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K a t o w i c e  

Postpami ciowy dyskurs  
w literaturze dla dzieci i m odzie y 

Ma gorzata Wójcik-Dudek, 2016, W(y)czyta  Zag ad .  
Praktyki postpami ci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i m odzie y,  

Wydawnictwo Uniwersytetu l skiego, Katowice, ss. 332. 

Ma gorzata Wójcik-Dudek da a si  pozna  jako znakomita badaczka „lite-

ratury czwartej” oraz znawczyni problematyki Zag ady – tak e w kontek cie 

edukacji. W swojej ksi ce pt. W(y)czyta  Zag ad . Praktyki postpami ci w polskiej 

literaturze XXI wieku dla dzieci i m odzie y przygl da si  z bliska postpami -

ciowym reprezentacjom Holokaustu, które kszta tuje literatura skierowana 

do najm odszych odbiorców. I nie chodzi tylko o tematyczne skatalogowa-

nie obrazów Zag ady, lecz przede wszystkim o wskazanie toposów oraz spo-

sobów narracji oddaj cej mechanizmy pami ci dziecka (s. 8). Poszczególne 

szkice zosta y u o one tak, by poprowadzi  czytelnika przez bogate materia-

owo i tematycznie imaginarium Zag ady, które autorka kre li z du ym po-

wodzeniem. 

Kluczow  kategori  w prezentowanej ksi ce jest postpami . Termin ten, 

zaproponowany przez Marianne Hirsch, obecny jest zarówno w badaniach 

historycznych, literaturoznawczych, jak i kulturoznawczych w Polsce oraz na 

wiecie. M. Wójcik-Dudek odwo uje si  do dorobku takich badaczy, jak: 

Berel Lang, Hayden White, Frank Ankersmit, Shoshany Ronen, Hannah 

Arendt. Si ga równie  do prac polskich autorów: Joanny Tokarskiej-Bakir, 

Przemys awa Czapli skiego, reprezentantów „pokolenia 1,5” – Micha a 

G owi skiego czy Wilhelma Dichtera, „drugiego pokolenia” – Magdaleny 
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Tulli, Ewy Kuryluk, Agaty Tuszy skiej oraz Bo eny Keff. Przywo uje po-

nadto „trzecie pokolenie”, odnosz c si  do prozy Piotra Pazi skiego, Igora 

Ostachowicza czy Mariusza Sieniewicza1. Monografia jest pioniersk  prób  

wielostronnego ogl du postpami ci i zastosowania tej kategorii do interpre-

tacji wspó czesnej literatury dla dzieci i m odzie y. Autorka uchwyci a swoi-

sty memory boom, który prze ywa literatura dla m odych odbiorców prezentu-

j ca ró ne wydarzenia historyczne, np. powstanie warszawskie czy II wojn  

wiatow , w tym Holokaust. 

Ju  pierwszy kontakt z recenzowan  ksi k  przekonuje, e otrzymujemy 

do lektury rozpraw  nowatorsk  i b yskotliw , w której autorka – badaczka, 

ale te  nauczycielka w jednym z zag biowskich liceów – podejmuje istotne 

w edukacji polonistycznej kwestie. Takie uj cie tematu z pewno ci  stanowi 

du  warto  dla dydaktyków j zyka polskiego oraz nauczycieli, którzy na-

potykaj  na trudno ci w uczeniu o Holokau cie cho by ze wzgl du na s ab  

reprezentacj  literatury zwi zanej z problematyk  ydowsk , a tak e fetyszy-

zacj  tekstów o Zag adzie (s. 24). Nic wi c dziwnego, e M. Wójcik-Dudek 

kilkakrotnie wskazuje na problemy w szkolnym mówieniu o Holokau cie: 

obawiam si , e trudno ci w mówieniu o Zag adzie, z jakimi boryka si  

polska szko a, wynikaj  nie z braku kanonu ani z jego niestabilno ci, lecz 

z wyabstrahowania obszaru Zag ady z kr gu tematów dotycz cych histo-

rii ydów oraz kultury ydów i uczynienia z niego w zasadzie jedynego 

centrum szkolnej narracji o ydach (s. 24). 

