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Wydawnictwo Uniwersytetu klskiego, Katowice, ss. 332.

Maâgorzata Wójcik-Dudek daâa się poznaý jako znakomita badaczka „literatury czwartej” oraz znawczyni problematyki Zagâady – takůe w kontekœcie
edukacji. W swojej ksiĊůce pt. W(y)czytaý Zagâadę. Praktyki postpamięci w polskiej
literaturze XXI wieku dla dzieci i mâodzieůy przyglĊda się z bliska postpamięciowym reprezentacjom Holokaustu, które ksztaâtuje literatura skierowana
do najmâodszych odbiorców. I nie chodzi tylko o tematyczne skatalogowanie obrazów Zagâady, lecz przede wszystkim o wskazanie toposów oraz sposobów narracji oddajĊcej mechanizmy pamięci dziecka (s. 8). Poszczególne
szkice zostaây uâoůone tak, by poprowadziý czytelnika przez bogate materiaâowo i tematycznie imaginarium Zagâady, które autorka kreœli z duůym powodzeniem.
KluczowĊ kategoriĊ w prezentowanej ksiĊůce jest postpamięý. Termin ten,
zaproponowany przez Marianne Hirsch, obecny jest zarówno w badaniach
historycznych, literaturoznawczych, jak i kulturoznawczych w Polsce oraz na
œwiecie. M. Wójcik-Dudek odwoâuje się do dorobku takich badaczy, jak:
Berel Lang, Hayden White, Frank Ankersmit, Shoshany Ronen, Hannah
Arendt. Sięga równieů do prac polskich autorów: Joanny Tokarskiej-Bakir,
Przemysâawa Czapliľskiego, reprezentantów „pokolenia 1,5” – Michaâa
Gâowiľskiego czy Wilhelma Dichtera, „drugiego pokolenia” – Magdaleny
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Tulli, Ewy Kuryluk, Agaty Tuszyľskiej oraz Boůeny Keff. Przywoâuje ponadto „trzecie pokolenie”, odnoszĊc się do prozy Piotra Paziľskiego, Igora
Ostachowicza czy Mariusza Sieniewicza1. Monografia jest pionierskĊ próbĊ
wielostronnego oglĊdu postpamięci i zastosowania tej kategorii do interpretacji wspóâczesnej literatury dla dzieci i mâodzieůy. Autorka uchwyciâa swoisty memory boom, który przeůywa literatura dla mâodych odbiorców prezentujĊca róůne wydarzenia historyczne, np. powstanie warszawskie czy II wojnę
œwiatowĊ, w tym Holokaust.
Juů pierwszy kontakt z recenzowanĊ ksiĊůkĊ przekonuje, ůe otrzymujemy
do lektury rozprawę nowatorskĊ i bâyskotliwĊ, w której autorka – badaczka,
ale teů nauczycielka w jednym z zagâębiowskich liceów – podejmuje istotne
w edukacji polonistycznej kwestie. Takie ujęcie tematu z pewnoœciĊ stanowi
duůĊ wartoœý dla dydaktyków języka polskiego oraz nauczycieli, którzy napotykajĊ na trudnoœci w uczeniu o Holokauœcie choýby ze względu na sâabĊ
reprezentację literatury zwiĊzanej z problematykĊ ůydowskĊ, a takůe fetyszyzację tekstów o Zagâadzie (s. 24). Nic więc dziwnego, ůe M. Wójcik-Dudek
kilkakrotnie wskazuje na problemy w szkolnym mówieniu o Holokauœcie:
obawiam się, ůe trudnoœci w mówieniu o Zagâadzie, z jakimi boryka się
polska szkoâa, wynikajĊ nie z braku kanonu ani z jego niestabilnoœci, lecz
z wyabstrahowania obszaru Zagâady z kręgu tematów dotyczĊcych historii Ůydów oraz kultury Ůydów i uczynienia z niego w zasadzie jedynego
centrum szkolnej narracji o Ůydach (s. 24).

