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MAGORZATA WÓJCIK-DUDEK
Uniwersytet klski

Transfery Zagady.
Przypadek Kotki Brygidy Joanny RudniaÍskiej
Literatura dla dzieci i mâodzieůy staâa się obszarem szczególnie podatnym
na transfery kulturowe, których kierunek jest wymuszany przez system naczyľ
poâĊczonych, skâadajĊcy się z literatury bezprzymiotnikowej i „osobnej”,
kierowanej do czytelnika niedorosâego. Ciœnienie ze strony literatury powszechnej, ale będĊce równieů efektem nowoczesnej refleksji pedagogicznej,
jak i wciĊů rozwijajĊcych się study childhood, powoduje, ůe literatura „czwarta”
przestaje byý „strefĊ chronionĊ” przed tym wszystkim, co mogâoby zakâóciý
wypracowany przez dziewiętnasty wiek obraz dziecka i dzieciľstwa1.
Nie dziwi więc fakt, ůe jednym z tematów szczególnie mocno zaznaczajĊcym swĊ obecnoœý w literaturze dla dzieci i mâodzieůy jest Holokaust, wydarzenie, wokóâ którego powstaje interesujĊce caâe imaginarium Shoah, interesujĊce zwâaszcza dla badacza porównujĊcego reprezentacje Zagâady w literaturze bezprzymiotnikowej i dla mâodego odbiorcy. Z kolei te analogie zmuszajĊ do zastanowienia się nad zagadnieniami dotyczĊcymi celu i intensywnoœci zawâaszczania przez literaturę dziecięcĊ obrazów Zagâady.
Zob. B. Sochaľska, J. Czechowska, red., Tabu w literaturze dla dzieci i mâodzieůy, Duľski Instytut Kultury, Media Rodzina, Warszawa 2012. B. Sochaľska twierdzi, ůe „na szerszĊ skalę
tematy tabu wkroczyây do ksiĊůek dla dzieci dopiero na poczĊtku XXI wieku, odkĊd to autorzy coraz częœciej piszĊ o œmierci, seksie, rozwodzie rodziców, ale wciĊů nieliczni dotykajĊ
bodaj najtrudniejszego – przemocy w rodzinie”. Tamůe, s. 8. Uwaůam jednak, ůe tematy tabu
nie sĊ jedynie wynikiem programowego detabuizowania literatury dla dzieci, ale często wynikajĊ z koniecznoœci nadĊůania za zmieniajĊcĊ się rzeczywistoœciĊ. Wydarzenia historyczne,
polityka, przemiany kulturowe sprawiajĊ, ůe ruch w literaturze „czwartej” ku tematom uniwersalnym miaâ swój wyraŭny poczĊtek w XX wieku. Róůnica dotyczy jedynie częstotliwoœci
podejmowania trudnych tematów.
1
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Jak twierdzi Michael Rothberg, „stawka pisania o Zagâadzie jest wysoka,
poniewaů u podstaw większoœci œwiadectw i narracji historycznych tkwi
zaâoůenie, ůe konkretny mikrokosmos opisywanych wydarzeľ będzie miaâ
wpâyw na makrokosmiczne rozumienie dziejów”2. Uwaůam, ůe stawka moůe
byý wyůsza, jeœli w grę wchodzi pisanie dla mâodego odbiorcy, któremu
sposób mówienia o Zagâadzie dostarcza nie tylko informacji na temat tego
wydarzenia, ale proponuje równieů, i ten aspekt transferu jest najbardziej
interesujĊcy, paradygmat(y) osobistej relacji do przeszâoœci. Zatem nie chodzi jedynie o przywoâanie przeszâoœci, ale takůe o stworzenie kryteriów pamięci o niej.
Oczywiste jest, ůe to jedna z funkcji prymarnych literatury; moůe ona bowiem „ustanawiaý więŭ między miejscem, dostarczaý punktów orientacyjnych na mapach mentalnych i rzeczywistych, projektowaý matryce interpretacyjne, wywoâywaý z zapomnienia pamięý miejsc czy tworzyý pamięý protetycznĊ czytelników”3.