Autorka postuluje równie  w czenie holokaustowej narracji w spójny 

dyskurs o kulturze i miejscu ydów w Polsce. Co wi cej, badaczka upatruje 

w tym pewn  nadziej : uczniowie bowiem, my l c krytycznie, by  mo e le-

piej zrozumiej  krzywdz cy stereotyp yda, obecny nawet w tekstach litera-

tury wysokiej (np. w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasi skiego). W ko cu 

szko a, zgodnie ze sw  misj , powinna nie tylko uczy  – jest zobowi zana 

równie  wychowywa  m odych ludzi, „przenicowa  uczniowsk  wra liwo  

1 Katarzyna Soko owska, odwo uj c si  do artyku u Susan Robin Suleiman, pisze: „Opisy-

wan  (…) formacj  [tj. „pokolenie 1,5” – M.O.] nale y wi c umie ci  pomi dzy: pierwszym 

pokoleniem ofiar Zag ady, wyró niaj cym si  tym, i  przed rozpocz ciem wojny jego cz on-

kowie byli ju  uformowanymi osobowo ciami a drugim pokoleniem, które przysz o na wiat 

po zako czeniu dzia a  wojennych i dziedziczy traum  Szoah po swoich rodzicach” (2010, 

7). „Drugie pokolenie” to potomkowie ocala ych z Holokaustu, z kolei do „trzeciego pokole-

nia” nale  osoby, które nie mia y bezpo redniego kontaktu z traum  ocala ych; ich pami  

o Zag adzie jest zapo yczona, wyrasta z narracji historycznej, kulturowej. 
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(…), która mog aby wpisa  si  we wspólnotowe ramy odczuwania” (s. 29). 

Nie ulega przecie  w tpliwo ci, e celem nowoczesnej edukacji polonistycz-

nej jest w a nie wychowanie w dialogu i do dialogu z Innym, w my l kon-

cepcji wychowania wielokulturowego. Warto o tym pami ta  szczególnie te-

raz, kiedy w rodkach masowego przekazu toczy si  burzliwa debata na te-

mat uchod ców i mieszkaj cych w Polsce cudzoziemców, by nie popa  

w ró nego rodzaju fobie, animozje czy uproszczone my lenie o patrioty-

zmie. Recenzowan  ksi k  czytam w a nie w kontek cie aktualnej sytuacji 

na wiecie. Podejmowany w niej problem nie jest bowiem tylko historyczny, 

jego continuum odnajduj  w prze yciach najm odszych uchod ców – syryj-

skich dzieci z Calais, które nie maj  dost pu do w a ciwej opieki medycznej 

i nie mog  bra  udzia u w zaj ciach szkolnych. Z powodu wojny – podobnie 

jak dzieci ydowskie – z dnia na dzie  trac  bezpieczny dach nad g ow , 

ksi ki, lalki, a ostatecznie – dzieci stwo. 

W sposobie ujmowania przywo ywanej literatury Ma gorzata Wójcik-

-Dudek ujawnia rzetelno  naukow  i erudycj  oraz niebywa  wiedz  kultu-

row  (potwierdzaj  to rozbudowane przypisy, znajomo  obcoj zycznej lite-

ratury przedmiotu, kontekstów kultury, topografii Jerozolimy, praktyk dy-

daktycznych w izraelskich szko ach, wystaw w Yad Vashem), a tak e wysoki 

poziom wiadomo ci metodologicznej (postkolonializm, geopoetyka, femi-

nizm, animal studies). Jej analizy i interpretacje maj  charakter nowatorski 

i oryginalny na tle publikacji traktuj cych o literaturze dzieci cej na temat 

Zag ady. W ca ej ksi ce dostrzec mo na równie  bardzo dobr  orientacj  

w faktografii oraz w zakresie metodologii bada  literatury dla dzieci i m o-

dzie y, która – jak wiadomo – rz dzi si  swoimi prawami. 

