birkenau.

These tensions are exhibited in the text by juxtaposing Gry w Birkenau with the pre ‑Holocaust 
writings of Bruno Schulz and Debora Vogel. This juxtaposition enables us to see that Agnieszka 
Kłos’s stories seem to invoke both Schulzian confrontations of the Maker and the Creator with 
the work and the world as well as the literary experiments of Debora Vogel in which there is 
a seeming absence of the narratrix and the creatrix.



Piotr Krupiński 
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński

Rudy warkocz
Martin Pollack: Skażone krajobrazy. Przeł. Karolina Niedenthal. 

Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2014, ss. 112.

Leżący na dnie kartonu pęk grubych, misternie splecionych warkoczy, o in‑
tensywnie rudym kolorze. Kobiece włosy, które dzięki szczególnym warunkom, 
w jakich przez długie lata były przechowywane, nie zdążyły przekształcić się we 
włosie, biologiczną materię niezidentyfikowanego pochodzenia. Ów rozłożony 
w  pudle – ale skutecznie opierający się procesowi rozkładu – pęk kobiecych 
włosów stanowiłby jeden z wielu obrazów, które po lekturze najnowszej książki 
Martina Pollacka głęboko zapadną w  szczeliny naszej pamięci, nie pozwalając 
im się zasklepić, intensywnie uwierając. I  nieuchronnie wprowadzając w  ruch 
historyczne asocjacje i analogie. Mogłyby one biec w stronę znanego utworu Ró‑
żewicza, zza którego wybrzmiewałby głos ocalonego z  Bełżca Rudolfa Redera1, 
co jednak, jak się okaże, tylko w pewnym stopniu byłoby zbieżne z horyzontem 
historycznego doświadczenia. Opisane przez austriackiego eseistę „wykopali‑
sko”, podobnie jak pamiętny warkoczyk, rzeczywiście należałoby do ofiar, ofiar 
anonimowych, takich, które już po wieczne czasy mają zostać pozbawione imie‑
nia i nazwiska, tym razem jednak (wszak od każdej reguły zdarzają się wyjątki) 
to nie Niemcy byliby sprawcami ludobójczej przemocy. Rude, opalizujące barwą 
roztopionej miedzi włosy należały do kobiet, które wiosną 1945 roku zostały 
zamordowane przez komunistyczną partyzantkę Tito, a następnie wtrącone do 
nieczynnej od dziesięcioleci sztolni, w górach na terenie dzisiejszej Słowenii. 

Przywołuję ów jakże intensywny, niepozwalający o  sobie zapomnieć obraz 
z kilku powodów, które, w moim przekonaniu, dobrze ilustrują pisarską – pod‑
kreślmy: pisarską – technikę Martina Pollacka. Bo choć omawiana tu książka 

1 Zob. A. Morawiec: Tadeusza Różewicza wycieczka do muzeum (i  biblioteki). „Czytanie 
Literatury” 2014, nr 2.
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Skażone krajobrazy zrazu zapowiada się jako wyważona historiograficzna 
narracja, omalże naukowa próba rekonstrukcji dwudziestowiecznych masowych 
zbrodni, jakie zostały dokonane w  (i  na) krajobrazie, stosunkowo szybko czy‑
telnik orientuje się, że przyjdzie mu obcować z pulsującą emocjami opowieścią, 
która nie tylko nie będzie skrywać znaków autorskiego „ja”, ale nawet skłonna 
będzie umieścić je w  ścisłym narracyjnym centrum. Tym samym wyraźnie 
przechylając się w  stronę autobiograficznego bieguna. Ta stała obecność autor‑
skiej sygnatury twórcy nie mogła pozostać bez wpływu na poetykę pisarstwa 
historycznego, uprawianego przez autora Śmierci w  bunkrze, zresztą nie tylko 
na kartach recenzowanej tu książki. Można nawet rzec, że takie obrazy jak 
przedstawiony również przypominałyby nam o  oku tego, który patrzy, który 
z wielowymiarowej historycznej materii decyduje się wyłuskać właśnie to, a nie 
żadne inne wyobrażenie. Pęk warkoczy. Włosy. 

Oko (i  pióro) eseisty działałoby zatem niczym nader sprawna kamera, 
która regularnie przesuwałaby wiązkę naszej percepcji z  dalekiego planu, 
ujęcia panoramicznego, eksponującego najczęściej skrywający masowe groby 
środkowoeuropejski „krajobraz niewzruszony”, na detal, szczegół, zbliżenie 
najbliższe z  bliskich. Czemu służyłaby ta odmiana fokalizacji? Mówiąc w  naj‑
większym skrócie – próbie przeciwstawienia się temu, co dominuje w  wielu 
naukowych narracjach na temat ludobójstwa i  czego w  pełni ustrzec się raczej 
nie sposób. Myślę o idei szczególnie pojętej identyczności, która stopniowo, acz 
skutecznie rozmazując kontury tego, co w  najwyższym stopniu indywidualne 
i  odmienne, zarazem pozbawiałaby ofiary (zawsze w  liczbie mnogiej) jakiejś 
nieodzyskiwalnej części doświadczenia. Chyba jedynym, co jesteśmy w  stanie 
uczynić, próbując zapobiec tej nieuchronnej utracie, byłoby właśnie – niczym 
w  słynnym filmie Michelangelo Antonioniego – „powiększenie”. Zogniskowa‑
nie uwagi na nitce pojedynczego losu, nawet jeśli miałby się on nam objawić 
jedynie metonimicznie, na przykład pod postacią obrączki z  wygrawerowaną 
datą, skrytej przez jedną z ofiar w ustach, na chwilę przed egzekucją2, czy pod 
postacią rudych warkoczy odnalezionych na dnie Hudej Jamy. To właśnie dzięki 
takim obrazom z  wolna przesuwałaby się kamienna płyta naszej wyobraźni: 
niczym na cofającej się filmowej taśmie przez moment ujrzelibyśmy to wszystko, 
co poprzedzało (mogło poprzedzać) moment egzekucji i legnięcia w zbiorowym 
grobie, do których to punktów nielitościwą siłą rzeczy kompresuje się większość 
biografii ofiar genocydu. Moglibyśmy więc zobaczyć lustro, w którym odbija się 
kobiecy profil, leżący obok grzebień oraz miednicę z wodą o zapachu pokrzywy. 
Byłby to zaledwie fragment („zawsze fragment”) wielowarstwowej materii życia, 
na którą składałyby się radość i  niepokój, pamięć i  sensualność, to wszystko, 

2 O tym, że rzeczy, przedmioty mogą pełnić funkcję metonimiczną, najskuteczniej odsyłając 
nas ku ludziom, którzy je niegdyś posiadali, inspirująco pisała Bożena Shallcross. Zob. Taż: 
Rzeczy i Zagłada. Kraków 2010.
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co w  ułamku chwili bezpowrotnie odebrane by zostało jednym gestem, jedną 
decyzją oprawcy. 

Dopóki ofiary, które nadal spoczywają w wielu niezidentyfikowanych mogi‑
łach, porozrzucanych w  bukolicznym pejzażu środkowej i  wschodniej Europy, 
pozbawione są indywidualnej historii, imienia, rysów twarzy, dopóty, zdaje się 
przekonywać Pollack, ich śmierć można nazywać śmiercią podwójną, a  nawet 
zwielokrotnioną. By nie powiedzieć, za Enzem Traverso, seryjną, hurtową atrapą 
śmierci3. To kładłoby na nas, Europejczykach, którym przyszło żyć w przestrzeni 
skażonego, naznaczonego masową kaźnią krajobrazu, szczególny moralny obo‑
wiązek – obowiązek sporządzenia mapy próbującej udokumentować „topografię 
terroru”4. 

Bezimienne groby w wolnym krajobrazie, zakryte zgniłymi liśćmi i gęstą siecią 
korzeni leśne doły z ciałami zmarłych, zamurowane sztolnie, pionowe szczeli‑
ny w jaskiniach krasowych, pełne zwłok rowy przeciwpancerne. To je właśnie 
trzeba lokalizować i  nanosić na mapy. Musimy dokonać przeglądu krajobra‑
zów i  pomiarów, wyposażeni we wszystkie pomoce współczesnej wiedzy, ar‑
cheologii sądowej oraz archeologii Holokaustu. 

s. 101

Jak zatem widać z  tego płomiennego apelu, podstawowe napięcie, jakie 
wyznaczałoby rytm eseistycznej narracji w  recenzowanym tu tomie, przebiega 
pomiędzy biegunem pamięci a biegunem zapomnienia, pomiędzy biegunem śla‑
dów, które należałoby zabezpieczyć, a tymi śladami, które zdążyły rozpłynąć się 
w niepokojąco bujnej przyrodzie. Bo paradoksalnie to właśnie przyroda w swej 
ożywionej i nieożywionej postaci staje się niemą protagonistką opowieści Polla‑
cka. Wąwozy, parowy, wykroty. Drzewa, krzewy, trawy. Wszystkie one stanęłyby, 
zapewne nic o  tym nie wiedząc, pośród Miłoszowych „pomocników śmierci”. 
Rozumieć to można zaskakująco dosłownie, rzeczywiście wielokroć zdarzało się 
bowiem tak, że sprawcy – i  to niezależnie od koloru mundurów czy kształtu 
hełmów (hitlerowcy, NKWD, jugosłowiańska partyzantka) – tuż po dokonaniu 
aktu masakry skwapliwie zamieniali się w… ogrodników5. Miejsca zbrodni były 
zasypywane, następnie „znowu zazieleniane, starannie obsadzane krzewami 
i drzewami, żeby pozwolić zniknąć masowym grobom” (s. 20). Finalny efekt wielu 

3 E. Traverso: Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej. Przeł. A. Czarnocka. Warsza‑
wa 2011, s. 65. Dodajmy, że w wypowiedzi włoskiego historyka pobrzmiewa echo słynnego bre‑
meńskiego odczytu Martina Heideggera, którego tezy po latach miał rozwinąć Giorgio Agamben.

4 Zob. K. Schlőgel: Topografie terroru. W: Tenże: W  przestrzeni czas czytamy: o  historii 
cywilizacji i geopolityce. Przeł. I. Drozdowska, Ł. Musiał. Poznań 2009.

5 Nawiasem mówiąc, nieoczekiwanie odsłaniałoby to nader dosłowny rewers znanej formu‑
ły Zygmunta Baumana. Zob. Tenże: Wieloznaczność nowoczesna – nowoczesność wieloznaczna. 
Przeł. J. Bauman. Warszawa 1993 (tu: Państwo w roli ogrodnika; Ambicje ogrodnicze a duch no-
woczesności). 
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tych prac leśnych i ogrodniczych, przekształcających się z czasem w „śmiertelnie 
martwe natury”, aż za dobrze znamy z kadrów filmu Claude’a Lanzmanna czy 
z  fotografii Dirka Reinartza i  Michaela Levina. Wsłuchując się dziś, po wielu 
latach, w to wy ‑mowne „milczenie roślin”, które tak wiele (zbyt wiele) widziały, 
wyposażeni w zdobycze humanistyki nieantropocentrycznej, zastanawiamy się, 
„w jakim stopniu przyroda staje się reprezentacją, a nawet dosłowną prezentacją 
w sensie uobecnienia ofiar? Skrajne stanowiska w tej debacie to – jak przypomina 
Roma Sendyka – z jednej strony, przekonanie, iż roślinność jest tym, co wrogie 
pamięci o  ofiarach, lub, z  drugiej strony, przeciwnie: natura jest towarzyszem 
i najbliższym świadkiem cierpienia”6. 

Ale myśląc o  tytułowych krajobrazach, będących „świadkami” masowych 
mordów, dokonywanych w  ukryciu, w  kręgu najściślejszej tajemnicy, dostrzec 
możemy szczególną właściwość tych „miejsc traumatycznych”. Wiele z  nich 
przez całe dziesięciolecia funkcjonowało jako przestrzenie tabu; z  różnych 
względów ani oficjalnej władzy, ani okolicznym mieszkańcom nie zależało na 
upamiętnieniu zmarłych. Wręcz przeciwnie. Pollack pokazuje proces odwrotny: 
przedstawiciele władzy, na przykład w Związku Radzieckim (ale, rzecz jasna, do‑
tyczyłoby to i innych reżimów), nakazywali milczenie, wmawiając sobie, że w ten 
sposób uda im się skutecznie wymazać zbrodnie przeszłości. W miejscach, gdzie 
powinny płonąć świece, przez lata płożyłaby się zatem trawa, krzewiły zdziczałe 
porzeczki, łubiny, nierzadko miejscowa ludność traktowałaby te przestrzenie 
jako wysypiska śmieci i  odpadków. Nie trzeba jednak znać gruntownie teorii 
Freuda, by wiedzieć, że prędzej czy później to, co zlekceważone i wymazane ze 
zbiorowej pamięci, pocznie domagać się drogi powrotu, by ostatecznie wydrążyć 
szczelinę w  tamie z  niemiecka zwanej Verdrängung. Czyż nie o  tym traktują 
takie teksty kultury, jak: Noc żywych Żydów, Pokłosie czy Ida? 

Elementem, który niewątpliwie mógłby przeciwdziałać procesom erozji 
pamięci, zapominaniu i wypieraniu, byłby wspomniany wcześniej projekt mapy 
podziemnej Europy, atlas skażonych krajobrazów. Choć jednak autor nie wspo‑
mina o  tym głośno, z  tak szczególną odmianą „obmapywania” naszego konty‑
nentu wiązałoby się pewne nader realne ryzyko. W wielu miejscach, w których 
Martin Pollack postawił stopę jako reportażysta, przy pomocy ostatnich świad‑
ków usiłujący zlokalizować zbiorowe mogiły ofiar Holokaustu, wkrótce po jego 
odjeździe pojawiały się dziwne dziury w  ziemi, wykopy. To nie kret, „strażnik 
pamięci”. To okoliczni sąsiedzi w poszukiwaniu żydowskiego złota.

6 R. Sendyka: Pryzma – zrozumieć nie -miejsce pamięci („non -lieux de memoire”). „Teksty 
Drugie” 2013, nr 1–2, s. 328.
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Piotr Krupiński 

A red plait
Martin Pollack: Skażone krajobrazy. Przeł. Karolina Niedenthal. 

Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2014, ss. 112.

Su m ma r y

The present essay is devoted to a  book by Martin Pollack entitled Skażone krajobrazy. In 
this volume the Austrian reporter and essayist creates a  peculiar map of Central and Eastern 
Europe. The former includes the sites of mass murders which were perpetrated in strict secrecy, 
and which until today have not been commemorated. Pollack argues that until this happens, 
the perpetrators who attempted at all costs to commit their crimes without any witnesses will 
prevail. A  separate trait of Pollack’s essay has to do with a  reflection about the “topography 
of terror”: the author presents with a  poet’s devotion the landscapes in which acts of genocide 
were perpetrated. This enables the readers to examine the process of the Shoah from yet another 
perspective – a post ‑anthropocentric perspective.



Sylwia Karolak
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Świat z deficytem czarów
Sylwia Chutnik: W krainie czarów. 

Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014, ss. 257.

Już jakiś czas temu ukazała się najnowsza książka Sylwii Chutnik W krainie 
czarów − zbiór opowiadań, które w  większości publikowane były wcześniej1. 
Uwagę zwraca intensywnie różowa oprawa tomu, który właśnie2 nominowany 
został do Nagrody Literackiej „Nike”3. Projekt i  kolor okładki, na której dwie 
dziewczynki w balowych sukienkach grają w krykieta, odsyła nie tylko do świata 
czarów, do świata Alicji z powieści Lewisa Carrolla. W potocznym rozumieniu 
róż to barwa osób kochających i skłonnych do współczucia, jednocześnie jednak 
bardzo silnych, dających oparcie, niosących pomoc. To także kolor dzieciństwa. 
Imię i  nazwisko autorki oraz tytuł zbioru zostały pomieszczone na okładce 
w taki sposób, że można/należy przeczytać je razem: „Sylwia Chutnik w krainie 
czarów”. Jak informują znawcy przedmiotu, fuksja to kolor, który zdominuje 
w tym roku świat mody. Dziedzina literatury należeć może natomiast do Sylwii 
Chutnik. Po pierwsze, dlatego, że być może do trzech razy sztuka i autorka Dzi-
dzi wreszcie Nike otrzyma. Po drugie, ze względu na najnowszą powieść pisarki, 
która ukazać ma się jeszcze w  tym roku. Po trzecie, dlatego, że jeśli Chutnik 
utrzyma korzystny trend, to jej zapowiadana publikacja będzie najlepszą z do‑
tychczasowych.