Kategoria pamięci protetycznej sformuâowana przez Alison Landsberg4
wydaje się nieodzowna w refleksji nad literackim formowaniem ksztaâtów
postpamięci o Holokauœcie. Badaczka, przywoâujĊc film Zâodziejska ręka
z 1908 roku, wskazuje na jeden z jego waůniejszych epizodów. Oto zamoůny
przechodzieľ lituje się nad kalekim ůebrakiem i kupuje mu sztucznĊ rękę.
Biedak odkrywa, ůe nosi ona w sobie pamięý o poprzednim wâaœcicielu –
zâodzieju i zmusza obecnego do kradzieůy. Wnioski wyprowadzone przez
A. Landsberg z nieco fantastycznej fabuây filmu staây się przyczynkiem do
refleksji na temat kreowania wspomnieľ. Jak twierdzi badaczka, pamięci
protetycznej nie da się bezpoœrednio wydobyý z czyichœ rzeczywistych doœwiadczeľ, „jednak, choý krĊůĊ [one – M.W.-D.] w obiegu publicznym i sĊ
niezakorzenione w ciele, to doœwiadcza się ich za poœrednictwem ciaâa
w wyniku zaangaůowania w caâĊ gamę technologii kultury. Tym samym stajĊ
się one częœciĊ osobistego archiwum doœwiadczeľ, wpâywajĊc na podmiotowoœý jednostki oraz jej relacje z teraŭniejszoœciĊ i przyszâoœciĊ”5.
M. Rothberg, Drut kolczasty œwiata powojennego, przeâ. K. Bojarska, w: J. Jarniewicz, M. Szuster, wyb., Reprezentacje Holokaustu, Instytut KsiĊůki, Kraków–Warszawa 2014, s. 157.
3 E. Rybicka, Geopoetyka jako orientacja badawcza, w: tejůe, Geopoetyka. Przestrzeľ i miejsce we
wspóâczesnych teoriach i praktykach literackich, Wyd. Universitas, Kraków 2014, s. 108.
4 Zob. A. Landsberg, Pamięý protetyczna, przeâ. M. Szewczyk, w: I. Kurz, P. Kwiatkowska,
á. Zaremba, oprac., Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 690–698.
5 Tamůe, s. 690.
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Metafory ciaâa, jego protezy, a co za tym idzie, oczywiœcie rany, szczególnie
wyraŭnie funkcjonujĊ w kodzie architektury. Spoœród licznych architektonicznych przykâadów obiektów, w których strukturę zostaâo wpisane pamiętanie
i przypominanie, warto z racji analizowanego poniůej tekstu literackiego
przywoâaý choýby tylko warszawskie realizacje zmagaľ z brakiem i wypeânianiem biaâych plam na mapie miasta. Mam tu na myœli Dom Kereta autorstwa
Jakuba Szczęsnego i projekty Joanny Rajkowskiej, szczególnie Dotleniacz
i Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich.
Wszystkie realizujĊ ontologiczny paradoks, bowiem stwarzajĊ miejsce
w miejscu, którego brak, i choý wypeâniajĊ szczelinę, to jednak nie sĊ w stanie
unieœý „cięůaru” ciĊgâoœci historycznej narracji. Ta sâaboœý ma oczywiœcie
metaforyczne znaczenie i stanowi częœý projektu dotyczĊcego kreowania
pamięci. Jednoczeœnie w wymienionych artefaktach moůna widzieý rodzaj
baudrillardowskiego pochodu symulakrów. Nie odnoszĊ się przecieů do
rzeczywistej przeszâoœci, ale rzeczywistoœci wyobraůonej, a więc transferowanej
i przeksztaâcanej przez kulturowe klisze. Hiperrealizm, a czasem surrealizm
szklanego mieszkania wciœniętego między dwa budynki, stawiku-zraszacza
czy plastikowej palmy na warszawskim rondzie sĊ sygnaâem rozpaczliwego
poszukiwania jeœli nie brakujĊcego fragmentu, to z pewnoœciĊ plastra chroniĊcego otwartĊ ranę.