Prezentowana monografia sk ada si  z o miu cz ci, w których autorka 

podda a ogl dowi kilkana cie d u szych i krótszych powie ci: Ark  czasu 

Marcina Szczygielskiego, Kotk  Brygidy oraz XY Joanny Rudnia skiej, Bezsen-

no  Jutki Doroty Combrzy skiej-Nogali, Ostatnie pi tro Ireny Landau, 

Wszystkie moje mamy Renaty Pi tkowskiej, Szlemiela Ryszarda Marka Gro -

skiego, Wojn  na Pi knym Brzegu Andrzeja Marka Grabowskiego, Jest taka hi-

storia Beaty Ostrowickiej, Pami tki Blumki Iwony Chmielewskiej, Po drugiej 

stronie okna Anny Czerwi skiej-Wróbel, Zwyczajny dzie  Katarzyny Zimmerer, 

Ostatnie przedstawienie panny Esterki Adama Jaromira, Wszystkie lajki Marczuka 

Paw a Ber sewicza oraz Akademi  pana Kleksa, Podró e pana Kleksa i Tryumf  

pana Kleksa Jana Brzechwy. 

Pierwsz  cz  publikacji – Wzgórza pami ci – wype niaj  ustalenia dotycz -

ce m.in. kategorii postpami ci oraz praktyk edukacyjnych wobec Zag ady. 



308 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19) 

Autorka czy poj cie post-memory z szeregiem wa nych kategorii literackich 

i filozoficznych, takich jak: wolno  czytania, czytanie z Innym, wydarzenie 

etyczne, Derridia ska „ró nia”, kategoria ladu, koncepcja wychowania mi -

dzykulturowego czy literacki stereotyp yda – cz owieka bitego. Trafnie 

konstatuje, e we wspó czesnej edukacji: 

empatia nadal zajmuje centralne miejsce, cho  przecie  metodyka nau-

czania o Holokau cie zd y a wypracowa  mechanizmy pozwalaj ce 

wyj  z poziomu emocjonalnego w kierunku intelektualnego uogólnienia 

oraz wiedzy historycznej. Istnienie tych trzech poziomów oraz podej-

mowanie dzia a  dydaktycznych zmierzaj cych od emocji przez zrozu-

mienie a  do osadzenia wydarze  w kontek cie historycznym gwarantuje 

bezpieczne, nietraumatyzuj ce nauczanie o Zag adzie (s. 18). 

W drugiej cz ci ksi ki badaczka organizuje kolejne rozdzia y wokó  figu-

ry dzieci cego bohatera, a ich tematyka zwi zana jest z narracj , kreacj  ma-

cierzy stwa, przestrzeni, dzieci cych zabaw. 

Pomimo tego, e tytu  monografii zapowiada, i  przedmiotem analiz b -

dzie literatura polska XXI wieku, autorka wiadomie zdecydowa a si  omó-

wi  tak e tu powojenn  trylogi  o panu Kleksie, gdy  dostrzeg a w niej mit 

za o ycielski opowie ci o Zag adzie kierowanej do m odego odbiorcy. Trylo-

gi , która nie krzepi umieszcza w kontek cie „obrazów mimo wszystko” w du-

chu ksi ki Georges’a Didi-Hubermana2, wskazuje ponadto na Derridia sk  

metonimiczno  daty pracy nad Akademi  – 1945 rok. Powoduje to wytr ce-

nie ksi ki ze szkolnej, schematycznej interpretacji ba ni (w kontek cie oni-

ryzmu, fantastyki czy przygody) i nadanie jej nowatorskiego odczytania. Ry-

zykowna – wydawa oby si  – w drówka po tekstowym wiecie uda a si  

znakomicie. M. Wójcik-Dudek musia a zmierzy  si  z obszern  literatur  

przedmiotu, gdy  o kultowym dziele Brzechwy napisano ju  bardzo du o, 

cho  jak dowodzi recenzowana ksi ka – bynajmniej nie wszystko. Jest to, 

w moim przekonaniu, najbardziej oryginalny i zaskakuj cy czytelnika roz-

dzia , który, ami c szkolne stereotypy odbioru Brzechwowej trylogii, pro-

ponuje zupe nie nowe jej odczytanie. Badaczka rozpoczyna od imaginarium 

Zag ady: plac zabaw zast piony zostaje przestrzeni  à rebours – izolacj  

w getcie, gdzie nie ma ani wspólnoty, ani zabawek. Od tego momentu dziec-

ko zostaje przypisane do wiata doros ych, podlegaj cego wojennej jurys-

2 Chodzi o prac  Georges’a Didi-Hubermana pt. Obrazy mimo wszystko, poruszaj c  zagad-

nienie fotografii wykonanych w Auschwitz.  
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dykcji. Nast pnie autorka przedstawia seri  ciekawych rozpozna  judai-