Autorka postuluje równieů wâĊczenie holokaustowej narracji w spójny
dyskurs o kulturze i miejscu Ůydów w Polsce. Co więcej, badaczka upatruje
w tym pewnĊ nadzieję: uczniowie bowiem, myœlĊc krytycznie, byý moůe lepiej zrozumiejĊ krzywdzĊcy stereotyp Ůyda, obecny nawet w tekstach literatury wysokiej (np. w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasiľskiego). W koľcu
szkoâa, zgodnie ze swĊ misjĊ, powinna nie tylko uczyý – jest zobowiĊzana
równieů wychowywaý mâodych ludzi, „przenicowaý uczniowskĊ wraůliwoœý



1 Katarzyna Sokoâowska, odwoâujĊc się do artykuâu Susan Robin Suleiman, pisze: „OpisywanĊ (…) formację [tj. „pokolenie 1,5” – M.O.] naleůy więc umieœciý pomiędzy: pierwszym
pokoleniem ofiar Zagâady, wyróůniajĊcym się tym, iů przed rozpoczęciem wojny jego czâonkowie byli juů uformowanymi osobowoœciami a drugim pokoleniem, które przyszâo na œwiat
po zakoľczeniu dziaâaľ wojennych i dziedziczy traumę Szoah po swoich rodzicach” (2010,
7). „Drugie pokolenie” to potomkowie ocalaâych z Holokaustu, z kolei do „trzeciego pokolenia” naleůĊ osoby, które nie miaây bezpoœredniego kontaktu z traumĊ ocalaâych; ich pamięý
o Zagâadzie jest zapoůyczona, wyrasta z narracji historycznej, kulturowej.
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(…), która mogâaby wpisaý się we wspólnotowe ramy odczuwania” (s. 29).
Nie ulega przecieů wĊtpliwoœci, ůe celem nowoczesnej edukacji polonistycznej jest wâaœnie wychowanie w dialogu i do dialogu z Innym, w myœl koncepcji wychowania wielokulturowego. Warto o tym pamiętaý szczególnie teraz, kiedy w œrodkach masowego przekazu toczy się burzliwa debata na temat uchodŭców i mieszkajĊcych w Polsce cudzoziemców, by nie popaœý
w róůnego rodzaju fobie, animozje czy uproszczone myœlenie o patriotyzmie. RecenzowanĊ ksiĊůkę czytam wâaœnie w kontekœcie aktualnej sytuacji
na œwiecie. Podejmowany w niej problem nie jest bowiem tylko historyczny,
jego continuum odnajduję w przeůyciach najmâodszych uchodŭców – syryjskich dzieci z Calais, które nie majĊ dostępu do wâaœciwej opieki medycznej
i nie mogĊ braý udziaâu w zajęciach szkolnych. Z powodu wojny – podobnie
jak dzieci ůydowskie – z dnia na dzieľ tracĊ bezpieczny dach nad gâowĊ,
ksiĊůki, lalki, a ostatecznie – dzieciľstwo.
W sposobie ujmowania przywoâywanej literatury Maâgorzata Wójcik-Dudek ujawnia rzetelnoœý naukowĊ i erudycję oraz niebywaâĊ wiedzę kulturowĊ (potwierdzajĊ to rozbudowane przypisy, znajomoœý obcojęzycznej literatury przedmiotu, kontekstów kultury, topografii Jerozolimy, praktyk dydaktycznych w izraelskich szkoâach, wystaw w Yad Vashem), a takůe wysoki
poziom œwiadomoœci metodologicznej (postkolonializm, geopoetyka, feminizm, animal studies). Jej analizy i interpretacje majĊ charakter nowatorski
i oryginalny na tle publikacji traktujĊcych o literaturze dziecięcej na temat
Zagâady. W caâej ksiĊůce dostrzec moůna równieů bardzo dobrĊ orientację
w faktografii oraz w zakresie metodologii badaľ literatury dla dzieci i mâodzieůy, która – jak wiadomo – rzĊdzi się swoimi prawami.