1 Po raz pierwszy zaprezentowane czytelnikom zostały dwa opowiadania: Dancing i otwiera‑
jące tom W krainie czarów, oraz minisztuka Piwnica.

2 Gdy piszę te słowa, jest 14 maja 2015 r. 
3 To już trzecia nominacja dla książki Chutnik. Wcześniej wyróżnione w ten sposób zosta‑

ły: Kieszonkowy atlas kobiet w  2009 oraz Cwaniary w  2013 r. Za tom W  krainie czarów Sylwia 
Chutnik otrzymała także nominację w  czwartej edycji Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia  
2015.
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W krainie czarów 

Chutnik zaczyna nietypowo, nietypowo dla siebie, bo osobiście. Przyzwycza‑
iła nas do tego, że pozostaje obecna w swych tekstach, jednak była to dotychczas 
obecność słuchaczki i  obserwatorki, pochylającej się nad swoimi bohaterami, 
zatroskanej, empatycznej, czułej nawet. W  tomie W  krainie czarów zaangażo‑
wanie to wchodzi na inny, nowy poziom. Chutnik nie tylko zwraca się do czy‑
telnika bezpośrednio, mówi w  pierwszej osobie, ale przede wszystkim – dzieli 
się przeżyciem niezwykle prywatnym: opisem reakcji na śmierć ukochanego 
dziadka, straty, na którą nie była gotowa. Wydaje się, że opowiadanie to ma 
charakter świeckiej ekspiacji. Autorka próbuje wytłumaczyć, dlaczego w swym 
odczuciu w sposób niewystarczający pożegnała zmarłego, chce wyjaśnić, na co 
i z jakiego powodu nie starczyło jej odwagi. Jednocześnie jednak wysyła sygnały 
wskazujące, że rozumie doskonale dynamikę żałoby, że pojmuje i przyjmuje nie‑
racjonalność zachowań oraz specyfikę rytuałów towarzyszących śmierci. Zdaje 
się mówić: „Doskonale radzę sobie z  teorią. Praktyka mnie przerosła”. Trudno 
jednak zaprzeczyć, że Chutnikowe niesprostanie sytuacji jest zrozumiałe, jest 
ludzkie. W tej optyce pisarka staje się jedną z bohaterek swych opowieści. Tym, 
który słucha, który pochyla się, jest już wyłącznie czytelnik.

Trudno dziś niebanalnie mówić o miłości, jeszcze trudniej niepretensjonalnie 
pisać o śmierci. Pisarce udaje się to w opowiadaniu otwierającym tom. Pozornie 
niczego nie zmienia, komunikuje się w  sposób czytelnikom jej książek znany. 
O wiele więcej tu jednak emocji − jest to w końcu opowieść o stracie i odbytej 
żałobie. Wydaje się, że to właśnie język, właściwy Chutnik sposób opowiadania 
(by wymienić tylko sięganie po struktury i słownictwo mowy potocznej, języka 
ulicy − żargon miejski, inkrustowanie tekstu przekleństwami, użycie form rów‑
noważnikowych, krótkość zdań, wprowadzenie poetyckich fragmentów, mowy 
cudzej4, ale i  rozbicie całości tekstu na mniejsze sekwencje) pozwala utrzymać 
w  ryzach (wyjątkowo zaangażowanego) autora, a  w  konsekwencji i  samą opo‑
wieść (uniknięcie patosu, pretensjonalności). W  przypadku innych opowiadań 
wymienione cechy pisarskiego stylu Chutnik pełnią podobną funkcję – umoż‑
liwiają narrację o  sprawach trudnych, o  ludzkich losach, pozbawioną pompy 
i  efekciarstwa. Dodać można, że z  podobnych powodów wyjątkowo użyteczna 
staje się w twórczości autorki Dzidzi groteska. 

W tytułowym opowiadaniu Chutnik prowadzi swą opowieść na trzech płasz‑
czyznach: dzieciństwa (w którym dziadek był obecny), okresu z przeszłości, kiedy 
nastąpiła śmierć dziadka (wraz z  towarzyszącymi jej wydarzeniami), wreszcie − 

4 Myślę tutaj przede wszystkim o fragmentach Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla, Pa-
miętnika z  powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego czy wierszach Anny Świrszczyń‑
skiej.
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teraźniejszości. Płaszczyznom tym odpowiadają kolejno perspektywy nadawcze: 
perspektywa dziecka, perspektywa dorosłej już Sylwii, przeżywającej śmierć 
dziadka, oraz perspektywa pisarki, która wraca do przeszłości. Powiedzieć można, 
że narratorka na przemian rośnie i  maleje – niczym Alicja z  powieści Carrolla 
po wypiciu płynu i  zjedzeniu ciastka5. To właśnie w  trzecim z  wymienionych 
uprzednio ujęć odnaleźć można nawiązujące do tytułu powieści porównanie: 
„Jestem jak Alicja z  deficytem czarów” (s. 9). Co to oznacza? Jeśli dzieciństwo 
jest „bezpiecznym ogrodem”, to właśnie doświadczenia „śmierci, straty i  bólu” 
(okładka) stanowią moment przejścia − „wypędzenia z  raju” (s.  10), cezurę, 
początek dorosłości. Dzieciństwo, czy też czas poprzedzający trudne, graniczne 
doznanie, staje się w tej optyce arkadyjskim wczoraj, przeszłością, do której chce 
się powrócić. Z  tak pojętej dorosłości nie można się zbudzić jak z koszmarnego 
snu. Jednocześnie przed tym, co nas spotyka, nie sposób uciec − jesteśmy zbyt 
mali, zbyt słabi wobec tego, co nieuchronne, choćby wydawało się absurdalne 
i pozbawione sensu jak rzeczywistość i zachowania mieszkańców Krainy Czarów 
Carrolla. Życie często nas przerasta, nie ma w  nim magii, to nie baśń, dlatego 
opowieści Chutnik nie kończą się banalnym: „Żyli długo i  szczęśliwie”. Nie jest 
jednak tak, że w świecie autorki Cwaniar ludzkie bycie przedstawione zostaje jak 
pozbawiona jakichkolwiek reguł gra w krykieta. Powiedzieć można, że jest wręcz 
przeciwnie, główną, nadrzędną zasadą jest zaś śmierć – „olbrzym, [który – S.K.] 
kosi trawnik” (s. 10). Bohaterowie Chutnik żyją tak, jakby śnili, pozbawieni władzy 
nad swym ciałem, bez możliwości wpływu na to, co się dzieje na jawie. Słabsi od 
własnego losu przeżywają to, co zostało im dane. Niczemu się nie dziwią – życie 
jest, jakie jest. Zarazem jednak nieustannie spoglądają wstecz, tęsknią za czymś, 
ale i za sobą z przeszłości. Melancholia ta okazuje się destrukcyjna.

Wszystko zależy od pani

Anna Kowalec nieustannie myśli o tym, co mogła zrobić dawniej: „wyjechać 
do Dublina, zarobić coś […] dzieci nie mieć, bawić się, żyć” (s. 32). Także matka 
głównej bohaterki drugiego z  opowiadań, do czego przyjdzie jeszcze w  niniej‑ 
szych rozważaniach wrócić, „cała mieszka w przeszłości” (s. 44). O  lepszym ju‑
trze, które będzie takie jak wczoraj – pełne świateł, oklasków, splendoru i uznania 
– marzy niespełniona aktorka Pola z opowiadania o tym samym tytule. W prze‑
szłości zapadły decyzje kluczowe dla całego życia Bożeny z Poznańskiej. Śmierć 

5 Zasadne wydaje się podkreślenie, że Alicja jest albo zbyt mała (tj. niska), albo zbyt duża 
(tj. wysoka), by sprostać rzeczywistości (przejść przez malutkie drzwiczki, sięgnąć po klucz, któ‑
ry leży na stole). 
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istot najbliższych to doświadczenie „niewinnych czarodziejek”. „Jeśli człowiek 
zbyt długo patrzy w  przeszłość, to od tego odwracania głowy zaczyna go boleć 
szyja” – pisze Sylwia Chutnik w jednym z ostatnich felietonów6. Wczoraj zawłasz‑
cza myśl, jawi się jako pewien ideał, zasobny w szanse czas, który się już skończył. 
Nieustanne spoglądanie wstecz odbiera wolę. Bohaterowie Chutnik funkcjonują 
„w rozkroku”. Jedną nogę opierają na przeszłości (to wspomnienie samych siebie), 
drugą na przyszłości (to marzenie, kim, jakim chciałoby się być). Zarówno to, co 
minione, jak i to, co ma nadejść, nie istnieje tu i teraz, nie stanowi zatem punktu 
oparcia. Upadki muszą być bolesne. Teraźniejszość, zdaje się mówić Chutnik, jest 
jedyną realnością. Tylko tu i teraz zawiera w sobie potencję zmiany. 

W krainie czarów to zbiór, który, podobnie jak cała twórczość autorki Dzidzi, 
zdominowany został przez kobiety i ich sprawy. Chutnik konstruuje ich literac‑ 
kie portrety, dowiadujemy się z nich jednak nie tylko tego, jak wyglądają, jak się 
zachowują, w jaki sposób mówią, ile mają lat, ale także poznajemy ich przeszłość 
oraz osoby im najbliższe. Bohaterki nie należą do mainstreamu, żyją na uboczu, 
na marginesie życia. Z  różnych przyczyn cierpią wskutek niedostatku i  samot‑
ności. Nie mogą polegać na mężczyznach, którzy je opuszczają (porzucenie, 
śmierć) lub wykorzystują, nie dając nic w  zamian. Zmuszone są w  pojedynkę 
radzić sobie nie tylko z  życiem, ale i  same z  sobą. Autorka Cwaniar wybiera 
postacie i  tematy jaskrawe, zapadające w  pamięć, literacko nośne, mocne (Bo‑
żena z  Poznańskiej jest prostytutką, która pada ofiarą gwałtu; homoseksualna 
inicjacja dwóch kobiet staje się tematem Niewinnych czarodziejek; Pola bazuje na 
jednym z  epizodów życiowych Apolonii Chałupiec – Poli Negri). Jednocześnie 
jednak troski i  ból bohaterek nie są nierzeczywiste, nie sposób postrzegać ich 
jako jednostkowych. Tak cierpią kobiety, z różnych przyczyn, w różnym nasile‑
niu. Ból ten nie zależy od wieku, profesji czy sytuacji materialnej. Postacie i ich 
losy skonstruowane są tak, że oczywiste wydaje się to, jak powinny postąpić, co 
zrobić i  kiedy. Jednak w  świecie bohaterek Chutnik na zmianę jest zwykle za 
późno. Przełom mógł nastąpić tylko w  przeszłości. Teraźniejszość jest jedynie 
konsekwencją dawnych zaniechań, jest koniecznością. Nie wydarzy się żaden 
cud – Anna, Pola, Bożena, „niewinne czarodziejki” nie wygrają w totolotka, nie 
zostaną uratowane przez rycerza w lśniącej zbroi, nie odzyskają najbliższych, nie 
będą młodsze, wreszcie – nie przeżyją życia po raz drugi. „Wszystko zależy od 
pani” – słyszy bohaterka jednego z opowiadań. Czuje, że nie błyszczy, że daleko 
jej do dzisiejszego ideału kreowanego przez media. Nie pasuje do rzeczywistości, 
która dąży do doskonałości: piękna, harmonii, czystości. Chutnik kieruje nasz 
wzrok ku tym, którzy są innymi, obcymi dzisiejszego świata, którzy odstają od 
doskonałej lub pretendującej do doskonałości lepszej reszty. Pozbawieni są moż‑
liwości uczestnictwa z wielu powodów, przede wszystkim jednak przeszkodą są 
bieda lub „oryginalna uroda” (s. 96). W  konsekwencji zatem „Wszystko zależy 

6 S. Chutnik: Alicja – taka jak ty. „Harper’s Bazaar” 2015, nr 6 (25), s. 150.
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ode mnie, więc usuwam się w cień, liżąc rany gdzieś pod biurkiem. Zawijam się 
na noc w wielkoformatową reklamę i zamykam oczy, które pewnie też wymagają 
odchudzenia i  botoksu. Czekam na rozwiązania ostateczne” (s. 99). Lektura 
Chutnik i Carrolla skłania do następującej interpretacji: wielość wyzwań, które 
przed ponoszącą nieustanne klęski Alicją stawia Kraina Czarów, nie usprawied‑
liwia eskapizmu, zaniechania walki o siebie.

Piwnica

Dotychczas akcja powieści i  opowiadań Chutnik rozgrywała się zwykle 
w  Warszawie lub w  jej okolicy (Biedne dzieci patrzą na biednych dorosłych, 
Kieszonkowy atlas kobiet, Dzidzia, Cwaniary)7. Stolica – jej współczesność, ale 
i  historia – nadal zajmuje pisarkę, która w  zbiorze W  krainie czarów wraca 
do podejmowanego wcześniej wielokrotnie tematu powstania warszawskiego. 
Okazją do tych rozważań staje się minisztuka Piwnica (czy też, by posłużyć 
się określeniem jednej z  bohaterek – „dramat piwniczany”). Po raz kolejny 
Chutnik kieruje swój wzrok ku temu, co cywilne, piwniczne, a  nie żołnierskie 
i bitewne (a wspomnieć warto w tym miejscu, że „czekanie na bomby” to stały 
element wspomnień tych, którzy powstanie przeżyli). Maria Janion, analizując 
Pamiętnik z  powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, wskazywała na 
„cywilne trzymanie się ziemi […], schodzenie w  głąb, w  ciemne podziemia, 
w piwnice”8. Podobnie jak Mistrz Miron opowiada Chutnik o powstaniu „zwy‑
czajnym językiem”9, podśpiewując. Inaczej jednak niż w Pamiętniku z powstania 
warszawskiego, w  Piwnicy odnaleźć można wyłącznie kobiety oraz dziecko. 
Perspektywa kobieca, przyjęcie właściwego kobietom sposobu oglądu spraw 
powstania skłania do zestawiania tej twórczości (a myślę nie tylko o minisztuce 
z tomu analizowanego w niniejszym szkicu, ale także, a może przede wszystkim 
o Łączniczkach z Kieszonkowego atlasu kobiet) z poezją Anny Świrszczyńskiej10. 

 7 W najnowszym zbiorze do stolicy dołącza Sosnowiec – miasto, jak się okazuje, podobnie 
jak Warszawa, „zaorane historią” (por. http://dzieje.pl/aktualnosci/chutnik ‑nie ‑ma ‑znaczenia‑
 ‑czy ‑powstanie ‑warszawskie ‑nam ‑sie ‑podoba [data dostępu: 29.05.2015]). Na tamtejszym cmen‑
tarzu spoczywają obok siebie katolicy, prawosławni, ewangelicy i  Żydzi. Matka Anny Kowalec 
przeszła przez sosnowieckie getto. Warto wspomnieć w  tym miejscu, że w  getcie w  Sosnowcu 
rozgrywa się akcja Mausa Arta Spiegelmana. Zob. Tenże: Maus. Opowieść ocalonego. [Cz.] 1: 
Mój ojciec krwawi historią. Przeł. P. Bikont. Kraków 2001.