stycznych, si gaj c przy tym do analizy hebrajskich liter, Talmudu, kabali-

stów, postaci cadyka, a tak e szkó  judaistycznych: chederu i jesziwy oraz 

samego studiowania. Trop dotycz cy pisma wydaje si  szczególnie istotny 

dla opowie ci o panu Kleksie, hebrajski jest przecie  j zykiem wi tym (le-

szon ha-kodesz), nale cym do porz dku Ksi gi, a litery – jak udowadnia Wój-

cik-Dudek – maj  sw  si  i energi . Swój wywód inicjuje badaczka, interpre-

tuj c liter  alef: 

Akademia, Adam i wszyscy ch opcy „na A” (…), a w j zyku hebrajskim 

„alef”, zach ca do g bszej refleksji (…). Otó  wed ug kabalistów, „alef” 

jest sum  trzech podstawowych form geometrycznych, które leg y 

u podstaw powstania alfabetu hebrajskiego. S  nimi: punkt (…), prosta 

(…), p aszczyzna. Konstrukcja tych trzech liter tworzy kszta t litery 

„alef”. Ona sama oznacza jedno  Boga (s. 66). 

Dalej czytamy, e Akademia to alef, czyli hybrydyczna instytucja, przypo-

minaj ca Akademi  Plato sk , po czona z chederem i jesziw , do której 

trafiali trzynastoletni ch opcy po bar micwie. Jej zniszczenie autorka czy 

z ko cem dzieci stwa, utrat  wi tyni czy wybuchem wojny. Zdaniem Wój-

cik-Dudek ostatni rozdzia  Akademii pana Kleksa zrywa z ba niow  narracj , 

powie  Brzechwy to wr cz swoista „antyba ”, która w przestrzeni teksto-

wego wiata mo e uchodzi  za opowie  chasydzk . Badaczka s usznie do-

wodzi, e Brzechwa „za atwia równie  pewne porachunki”, nie z histori , 

lecz w a nie z ba ni , która powinna zosta  wyparta i wymazana jako rewan  

za krzywd  wyrz dzon  dzieci cym czytelnikom. „Pozwoli a ona bowiem 

uwierzy  im w istnienie sprawiedliwego wiata, gdy tymczasem okaza o si , 

e jego konstrukcja mia a krucho  porcelany” (s. 85). Podobnie w rozdziale 

Homo ludens, czyli opresja zabawy Wójcik-Dudek przywo uje Wilhelma Dichte-

ra, który w Szkole bezbo ników og asza, opisuj c sen g ównego bohatera, wy-

czerpanie ba niowej formu y (s. 270). 

W rozdziale trzecim, Architektura biografii – przypadek Korczaka, badaczka 

poddaje ogl dowi formy upami tniania legendarnego „doktora z getta” nie 

tylko w literaturze, ale równie  w innych tekstach kultury – w filmach, na 

pomnikach czy plakatach. Pomników zreszt  „stary doktor” ma wiele, dlate-

go autorka czy je z punktami orientacyjnymi na planie miasta, wprowadza-

j c kategori  mapowania korczakowskich miejsc (refleksja topograficzna 

przejawia si  konsekwentnie w ca ej ksi ce). Wida  tu wietn  znajomo  
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wiata pozaliterackiego – kontekstów kultury, religii, j zyka filmu, antropo-

logii obrazu, estetyki, nawet ameryka skiej popkultury, ale te  ogromn  pa-

sj , z jak  badaczka obja nia symbolik  postaci Korczaka i „jego” dzieci. 

W a ciw  analiz  i interpretacj  koncentruje na czterech tekstach dla naj-

m odszych, wydanych w zwi zku z obchodami Roku Korczakowskiego – s  

to: Pami tnik Blumki Iwony Chmielewskiej, Jest taka historia. Opowie  o Januszu 

Korczaku Beaty Ostrowickiej, Po drugiej stronie okna. Opowie  o Januszu Korczaku 

Anny Czerwi skiej-Rydel oraz Zwyczajny dzie  Katarzyny Zimmerer. Równo-

legle przypomina równie  dwie ksi ki dla doros ych: Korczak. Próba biografii 

Joanny Olczak-Ronikier oraz album Janusz Korczak. Fotobiografie Macieja Sa-

dowskiego. W polu widzenia autorki, tak e w kolejnym rozdziale, znalaz y 

si  diarystyka dzieci ca (dzienniki, pami tniki), model konstruowania biogra-

fii i autobiografii oraz picturebook. Konsekwencj  takiego spojrzenia jest 

stwierdzenie, e „fotografia stanowi w »literaturze osobnej« najpopularniej-

sz  metonimi  postpami ci dotycz cej Zag ady” (s. 113). 