PodobnĊ funkcję speânia literatura dla mâodego odbiorcy, z tĊ jednak róůnicĊ, ůe do listy literackich powinnoœci wobec trudnej przeszâoœci zostaje
doâĊczona jeszcze jedna, chyba najwaůniejsza. Jeœli przypominanie zakâada
przywoâywanie z pamięci czegoœ, co miaâo miejsce, lub czegoœ, co zostaâo
zapomniane bĊdŭ wyparte, to literatura „czwarta” z uwagi na wiek odbiorcy
nie moůe przypominaý przeszâoœci, ale ma za to moůliwoœý jej tworzenia.
Oznacza to, ůe mâody czâowiek, rozczytujĊc przeszâoœý, dzięki narracji literackiej o Holokauœcie moůe odczuý brak kogoœ, kogo obecnoœci nie mógâ
nigdy doœwiadczyý. Wydaje się, ůe to dla literatury zbyt duůe wyzwanie, jednak okazuje się, ůe niektórym z literackich propozycji dla mâodego czytelnika udaje się je podjĊý.
JednĊ z takich udanych realizacji jest ksiĊůka Joanny Rudniaľskiej Kotka
Brygidy. Jej narracyjnym centrum jest miejsce, którego nie ma. Zatem tak
charakterystyczne ujęcie Zagâady, o którym wspominaâam wyůej, reprezentowane przez topografię utraty, zostaâo przetransferowane do tekstu dla
mâodego odbiorcy. Ta swoistego rodzaju ontologia nie-miejsca rozpoczyna
się frazĊ będĊcĊ gwarantem porzĊdku œwiata:
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Na podwórku Heleny rosâo tylko jedno drzewo. Byâo to drzewo morwowe. Helena lubiâa owoce morwy. Lubiâa wspinaý się na ogromne
drzewo i odnajdywaý je pod listkami. A drzewo teů lubiâo Helenę. […]
Z wysokoœci morwowego drzewa Helena widziaâa trzy œwiĊtynie. W kaůdej z nich mieszkaâ inny Bóg i to tym trzem Bogom, Przenajœwiętszej
Trójcy, skarůyâa się Staľcia. Tak myœlaâa Helena, patrzĊc z góry na niskĊ,
okrĊgâĊ synagogę, zielonkawe kopuây cerkwi na tle pochmurnego nieba
i ceglanĊ wieůę koœcioâa Œwiętego Floriana. To dobrze, ůe mieszka tu
trzech Bogów. Nigdy nic zâego się nie stanie. Nigdy6.

Oczywiœcie œwiat strzeůony przez trzy œwiĊtynie ulega rozpadowi. Wybucha wojna, a Helena – dziewczynka po aryjskiej stronie – przyglĊda się
zmieniajĊcej się rzeczywistoœci. Jej ůydowscy koledzy nagle znikajĊ, a zamiast
nich pojawia się w jej domu kotka, której wâaœcicielka, niemal rówieœnica
Heleny, musiaâa przenieœý się do getta. Dziewczynki nigdy się nie widziaây,
ale Helena jest przekonana, ůe dzięki kotce dobrze zna Brygidę. Tęskni za
niĊ i często o niej myœli.
Autorka zastosowaâa nieczęsty chwyt w literaturze dla dzieci poœwięconej
Zagâadzie. Gâówna bohaterka nie jest ŮydówkĊ, więc dzięki takiej konstrukcji
bohatera czy narratora moůna uniknĊý traumatyzujĊcych obrazów rozgrywajĊcych się po drugiej stronie muru. Postaý moůe więc sâyszeý, domyœlaý się,
ale rzadziej widzieý i wiedzieý. Wâaœnie w takĊ, okrojonĊ œwiadomoœý zostaje
wyposaůona Helena. Jednak wybór tej konstrukcji powoduje jeszcze inne,
jak się wydaje, waůniejsze reperkusje.
Otóů Helena jako bezpoœrednio niezagroůona moůe obserwowaý, a co za
tym idzie, œwiadkowaý juů jako osoba dorosâa. Czuje się odpowiedzialna za
miejsce, które póŭniej po wojnie staje się nie-miejscem, rozumianym i odczuwanym przez niĊ jako otwarta rana. Mieszka we wspóâczesnej Warszawie
i pragnie mówiý innym o tym, co tu się wydarzyâo, poniewaů miejsce po
getcie ma dla niej charakter dramatyczny, i to nie tylko ze względu na zdarzenia, ale przede wszystkim dlatego, ůe wymaga od niej reakcji i wejœcia
z nim w przedziwnĊ relację. Miejsce, w którym kiedyœ znajdowaâo się getto,
staje się dla Heleny wydarzeniem etycznym, któremu naleůy sprostaý, gdyů:
„PatrzĊcy jest œwiadkiem, a nie sprawcĊ i w tym sensie moglibyœmy powiedzieý, ůe »duch miejsca« przenosi czâowieka z poziomu »wâaœcicielskiego« na
poziom »œwiadczenia/œwiadkowania«”7.