 8 M. Janion: Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa 2007, s. 99.
 9 Tamże, s. 121.
10 Piszę o  tym szerzej w  tekście Powstanie kobiet. Proza Sylwii Chutnik wobec bitwy war-

szawskiej 1944 roku, pomieszczonym w  tomie Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej 
literaturze polskiej. Red. S. Karolak, B. Sienkiewicz, B. Warkocki [w druku].
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Piwniczny jest głód i  strach, wszy i brak wody, ale również kłótnie i  swary, 
które dotyczą nie tylko spraw najprostszych, codziennych. Wierny czytelnik tej 
prozy zmuszony jest po raz kolejny zmierzyć się z  szeregiem pytań: o  konse‑
kwencje powstania, jakie musiała ponosić ludność cywilna („A  to przez tych 
powstańców, tych partyzantów! Ich wina, że nam zgotowali taki los!” – s. 232); 
o udział dzieci w walkach (pytanie – jak sądzę – najtrudniejsze)11 („od początku 
powtarzałam, gdzie to się pchać, z  czym do wroga. Z  tymi patykami, z  tymi 
dziećmi w  hełmach z  nocnika?” – s. 233); wreszcie o  stosunek mieszkańców 
stolicy do powstańców − uczestników bitwy warszawskiej 1944 roku („Jakby 
mi tu jaki żołnierzyna się pojawił, tobym mu w  twarz dała i  dwa razy za nim 
splunęła. Drugiego dnia przyszedł taki bezczelny typ […] i mówi do mnie: daj 
mi chleba. A ja, że z  jakiej okazji, a on, że powstańcem jest. To ja mu na to, że 
skoro sam się garnął do bicia, nie pytając zwykłych ludzi, co oni na to, to niech 
teraz sobie i  jedzenie wywalczy” – s. 233). Nie brakuje, oczywiście, innych gło‑
sów. Matka mówi: „powstańcy nam ratują życie. I swoje poświęcają i…” (s. 232). 
Pani Kominkowa natomiast nawiązuje do dyskusji na temat odpowiedzialności 
dowództwa powstania: „do rozkazów to pierwsi, a do walki to już nie” (s. 233). 
Kwestie związane z losem ludności cywilnej łączą się nierozerwalnie z – jak sądzę, 
najbardziej Chutnik zajmującym – losem kobiet, spektrum ich doznań, sposobu 
przeżywania – różnych od męskiego (heroicznego, kanonicznego, wreszcie: żoł‑
nierskiego) punktu widzenia. Gdy w  wyniku bombardowania piwnica zostaje 
zasypana, a bohaterki giną, Chutnik niespodziewanie raz jeszcze oddaje im głos. 
Matka opowiada o powrocie do piwnicy – piwnicy, „z której wszystko się wzięło”, 
która jest „jak brzuch matki, jak macica porodowa”. „Dzieci Piwniczanki” stały 
się „przezroczyste”, „nieobecne”, pisze Chutnik, i widzieć w tych słowach trzeba 
postulat spisania cywilnej historii powstania warszawskiego, historii piwnic, 
w których trwało życie, wreszcie – co zostało już po części zrobione – powstań‑
czej historii kobiet czy szerzej: historii kobiet (w czasie) powstania. 

Muranooo

Temat wędrówki do miejsc zapamiętanych z  czasu wojny powraca często 
w  twórczości Chutnik. W  tomie W  krainie czarów dom, w  którym mieszkała 
wraz z  rodzicami, pragnie odnaleźć matka Anny Kowalec. Starsza pani obar‑
czona bagażem traumatycznych wspomnień wojennych to motyw często przez 

11 Temat ten pojawił się już we wczesnym opowiadaniu Chutnik Biedne dzieci patrzą na bied-
nych dorosłych. Zob. Nie pytaj o  Polskę. Red. S. Chutnik, T. Pietruska ‑Mrożek, P. Rowicki, 
E. Aksienionek. Budzyń 2009, s. 9–16.
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Chutnik wykorzystywany − wystarczy przypomnieć choćby babcię Haliny 
z  Cwaniar. Bohaterkę Anny szczególnie wiele wiąże jednak przede wszystkim 
z Marią Wachelberską z Łączniczek. Po pierwsze, obie przeżyły getto12. Po drugie, 
w czasie okupacji straciły najbliższych. Po trzecie, na skutek doświadczeń wojen‑
nych nie potrafią ułożyć sobie życia – czas zatrzymał się dla nich w  pewnym 
dramatycznym punkcie wojny, reszta egzystencji staje się wobec tego wyłącznie 
czekaniem. Po czwarte, o czym już wspomniałam – bohaterki u kresu swych dni 
postanawiają wrócić do miejsca, w którym w czasie wojny mieszkały wraz z ro‑
dzicami, zanim ci ostatni zginęli. W obu przywołanych opowiadaniach Zagłada 
nie stanowi tematu głównego, jest tylko jednym z wątków, którego Chutnik nie 
rozwija, ograniczając się w zasadzie do zasygnalizowania, użycia jako pewnego 
hasła wywoławczego. W Łączniczkach bowiem zagadnienie centralne stanowiło 
powstanie warszawskie. W  Annie tematem tym jest los tytułowej bohaterki, 
matka funkcjonuje tutaj niejako w  tle. Sytuacja, która rysuje się między nimi, 
przywodzi na myśl autobiograficzne kobiece narracje postpamięciowe13, takie 
jak: Utwór o  Matce i  Ojczyźnie Bożeny Keff, Włoskie szpilki Magdaleny Tulli 
czy Frascati Ewy Kuryluk. W  narracjach tych główną rolę odgrywają kobiety 
– matki i córki, mężczyzn tutaj właściwie nie ma. Historie te przełamują tabu14 
między innymi dlatego, że niedoszła ofiara Zagłady ukazana zostaje w  świecie 
po Wydarzeniu, w  swych relacjach z  bliskimi, które są nieprawidłowe lub za‑
burzone. Ponadto, Holokaust, który przetrwały matki, nadal odciska wyraźne 
piętno na ich życiu, mimo iż rozegrał się w  czasie przeszłym − oddziałuje na 
teraźniejszość. W Annie Chutnik ocalała z Zagłady matka nie potrafi normalnie 
żyć – nie może zaznać spokoju, nie prowadzi domu, nie pamięta, nie szanuje, nie 
je („W getcie nic nie jadła, to i po getcie jeść nie musi” – s. 35). Córka nie umie 
jej zaakceptować. Dzieli jej doświadczenie: „Jej się wydawało, że to po matce ma, 
takie oderwanie od życia. Zapatrzenie w to, czego nie ma” (s. 44), jednocześnie 
jednak, w  opozycji do matczynego rozpamiętywania (skierowanego ku prze‑
szłości), swą uwagę skupia na przyszłości. W  opowiadaniu tym narracja o  Za‑
gładzie, w wymiarze, jak wspominałam uprzednio, jednego zaledwie z wątków, 
budowana jest na negacji. Podobnie dzieje się w  przywoływanych uprzednio 
Łączniczkach. Pani Maria mówi: 

12 Matka Anny, o czym wspominałam – sosnowieckie, Maria z Łączniczek – warszawskie.
13 Pragnę podkreślić w  tym miejscu, że Chutnik nie ma biograficznych związków z  drugą 

wojną światową i  powstaniem. Mówi: „Wydawało mi się, że już wypisałam się z  tych historii. 
[…] A to znowu wraca. Nie wiem, dlaczego. Nikt mi nie umarł na wojnie. Nikt nie walczył w Po‑
wstaniu. Nawet nie jest to moje hobby” (Sylwia Chutnik: Matka walcząca – wywiad dla „Vivy”. 
Rozmawiał Roman Praszyński. Cyt. za: http://polki.pl/viva_artykul,10038935,2.html [data do‑
stępu: 03.06.2015]).

14 Myślę tutaj o tabu dotyczącym tego, kim może być, jaka powinna być ofiara. Piszę o tym 
szerzej w szkicu Utwory o matkach i córkach. Kobiece narracje postmemorialne („Politeja” 2015, 
nr 3 (35), s. 171–183). 
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Nazywam się Maria Wachelberska, nigdy Wachelberg. W  czasie okupacji 
mieszkałam na Żoliborzu, nigdy w getcie. 19 kwietnia 1943 roku mówiłam ra‑
zem z  sąsiadami »o, żydki się palą«. Nie walczyłam. Nie czaiłam się […] Nie 
rzuciłam im pod nogi granatu, nie uciekałam na strych, nie skakałam po da‑
chach. Ja o tym nie mogę powiedzieć nikomu. To jest niebezpieczne15. 

Wydaje się, że chodzi Chutnik przede wszystkim o wyeksponowanie owego 
zaprzeczenia. Polskie doświadczenie powstania warszawskiego jest doświadcze‑
niem nadrzędnym, martyrologicznym, więc opowieść o swym udziale w walkach 
sierpniowych Pani Maria może snuć bez obaw, z dumą. Uzupełnienie tej historii 
o  prawdę na temat pochodzenia, walki w  powstaniu w  getcie – owo łączenie 
dwóch opasek: z gwiazdą Dawida oraz kotwicą Polski Walczącej, nie mogło zda‑
rzyć się w przeszłości i nie może wydarzyć się dzisiaj. Podział musi być jasny, nie 
powinien wpływać na klarowność obrazu. Również w  interesującej w  kontek‑
ście tychże rozważań Annie wyeksponowane zostaje niezrozumienie i  niechęć: 
nikt nie pyta o  to, co się dzieje z  matką, co dzieje się w  jej wnętrzu. Wojenne 
doświadczenia: pobyt w  getcie oraz utrata najbliższych, zepchnięte zostają na 
margines. Córka eksponuje natomiast wady matki, jakby były one od owych 
przeżyć niezależne. O  ile w  Annie wojenne doświadczenie matki nie podlega 
negacji, o  tyle odrzucane jest jako warunkujące teraźniejszość. Negowana jest 
jej potrzeba odnalezienia rodzinnego domu, tj. świata, który zniszczyła Zagłada. 
Nawiązując do tytułu zbioru, powiedzieć można, że starsza pani, pragnąca wró‑
cić do krainy dzieciństwa, nie potrafi odnaleźć wejścia do króliczej nory. Świat, 
który rozpamiętuje w melancholijnym stuporze, przestał istnieć.

Na innej negacji opiera się pomysł opowiadania Muranooo. Chutnik podej‑
muje tutaj temat16 przeszłości Muranowa – miejsca ‑po ‑getcie, miejsca braku 
i  niedookreśleń, na gruzach którego, nie oczyszczając terenu i  nie ekshumując 
zwłok, wybudowano po wojnie jedną z warszawskich dzielnic. W analizowanej 
uprzednio Piwnicy pojawia się zdanie, którym pisarka ponownie przypomina, że 
myśli o stolicy jak o wielkim cmentarzu: „Niebo warszawskie pełne trupów, tłok 
jak na Nalewkach z  tymi zabitymi” (s. 224). W  Muranooo natomiast czytamy: 
„Historia będzie jak z totalnego Muranowa. Taki na mapie strup, który nie chce 
odpaść i  trzyma się mocno. Mimo że go zdrapujemy, pod nim błyszczy osocze 
i wylewa się przy każdym ruchu żywego organizmu, jakim jest miasto. W tym 
nieustannie nieistniejącym miejscu najpierw mieszkali Żydzi, potem tłoczyli 
się Żydzi, a  na końcu Żydzi ginęli” (s. 179–180). W  tej właśnie przestrzeni, na 
ulicy Dzielnej egzystuje babcia, która pamięta doskonale, kim byli poprzedni 

15 S. Chutnik: Łączniczki. W: Taż: Kieszonkowy atlas kobiet. Kraków 2009, s. 98. 
16 Kwestie te podejmowane były wielokrotnie przez różnych pisarzy oraz badaczy literatury, 

by przywołać wiersz Muranów góruje (z tomu Odczytanie popiołów) Jerzego Ficowskiego, nomi‑
nowaną do Nagrody Literackiej „Nike” (2013) książkę Igora Ostachowicza Noc żywych Żydów czy 
Stację Muranów Beaty Chomątowskiej.
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mieszkańcy tego miejsca i  co się z  nimi stało. Wiedzą tą nie dysponują nato‑
miast jej wnuki. Ponadto, babcia pozostaje w nieustannym kontakcie z duchami 
z  przeszłości, słyszy głosy, twierdzi, że w  piwnicy straszą Żydzi, próbuje więc 
przekonać dzieci, by zeszły do zasypanych podziemi kamienicy w poszukiwaniu 
„żydowskich rzeczy”17 („Najważniejsze, że na terenach tego miasta, co go już 
nie ma, to teraz skarby są. Wiele osób swoje szklane oczy, złote zęby, pierścienie 
i łańcuchy pochowało” – s. 192). Chłopiec i dziewczynka początkowo odmawiają, 
uznając opowieści babci za brednie („Nikt babci nie uwierzył, że to duchy mura‑
nowskie mieszkały w tym gruzobetonie, co to zwalony i na cegłę wykorzystany. 
[…] A  w  cegle kości, normalnie trupy zmielone. Nadal. W  stolicy!!!” – s. 199), 
ale w końcu, ulegając namowom, schodzą do piwnicy. Sytuacja ta przywodzi na 
myśl rozważania Martina Pollacka na temat „skażonych krajobrazów”: 

brutalne wydarzenia […] zmieniają również na trwałe krajobraz, w którym się 
dokonały. Kiedy tylko się dowiadujemy, co się wydarzyło w  danym miejscu, 
zaczynamy inaczej je postrzegać. […] Najczęściej z początku pojawiają się ja‑
kieś niejasne przeczucia, nikłe wskazówki, pogłoski, plotki, poszeptywanie, że 
tu i  ówdzie zdarzyło się coś, co nie powinno się przedostać do świadomości 
społeczeństwa – i co właśnie z tego powodu trwa uporczywie i nie chce prze‑
minąć czy zamilknąć18. 

Skażony krajobraz Muranowa staje się z  pewnością – obok Polaków (bab‑
cia, wnuki) oraz Żydów (duchy) − jednym z głównych bohaterów opowiadania 
Chutnik.

Postać babci okazuje się medium doskonałym do literackiego wykorzystania 
z  kilku co najmniej powodów, przede wszystkim jednak dlatego, że staruszka 
świetnie pamięta polsko ‑żydowską Warszawę sprzed wojny, pamięta koleżanki 
i  kolegów Żydów. Wspomina ich krzywdę często – dzieci doskonale znają jej 
opowieści, proszą, by do nich wracała: do historii Ruty, którą napadnięto na ulicy 
i  okaleczono z  powodu jej pochodzenia, do znanej wszystkim19 historii Rywki 
Urman, do wspomnienia o  koledze, który przed pójściem do getta ofiarował 
jej samochodzik. Co ciekawe jednak – i czytelnikom literatury polskiej niejako 
znane20 – doświadczenia te nie przeszkadzają babci czuć niechęci do Żydów, 
a także myśleć o nich przez pryzmat obiegowych sądów: pragnie ich otruć macą 
zrobioną z  polskich dzieci (nawiązanie do oskarżeń o  mord rytualny), zdobyć 
pozostawione przez nich bogactwa; uważa, że są leniwi, dlatego nie uciekli 
z getta i zginęli (stereotypy i wynikający z nich pogląd, że „Żydzi sami są sobie 

17 Określenie Władysława Szlengla.
18 M. Pollack: Skażone krajobrazy. Wołowiec 2014, s. 70.
19 Zob. H. Krall: Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków 2010, s. 19.
20 Myślę tutaj przede wszystkim o głównej bohaterce Kobiety cmentarnej z tomu Medaliony 

Zofii Nałkowskiej.
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winni”). Z  kolei jej wnuki, które ostatecznie pomagają „chłopcu Muranooo”, 
przeszłość znają jedynie z opowieści, obcują z duchami, nie zaś żywymi Żydami, 
których znała babcia. Jak pisze Chutnik, „Opowiadając, uzależniona jesteś od 
natrętnych myśli o czymś, czego nigdy nie widziałaś, czego nigdy nie przeżyłaś” 
(s. 210). W Muranooo autorka podejmuje próbę diagnozy stanu polskiej pamięci 
o żydowskich sąsiadach − pamięci, która jest kaleka, pełna luk, pamięci z defek‑
tem. Babcia w tej optyce to pokolenie tych, którzy pamiętają i powoli odchodzą, 
wymierają, jej wnuki natomiast to nowa, postpamięciowa generacja, która nad‑
chodzi. Zaryzykuję tezę, że konkluzja Chutnik jest dwuznaczna: „A dzieci mają 
zamknięte oczy ze zmęczenia, a  pod powiekami noszą obraz miłego chłopca 
z piwnicy, który bawi się wesoło nieistniejącym samochodzikiem. […] Wszystko 
jest takie, jakie być powinno. Wszystkie warszawskie duchy zagrzebały się jesz‑
cze bardziej i  siedzą w  oczekiwaniu” (s. 211). Trudno wyrokować, czy łaskawa 
dla pamięci będzie „era postpamięci”, jak pamiętać będziemy o dawnym życiu, 
trwając na jego ruinach, obcując z duchami. Ponad wszelką wątpliwość twierdzić 
można natomiast, że w tomie W krainie czarów Zagłada urasta do rangi tematu 
osobnego − co nie oznacza, że zupełnie nowego w twórczości Chutnik – stając 
się obok powstania warszawskiego drugim wojennym obszarem eksploracji. 