Mikronarracje z obrze y Zag ady to czwarty rozdzia  po wi cony wiadectwom 

przekazywanym przez dzieci w czasie Holokaustu. Wywód rozpoczyna si  od 

przywo ania dwóch angloj zycznych publikacji wydanych w Izraelu: Our 

Living Legacy i Through Our Eyes. Children Witness, które s  przyk adem otwie-

rania si  dyskursu naukowego na s abo do tej pory reprezentowan  perspek-

tyw  dziecka w wiadectwach Holokaustu. Wskazane publikacje, jako summa 

typologii dzieci cych narracji wraz z rezerwuarem topicznym, tworz  ponad-

to znormalizowan  w pewnym sensie reprezentacj  Zag ady, co Wójcik-

-Dudek nazywa morfologi  Zag ady (s. 134). Refleksje te autorka wzbogaca 

o inne istotne polskie pozycje ksi kowe zbieraj ce wiadectwa najm od-

szych: Dzieci Holokaustu mówi , Dzieci ydowskie oskar aj  i Dzieci ydowskie 

w czasach Zag ady. Ostatnia z wymienionych prac – oprócz relacji najm od-

szych – zawiera kwestionariusz s u cy do zbierania wiadectw ocalonych. 

Te w a nie „mikronarracje tworz  »przeciw-histori «, któr  autorka [Olga 

Orze  – M.O.] przywo uje za Michelem Foucaultem i sytuuje na drugim bie-

gunie historii monumentalnej, a tym samym oficjalnej” (s. 136)3. 

3 Autorka powo uje si  tutaj na nast puj ce pozycje: Fisher M., Steinfeldt I., 2003, Our 

Living Legacy, Yad Vashem; Tatelbaum I.B., 2004, Through Our Eyes. Children Witness. The Holo-

caust, Israel; liwowska W., oprac., 1993, Dzieci Holokaust mówi …, Warszawa; Orze  O., 

oprac., 2014, Dzieci ydowskie w czasach Zag ady. Wczesne wiadectwa 1944–1948. Relacje dzieci ce ze 

zbiorów Centralnej ydowskiej Komisji Historycznej, Warszawa; Hochberg-Maria ska M., Gruss N., 

1993, Dzieci ydowskie oskar aj , Warszawa.  
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Badaczka powraca do ba ni i analizuje zwi zek pomi dzy tym gatunkiem 

literackim a Zag ad . Ju  samo zestawienie rodzi zasadnicze pytanie: czy 

mo liwa jest ba  o Holokau cie? Wójcik-Dudek dostrzega j  w gatunku 

metaliterackim, jakim jest ba  postmodernistyczna, której czytelnik powi-

nien wykazywa  si  znajomo ci  „ba niowego genotypu, umiej tno ci  czy-

tania ironii czy dostrzegania zabiegów parodystycznych” (s. 158). Z jednej 

strony bowiem gatunek ten opiera si  na znanych morfemach ba niowych, 

z drugiej za  pozostaje obcy, gdy  podejmuje temat Holokaustu. Proppowski 

morfem ba ni nie przystaje do niej, rozsadza ramy ukonstytuowanego ga-

tunku, jednocze nie obna a jego wyczerpanie. Badaczka ilustruje ten typ ba-

ni ksi k  XY Joanny Rudnia skiej, w której dostrzega dwie wykluczaj ce 

si  tendencje: „uba niowienie Holokaustu oraz zag ad  ba ni” (s. 159). 