J. Rudniaľska, Kotka Brygidy, Wyd. Pierwsze, Lasek 2007, s. 11–12.
7 T. Sâawek, Genius loci jako doœwiadczenie. Prolegomena, w: Z. Kadâubek, red., Genius loci. Studia
o czâowieku w przestrzeni, Wyd. FA-art, Katowice 2007, s. 15.
6
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Kapitalne znaczenie dla powyůszych rozwaůaľ ma scena, w której Helena,
będĊca juů w podeszâym wieku, trafia na wystawę do Zachęty. OglĊda zdjęcia przedwojennej Warszawy, Ůydów i jest przekonania, ůe w dziewczynce
na jednej z fotografii rozpoznaje Brygidę. Znakiem szczególnym (nie)znajomej
jest kotka. Kobieta kupuje katalog wystawy, wycina zdjęcie, wkâada je
w ramki i stawia na póâce obok rodzinnych fotografii.
Choý, jak twierdzi Susan Sontag, fotografia jest sztukĊ elegijnĊ i strefĊ
zmierzchu, a zrobiý komuœ lub czemuœ zdjęcie to tak jakby wziĊý udziaâ
w czyimœ umieraniu8, to jednak Helena wierzy, ůe ocalenie podobizny jest
toůsame z ratowaniem pamięci o zmarâych.
Punctum fotografii sĊ oczy kotki, tak bardzo przypominajĊcej kotkę Brygidy, którĊ Helena opiekowaâa się podczas wojny. Skrzyůowanie spojrzenia
kobiety i kota skutkuje anagnorisis. To rozpoznanie poczynione przez melancholijne oko musiaâo kiedyœ nastĊpiý. Kobieta (u)wiedziona kocim spojrzeniem, niczym Alicja w Krainie Czarów wiedziona przez Królika, przyjmuje
zaproszenie do budowania opowieœci, która poniekĊd będzie takůe historiĊ
jej dzieciľstwa.
Natomiast Brigida, podobnie jak getto boy9, znajduje „sobowtóra”, który
pragnie ocaliý swoje odlegâe odbicie od zapomnienia. Szalony pomysâ, aby
wâĊczyý ůydowskĊ dziewczynkę we wâasne nieůydowskie drzewo genealogiczne, skutkuje symbolicznĊ zmianĊ porzĊdku œwiata. To zapewne nie pasja
kolekcjonerska kaůe Helenie zdobyý przedwojenne zdjęcie, ale wâaœnie melancholia, która nie tylko nie pozwala rozstaý się ze stratĊ Brygidy, ale równieů
z utratĊ swojego dzieciľstwa, tak przecieů zjednoczonego z losem ůydowskiej rówieœnicy.
Fotografia Brigidy, nieznanego dziecka z warszawskiego getta, dzięki melancholii Heleny wpisuje się w nowĊ, obcĊ sobie przestrzeľ ůycia, którego
gwarancjĊ jest pamięý.
Obecnoœý na sosnowym regale fotografii Brygidy jest bezpoœrednim dowodem na jej wczeœniejsze istnienie. OdwoâujĊc się do J. Derridy, warto
jednak ten logiczny wniosek podaý w wĊtpliwoœý. Otóů, jak zauwaůa filozof,
„zwykle zakâadany, ůe to, co powtórzone, jest zaleůne od istniejĊcego oryginaâu. Moůna jednak odwróciý to rozumowanie i powiedzieý, ůe coœ jest
oryginalne […], o ile istnieje w powtórzeniu”.