Sylwia Karolak

The world with a shortage of wonders
Sylwia Chutnik: W krainie czarów. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2014, ss. 257.

Su m ma r y

The author discusses W krainie czarów (2014), the most recent collection written by Sylwia 
Chutnik. She indicates that the book features the themes which are familiar from the previous 
works of the writer: the matters associated with women, the history of Warsaw (its past and 
present), the Warsaw Uprising. However, the author of the review at the same time emphasises 
that W krainie czarów may be considered a unique entry in Chutnik’s literary oeuvre. It may be so 
not only due to the personal, almost confessional character of the eponymous story which opens 
the book but above all due to the fact that in W krainie czarów the Shoah assumes the importance 
of a separate theme, thus becoming apart from the Warsaw Uprising the second war area which 
is explored by the author of Łączniczki.



Monika Żółkoś
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

Gry w Holokaust
Yann Martel: Beatrycze i Wergili. Przeł. Andrzej Szulc. 

Warszawa, Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2010, ss. 240.

Beatrycze i Wergili Yanna Martela jest, podobnie jak głośne Życie Pi, powieścią 
zwierzęcą. O  ile jednak bestsellerowa historia chłopca uwięzionego z  tygrysem 
na łodzi ratunkowej pokazywała frapującą nieprzenikalność zwierzęcego pod‑
miotu, o tyle w Beatrycze i Wergilim osioł i małpa stają się aktorami w dramacie 
o Holokauście, a właściwie o szukaniu języka i holokaustowej narracji. Główny 
bohater, Henry, to pisarz, który po odniesieniu sukcesu literackiego powieścią 
o  zwierzętach postanawia poświęcić swoją kolejną książkę Zagładzie Żydów 
(w  czym nietrudno rozpoznać echa biografii twórczej samego Martela). Henry 
pragnie wyjść poza realistyczny sposób pisania o Holokauście i stworzyć dzieło 
dwustronne, w  którym sąsiadować będą uwalniająca wyobraźnię powieść oraz 
filozoficzny esej. Jednak planowane przez niego przekroczenie konwencji, oparte 
na napięciu między fikcjonalnym i niefikcjonalnym, zmyślonym a historycznym, 
spotyka się z miażdżącą krytyką wydawców, która daje początek paraliżującemu 
kryzysowi twórczemu. Po zderzeniu z tematem Zagłady, obwarowanym oczeki‑
waniami i konwencjami, zarazem stabuizowanym i po wielokroć już wypowia‑
danym, bohater porzuca literaturę. 

Pewnego dnia Henry otrzymuje niecodzienną przesyłkę – Legendę o Świętym 
Julianie Szpitalniku Gustava Flauberta oraz fragment sztuki teatralnej, w której 
Beatrycze i  Wergili w  sposób przypominający dialogi platońskie dyskutują 
o  kształcie, konsystencji i  walorach smakowych gruszki. Legenda nosi ślady 
cudzej lektury – podkreślone zostały wszystkie fragmenty mówiące o  rzezi 
zwierząt, której dopuszcza się Julian, pełen pasji myśliwy, ogarnięty pragnieniem 
zabijania coraz większej liczby zajęcy, dzików, jeleni. Ten wątek jest w  historii 
Flauberta zaledwie wstępem do hagiografii Szpitalnika, ale podkreślenia czy‑
nią z  niekończących się łowów rdzeń opowieści, wobec której finalna pokuta 
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i  zbawienie tracą swoje znaczenie. Czytana poprzez wątek rozkoszy zabijania 
zwierząt Legenda o Świętym Julianie Szpitalniku okazuje się podszyta fantazjami 
o absolutnej władzy człowieka nad światem animalnym; w snach myśliwy widzi 
siebie w  raju jako Adama, przed którym defilują wszystkie gatunki zwierząt, 
a on jednym skinieniem ręki skazuje je na śmierć. Dla powieści Yanna Martela 
kluczowy wydaje się sposób, w  jaki hagiograficzna legenda wprowadza wątek 
zabijania zwierząt; ludzka omnipotencja zostaje znaturalizowana, a  decydowa‑
nie o  losie różnych gatunków nie jest uzurpacją czy przejawem okrucieństwa, 
lecz przyrodzonym prawem człowieka. Oczywiście, łowiecka pasja cechuje życie 
Juliana przed nawróceniem, jednak dla jego przemiany kluczowa jest pokuta 
za zabicie rodziców – zbrodnie na zwierzętach pozostają w  zawieszeniu, bez 
zadośćuczynienia i bez ekspiacji. 

Legenda o Świętym Julianie Szpitalniku to jeden z kluczy (trzeba dodać: klu‑
czy zwierzęcych), za pomocą których Martel próbuje uwolnić w swojej powieści 
narrację o  Holokauście. Drugi z  nich stanowi taksydermia – sztuka preparo‑
wania zwierzęcych zwłok. Nadawcą przesyłki, a  jednocześnie autorem pisanej 
przez całe życie sztuki o Beatrycze i Wergilim, okazuje się stary taksydermista, 
który prosi Henry’ego o pomoc w ukończeniu dzieła. Jego pracownia jest pełna 
okazów wypchanych zwierząt, reprezentujących rozmaite, niekiedy nawet wy‑
marłe gatunki. Niektóre uchwycone zostały w neutralnej pozie, inne teatralnie 
wystylizowano, aby dać dojmujące złudzenie życia – w  przyczajeniu, ataku, 
podczas biegu. Taksydermista, który osiągnął mistrzostwo w  swojej praktyce, 
postrzega ją jako misję nadawania nowej formy istnienia umarłym zwierzętom: 
„Taksydermia nie tworzy zapotrzebowania; ona konserwuje rezultat. Gdyby 
nie nasze wysiłki, zwierzęta zamieszkujące równiny swojego naturalnego 
środowiska zniknęłyby również z  równin naszej wyobraźni. […] Pracując nad 
zwierzęciem, wiem, że nie mogę zrobić nic, co odmieni jego życie, które należy 
do przeszłości. Tym, co dokładnie robię, jest ekstrahowanie pamięci ze śmierci” 
(s. 115). Mimo że bohater powieści Martela odcina się od praktyk łowieckich 
i  uważa za przyjaciela zwierząt, trudno oprzeć się wrażeniu, że w  uprawianej 
przezeń sztuce kryje się niepokojąca dwuznaczność. W ciągu wieków zmieniały 
się używane przez taksydermistów środki konserwujące, techniki zdejmowania 
skóry, materiały wypełniające zwierzęcą formę, a  także społeczny i  kulturowy 
kontekst – niezmiennie jednak taksydermia była i pozostaje działaniem głęboko 
antropocentrycznym, które wyrasta z  przekonania, że po śmierci zwierzę staje 
się czystą materią. Taksydermia oparta jest na przeświadczeniu o  braku zwie‑
rzęcego samostanowienia i na przekonaniu o tym, że śmierć zamienia zwierzęce 
ciało w  obiekt, który może być dowolnie wykorzystany. Dla powieści Martela 
istotna wydaje się nieusuwalna ambiwalencja tej praktyki, która z jednej strony 
jest sztuką wytwarzania iluzji życia, z drugiej zaś taksydermicznie spreparowany 
okaz pozostaje dobitnym dowodem śmierci zwierzęcia, poświadczeniem jego 
nieobecności. 
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Beatrycze i Wergili z utworu taksydermisty to nie postaci z Boskiej komedii, 
lecz osioł i wyjec, które mężczyzna spreparował i wystawił w  swojej pracowni. 
Ich rozmowy w  tej niemal pozbawionej akcji sztuce przypominają kanoniczne 
utwory kultury europejskiej: od dzieła Dantego, przez Kubusia Fatalistę Diderota, 
po Czekając na Godota Becketta. Zwierzęca alegoria pióra starego taksydermisty 
budzi jednak w czytelniku narastający niepokój. Zza pozornie niewinnych filo‑
zoficznych dialogów o owocach, krajobrazie i śmiechu zaczynają wyzierać zagła‑
dowe klisze. Większość obrazów ze sztuki działa na dwóch poziomach – wydają 
się jednocześnie niewinne i uwikłane, przypadkowe i naznaczone Holokaustem. 
Jak dialog o gruszkach, który równie dobrze mógłby być debatą filozofów pochy‑
lających się nad fenomenem złocistego owocu, co rozmową dwóch przymierają‑
cych głodem istot, poruszających temat jedzenia tak namiętnie, jakby samo słowo 
miało je nasycić. Jak otaczający zwierzęta pejzaż, rozpostarta koszula w pionowe 
pasy, której wzór mógłby być przypadkowy i pozbawiony znaczenia, a przecież 
nieuchronnie wpisuje się w  obozowe obrazy. I  jak wymyślona przez Beatrycze 
i Wergilego długa lista słów oraz gestów, nazywanych przez nie przyborami do 
szycia Koszuli, a  przez taksydermistę „sposobami mówienia o  Horrorach”, na 
której znalazły się tak niezwiązane z sobą określenia, jak: „danie rybne”, „plat‑
forma karnawałowa”, „aukitz” (sic!) czy „Nowolipki 68” (w piwnicach kamienicy 
mieszczącej się pod tym adresem podziemna organizacja Oneg Szabat ukryła 
Archiwum Ringelbluma, zawierające materiały dokumentujące Zagładę Żydów 
w  okupowanej Polsce). W  miarę rozwoju sztuki obrazy Holokaustu gęstnieją, 
są coraz mniej widmowe i coraz bardziej natrętne: wspomnienia cierpień zada‑
nych Beatrycze przypominają bezlitosne przesłuchanie, jakiemu poddany został 
Jean Améry (opisane przezeń w  głośnym eseju Tortury), a  podglądana przez 
zwierzęta scena zbiorowego samobójstwa kobiet z  małymi dziećmi wydaje się 
wyjęta ze świadectwa Szmula Wasersztajna na temat pogromu w  Jedwabnem. 
Wykorzystanie zwierzęcych bohaterów do mówienia o  Holokauście może się 
kojarzyć z powieścią graficzną Arta Spiegelmana Maus, która była dla Henry’ego 
kapitalnym przykładem przełamania językowego decorum – celem, jaki sam 
chciał osiągnąć w swojej niedoszłej książce. Jednak dla sztuki taksydermisty nie 
mniej znaczący jest wybór zwierząt, zwłaszcza wyjca, „najbardziej hałaśliwej 
formy życia na ziemi w przeliczeniu na kilogram żywej wagi” (s. 106), którego 
ryk jest tak przeraźliwy, że, jak pisze Henry, żadne określenie nie jest w stanie 
oddać jego rzeczywistego brzmienia. Co miałyby przekazać te dźwięki? Jakie 
doświadczenie wyrazić? Do czego potrzebne jest wycie, które przekracza granice 
języka?

W  Boskiej komedii Dantego pierwszym przewodnikiem po zaświatach 
jest Wergili, drugim zaś Beatrycze. Ta kolejność – od piekła do nieba – niesie 
z  sobą złagodzenie eschatologicznej tonacji, wprowadza pocieszenie i  nadzieję 
zbawienia. Tytuł powieści Yanna Martela podpowiada odwrotny porządek. 
Pierwsze sceny ze sztuki taksydermisty są niewinne, niemal sielankowe, dopiero 
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kolejne przynoszą zapowiedź koszmaru, w  który finalnie osuwa się dramat. 
Ostateczność i  nieodwracalność makabrycznych wydarzeń przywodzi na myśl 
Legendę o  Świętym Julianie Szpitalniku, w  której ekspiacja zarezerwowana jest 
tylko dla ludzi, a może inaczej – dla uprzywilejowanej rasy? Nie doświadcza jej 
też stary taksydermista, którego przeszłość i  rola, jaką odegrał w  Holokauście, 
pozostają w  sferze domysłów. Zarówno jego profesja, jak i  głęboka samotność 
oraz niechęć do ludzi wydają się mieć źródła w  traumatycznych zdarzeniach 
sprzed kilkudziesięciu lat, ale nie pozwalają go jednoznacznie osadzić w Hilber‑
gowskim trójkącie – jest ocaleńcem, sprawcą czy świadkiem? A  jego dogłębna 
znajomość taksydermii to pozostałość po praktyce wykorzystywania zwłok 
i  medycznych eksperymentach czy może wyraz solidarności z  bezbronnymi, 
przejaw troski o istoty pozbawione głosu oraz możliwości samostanowienia? Te 
obrazy i  znaczenia tworzą w  powieści Martela gotowe elementy, które można 
dowolnie tasować i  łączyć, pozwalając, by wyłaniał się z  nich coraz to inny 
wariant scenariusza, równie wiarygodny jak pozostałe. Celem tych gier jest 
przekroczenie zastanych sposobów mówienia o Holokauście, odrzucenie zasady 
stateczności, realizmu i  odpowiedniości. W  końcu kluczowe pytanie w  sztuce 
taksydermisty, które pada z ust Wergilego, brzmi: „Jak będziemy mówić o tym, 
co się nam przytrafiło, kiedy to wszystko się skończy?” (s. 156). Odpowiedzią 
na ten dylemat jest finalna sekwencja szokujących zabaw nazwanych Grami dla 
Gustawa. Są one prowokacją rzuconą empatii i wrażliwości czytelnika; ustawiają 
go w  pozycji ofiary Zagłady, każąc wczuć się w  sytuacje, które przekraczają 
granice wyobraźni: „Twój dziesięcioletni syn rozmawia z tobą. Mówi, że wie, jak 
zdobyć trochę ziemniaków i nakarmić twoją głodującą rodzinę. Jeśli go złapią, 
zostanie zabity. Czy go puścisz? (Gra numer jeden)”; „Twoja córka jest na pewno 
martwa. Jeśli staniesz na jej głowie, znajdziesz się wyżej, gdzie powietrze jest 
czystsze. Czy staniesz na głowie swojej córki? (Gra numer pięć)”. Obrazy, które 
dotarły do nas w świadectwach Zagłady, zostają przez Gry dla Gustawa otwarte, 
niejako wciągają czytelnika do środka. Jednak ich rzeczywiste znaczenie nie po‑
lega na ćwiczeniu empatii, lecz na pytaniu o stosowność, o to, czy mamy prawo 
sobie wyobrażać, czy mamy prawo w  Gry dla Gustawa zagrać. Jest to jedno 
z  niewielu pytań, na które Beatrycze i  Wergili, powieść odrzucająca kategorie 
odpowiedniości i  pojęcie „właściwego” mówienia o  Holokauście, odpowiada 
bardzo jednoznacznie. 
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Monika Żółkoś

The Holocaust Games
Yann Martel: Beatrycze i Wergili. Przeł. Andrzej Szulc.

Warszawa, Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2010, ss. 240.

Su m ma r y

In a  review of Yann Martel’s novel Beatrice and Virgil, the work of the Canadian writer 
is presented through the pursuit of a  new language of speaking about the Holocaust. This is 
a task which Martel as well as the protagonist of his novel, Henry, the author of a work about the 
Holocaust of the Jews, in which he futilely attempted to go beyond the sanctioned ways of writing 
about the Shoah, set themselves. In Beatrice and Virgil a crucial feature is the interpenetration of 
two orders – the problem of thematising the Shoah meets an animal theme, which is represented 
by Legend of St. Julian the Hospitaller, a story about an obsessive hunter, and through the art of 
preparing and stuffing the bodies of dead animals and transforming them into artistic exhibits. 
In Martel’s work, the master of taxidermy is also the author of a  theatrical play about a  she‑
ass and an ape, Beatrice and Virgil, which became the victims of events which bear a  striking 
similarity to the various scenes of the Shoah. The basic problem in the novel is not so much 
a problematisation of the Holocaust but the means of “linguifying” it and the position which may 
be asserted by the writers who present their Shoah ‑related narrations.