Macierzy stwo w stanie zagro enia – rozdzia  pi ty monografii – Ma gorzata 

Wójcik-Dudek rozpoczyna od podkre lenia roli ydowskiej matki. „»Jidisze 

mame« (…) bywa najcz ciej przedstawiana jako nadopieku cza matka, któ-

ra w imi  dobra swych dzieci jest gotowa do najwi kszych po wi ce ” 

(s. 172). Topos matki, co pokazuj  zebrane dzie a z „literatury czwartej”, 

obecny jest w trzech figurach: ydowskiej matki, nieobecnej ydowskiej mat-

ki (opiek  nad dzieckiem sprawuj  wtedy inne osoby lub zwierz ta) i polskiej 

matki (s. 182). Badaczka wszystkie te ods ony ywicielki prezentuje na wy-

branych tekstach, takich jak: Wszystkie moje mamy Renaty Pi tkowskiej4, Arka 

czasu Marcina Szczygielskiego, a tak e Bezsenno  Jutki Doroty Combrzy -

skiej-Nogali, w której zwraca tak e uwag  na rol  dziadka. Inspiruj cym po-

suni ciem autorki jest wpisanie w macierzy stwo refleksji natury animali-

stycznej, dotycz cej opieki zwierz t nad ydowskimi dzie mi. Temu zagad-

nieniu Wójcik-Dudek po wi ca ca y podrozdzia . Zwierz ta zreszt  obecne 

s  od dawna w literaturze dla dzieci i m odzie y. Badaczka wskazuje na bul-

doga angielskiego (z powie ci Szlemiel Ryszarda Marka Gro skiego), który 

w ydowskim dziecku „widzi” przede wszystkim cz owieka, oraz na tytu o-

w  kotk  Brygidy, staj c  si  znakiem przypomnienia o ydowskich dzie-

ciach. Wykorzystanie metodologii animal studies jest wietnym przyk adem 

w(y)czytywania nowych sensów w omawianej literaturze oraz pozyskania 

nowego horyzontu etycznego i poznawczego za spraw  dziecka dojrzewaj -

cego w otoczeniu zwierz t. Zreszt  równie  dzi  jeste my wiadkami „zwie-

rz cego zwrotu”5, tj. przywrócenia zwierz t na karty literatury dla dzieci 

4 Ksi ka napisana na kanwie wspomnie  o Irenie Sendlerowej. 
5 Poj cie to nawi zuje do tekstu Kari Weil (2014). 
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i m odzie y. Je li chodzi o kontekst macierzy stwa, interesuj ce s  równie  

dalsze ustalenia, dotycz ce znoszenia podzia u na ydowsk  i aryjsk  stron  

wiata – nie ydowskie matki, je li nie pomagaj  ydowskim dzieciom, to im 

wspó czuj . W ten sposób autorka podejmuje kontrowersyjn  kwesti  sto-

sunku Polaków do ydów. Badaczka przyznaje, e omawiane teksty idealizu-

j  relacje polsko- ydowskie, w których dominuje heroizm i gest go cinno ci 

w ratowaniu ydowskich dzieci. To jednak, co zosta o najdobitniej wyra one, 

to perspektywa postpami ci: „wspó cze nie nie oczekuje si  heroizmu opieki 

nad ydowskim dzieckiem, lecz obowi zku pami tania o nim” (s. 216). 

Równie  przestrze  upomina si  o pami . W kolejnym rozdziale Wójcik-

-Dudek w powojennych losach Heleny z Kotki Brygidy dostrzega t sknot  za 

topografi  Warszawy sprzed wojny: „(…) nie pozosta  po ydach aden 

lad, bo na miejscu synagogi powsta  plac zabaw (…), powstaje wi c jedynie 

palimpsest, a ten mo na porówna  do wiedzy tajemnej, poniewa  jest do-

st pny jedynie wybra com” (s. 246). 

Refleksja bohaterki powie ci sprowadza si  do wa nego stwierdzenia, e 

mitem za o ycielskim powojennej stolicy jest brak ydów (spostrze enie to 

tyczy si  zreszt  wielu polskich miast, a najg o niejszym przyk adem wydaje 

si  Bia ystok). Plac, na którym niegdy  znajdowa a si  synagoga, powinien 

sta  si  miejscem pami ci – lieux de mémoire, dost pnym wspó czesnej gene-

racji (a pozostaje milieux de mémoire). Póki to nie nast pi, nie b dzie mo liwe 

transmitowanie postpami ci, brakuje bowiem wspólnej przestrzeni mi dzy 

pokoleniem wojennym i powojennym – konstatuje autorka monografii. 