Prezentowana monografia skâada się z oœmiu częœci, w których autorka
poddaâa oglĊdowi kilkanaœcie dâuůszych i krótszych powieœci: Arkę czasu
Marcina Szczygielskiego, Kotkę Brygidy oraz XY Joanny Rudniaľskiej, Bezsennoœý Jutki Doroty Combrzyľskiej-Nogali, Ostatnie piętro Ireny Landau,
Wszystkie moje mamy Renaty PiĊtkowskiej, Szlemiela Ryszarda Marka Groľskiego, Wojnę na Pięknym Brzegu Andrzeja Marka Grabowskiego, Jest taka historia Beaty Ostrowickiej, PamiĊtki Blumki Iwony Chmielewskiej, Po drugiej
stronie okna Anny Czerwiľskiej-Wróbel, Zwyczajny dzieľ Katarzyny Zimmerer,
Ostatnie przedstawienie panny Esterki Adama Jaromira, Wszystkie lajki Marczuka
Pawâa Beręsewicza oraz Akademię pana Kleksa, Podróůe pana Kleksa i Tryumf
pana Kleksa Jana Brzechwy.
PierwszĊ częœý publikacji – Wzgórza pamięci – wypeâniajĊ ustalenia dotyczĊce m.in. kategorii postpamięci oraz praktyk edukacyjnych wobec Zagâady.
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Autorka âĊczy pojęcie post-memory z szeregiem waůnych kategorii literackich
i filozoficznych, takich jak: wolnoœý czytania, czytanie z Innym, wydarzenie
etyczne, Derridiaľska „róůnia”, kategoria œladu, koncepcja wychowania międzykulturowego czy literacki stereotyp Ůyda – czâowieka bitego. Trafnie
konstatuje, ůe we wspóâczesnej edukacji:
empatia nadal zajmuje centralne miejsce, choý przecieů metodyka nauczania o Holokauœcie zdĊůyâa wypracowaý mechanizmy pozwalajĊce
wyjœý z poziomu emocjonalnego w kierunku intelektualnego uogólnienia
oraz wiedzy historycznej. Istnienie tych trzech poziomów oraz podejmowanie dziaâaľ dydaktycznych zmierzajĊcych od emocji przez zrozumienie aů do osadzenia wydarzeľ w kontekœcie historycznym gwarantuje
bezpieczne, nietraumatyzujĊce nauczanie o Zagâadzie (s. 18).

W drugiej częœci ksiĊůki badaczka organizuje kolejne rozdziaây wokóâ figury dziecięcego bohatera, a ich tematyka zwiĊzana jest z narracjĊ, kreacjĊ macierzyľstwa, przestrzeni, dziecięcych zabaw.
Pomimo tego, ůe tytuâ monografii zapowiada, iů przedmiotem analiz będzie literatura polska XXI wieku, autorka œwiadomie zdecydowaâa się omówiý takůe tuůpowojennĊ trylogię o panu Kleksie, gdyů dostrzegâa w niej mit
zaâoůycielski opowieœci o Zagâadzie kierowanej do mâodego odbiorcy. Trylogię, która nie krzepi umieszcza w kontekœcie „obrazów mimo wszystko” w duchu ksiĊůki Georges’a Didi-Hubermana2, wskazuje ponadto na DerridiaľskĊ
metonimicznoœý daty pracy nad AkademiĊ – 1945 rok. Powoduje to wytrĊcenie ksiĊůki ze szkolnej, schematycznej interpretacji baœni (w kontekœcie oniryzmu, fantastyki czy przygody) i nadanie jej nowatorskiego odczytania. Ryzykowna – wydawaâoby się – wędrówka po tekstowym œwiecie udaâa się
znakomicie. M. Wójcik-Dudek musiaâa zmierzyý się z obszernĊ literaturĊ
przedmiotu, gdyů o kultowym dziele Brzechwy napisano juů bardzo duůo,
choý jak dowodzi recenzowana ksiĊůka – bynajmniej nie wszystko. Jest to,
w moim przekonaniu, najbardziej oryginalny i zaskakujĊcy czytelnika rozdziaâ, który, âamiĊc szkolne stereotypy odbioru Brzechwowej trylogii, proponuje zupeânie nowe jej odczytanie. Badaczka rozpoczyna od imaginarium
Zagâady: plac zabaw zastĊpiony zostaje przestrzeniĊ à rebours – izolacjĊ
w getcie, gdzie nie ma ani wspólnoty, ani zabawek. Od tego momentu dziecko zostaje przypisane do œwiata dorosâych, podlegajĊcego wojennej jurys
2 Chodzi o pracę Georges’a Didi-Hubermana pt. Obrazy mimo wszystko, poruszajĊcĊ zagadnienie fotografii wykonanych w Auschwitz.