S. Sontag, O fotografii, przeâ. S. Magala, WAiF, Warszawa 1986, s. 19.
Mam na myœli fotografię – ikonę wykonanĊ w warszawskim getcie i wâĊczonĊ do raportu
J. Stroopa. Zob. F. Rousseau, Ůydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii, przeâ.
T. Swoboda, Wyd. sâowo/obraz terytoria, Gdaľsk 2012.
8
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Uwagi J. Derridy tylko pozornie komplikujĊ sytuację ontologicznĊ fotografii
maâej ůydówki. O ile czâowiek – fotografowany obiekt – jest ŭródâem nieskoľczonej liczby kopii i imitacji, o tyle ůadna z nich nie jest w stanie powoâaý czâowieka do ůycia. Praca pamięci, wysiâek tworzenia fotograficznego „patchworku”
pozostajĊ jedynie dziaâaniem ůywych próbujĊcych rozpaczliwie ocaliý zmarâych.
Helena, podobnie jak fotografka wspomniana przez J. Bergera, ma misję „literaturyzacji” starych fotografii. Kopia, jakĊ stanowi fotograficzny obraz utraconej
osoby, staje się po prostu fantazmatem. Zdjęcie dziecka przypominajĊcego Brigidę zmienia się pod wpâywem rojenia Heleny w symulowany obraz o pozornej
realnoœci – niemalůe literackie simulacrum.
Helena zdaje sobie sprawę, ůe œwiat się rozpadaâ niczym gliniany dzban.
Jednak temu rozbiciu naczyľ (szewirat ha-kelim) towarzyszy tikkun, a więc
naprawa, odtworzenie pierwotnej harmonii wszechœwiata. Jak wiadomo, w
procesie przywracania œwiatu utraconego porzĊdku waůna rola przypada
czâowiekowi. To wâaœnie „proces dziejowy i jego najgâębsza dusza, tzn. religijne dziaâania Ůyda, przygotowujĊ ostatecznĊ restytucję rozproszonych,
rzuconych w materię jak na wygnanie œwiateâ i iskier. Jest więc kwestiĊ wolnej decyzji Ůyda (który przez Torę, speânianie nakazów i modlitwę wchodzi
w intymny kontakt z ůyciem boskim) przyspieszenie bĊdŭ spowolnienie tego
procesu. Kaůdy ludzki uczynek jakoœ wiĊůe się z tym zadaniem, naâoůonym
przez Boga na swe stworzenie”10.
Helena ma swój skromny wkâad w odtwarzanie utraconego porzĊdku
œwiata, poniewaů stajĊc się straůniczkĊ pamięci, wymaga, aby inni jĊ uruchomili. Proponuje więc „protezy pamięci”, na które często nikt nie czeka:
Dwie mâode kobiety siedziaây na âawce i rozmawiaây, a troje dzieci,
châopiec i dziewczynki, bawiâo się w piaskownicy.
– Tu staâa synagoga. Biaâa, okrĊgâa synagoga – zwróciâa się do kobiet,
ale one zajęte rozmowĊ, nawet nie zwróciây na niĊ uwagi.
– Juů jej nie ma. Staâa wâaœnie tutaj – potwierdziâa jedna z kobiet.
– Dlaczego jĊ zburzyli? – spytaâa Helena.
– Nie wiem – powiedziaâa kobieta i wzruszyâa ramionami. – Moůe dlatego, ůe byâa stara.
– Co teů pani mówi? Zburzyli jĊ, bo byâa stara?! – krzyknęâa Helena.
– A co się pani mnie czepia? Ja nie burzyâam tej pani synagogi –
powiedziaâa kobieta opryskliwie11.
G. Scholem, Mistycyzm ůydowski i jego gâówne kierunki, przeâ. I. Kania, Wyd. Czytelnik,
Warszawa 1997, s. 336–337.
11 J. Rudniaľska, Kotka…, s. 125–126.
10
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Helena z trudem dokonuje transferu dramatycznej przeszâoœci w jeszcze
dramatyczniejszĊ wspóâczesnoœý, która pozostaje nieczuâa na opowiadane
przez Helenę historie. Kobieta róůnymi sposobami próbuje dynamizowaý
wspóâczesnĊ przestrzeľ, starajĊc się uczyniý z niej nie miejsce, ale wydarzenia
pozostajĊce w staâym napięciu w relacjach z przeszâoœciĊ. W tym celu przestrzeľ po getcie wypeânia doœwiadczeniem (opowiada przecieů o tym, co
przeůyâa; chodzĊc po wspóâczesnym Muranowie, pozostaje w ciĊgâym ruchu), archiwizuje jĊ (gromadzi zdjęcia, wyprowadza jĊ z muzealnego systemu
i wprowadza do porzĊdku pamięci prywatnej) i poddaje pracy wyobraŭni
(przez budowanie logicznych ciĊgów utraconych narracji, marzĊc o odnalezieniu Brygidy i przeobraůeniu się w kotkę).