Marta Tomczok
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski

„Płacz genów”

Magdalena Grzebałkowska: 1945. Wojna i pokój. 
Warszawa, Biblioteka Gazety Wyborczej, 2015, ss. 413.

Anna Janko: Mała zagłada. 
Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2015, ss. 259.

W  opublikowanej w  1962 roku pracy zbiorowej Eksterminacja ludności 
w Polsce w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945 Szymon Datner zamieścił opis 
rzezi, jakiej 9 września 1939 roku we wsi Mszadla w  powiecie skierniewickim 
dokonały na ludności cywilnej wojska Wehrmachtu1. Rzeź ta nie miała żadnej 
wyraźnej przyczyny. Nie chodziło w niej ani o wysiedlenie Polaków, ani o zemstę 
na mieszkańcach osady za ukrywanie Żydów. Na to było za wcześnie. „Palenie 
zagród granatami ręcznymi”, „bezładna strzelanina”2, a w końcu spalenie w sto‑
dole wcześniej zabitych stu dwunastu ludzi, wśród których znalazły się również 
dzieci, stanowi do dzisiaj jedną z większych i niewyjaśnionych masakr września 
1939 roku.

Czytany współcześnie szkic Datnera daje znacznie szersze możliwości rozu‑
mienia tej historii. W  Eksterminacji ludności w  Polsce… słychać echa sporów, 
jakich w tej pracy nie uwzględniono – o polskiej pamięci Holokaustu, izolowa‑
niu narracji o drugiej wojnie światowej na temat Polaków i Żydów, oddzielaniu 
wiedzy o pacyfikacji polskich wsi od rzezi ludności żydowskiej, a także na temat 
stodoły, która, jako symbol hańby narodowej, przestała w ogóle oznaczać takie, 
jak opisywane przez Datnera, przypadki masakry Polaków.

1 Por. S. Datner: Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce w czasie kampanii wrześniowej (1.IX.1939–
23.X.1939). W: Eksterminacja ludności w  Polsce w  czasie okupacji niemieckiej 1939–1945. Wstęp 
J. Gumkowski. Poznań–Warszawa 1962, s. 31–32.

2 Tamże.
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W Małej zagładzie Anny Janko, podobnie jak w reportażu Magdaleny Grze‑
bałkowskiej 1945. Wojna i  pokój, ani razu nie pada słowo „Jedwabne”. Ogień 
oznacza co innego: rzeź mieszkańców położonej w  powiecie zamojskim wsi 
Sochy (Janko) oraz spalone i  zbombardowane miasta, takie jak Warszawa czy 
Wrocław (Grzebałkowska). Wyłączenie z  opowieści o  drugiej wojnie światowej 
narracji pojedwabieńskiej niesie poważne konsekwencje i nasuwa różne wątpli‑
wości. Jedna z nich dotyczy tego, czy i w jaki sposób możliwa dzisiaj jest pamięć 
zbiorowa, w której niczym kierunkowskazy na jednej tablicy istniałyby: powsta‑
nie w getcie warszawskim, powstanie warszawskie, bombardowanie Wrocławia 
i pacyfikacja Soch3. 

Wydane w  podobnym czasie książki Grzebałkowskiej i  Janko podsuwają 
jeszcze dwie inne kwestie, związane z  dyskursem intymistyczno ‑genderowym, 
towarzyszącym rodzinnym, rozliczeniowym i wielopokoleniowym opowieściom 
kobiet. Oto bowiem narracje poświęcone dwóm trudnym i rzadko podejmowa‑
nym tematom w  historii Polski, jakimi są pacyfikacje wsi na Zamojszczyźnie 
i  związane z  nimi określenie „dzieci Zamojszczyzny” oraz wyzwolenie Polski 
w 1945 roku, pokazywane najchętniej jako czas szczęścia i radości, w istocie po‑
zostają „sprawą genów” i bardzo prywatnie pojętej historyczności. Grzebałkow‑
ska siebie oraz męża nazywa „potomkami osadników” (s. 72) i dodaje: „Ja jestem 
wnuczką przesiedleńców spod Lwowa i  Warszawy. Urodziłam się na Ziemiach 
Odzyskanych 27 lat po wojnie. Poniemieckie były domy w moim mieście, fotele 
w pokoju babci, landszaft nad jej stołem, kryształowa karafka” (s. 72). Janko uj‑
muje sprawę pokrewieństwa z historią boleśniej i prościej: ilekroć spędzała jako 
dziecko wakacje na Zamojszczyźnie, jej ciało pokrywało się wysypką o nieznanej 
etiologii. Pisarka nazywa ją uczuleniem „na ziemię przodków” (s. 15), które mija 
w  dorosłym życiu, aby zamienić się w  potok łez na widok rodzinnego Rozto‑
cza, dość górnolotnie nazwany „płaczem genów” (s. 19). W obu książkach górę 
biorą emocje. Szczególnie widać je u  Janko, która w  zasadzie całą wypowiedź 
organizuje wokół pojęcia strachu – swojego i  matki, uratowanej z  rzezi Soch 
w 1943 roku. Ów strach wydaje się zresztą najwyrazistszą ze wszystkich emocji, 
jakim ulega najpierw narratorka Dziewczynki z zapałkami (2007), a później Pasji 
według św. Hanki (2012): „Potrzebuję katastrofy. Wybuchu wulkanu. Ostatecznej 
destrukcji”4. Małą zagładę możemy uznać – przynajmniej do pewnego stopnia 
– za spełnienie tego pragnienia. Oto dlaczego: „Moim zdaniem najlepiej by było, 
żeby Niemcy zabrali do siebie te wszystkie swoje obozy, które zostały po nich 
w Polsce. Żeby się już więcej nikomu nie myliło. Żeby Amerykanie nie mówili 
»polskie obozy śmierci«, bo ja wtedy czuję wściekłość tak silną, że sama mogła‑

3 Jak trudna do zbudowania jest taka wspólnota, wynika z  pracy poświęconej polskiej pa‑
mięci zbiorowej – Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności. Red. S. Bednarek, B. Korze‑
niewski. Warszawa 2014. Zawiera ona prawie wyłącznie hasła poświęcone polskim powstaniom 
i zrywom narodowym. Brakuje w niej natomiast opracowania powstania w warszawskim getcie. 

4 A. Janko: Dziewczynka z zapałkami. Warszawa 2007, s. 242.
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bym te baraki przenosić” (s. 107). W tej długiej napaści Janko na rytuały pamięci 
zbiorowej słychać nie tylko całe serie rozpaczy i gniewu, ale przede wszystkim 
retorykę, której pisarka używa zarówno wtedy, gdy pisze o Sochach, jak i wów‑
czas, gdy wypowiada się na temat Zagłady. W obu przypadkach broni jakiegoś 
głęboko fałszywego mitu, który istnieje na pograniczu szlachetnej pamięci 
o  polskich czynach podczas wojny i  pojedynczej prawdy określającej każdego 
człowieka. Trudno zrozumieć jego znaczenie, jeśli nie weźmie się pod uwagę 
oczywistego faktu, że narracja, w  jakiej ów mit powstał, to przede wszystkim 
narracja kobiet, które zaciekle bronią się krzykiem przed traumą historii. 

U podstaw opowieści Grzebałkowskiej i  Janko znajduje się przekonanie, że 
bolesną przeszłość należy z siebie wyrzucić, aby nie pójść z nią do grobu. Ale na 
tym podobieństwa się kończą. Grzebałkowskiej udaje się przedstawić wspólną 
opowieść żydowskich sierot, pierwszego prezydenta Wrocławia, nauczycielki 
spod Gliwic i  Wandy Melcer w  formie niezależnych historii, opowiedzianych 
prostym, choć nieprzejrzystym językiem, należącym do narratorki zaangażo‑
wanej w  restaurację pamięci o  Warszawie. Inklinacje autorki zmierzające ku 
opowiadaniu o pierwszych miesiącach po wyzwoleniu na podstawie odgruzowa‑
nych archiwów Marii Dąbrowskiej czy Moniki Żeromskiej – chociaż w 1945… 
przedstawia się wiele losów prostych ludzi – są bardzo wyraźne. Z kolei Janko 
w  osobistym opracowaniu pacyfikacji Soch wykorzystuje wiedzę na temat 
masakr w  Afryce, Japonii oraz rzezi, jakiej poddaje się miliony zjadanych 
przez ludzi zwierząt, i  stawia wnioski: „wszyscy chcą zrozumieć esesmanów 
i morderców”, „wojna nie umiera nigdy. Tylko zmienia mundury”, „zagłada się 
nie kończy”, a  „okrucieństwo przechodzi z  fermy do obozu koncentracyjnego 
bez większego problemu” (s. 180–186). Wnioski – przyznajmy – nie tylko 
ogólnikowe, ale bliskie uniwersalizacji Zagłady i  zrównania jej z  pozostałymi 
przykładami ludobójstwa. 

Model myślenia Anny Janko o przeszłości niewiele się różni od modeli bli‑
skich przedstawicielom grup rekonstrukcyjnych: tu i  tam mamy do czynienia 
z  historią doświadczaną przez zmysły5. Tyle tylko, że Janko o  tym, co rekon‑
struuje, mówi głośno i dosyć bezładnie. Ale ów chaos, który jest cechą także jej 
dwu poprzednich książek, w przypadku Małej zagłady sprawia wrażenie chwytu 
zamierzonego. 

Szaleńczy dyskurs „małej zagłady” to w  istocie konkurencyjna wypowiedź 
o tym, co piszący na temat „Wielkiej Zagłady” pomijają, o martyrologii miesz‑
kańców wsi polskich, których po publikacji Grossa uczyniono prawie wyłącznie 
sąsiadami ‑zbrodniarzami. Jedwabne odebrało Polakom godność ofiar wojny. 
Książka Janko im tę godność zwraca. Ale czyni to w  bardzo idiosynkratyczny 

5 Por. B. Szacka: Stosunek do przeszłości i jej przeżywanie w ponowoczesnym świecie popkul-
tury. W: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości. Red. E. Domańska, R. Sto‑
biecki, T. Wiślicz. Kraków 2014, s. 173–185.
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i  afektywny sposób, ujawniając wspólny obszar tych poróżnionych pamięci. 
Stanowi go retoryka Zagłady.

Jest to jedyny grunt, na jakim pamięć o  polskiej martyrologii i  martyro‑
logii żydowskiej wciąż się spotykają. Nie jest on jednak neutralny. Być może 
dlatego, że nie jest to także grunt twardy, lecz grząski teren „płaczu genów”, 
który przed laty Luce Irigaray nazwała „czarnym lądem”6, należałoby stwierdzić, 
że w  obu książkach pragnienie związku z  matką ulega odwróceniu. Bohaterka 
Małej zagłady staje się matką swojej matki, na zawsze pogrążonej w  depresji 
i  wygnanej z  ziemi przodkiń. Całkowite odwrócenie funkcji macierzyńskiej, 
które znamy z Rodzinnej historii lęku Agaty Tuszyńskiej, Utworu o Matce i Oj-
czyźnie Bożeny Keff oraz Włoskich szpilek i  Szumu Magdaleny Tulli, staje się 
w  prozie Janko przyczyną zapośredniczonej w  retoryce Zagłady rekonstrukcji 
wojennego doświadczenia mieszkańców wsi z  Roztocza. Chodzi w  niej jednak 
nie o  to, aby odtworzyć historię, ale o  to, aby się z  niej wyleczyć. Dlatego to, 
co możliwe jest w reportażu Grzebałkowskiej pod postacią wspólnej opowieści 
o Polakach, Niemcach i Żydach, których rok 1945 zastał na terenie okupowanej 
Polski, w tekście Janko przybiera postać narracji rozklejonej: przejęte z dyskursu 
holokaustowego toposy – dziedziczenia traumy, Judenjagd, postpamięci i relacji 
córki z matką, opisywanej zazwyczaj w narracjach drugopokoleniowych – wy‑
stają z Małej zagłady jak kolorowe karteczki. Bez nich jednak ta opowieść byłaby 
o wiele chłodniejsza, mniej przejmująca, a może nawet niepotrzebna. 

6 L. Irigaray: Ciało -w -ciało z  matką. Przeł. A. Araszkiewicz. Kraków 2000, s. 8. Polska 
publikacja jest tłumaczeniem wykładu wydanego w Ottawie w 1981 r.

Marta Tomczok 

“The wail of the genes”
Magdalena Grzebałkowska: 1945. Wojna i pokój.

Warszawa, Biblioteka Gazety Wyborczej, 2015, ss. 413.  
Anna Janko: Mała zagłada. 

Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2015, ss. 259.

Su m ma r y

In her review the author compares the narrations about the war and the Shoah which were 
published in 2015: a  report by Magdalena Grzebałkowska entitled 1945. Wojna i  pokój and 
Mała zagłada by Anna Janko. The basis of the comparison is constituted by the Shoah of the 
Jews as the common, although secondary theme of both books, its influence upon the social 
imagination and the rhetoric of both narrations. Apart from indicating the strong points of the 
narrations, which include an in ‑depth study of the archive materials associated with the end 
of the war (Grzebałkowska) or the presentation of the problem – which was hardly present in  
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the writings devoted to the war and occupation in Poland (the pacification of the village Sochy  
in the Zamojszczyzna region in 1943, of which Janko’s family fell victim), Marta Tomczok 
directs her attention to the weaknesses of such discourse, especially in reference to Mała za-
głada. These weaknesses include: the intensification of the suffering of the recipient, effected 
through the juxtaposition in one book of the greatest massacres of children in the history of 
the world and the rhetoric of the Shoah transposed into the area of the stories about the war 
sufferings of the Poles. Janko presents both narrations, the Polish and the Jewish one, as mutually 
competitive.



Krzysztof Lichtblau
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński

(Pop)Historie polskich emisariuszy 
Komiksy

Kurier z Warszawy. Scen. Mariusz Urbanek i Mateusz Palka. 
Rys. Bartłomiej Stefanowicz.  

Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2014, ss. 79.

Jan Karski. Człowiek, który odkrył Holokaust. Scen. Marco Rizzo. 
Rys. Lelio Bonaccorso. Przeł. Adriana Hołub.  

Kraków, Wydawnictwo Alter, 2014, ss. 146.

Kurier z  Warszawy i  Jan Karski. Człowiek, który odkrył Holokaust to dwa 
nowe komiksy poświęcone polskim bohaterom drugiej wojny światowej, których 
losy znane są szeroko poza granicami kraju. Życiorysy obydwóch emisariuszy 
są niewątpliwie interesującym materiałem na stworzenie narracji historycznej 
i w zasadzie od dłuższego czasu czekały na podobną próbę popularyzacji1. 

Jan Nowak ‑Jeziorański i  Jan Karski urodzili się w  1914 roku. Należeli więc  
do tego pokolenia, które dorastało w  niepodległej Polsce i  widziało kształto‑
wanie się odzyskanego kraju. Obydwaj byli osobami wykształconymi. Do 1939 
roku mieli zarówno ustabilizowaną sytuację życiową, jak i plany na przyszłość. 
Nowak ‑Jeziorański skończył studia na Uniwersytecie Poznańskim i  rozpoczął 
pisanie rozprawy doktorskiej, Karski zaś od stycznia 1939 roku pracował 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Te powieści graficzne powstały z okazji 
obchodów stulecia ich urodzin.

Na wstępie przyjrzyjmy się warstwie narracyjnej komiksów. Hayden White 
tak pisze o narracjach historycznych: 

1 W tym kontekście zasygnalizować można jeszcze pojawienie się dokumentu z elementami 
animacji Sławomira Grünberga Karski i władcy ludzkości (2015).
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zbiory zdarzeń uporządkowanych jako pewien ciąg otrzymują dodatkowe zna‑
czenie dzięki redeskrypcji, która zmienia je w elementy i  funkcje znanych ty‑
pów opowieści. Owa redeskrypcja oznacza zwykle „narratywizację” zdarzeń 
(bądź faktów) zapisanych w „kronice”2. 