Po ydowska przestrze  mo e odnale  swe miejsce w wiecie wirtualnym, 

w mediach spo eczno ciowych. Wynika z tego, e i ta historia komercjalizuje 

si  oraz przekszta ca w popkultur  czy przemys  turystyczny, z którym wi  

si  rynkowe gad ety: breloki, specjalna linia ubra  czy magnesy na lodówk . 

Swoisty „Disneyland pami ci” – jak go nazywa Wójcik-Dudek – opiera si  

na uproszczeniach, schematach, nawet antysemityzmie (jako przyk ad niech 

pos u y obraz yda z pieni kiem, który wisi do dzi  w wielu polskich do-

mach). Z Disneylandu blisko ju  do kategorii kiczu i przed nim autorka 

przestrzega, twierdz c, e odgrywa on, niestety, niebagateln  rol  w „litera-

turze osobnej”. 

Pozostaj c w szeroko pojmowanej konwencji zabawy, Ma gorzata Wójcik-

-Dudek w rozdziale »Homo ludens«, czyli opresja zabawy z kilku powodów eks-

ponuje motyw gier dzieci cych, takich jak berek i klasy, wyliczanki, zabawa 

w chowanego czy przebieranki. Po pierwsze dlatego, e gra jest blisko 

wspó czesnego dziecka, ale równie  dlatego, e zabawa w kontek cie Zag a-
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dy zmienia swoje znaczenie. Staje si  nagle konieczno ci , by przetrwa , bo 

wymaga od dziecka udawania, ukrywania si  i odgrywania (to gra, w której 

stawk  jest ycie!). Po drugie, zabawa metaforyzuje Zag ad , jest przeno ni  

losu nie tylko dziecka, lecz tak e ka dego, kto do wiadczy  tego, czym jest get-

to (s. 277–278). Wa nym ustaleniem badaczki s  niew tpliwie refleksje o czy-

taniu – wszak lektura towarzyszy a dziecku podczas Zag ady, a czytanie mia o 

wymiar etyczny – dawa o nadziej  na przetrwanie oraz pomaga o zapomnie  

o otaczaj cej rzeczywisto ci. W Bibliotece Shoah (okre lenie u ywane przez 

Przemys awa Czapli skiego, zob. Czapli ski 2004) Wójcik-Dudek widzi rów-

nie  miejsce dla dzieci cych do wiadcze  czytelniczych wpisanych w czas 

wojny i Holokaustu. Poszerza t  kategori , uzupe niaj c j  o nowe znaczenia. 

Ksi k  ko czy do  syntetyczny, lecz bardzo wa ny rozdzia  Dybuk kontra 

Facebook, czyli „Kotka Brygidy” i „Wszystkie lajki Marczuka”, b d cy prób  po-

wi zania tradycyjnych elementów folkloru ydowskiego – Dybuka, reinkar-

nacji, czyli transmigracji dusz, ze wspó czesnymi symbolami kultury popu-

larnej i mediów spo eczno ciowych. 

Ma gorzata Wójcik-Dudek w prekursorskiej monografii W(y)czyta  Zag ad . 

Praktyki postpami ci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i m odzie y – oma-

wia najwa niejsze, a zarazem najciekawsze tendencje ujawniaj ce si  w litera-

turze o Zag adzie, skierowanej do najm odszych czytelników. Przenikanie si  

kultur, tekstów, zjawisk antropologicznych, historycznych, socjologicznych 

zostaje przez badaczk  dog bnie zanalizowane, a jej odkrywcze spostrze e-

nia, dociekliwe i m dre interpretacje, bogaty warsztat literaturoznawcy i dy-

daktyka, a tak e pe en pasji sposób pisania sprawiaj , e recenzowana publi-

kacja jest zajmuj ca, prowokuje do dyskusji i – niew tpliwie – sk ania do re-

fleksji. Czyta si  j  z ogromnym zainteresowaniem i du  przyjemno ci . 

Polecam j  nie tylko polonistom uniwersyteckim i szkolnym, ale tak e tym, 

którzy znale li si  w oku wspó czesnego cyklonu debat o wielokulturowo ci, 

tolerancji, pomocy potrzebuj cym, zamykaniu si  niektórych narodów na 

Innego oraz mowie nienawi ci. 
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