Sama konstrukcja powieœci dodatkowo wzmacnia znaczenie wymienionych dziaâaľ Heleny. Podzielenie opowieœci na dwanaœcie częœci sugeruje
jeszcze jeden sposób radzenia sobie z przeszâoœciĊ. Forma liczebnika wpisana w poszczególne rozdziaây zaskakuje tym, ůe nie numeruje rozdziaâów,
porzĊdkujĊc tym samym chronologię opowieœci, ale nazywa raczej miesiĊce
(np. zamiast „Rozdziaâ pierwszy” mamy „Jeden”). Ostatni i przedostatni
rozdziaâ noszĊ tytuây – odpowiednio: „Jedenaœcie. Potem”, „Dwanaœcie.
Przyszâego roku w Jerozolimie”. Dziesięý poprzednich stanowiâo peânię,
a zarazem wojenny, ale zamknięty juů rozdziaâ w ůyciu Heleny. Pozostaâe
dwa sĊ jedynie aneksem do tego, co się wydarzyâo. Ten naddatek czasu niczym nie zaskoczy Heleny, jest jedynie marginesem w prawdziwej historii jej
ůycia, a skoro istnieje, to naleůy go poœwięciý jednemu celowi – odnalezieniu
Brygidy i przywoâywaniu pamięci. Ůycie Heleny przypomina dwunastomiesięcznĊ ůaâobę (szneim asar chodesz)12, obchodzonĊ wyâĊcznie po œmierci ojca
lub matki, a więc najbliůszej osoby. W tym czasie nie wolno przebywaý
w towarzystwie więcej niů dwu osób, aby unikaý przyjemnoœci, których dostarczajĊ kontakty z przyjacióâmi. Byý moůe dlatego Helena wybraâa samotnoœý
i nigdy nie zaâoůyâa rodziny, a tradycyjne ůyczenie powrotu do Jerozolimy
naleůy rozumieý jako zakoľczenie opowieœci, której finaâem jest œmierý kobiety i wâĊczenie jej w uniwersalnĊ narrację, którĊ będzie tworzyý juů nie
jako opowiadajĊca, ale opowiadana.
Zatem Helena toczy walkę z miejscem, którĊ zresztĊ wygrywa. Jej zwycięstwo jest jednak triumfem pamięci prywatnej nad kulturowĊ postpamięciĊ.
To, czego udaâo się jej dokonaý, sprowadza się jedynie do przekonania
przekonanych, a więc do uspokojenia samej siebie, ůe pamięta o przeszâoœci.
12

P. Jędrzejewski, Judaizm bez tajemnic, Wyd. Pardes, Kraków 2012, s. 257.
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Mimo jej ogromnego zaangaůowania plan przywracania utraconych znaczeľ
nie powiódâ się, bowiem znaki, które dla niej byây czytelne, pozostawaây
obce dla innych.
Istotne jest więc, aby przeszâoœci nadaý cechy „swojoœci”. Uwaga ta ma
szczególne znaczenia dla filozofii edukacji o Holokauœcie, która niegdyœ
miaâa charakter prewencyjny, zakâadajĊcy, ůe „opanowanie” Zagâady, a więc
przyswojenie wiedzy, pozwoli w przyszâoœci uniknĊý podobnych katastrof.