„Kronikę” rozumieć tu należy jako źródło historyczne, które za amerykań‑
skim badaczem uważamy za korespondujące z  rzeczywistością, i  rozpatrywać 
w kryteriach prawdziwości. Tekst po redeskrypcji ujmowany może być wyłącznie 
w kategoriach gatunkowych, które dzieło to wykorzystuje. W komiksie podobne 
własności Jerzy Szyłak nazywa (za Ernstem Gombrichem) „kryterium trafnego 
przedstawiania”3.

Fragmentaryczność albo epizodyczność jest związana z  ograniczeniami 
komiksu jako medium4. Komiks jako sztuka fabularna tworzy plan treści i plan 
wyrażania, posługuje się kategoriami narracji, fabuły, bohatera, czasu i  prze‑
strzeni. Jednak jako sztuka „dwutworzywowa” ustala zupełnie nowe relacje 
w  sferze słowno ‑obrazowej, a  przy tym zachowuje jedność ikonolingwistyczną 
– na co zwraca uwagę Krzysztof Teodor Toeplitz w jednej z pierwszych polskich 
prób usytuowania komiksu w przestrzeni sztuki5. Dzięki połączeniu tych dwóch 
sfer wyrażania komiks nazywany był również ułomnym filmem. „Kadry” to 
przecież określenie filmowe, a usytuowanie ich po sobie tworzy narrację bliższą 
filmowi niż literaturze. Zasadniczą zmianą, o której pisze między innymi Scott 
McCloud, jest fakt, że akcja filmu (czy też animacji) rozwija się w  czasie, ko‑
miksu zaś w przestrzeni6.

Scenarzyści analizowanych komiksów: Marco Rizzo oraz Mariusz Urbanek 
i Mateusz Palka, stanęli więc przed wyzwaniem wyboru tych scen z życia, które 
są najistotniejsze. Mieli podobne zadanie z  racji charakteru funkcji pełnionych 
przez głównych bohaterów. Narracje rozpoczynają się dość późno, na chwilę 
przed wybuchem wojny. Jest to dobry pomysł, gdyż znamy tak karykaturalne 
wstępy, jak na przykład ten z  Aptekarza z  getta krakowskiego Tomasza Bereź‑
nickiego: komiks otwiera historia Żydów w  Polsce, która składa się z  jedynie 
pięciu kadrów, a pojawiają się w nich: Władysław Herman, Józef Piłsudski, Jan 
Ruff, piłkarz Józef Klotz oraz Żydówka z  pomarańczami z  obrazu Aleksandra 
Gierymskiego, co banalizuje obecność Żydów w Polsce. 

2 H. White: Historiografia jako narracja. Przeł. A. Żychliński. W: H. White: Proza histo-
ryczna. Red. E. Domańska. Kraków 2009, s. 142.

3 Zob. J. Szyłak: Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa. Gdańsk 2000, s. 41–44.
4 Tego typu zabiegi znamy z  innych komiksów historycznych, jak choćby z  antologii kon‑

kursowych Epizody z  Powstania Warszawskiego oraz Epizody z  Auschwitz, wydawanych przez 
Państwowe Muzeum Auschwitz ‑Birkenau.

5 Zob. K.T. Toeplitz: Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego. War‑
szawa 1985.

6 Zob. S. McCloud: Zrozumieć komiks. Przeł. M. Błażejczyk. Warszawa 2015, s. 7.
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Relacje pomiędzy faktem historycznym a  reprezentacją zasadzają się na 
konstrukcjach metaforycznych. To dzięki nim narracja historyczna sugeruje 
spojrzenie na przeszłość przez proponowaną przez nią perspektywę i  – jak  
rozwija holenderski historyk Frank Ankersmit – „organizuje ona całą naszą 
wiedzę o  danym fragmencie przeszłości w  określony sposób i  czyni to z  po‑
wodzeniem przez podciągnięcie pod koherentną całość”7. Wnioskiem z  tych 
założeń jest określenie najlepszej narracji jako takiej, która najsprawniej radzi 
sobie z  przedstawieniem całości. Na marginesie tych rozważań pozostaje fakt, 
że narrację możemy wartościować, znając wytyczne i  cel, któremu jest podpo‑
rządkowana.

Obydwa komiksy rozpoczynają się w  podobnym momencie. Historia Kar‑
skiego, a  właściwie jeszcze wtedy Jana Kozielewskiego, zaczyna się w  sierpniu, 
tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej (na balu w  Warszawie), losy 
Nowaka ‑Jeziorańskiego zaś zaczynamy śledzić od 15 września 1939 roku – już 
z  linii frontu w  Uściługu nad Ługiem (dopływ Bugu). Opowieści zamykają 
kolejno: w  przypadku komiksu o  Karskim – spotkanie z  sędzią Sądu Naj‑
wyższego Stanów Zjednoczonych Felixem Frankfurterem8 28 lipca 1943 roku 
w Waszyngtonie, a w przypadku Nowaka ‑Jeziorańskiego – konferencja prasowa 
z  dziennikarzami w  Ministerstwie Informacji Wielkiej Brytanii w  Londynie9. 
Zakończenie pierwszego z  komiksów stanowi pewną klamrę, gdyż w  jego 
prologu mamy dwie strony poświęcone spotkaniu Roosevelta z  Frankfurterem 
i innymi doradcami prezydenta (s. 11–12). Życie przed wojną i po niej jest tylko 
zasygnalizowane kikoma informacjami na początku i końcu zeszytów. Posłowie 
do komiksu o  Karskim, które napisał Marco Rizzo, zatytułowano: Kompromis 
z historią (s. 145–146). Scenarzysta podaje w nim swoje motywacje do tworzenia 
takiej narracji, o czym wspomnę później.

Kurier z  Warszawy i  Jan Karski. Człowiek, który odkrył Holokaust koncen‑
trują się przede wszystkim na ukazaniu ścieżki emisariuszy do – kolejno – Wiel‑
kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Na planszach komiksów poznajemy wy‑
łącznie doświadczenia wojenne bohaterów. Pozwala to na uniknięcie banalizacji. 
W obydwóch powieściach graficznych przedstawione są między innymi epizody 
z dostaniem się do niewoli niemieckiej Jana Nowaka ‑Jeziorańskiego i rosyjskiej, 
a później niemieckiej Jana Karskiego.

7 F. Ankersmit: Wprowadzenie do wydania polskiego. Studia z  teorii historiografii. Przeł. 
E. Domańska. W: F. Ankersmit: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z  teorii histo-
riografii. Red. E. Domańska. Kraków 2004, s. 42.

8 W rzeczywistości olbrzymią rolę w dotarciu Jana Karskiego do prezydenta Stanów Zjedno‑
czonych Franklina Delano Roosevelta odegrał ówczesny ambasador Polski w Waszyngtonie Jan 
Ciechanowski. W komiksie również znajduje się taka informacja.

9 W komiksie spotkanie to datowane jest na 23 stycznia 1945 r., w rzeczywistości zaś odbyło 
się ono trzy dni później – 26 stycznia. Zob. J. Nowak ‑Jeziorański: Kurier z Warszawy. Warsza‑
wa–Kraków 1989, s. 420–422.
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W przypadku komiksu o Nowaku ‑Jeziorańskim autorzy skupili się na trzech 
podróżach informacyjnych do Wielkiej Brytanii (i dwóch powrotach do Polski). 
Były to spektakularne misje. Czytamy między innymi o  dostarczeniu przez 
emisariusza statkiem informacji, które ukryte są w figurce św. Antoniego, oraz 
o powrocie z tej misji, kiedy to przez przypadek bohater trafił do Szczecina, a nie 
Gdańska, gdzie był już poszukiwany listem gończym (s. 29–32). Nie tylko spryt 
emisariusza, ale również szczęście były potrzebne na tej ryzykownej funkcji.

Autorzy przedstawiają przede wszystkim człowieka wplątanego w  bieg 
historii, dbając o  detale poszczególnych misji i  zachowując osobowość, a  przy 
tym wyrazistość postaci. Podobnie jest z  drugim komiksem. Włoscy autorzy 
prezentują nam Karskiego jako człowieka z  wewnętrznymi rozterkami i  prob‑
lemami. Czytelnik dowiaduje się z powieści graficznej między innymi o próbie 
samobójczej po przesłuchaniach przez gestapo (s. 72–77), a  także o  ucieczce 
oraz pozostawieniu współpracownicy i  kochanki, gdy miejsce, w  którym się 
ukrywali, zostało otoczone przez nazistów (mężczyzna nie miał żadnych szans 
i zachowanie to było jedynym dającym szanse przeżycia) (s. 93–94).

Pewnym uproszczeniem w  komiksie o  Janie Karskim jest przedstawienie 
wyłącznie jednej z wizyt w celu przekazania świadectwa (w 1943 roku u prezy‑
denta Roosevelta). Niemniej dobrze poprowadzone są epizody, w których Karski 
zbiera informacje. Na uwagę zasługuje „oddanie głosu” samemu emisariuszowi 
podczas opisywania pobytu w  obozie w  Izbicy Lubelskiej, które to obserwacje 
miał później przekazywać światu zachodniemu (s. 121–127)10.

Powróćmy do komentarza Rizza na końcu komiksu o Karskim. Scenarzysta 
pisze tam: 

Dążenie do prawdy w opowiadaniach takich jak komiks wymaga kompro‑
misów […] Długa i  zawiła historia Jana Karskiego nie może być zamknięta 
w 140 stronach komiksu. Dokonaliśmy cięć i  syntezy, omijając niektóre frag‑
menty, pogłębiając inne bardziej niż pozostałe. W  niektórych przypadkach 
zawarliśmy w  postaci jednego z  naszych bohaterów więcej osób obecnych 
w  historii Jana. Zgodnie z  niepisanymi regułami opowiadania zbeletryzowa‑
nego, stworzyliśmy „wroga” w  postaci doktora Fischera, „obiekt westchnień” 
w postaci Joanny (synteza wielu kobiet spotkanych przez Jana); oprócz „obsady 
drugoplanowej”, bohaterów powracających, którzy rzeczywiście istnieli w  ży‑
ciu konspiratora.

s. 145 

Większość z  tych zabiegów jest jasną konsekwencją wynikającą z  doboru 
medium prezentowania historii. Przy tym wątek miłosny jest czymś, co uzupeł‑

10 Wykorzystane fragmenty pochodzą z książki J. Karski: La mia testimonianza davanti al 
mondo. Storia di uno Stato segreto. Milano 2013; w polskim tłumaczeniu: Tenże: Tajne państwo. 
Opowieść o polskim Podziemiu. Przeł. G. Siwek. Kraków 2014.
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nia narrację, która przypomina losy Jamesa Bonda. Stworzenie jednej bohaterki, 
za którą tęskni Karski, wpływa na nieskomplikowanie opowieści, w  której 
jest wiele innych ważnych elementów do przedstawienia. Miłość jest również 
częścią Kuriera z Warszawy – tu najciekawszy scenariusz napisało życie. Nowak‑
 ‑Jeziorański ożenił się przecież podczas powstania z  Jadwigą Wolską, która 
była łączniczką. Oczywiście, zarówno ten fragment jego życiorysu, jak i  cała 
rozkwitająca w  nieludzkich czasach miłość, znajdują się na kartach komiksu 
(s. 59). Warto jednak zwrócić uwagę, że kobieta została narysowana jako blon‑
dynka, choć w rzeczywistości była brunetką. To forma pewnej kliszy związanej 
z podobnymi narracjami popkulturowymi, ale nieuzasadniona. Natomiast naj‑
większym nadużyciem w komiksie Jan Karski. Człowiek, który odkrył Holokaust 
jest wplecenie w opowieść rozmowy o zbrodni katyńskiej, o której bohaterowie 
prawdopodobnie nie mogli wiedzieć (s. 99).

Przyjrzyjmy się także pewnym metaforom w powieści graficznej o Karskim. 
Jedną z  nich (według autorów) jest śnieg na początku września 1939 roku. Jak 
wyjaśniono w  przypisie pod tymi kadrami: „śnieg i  zima są metaforą totali‑
taryzmu zastosowaną przez autora. W  rzeczywistości wrzesień 1939 roku był 
wyjątkowo upalnym miesiącem” (s. 26). Trudno uwierzyć, że jest to metafora 
systemu totalitarnego. Czym w ogóle jest metafora, którą trzeba szczegółowo 
wytłumaczyć (sądzę, że dla Włochów była ona również dość mało czytelna, 
a oznaczała bardziej „wschodniość” Polski)?

Komiks ten zamyka scena, w której Karski wraz z sędzią Frankfurterem stoją 
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki nieopodal Białego Domu. Emisariusz, 
odpowiadając sędziemu, mówi: 

Nie. Nigdy nie będzie mojego pomnika przed Białym Domem… I  praw‑
dę mówiąc, nie obchodzi mnie to. Wiem, co widziałem, wiem, co opowiem. 
Wiem, jakie będzie moje świadectwo przed światem. Jeśli Churchill i  Roose‑
velt… Jeśli władcy tego świata nie chcą wiedzieć, to mam nadzieję, że ktoś inny 
zechce mnie wysłuchać. 

s. 142

Trzeba przyznać, że ta klamra zastosowana przez autorów jest interesująca. 
Pokazuje narodziny kolejnej, nie tylko polskiej, ale światowej legendy i bohatera.

Bartosz Biedrzycki w swojej recenzji komiksu o Karskim stwierdza: 

Trzeba jednak przyznać otwarcie, że rosnąca popularność komiksowego 
spojrzenia na dzieje dawniejsze i  mniej dawne niekoniecznie idzie w  parze 
z jakością. Często, niestety, szczególnie w przypadku komiksów lokalnych, po‑
święconych małym społecznościom, ich realizację porucza się amatorom lub 
ludziom być może obeznanym z  tematem, jednak niekoniecznie operującym 
zręcznie językiem komiksu. Podobnie rzecz ma się w  przypadku konkursów, 
gdzie często nagradzane są dzieła, owszem, ujmujące, lecz formalnie zreali‑
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zowane bardzo źle. Niestety, równie często zdarza się, że prawda historyczna 
ustępuje miejsca propagandzie, zaś fakty nieco bledną i stają się mniej ważne 
niż osiągnięcie założonego celu. Przyznam więc szczerze – do polskiego ko‑
miksu historycznego podchodzę z pewną rezerwą, chociaż sam miałem okazję 
na własnej skórze przekonać się, że jest to wyjątkowo ciężki kawałek chleba11.

Charakterystyczne dla większości instytucjonalnych komiksów historycz‑
nych w  Polsce12 jest nastawienie wydawców i  autorów na edukacyjną formułę 
tych narracji. Takim przykładem może być Westerplatte. Załoga śmierci13. 
Zastosowany w  nim sposób narracji, tj. próba sprostania olbrzymiej historycz‑
nej szczegółowości, przenosi większość informacji do komentarzy w  kadrach, 
a przez to dialogów (chmurek) jest bardzo mało. Konsekwencją staje się powolne 
i monotonne przedstawianie akcji, co jest zupełnie nieatrakcyjne dla czytelnika14.

Oczywiście, nie sama instytucjonalizacja jest tu barierą. Jednak o  Kurierze 
z  Warszawy i  Janie Karskim. Człowieku, który odkrył Holokaust można po‑
wiedzieć, że ich autorom udało się stworzyć prace, które wciągają czytelnika, 
które są atrakcyjne, a przy tym mogą spełniać funkcje edukacyjne. Komentarze 
w tych komiksach są uzupełnieniem akcji tylko w takim wymiarze, w jakim to 
konieczne. 

Podobnie jest w  warstwie graficznej. Często komiksy powstające w  celach 
edukacyjnych mają mało atrakcyjną, szablonową kreskę, która jest jedynie 
dodatkiem do warstwy słownej. Świat IPN ‑owskich publikacji graficznych jest 
próbą odwzorowania fotografii. Omawiane komiksy odchodzą od tych schema‑
tów, choć w obydwu przypadkach są to zupełnie inne podejścia do tej warstwy 
prezentowanego medium.

W  Kurierze z  Warszawy, choć początkowo komiks ten miał być mono‑
chromatyczny, w końcu zastosowano szerszą paletę barw15. Kolory są delikatne 

11 B. Biedrzycki: Komiks, który odkrywa bohatera. „Kultura Liberalna” 2015, nr 5. Dostępne 
w  Internecie: http://kulturaliberalna.pl/2015/02/03/recenzja ‑komiks ‑jan ‑karski ‑biedrzycki/ [data 
dostępu: 02.07.2015].

12 Kategoria instytucjonalnego komiksu historycznego wymaga osobnego omówienia. Jest 
wewnętrznie zróżnicowana, ale możemy wymienić wspólne cechy, a  także obserwować zmia‑
ny, które zachodzą w tych opowieściach. W Polsce wiele instytucji wydaje tego typu publikacje, 
m.in.: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Państwowe Muzeum 
Auschwitz ‑Birkenau, ale także mniejsze ośrodki, jak np. Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

13 Zob. Westerplatte. Załoga śmierci. Scen. M. Wójtowicz ‑Podhorski. Rys. K. Wyrzykow‑
ski. Gdańsk 2004.

14 Oczywiście ten komiks nie jest jednoznacznie zły. Znajduje się w nim wiele ciekawych roz‑
wiązań, a przy tym dobrze włącza się on w dyskurs związany z kontrowersjami na temat obrony 
Westerplatte i dokładnego udziału mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego.

15 Nowak -Jeziorański jak Bond. Jest komiks o słynnym kurierze. Wywiad Anny Geryn z Ma‑
riuszem Urbankiem w Polskim Radiu Wrocław. Dostępne w Internecie: http://www.prw.pl/artic
les/view/37911/Nowak ‑Jezioranski ‑jak ‑Bond ‑Powstal ‑komiks ‑o ‑slynnym ‑kurierze [data dostępu: 
02.07.2015].
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i  przeważa jednak zdecydowanie czerń. Takie ograniczenie palety syntezuje 
rzeczywistość w  momencie, gdy kolory mogłyby znacząco odciągać uwagę 
odbiorców od przedstawionego problemu i zagłuszać zawartą w obrazach infor‑
mację. Barwy w  komiksie o  Nowaku ‑Jeziorańskim są wytłumione. Bartłomiej 
Stefanowicz stara się tymi rysunkami oddać ponurość i  niepewność tamtych 
czasów. Widać to również w samej kresce. Jest ona poszarpana, co nadaje akcji 
dynamizmu. Podobnie jest z chmurkami dialogowymi, które są ostre, a w naj‑
niebezpieczniejszych momentach przypominają fragmenty roztłuczonej szyby. 
Bohater często przemieszcza się w nocy, a na dalszych planach widoczne są ruiny 
Warszawy. Kadry i przejścia pomiędzy nimi przypominają trochę porozrzucane, 
niewyraźne klisze. Nasuwa się tu także skojarzenie z  rysunkami tworzonymi 
w  Auschwitz przez Alfreda Kantora czy tymi opublikowanymi w  Szkicowniku 
z Auschwitz16. Przypominają przy tym grafiki tworzone z wykorzystaniem węgla. 
Ten zabieg powoduje, że mamy wrażenie, jakby komiks powstawał w  środku 
wojennych wydarzeń.

Dzieło włoskich autorów jest kolorowym zeszytem. Lekkie i  atrakcyjne ry‑
sunki, z  pewnymi elementami karykaturalnymi, zachęcają do sięgnięcia po tę 
pozycję. Narracja ikoniczna prowadzona jest w taki sposób, by oddawać emocje 
przeżywane przez bohaterów. To nie są ilustracje do komentarzy historycznych, 
to narracja na najwyższym graficznym komiksowym poziomie.

Nie brakuje w  tych powieściach graficznych również przedstawienia „moc‑
nych obrazów”. Świadczy to o  tym, kto powinien być ich odbiorcą. Nie są one 
przeznaczone dla dzieci – bardziej dla młodzieży, a  i  dorośli znajdą coś dla 
siebie. W komiksie o Karskim ujrzymy ujęcia obozu nazistowskiego, o którym 
emisariusz zbierał informacje. Niezwykłe wrażenie robi kadr, na którym znaj‑
duje się spalone ciało współpracownicy Karskiego. Dodatkowo, w jej pierś wbity 
jest nóż, a ułożenie ciała nie pozostawia wątpliwości, że kobieta przed śmiercią 
była gwałcona przez nazistów (s. 95).

Autorzy mieli do dyspozycji atrakcyjne historie, które od wielu lat domagały 
się przeniesienia ich do mediów kultury popularnej. Oczywiście, zawsze oznacza 
to pewne ryzyko, jakim jest między innymi stworzenie nierzeczywistych super‑
bohaterów. Obydwa omawiane komiksy jednak bardzo rozsądnie kreują postacie 
polskich emisariuszy. Daje to nadzieję dla komiksu historycznego w  Polsce 
na kolejne lata. Apetyt rozbudził już Achtung Zelig! Druga wojna  Krystiana 
Rosenberga (scenariusz) i  Krzysztofa Gawronkiewicza (rysunki)17. Na uwagę 
zasługiwały publikacje wydawane przez poznańską oficynę Zin Zin Press18. 
W  późniejszych latach atrakcyjność komiksu jako medium była wykorzysty‑

16 Zob. Szkicownik z Auschwitz. Oświęcim 2011. Wydany został przez Państwowe Muzeum 
Auschwitz ‑Birkenau.

17 Zob. Achtung Zelig! Druga wojna. Scen. K. Rosenberg. Rys. K. Gawronkiewicz. Poznań 
2004.

18 Zob. J. Czaja: Historia Polski w komiksowych kadrach. Poznań 2010, s. 136–144.
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wana z  uszczerbkiem nie tylko dla samych historii, ale także dla społecznego 
postrzegania tego medium.

Współczesny komiks o drugiej wojnie światowej i Holokauście musi sytuować 
się w szerokim dyskursie, nie jedynie naukowym, ale i właśnie popkulturalnym.
Konieczne jest wypracowanie pewnych narzędzi narracji graficznej, która będzie 
potrafiła objąć ten okres historii, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości 
i  niebezpieczeństw gatunkowych. W  ostatnich dwóch–trzech latach obserwu‑
jemy, że autorzy posługujący się tym medium nie boją się osądów wydarzeń 
i postaci historycznych. 

W  komiksach Kurier z  Warszawy i  Jan Karski. Człowiek, który odkrył 
Holokaust świadomie wykorzystano możliwości medium, ale i  samych historii 
emisariuszy. Zeszyty wpisują się w  zmiany, które widzimy w  ostatnich latach 
w Polsce między innymi za sprawą książek Naród zatracenia19 i Powstanie. [T] 1: 
Za dzień, za dwa20. Do tego dochodzą posttraumatyczne narracje komiksowe, 
w  których autorzy próbują przepracować doświadczenie graniczne swoich bli‑
skich w zupełnie nowy sposób.

19 Naród zatracenia. Scen. M. Świerkocki. Rys. M. Sołtysik. Łódź 2014.
20 Powstanie. [T.] 1: Za dzień, za dwa. Scen. M. Sowa. Rys. K. Gawronkiewicz. Warszawa 

2014.

Krzysztof Lichtblau

Pop(Histories) of Polish emissaries 
Comic books

Kurier z Warszawy. Scen. Mariusz Urbanek i Mateusz Palka. Rys. Bartłomiej Stefanowicz.
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2014, ss. 79. 

Jan Karski. Człowiek, który odkrył Holokaust. Scen. Marco Rizzo. Rys. Lelio Bonaccorso. 
Przeł. Adriana Hołub. Kraków, Wydawnictwo Alter, 2014, ss. 146.

Su m ma r y

The review is devoted to two comic books about Polish emissaries who were active dur‑
ing the Second World War. The first one, Kurier z  Warszawy by Mariusz Urbanek, Mateusz 
Palka (script) and Bartłomiej Stefanowicz (drawings), is the history of Jan Nowak ‑Jeziorański’s 
mission since 15 September 1939, when the latter was already on the front line, until the press 
conference with the journalists held in the Ministry of Information of Great Britain in 1945. 
The second one, Jan Karski. Człowiek, który odkrył Holokaust, is the work of Italian artists: 
Marco Rizzo (script) and Lelio Bonaccorso (drawings). From this comic book we also learn 
about the tasks performed by the Polish war emissary, Jan Karski, until he reaches the United 
States and makes an account about the state in which his fatherland found itself. In both cases 
the authors used the memoirs of the emissaries which were published in book form. The aim of 
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the review is to direct the reader’s attention to the changes which occur during the adaptation 
of such sources to comic books. One of such elements includes the introduction of images and 
the transposition of the narration from the verbal to the graphical plane. Another important 
category which is used in the review is the representativeness of the narration of testimony. 
The entirety of the considerations is summarised by a remark about the transformations of the 
contemporary comic books about the Holocaust and the location of the comic books which are 
discussed in this area.



Paweł Wolski
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński

Rekonstruowanie żydowskiego miasta*
Nils Roemer: German City, Jewish Memory. The Story of Worms. 

Waltham, Brandeis University Press, 2010, pp. 316.

Michael Meng: Shattered Spaces. Encountering Jewish Ruins in Postwar 
Germany and Poland. Cambridge, Harvard University Press, 2011, 

pp. 351.

Miasto jest ostoją pamięci. Jest nią jednak w sposób nieoczywisty: miejska pa‑
mięć nie kryje się bowiem przede wszystkim w pomnikach i muzeach, nie wpisuje 
się najtrwalej w nazwy ulic, rond i skwerów. Pomniki i kommemoratywne nazwy 
są przeciwieństwem pamięci trwałej, ponieważ prawie zawsze odzwierciedlają 
tymczasowość polityki upamiętniania i przejściowość celebracyjnych gestów. Mia‑
sto zapisuje więc pamięć w znakach innych niż te symboliczne i ulotne zdarzenia.

Te znaki od jakiegoś czasu stały się obiektem zainteresowania współczesnej 
humanistyki. Miasto fascynowało, co prawda, badaczy kultury od okresu znacz‑
nie poprzedzającego najnowsze zwroty w badaniach naukowych, ale w odczyta‑
niach komentatorów takich jak: Max Weber, Gaston Bachelard czy nawet Marc 
Augé lub Paul Virilio, stawało się najczęściej wehikułem ekonomicznych, psy‑
choanalitycznych lub technologicznych wielkich struktur. Sama pamięć, w tym 
pamięć Zagłady, zapisana w  mieście także nie jest właściwie zjawiskiem bez 
reszty nowym. Figura inności, która w polskim dyskursie pamięci nieuchronnie 
ciąży ku trudnym relacjom polsko ‑żydowskim, jest w  ogóle zdaniem Ewy Re‑
wers, autorki klasycznej już rozprawy o czytaniu miasta, „kluczową figurą mia‑
sta ponowoczesnego”1. W związku z tym często podejmowanym w owym nurcie 

* Tekst powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum  
Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC‑2011/03/D/HS2/02781.

1 E. Rewers: Post -polis: wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005, s. 33.
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wątkiem miejskości jest sztetl (E. Prokop ‑Janiec: The Image of Shtetl in Polish 
Literature2) lub getto (B. Engelking, J. Leociak: Getto warszawskie. Przewodnik 
po nieistniejącym mieście3). Miasta żydowskie i „pożydowskie” posiadają zresztą 
bogatą bibliotekę opracowań osadzonych w  paradygmacie badań kulturowych: 
Jacek Leociak opisuje w  Doświadczeniach granicznych…4 doświadczenie wojny 
w Warszawie, przedstawienia topografii cmentarnej i  ich zakłócenia w kontek‑
ście opowieści o  tożsamości miasta; Hanna Domańska i  Leon Lifsches tworzą 
słownik żydowskich miejsc zatytułowany Żydzi znad gdańskiej zatoki5 itd. Ale 
już wydana w  2011 roku książka Festung Warschau6 Elżbiety Janickiej zdaje 
się należeć do nowego paradygmatu mówienia o  mieście, który dystansuje się 
zarówno wobec klasycznych rozpraw spod znaku „poetyki przestrzeni” Bache‑
larda, jak i opisów architektonicznych pozostałości wspólnot żydowskich. Jest to 
mówienie o takim mieście, którego jedyną racją bytu jest rekonstrukcja.

Książka Janickiej jest zaledwie sygnałem tego zjawiska. Jako rozbudowany 
esej (esejem nazywa go między innymi autorka wstępu do publikacji Bożena 
Umińska ‑Keff) stanowi pretekst do przedstawienia pełnowymiarowych rozpraw 
na temat „(po)żydowskiego” miasta ukazujących się na rynku wydawniczym 
w ostatnim czasie. Są to: German City, Jewish Memory. The Story of Worms Nilsa 
Roemera i Shattered Spaces. Encountering Jewish Ruins in Postwar Germany and 
Poland Michaela Menga.

Roemer w  swej książce opowiada o Wormacji jako o  szczególnym ośrodku 
krzyżowania się kultur: niemieckiej, francuskiej i  żydowskiej, od czasów śred‑
niowiecznych po tużpowojenne. Robi to jednak w sposób szczególny, wychodząc 
z  inspirowanego ustaleniami Doreen Massey założenia, że to, co rozumiemy 
jako kulturę lokalną, jest zawsze wynikiem globalnie konstruowanych wyobra‑
żeń na temat lokalności (s. 5). W  efekcie, gdy pisze na przykład o  wormackiej 
synagodze, robi to przez pryzmat przemian „mitu” o  związku, jaki miał z  nią 
mieć Rashi, związku, który zresztą, jak zaraz dodaje, ufundował mit wielu 
innych miejskich ośrodków pamięci żydowskiej, między innymi Pragi (s. 79). 
Ta „rekonstrukcyjna perspektywa” okazuje się najciekawsza wówczas, gdy 
Roemer opowiada historię najnowszą – i  najtragiczniejszą. Otóż stan dzisiej‑
szej pamięci o  Wormacji – mieście, które stało się, zdaniem Hannah Arendt, 
„świątynią żydowskich pielgrzymów”7 (s. 159) – należy zawdzięczać turystyce: 

2 E. Prokop ‑Janiec: The Image of Shtetl in Polish Literature. In: From Shtetl to Socialism. 
London–Washington 1993.

3 B. Engelking, J. Leociak: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. War‑
szawa 2000.

4 J. Leociak: Doświadczenia graniczne: studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji. 
Warszawa 2009.

5 Żydzi znad gdańskiej zatoki. Red. H. Domańska, L. Lifsches. Warszawa 1997.
6 E. Janicka: Festung Warschau. Warszawa 2011.
7 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty obcojęzyczne w tłumaczeniu autora tekstu.
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to tu amerykańscy żołnierze żydowskiego pochodzenia, pragnący tuż po dru‑
gowojennej kampanii poznać swoje korzenie, mieli być kierowani w  tym celu 
dzięki turystycznym przewodnikom wydawanym między innymi z  inicjatywy 
przedsiębiorczego dyrektora biblioteki miejskiej w Wormacji i „samozwańczego 
obrońcy wormackich zabytków kultury żydowskiej” (s. 161) Friedricha Illerta8. 
Te przewodniki konstruowały – wbrew burzliwej historii żydowskich miesz‑
kańców – mit przedwojennej pokojowej współegzystencji wszystkich lokalnych 
kultur, nagle zburzonej nazistowskim barbarzyństwem. Roemer podkreśla, że 
taka konstrukcja pamięci miasta została dodatkowo uspójniona innym mitem – 
sagi Nibelungów, którzy w V wieku mieli osiedlić się właśnie w Wormacji; saga 
ta stała się jednym z filarów mitologii Trzeciej Rzeszy. W efekcie te kontrastujące 
narracje miały uwyraźniać przewodnikową opowieść, którą Roemer z taką prze‑
nikliwością rekonstruuje (i o którą ma jednak do Illerta wyraźną pretensję).