Taka koncepcja nauczania kâadâa nacisk na „dwie mistrzowskie formy opanowania: wiedzę i dominację. Jeœli przeszâoœý jest znana, przyszâoœý moůe
zostaý opanowana i utrzymana pod kontrolĊ”13. Takie podejœcie do nauczania o Holokauœcie spotkaâo się ze sprzeciwem zwolenników „miękkiej”
edukacji. Ernst van Alphen, punktujĊc sâaboœci dotychczasowego systemu,
twierdzi, ůe „cel nie moůe byý ograniczony wyâĊcznie do mistrzowskiego
opanowania jako kontroli. Co więcej, opanowanie jako wiedza nie implikuje
opanowania jako kontroli. Drugie bâędne zaâoůenie dotyczy charakteru Zagâady. […] Holokaust jest przede wszystkim historiĊ traumy, czyli historiĊ
braku kontroli, braku opanowania. Nauczanie historii traumy oznacza przekazywanie wiedzy, która nie panuje nad samĊ sobĊ. […] To nauczanie wie,
ůe wie, ale nie rozumie znaczenia tej wiedzy. Innymi sâowy, nauczanie
o Holokauœcie konfrontuje nas z problemem, jak poprzez uczenie się opanowaý przeszâoœý, która nie jest i nie moůe byý opanowana”14.
W takim kontekœcie oczywisty wydaje się fakt, ůe trud zaœwiadczenia przeszâoœci i ustalenia znaczeľ między tym, co jest, a tym, co minęâo, jakiego
E. van Alphen, Zabawa w Holokaust, przeâ. K. Bojarska, w: J. Jarniewicz, M. Szuster, wyb.,
Reprezentacje…, s. 300.
14 Tamůe, s. 301. Warto tu przypomnieý wczeœniejszĊ formuâę nauczania o Zagâadzie,
sprowadzajĊcĊ się do następujĊcych dyrektyw: 1) Holokaust powinien byý przedstawiany
w swojej totalnoœci, jako wydarzenie wyjĊtkowe, szczególny, nieporównywalny z innymi
przypadek, ponad, pod lub poza historiĊ; 2) Przedstawienia Holokaustu powinny byý adekwatne i wierne wobec faktów i warunków tego wydarzenia; bez zmian i manipulacji, nawet
tych o charakterze artystycznym; 3) Do Holokaustu naleůy podchodziý jak do podniosâego
czy nawet uœwięconego wydarzenia, z powagĊ, która nie pozwala na reakcję, mogĊcĊ umniejszyý jego znaczenie lub zniewaůyý ofiary. Terrence Des Pres, Holocaust Laughter, w: B. Lang,
red., Writing and the Holocaust, Holmes & Meier, New York 1988, s. 217. Cyt. za: E. van Alphen, Zabawa w…, s. 303. Nie do przecenienia sĊ publikacje wydawane przez Paľstwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau podejmujĊce problem funkcjonowania Zagâady w edukacji.
InteresujĊcym kontekstem wpisujĊcym się w problematykę artykuâu sĊ z pewnoœciĊ teksty
F. Tycha, M. Adamczyk-Garbowskiej czy B. Krupy zamieszczone w tomie: P. Trojaľski, red.,
Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, Paľstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oœwięcim 2008.
13
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pragnęâa Helena, powinien byý podejmowany. Jednak to nie zgoda na
wspólnie wypracowanĊ definicję miaâaby byý przedmiotem troski obu stron;
byâaby niĊ raczej energia towarzyszĊca wypracowywaniu porozumienia i negocjacji znaczeľ. Jest ona tym istotniejsza, ůe zakâada kontakt między zainteresowanymi stronami, który choý nie prowadzi do porozumienia, to sprawia,
ůe obcoœý staje się bardziej swojska.
Wydaje się, ůe takie podejœcie do edukacji widaý w dziaâalnoœci Instytutu
Yad Vashem w Jerozolimie, którego nazwa skâada się z dwóch elementów
wchodzĊcych w interesujĊce relacje znaczeniowe: „miejsce” i „imię” zostaây
zaczerpnięte z Księgi Izajasza („Dam miejsce [Yad] w moim domu i w moich murach oraz imię [Vashem] lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Iz. 56.5.)15.
Wœród wielu materiaâów dla nauczycieli i edukatorów Holokaustu zwraca
uwagę kontrowersyjnie zatytuâowany projekt UsunĊý z pamięci, kierowany do
uczniów szkóâ ponadgimnazjalnych. Skâada się on z kilkudziesięciu pocztówek, na których zamieszczono materiaâ ikonograficzny, tekst informujĊcy
o tym, co jest widoczne na zdjęciu, zaœ na odwrocie widokówki czytelnik
moůe zapoznaý się z przekazem ocalaâego. I tak na pocztówce ze wspóâczesnym zdjęciem bramek przy wejœciu do metra pojawia się napis: „Czy znasz
cel swojej podróůy?”. Więŭ przyczynowo-skutkowa zdjęcia i pytania jest
czytelna; byý moůe wraůliwszego odbiorcę pytanie zachęci do szerszej refleksji egzystencjalnej. Jednak po odwróceniu pocztówki zdjęcie i pytanie
nabierajĊ nowych znaczeľ. Otrzymujemy bowiem kolejny element tej
„ukâadanki” – komentarz historyczny: „Gdy w czasie II wojny œwiatowej
wpychano Ůydów do pociĊgu, nie wiedzieli oni, ůe jadĊ na œmierý. PociĊgi
umoůliwiây nazistom przeprowadzenie eksterminacji na tak masowĊ skalę”.
Pocztówki wpisujĊ się w system dziaâaľ edukacyjnych majĊcych na celu
wyeksponowanie samego procesu uzgadniania znaczeľ, który wzmacnia
więŭ między przeszâoœciĊ a wspóâczesnoœciĊ. Wspóâczesnemu pokoleniu
mâodzieůy wejœcie do metra kojarzy się z podróůĊ, ruchem, a więc ůyciem.
To samo miejsce tym, którzy przeůyli Holokaust, przywodzi na myœl obóz,
przesiedlenie, selekcję i œmierý. Konfrontacja tak róůnych doœwiadczeľ moůe nie doprowadziý do porozumienia, ale samo negocjowanie róůnych znaczeľ tych samych obrazów zbliůa nieco do siebie odlegâe œwiaty. ZresztĊ
otwarcie się na narrację Innego i œwiadomoœý dryfowania znaczeľ, a moůe
lepiej, ich transferu w róůnych kierunkach, znakomicie się wpisuje w zaâoůeT. Wâodarczyk, Nowoczesny sposób pokazywania historii Zagâady, „Sâowo Ůydowskie” 2014,
nr 12 (514), s. 22.
15
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nia filozofii nauczania o Holokauœcie, której celem jest raczej wytrĊcanie
z bezpiecznego myœlenia o wiedzy jako przedmiocie, który moůna posiĊœý
i zrozumieý16, niů budowanie stabilnej pamięci o przeszâoœci.
Co więc wspólnego majĊ literatura dla dzieci, Holokaust, Kotka Brygidy
i pocztówki z Yad Vashem? Wspólnym mianownikiem jest oczywiœcie transfer w róůnych odsâonach: od przemieszczenia tematu Zagâady z literatury
bezprzymiotnikowej do literatury „czwartej”, przez przeniesienie „braku” po
ůydowskiej dziewczynce z wojennej Warszawy do wspóâczesnego Muranowa, aů po przesunięcia znaczeľ tych samych obrazów w zaleůnoœci od doœwiadczeľ patrzĊcego. Formuâa pocztówki, medium pozostajĊcego równieů
w staâym ruchu, znakomicie podkreœla to, co w tych relacjach najistotniejsze,
a mianowicie próby nawiĊzania kontaktu między wspóâczesnoœciĊ a przeszâoœciĊ, który choý w peâni niemoůliwy, to jednak na moment wytrĊca nas
z poczucia pewnoœci i stawiajĊc w stan zagroůenia, kompletnie odmienia.
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Transfers of the Holocaust.
The case of Kotka Brygidy (Brygida’s Cat) by Joanna RudniaÍska
The article concerns the phenomenon of a transfer which the author understands as the
movement of issues connected with the Holocaust from world literature to texts dedicated to
children and young adults. The researcher analyses the particular example, that is a novel by
Joanna Rudniaľska Kotka Brygidy, and describes the strategy which is used to transfer ways of
representation which are characteristic for the Holocaust, especially those concerning representation of space. She proves that literary project of space depicts the demand of the history
reconstruction and the creation of postmemory. Comments referring to the particular work
and suggested by J. Rudniaľska representation of space lead to general reflection on the
education about the Holocaust.
Keywords: postmemory, the Holocaust, children’s and young adult literature, education