Historia opowiedziana przez Menga zawiera więcej wątków, ale jeden 
z ciekawszych jej elementów nie przypadkiem zapewne zbliża ją do pracy Roe‑ 
mera. Shattered Spaces… przedstawia sposoby rekonstruowania żydowskiej 
wspólnoty w tożsamości miast polskich i niemieckich w czasach powojennych. 
Meng dokonuje niezwykle czułego na polityczne i społeczne oscylacje przeglądu 
tych kwestii w  różnych miastach: w  Warszawie, we Wrocławiu, w  Poczdamie, 
Berlinie Wschodnim i Zachodnim. Zasadnicza teza, głosząca, że we wschodnich 
Niemczech oraz w Polsce lat 60. i 70. XX wieku polityka pamięci o żydowskiej 
wspólnocie pozostawała w  silnym związku z  polityką sensu largo (i  że tym 
samym w  Niemczech zachodnich pamięć ta kultywowana była na poziomie 
lokalnym, w pozostałych zaś dwóch organizmach państwowych – na poziomie 
polityki narodowej) – nie zaskakuje. Biorąc pod uwagę miejsce wydania książki, 
nie można jej uznać jednak za banalną. Niektóre fakty, pośród których można 
wymienić batalię wokół wpisu w VII tomie encyklopedii PWN z roku 1966 (cho‑
dzi o podział na obozy koncentracyjne i obozy zagłady oraz notę o tym, że 99% 
ofiar tych drugich stanowili Żydzi) czy nagonkę Marca 1968 (z uwzględnieniem 
wieloplanowych ról, jakie odegrały w niej postacie takie jak Jacek Trznadel czy 
Jan Józef Lipski), jakkolwiek doskonale znane polskiemu czytelnikowi, domagają 
się wyjaśnień, gdy są kierowane do czytelnika innego kręgu kulturowego – co 
Meng, jak już wspomniałem, czyni z przenikliwością i uwzględnieniem kompli‑
kacji historycznych, politycznych i  innych. Perspektywa, która przyświeca mu 
podczas tych kompleksowych rozważań, uwidacznia się jednak we fragmentach 
podobnych temu, który mówi o niemieckich dziennikarzach odnajdujących we 
Wrocławiu ślady niemieckiej kultury na żydowskich cmentarzach: 

8 Szerzej o tej sprawie polskojęzyczny czytelnik przeczytać może w przetłumaczonym frag‑
mencie jego rozprawy: N. Roemer: Pamięć Zagłady wpleciona w przestrzeń niemieckich miast. 
Przeł. A. Gładzik. W: Po(st)graniczne narracje miejskie. Red. A. Galant, E. Krasucki, P. Kru‑
piński, P. Wolski. Kraków–Bukareszt 2015.
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zdając relację z  wizyty w  „Breslau”, jeden z  nich pisał o  kłopotach z  odna‑
lezieniem jakiegokolwiek znaku „niemieckiej przeszłości” aż do momentu, 
w którym natknął się na żydowski cmentarz i  „nagle” stanął twarzą w  twarz 
z „nagrobkami o niemieckojęzycznych inskrypcjach”. Wkroczył w znany sobie 
świat z czasów, gdy Breslau miało „drugą co do wielkości wspólnotę żydowską” 
w Niemczech. Inny artykuł opowiadał o wieloletnim zaniedbaniu cmentarza, 
który zarastał „metrowymi chwastami” i usiany był „potłuczonymi nagrobka‑
mi”, sugerując tym samym, że to zaniedbanie było wynikiem celowego nisz‑
czenia niemieckiej kultury. Żydowski cmentarz stał się przestrzenną metaforą 
powojennego niemieckiego cierpienia.

loc. 2196/4358; kindle edition

W obu książkach pamięć o żydowskiej wspólnocie nie opiera się już na archi‑
tektonicznych artefaktach, ale na ich symulakrach, kształtowanych, co prawda, 
w toku przemian politycznych, turystycznych potrzeb czy wreszcie prywatnych 
i  nie zawsze inspirowanych publicznym dobrem inicjatyw, ale opierających się 
w  zasadzie na metageście rekonstrukcji. Co więcej, ta symulakryczna miejska 
pamięć o  nieobecnych żydowskich mieszkańcach niemal zawsze staje się też 
znacznikiem innych tożsamości: polskiej, francuskiej, niemieckiej. Właśnie takie 
rekonstrukcje zdają się dominować we współczesnych próbach zrozumienia roli 
miasta w europejskiej kulturze po Holokauście.

Paweł Wolski

Reconstructing a Jewish town
Nils Roemer: German City, Jewish Memory. The Story of Worms. 

Waltham, Brandeis University Press, 2010, pp. 316. 

Michael Meng: Shattered Spaces. Encountering Jewish Ruins in Postwar Germany and Poland.
Cambridge, Harvard University Press, 2011, pp. 351.

Su m ma r y

The text briefly compares two books: Nils Roemer’s German City, Jewish Memory. The Story 
of Worms and Michael Meng’s Shattered Spaces. Encountering Jewish Ruins in Postwar Germany 
and Poland. Both represent fascinating approaches to the process of the reconstruction of the 
Jewish identity as an important part of the European urban culture destroyed during WWII. By 
discussing these issues on the examples of Worms (Roemer) and Warsaw, Wrocław, Potsdam, 
Berlin (Meng) both, albeit in different ways, restore the Jewish identity of these cities not only by 
approaching the history of historical or architectural landmarks, but also by discussing some less 
material, discoursive memory markers such as mythology, tourism, politics etc.
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oraz wstępem i notą opatrzyła A. Jarzyna. Kraków 2014). Publikowała m.in. w: „Prze‑
strzeniach Teorii”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Colloquia Litteraria”, 
monografiach zbiorowych. Autorka rozprawy „Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji 
Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza 
Nowaka” (2013, w przygotowaniu do druku). Stypendystka m.in.: Funduszu im. Rodziny 
Kulczyków, Ministerstwa Nauki, Funduszu im. Profesora Władysława Kuraszkiewicza; 
wyróżniona Medalem Młodej Sztuki w dziedzinie: literatura (2015). Obecnie w ramach 
programu FUGA, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, na Uniwersytecie 
Łódzkim realizuje projekt „Post ‑koiné. Zwierzęta i poeci (studia wybranych przykładów 
w literaturze polskiej)” (DEC ‑2014/12/S/HS/00182).

Sylwia Karolak – dr, literaturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Antropologii Literatury 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ostatnio zajmuje się obecnością wątków 
postpamięciowych w  literaturze polskiej, a  także kreślonymi ręką kobiet utworami 
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dotyczącymi II wojny światowej. Autorka książki Doświadczenie Zagłady w  literaturze 
polskiej 1947–1991. Kanon, który nie powstał (2014).

Marian Kisiel – prof. zw. dr hab., pracuje w Uniwersytecie Śląskim, członek Komitetu 
Nauk o  Literaturze PAN. Krytyk i  historyk literatury. Zajmują go takie tematy, jak: 
historia literatury jako nauka o  literaturze, kultura literacka jako wyzwanie rzucone 
socjologii lektury, krytyka literacka jako wyznanie autobiograficzne, literatura emigra‑
cyjna jako splot programów i postaw ideowych, poezja jako doświadczenie. Opubliko‑
wał kilkanaście książek, m.in. Świadectwa, znaki (1998), Od Różewicza (1999), Zmiana 
(1999, 2014), Pamięć, biografia, słowo (2000), Pokolenia i  przełomy (2004), Przypisy 
do współczesności (2006), Ananke i  Polska (2010), Critica varia (2013), Ruiny istnienia 
(2013), Między wierszami (2015). 

Agnieszka Kłos – dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i  Dziedzictwa Naro‑
dowego w  dziedzinach: literatura i  teatr. Jest krytykiem sztuki, fotografem, od 2012 
roku członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Regular‑
nie publikuje teksty krytyczne i literackie w magazynach artystycznych i literackich. Jej 
opowiadania zostały przetłumaczone na języki: angielski, niemiecki, serbski, bułgarski. 
Autorka książek: Całkowity koszt wszystkiego (2007), Gry w  Birkenau (2015). Obecnie 
wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Pisze dok‑
torat pod opieką promotorską prof. Krzysztofa Ruchniewicza i prof. Ewy Domańskiej.

Bartłomiej Krupa – dr, historyk i literaturoznawca, absolwent Uniwersytetu im. A. Mi‑
ckiewicza w Poznaniu, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Autor publikacji 
Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego (2006) oraz 
wyróżnionej w konkursie Narodowego Centrum Kultury książki Opowiedzieć Zagładę. 
Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003) (2013). Stypendysta Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej (2008) oraz Narodowego Centrum Nauki (2012–2015). Pub‑
likował m.in. w: „Kresach”, „Kulturze Współczesnej”, „Kwartalniku Historii Żydów”, 
„Zagładzie Żydów”.

Piotr Krupiński – dr, historyk literatury, krytyk literacki, adiunkt w Instytucie Poloni‑
styki i  Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Laboratorium Animal 
Studies – Trzecia Kultura. Autor monografii Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana 
Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu (2011), redaktor tomów: (Inne) zwierzęta mają 
głos (2011), Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady (2014). Od 2003 do 
2012 roku redaktor czasopisma „Pogranicza. Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny”.

Katarzyna Kuczyńska ‑Koschany – dr hab., prof. UAM, polonistka, komparatystka, 
eseistka, prozaik. Zajmuje ją przede wszystkim: poezja i  jej interpretacja, recepcja po‑ 
etów niemieckiego i  francuskiego kręgu językowego w Polsce, kultura Żydów polskich 
i niemieckich, Zagłada Żydów w Europie, relacje intersemiotyczne w poezji i plastyce. 
Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; w przygotowaniu do druku wydanie dru‑
gie), Rycerz i  Śmierć. O  „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010), Interlinie 
w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Wsje poety Żydy”. Antytotalitarne gesty poetyc-
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kie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), tomu prozy 
Zielony promień (2006), współautorka podręcznika dla maturzystów Staropolskie ko-
rzenie współczesności (2004). Współpracuje z  czasopismami: „Polonistyka. Innowacje” 
i „Zeszyty Literackie”, należy do Rady Programowej czasopisma „Miasteczko Poznań”. 
Od 2015 roku uczestniczy w pracach Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN. 
Opiekunka Koła Naukowego Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet”, 
działającego na polonistyce poznańskiej. Członkini Pracowni Badań nad Tradycją Euro‑
pejską Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W przygotowaniu 
do druku tom prozy poetyckiej Kog(g)a oraz zbiór szkiców edukacyjnych Skąd się bierze 
lekcja polskiego? Scenariusze, lektury, interpretacje. Pisze książki: Oko intersemiotyczne. 
Eseje oraz Nic nie zdarza się za sprawą piękna. Polskie czytania Rimbauda. 

Krzysztof Lichtblau – doktorant w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwer‑
sytetu Szczecińskiego. Krytyk literacki i  komiksowy. Sekretarz redakcji kwartalnika 
literacko ‑kulturalnego „eleWator”. Publikował m.in. w: „Pograniczach. Szczecińskim 
Dwumiesięczniku Kulturalnym”, „Midraszu”, „Zeszytach Komiksowych”, „Odrze” 
i „Tyglu Kultury”. Wiceprezes Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy.

Katarzyna Mąka ‑Malatyńska – dr hab., adiunkt w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych 
Mediów, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i  Teatralnej 
im. L. Schillera w  Łodzi. Interesuje się filmem dokumentalnym, analizą i  historią 
filmu. Wykłada film dokumentalny oraz analizę dzieła filmowego. Autorka artykułów 
publikowanych w  „Images” i  „Kwartalniku Filmowym” oraz książek: Krall i  filmowcy 
(2006), Europa Europa (2007; Holland’s „Europa Europa”, 2007), Ludzie polskiego kina: 
Agnieszka Holland (2009), Widok z  tej strony. Przedstawienia Holocaustu w  polskim 
kinie (2012); współredaktorka tomów: Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny prze-
łomu wieków (2011) i  Pogranicza dokumentu (2012), oraz monograficznych numerów 
czasopisma „Images” poświęconych problematyce Zagłady.

Kinga Piotrowiak ‑Junkiert – dr, absolwentka filologii polskiej (2006) i filologii węgier‑
skiej (2011) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz Międzyuczelnianych Indywidu‑
alnych Studiach Humanistycznych „Akademia Artes Liberales”. Autorka monografii 
Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertész wobec Zagłady (2014), współ‑
autorka książki Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i  kulturze Europy 
Środkowo -Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja (2015). Zajmuje się literaturą 
węgierską wobec Zagłady. Tłumaczyła teksty m.in.: Á. Heller, L. Földényiego, P. Ester‑
házyego, M. Kornisa, K. Faragó, M. Györffyego, Z. Halasiego. Współautorka przekładu 
albumu Gdzie jest brat twój? Imre Ámos i XX wiek (2014). W 2016 roku ukaże się w jej 
tłumaczeniu tom dzienników I. Kertésza Ostatnia gospoda oraz Droga do pustego nieba 
Z. Halasiego. Publikowała w pismach literackich i tomach zbiorowych. 

David G. Roskies – profesor literatury żydowskiej w  Żydowskim Seminarium Teolo‑
gicznym w Nowym Jorku, autor rozpraw na temat kultury Żydów w Europie Wschodniej 
(m.in. Night Words. A Midrash on the Holocaust, 1971), literatury jidysz (The Dybbuk and 
Other Writings by S. Ansky, 1992; A Bridge of Longing. A Lost Art Of Yiddish Storytelling, 
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1995) oraz literatury Zagłady. Temu ostatniemu tematowi poświęcił w dużej mierze dwie 
publikacje: Against the Apocalypse. Responses to Catastrophe in Modern Jewish Culture 
(1984) i The Literature of Destruction. Jewish Responses to Catastrophe (1989), w całości 
zaś książkę najnowszą: Holocaust Literature. A History and Guide (2012).

Magdalena Sacha – dr nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa (2004), ab‑
solwentka filologii polskiej i germańskiej na Wydziale Filologiczno ‑Historycznym Uni‑
wersytetu Gdańskiego, pracownik Katedry Kulturoznawstwa UG. W latach 2001–2009 
dyrektor polsko ‑niemieckiego Muzeum Regionalnego w Krokowej. Opublikowała m.in.: 
Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich (2001) oraz 
„Gdyście w obóz przybyć już raczyli...”. Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów 
Buchenwaldu 1937–1945 (2014). 

Marta Tomczok – dr hab., adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opa‑
ckiego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka m.in. książki Metonimie Zagłady. O  polskiej 
prozie lat 1987–2012 (2013). Interesują ją badania nad Zagładą, przeszłością, pamięcią, 
popkulturą, narracjami i retoryką. Zajmuje się historią literatury powojennej. 

Paweł Wolski – dr, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, autor rozprawy Tadeusz 
Borowski – Primo Levi. Prze -pisywanie literatury Holocaustu (2013). Zajmuje się lite‑
raturą Zagłady jako konwencją formującą się na podstawie specyficznej topiki i  silnie 
wpływającą na powojenne dyskursy humanistyczne. Wynikiem tych zainteresowań 
są artykuły dotyczące cielesności doświadczenia obozowego na przykładzie narracji 
sportowych, ekonomii jako najważniejszego dyskursu współczesności w debatach wokół 
wyrażalności Holokaustu, kategorii autentyczności w  dyskusjach nad stosownością 
przedstawień Zagłady itp., opublikowane w czasopismach takich jak: „Teksty Drugie”, 
„Przegląd Humanistyczny”, „PMLA” i  innych. Współpracuje z  Centro Internazionale 
di Studi Primo Levi w  Turynie. W  latach 2012–2013 Fulbright Visiting Professor na 
Brandeis University (USA). Jest kierownikiem Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cu‑
dzoziemców US i współredaktorem czasopisma naukowego „Autobiografia. Literatura. 
Kultura. Media”. 

Małgorzata Wójcik ‑Dudek – dr, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Pol‑
skiej Uniwersytetu Śląskiego oraz nauczyciel języka polskiego w liceum ogólnokształcą‑
cym. Autorka książki (Prze)Trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza 
Nowaka (2007) i redaktorka publikacji dotyczących literatury dla dzieci i młodzieży. Jej 
zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami postpamięci, a w szczególności 
z reprezentacjami Holokaustu w literaturze dziecięcej i młodzieżowej.

Monika Żółkoś – dr, adiunkt w  Katedrze Teorii Literatury i  Krytyki Artystycznej 
Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka Fundacji na  rzecz Nauki Polskiej w  latach 
2002–2004. Autorka książki Ciało mówiące. „Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda 
Gombrowicza (2002); jako krytyczka teatralna współpracuje z „Opcjami”, „Didaska‑
liami” i „Teatrem”.
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