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dykcji. Następnie autorka przedstawia serię ciekawych rozpoznaľ judaistycznych, sięgajĊc przy tym do analizy hebrajskich liter, Talmudu, kabalistów, postaci cadyka, a takůe szkóâ judaistycznych: chederu i jesziwy oraz
samego studiowania. Trop dotyczĊcy pisma wydaje się szczególnie istotny
dla opowieœci o panu Kleksie, hebrajski jest przecieů językiem œwiętym (leszon ha-kodesz), naleůĊcym do porzĊdku Księgi, a litery – jak udowadnia Wójcik-Dudek – majĊ swĊ siâę i energię. Swój wywód inicjuje badaczka, interpretujĊc literę alef:
Akademia, Adam i wszyscy châopcy „na A” (…), a w języku hebrajskim
„alef”, zachęca do gâębszej refleksji (…). Otóů wedâug kabalistów, „alef”
jest sumĊ trzech podstawowych form geometrycznych, które legây
u podstaw powstania alfabetu hebrajskiego. SĊ nimi: punkt (…), prosta
(…), pâaszczyzna. Konstrukcja tych trzech liter tworzy ksztaât litery
„alef”. Ona sama oznacza jednoœý Boga (s. 66).

Dalej czytamy, ůe Akademia to alef, czyli hybrydyczna instytucja, przypominajĊca Akademię PlatoľskĊ, poâĊczona z chederem i jesziwĊ, do której
trafiali trzynastoletni châopcy po bar micwie. Jej zniszczenie autorka âĊczy
z koľcem dzieciľstwa, utratĊ ŒwiĊtyni czy wybuchem wojny. Zdaniem Wójcik-Dudek ostatni rozdziaâ Akademii pana Kleksa zrywa z baœniowĊ narracjĊ,
powieœý Brzechwy to wręcz swoista „antybaœľ”, która w przestrzeni tekstowego œwiata moůe uchodziý za opowieœý chasydzkĊ. Badaczka sâusznie dowodzi, ůe Brzechwa „zaâatwia równieů pewne porachunki”, nie z historiĊ,
lecz wâaœnie z baœniĊ, która powinna zostaý wyparta i wymazana jako rewanů
za krzywdę wyrzĊdzonĊ dziecięcym czytelnikom. „Pozwoliâa ona bowiem
uwierzyý im w istnienie sprawiedliwego œwiata, gdy tymczasem okazaâo się,
ůe jego konstrukcja miaâa kruchoœý porcelany” (s. 85). Podobnie w rozdziale
Homo ludens, czyli opresja zabawy Wójcik-Dudek przywoâuje Wilhelma Dichtera, który w Szkole bezboůników ogâasza, opisujĊc sen gâównego bohatera, wyczerpanie baœniowej formuây (s. 270).
W rozdziale trzecim, Architektura biografii – przypadek Korczaka, badaczka
poddaje oglĊdowi formy upamiętniania legendarnego „doktora z getta” nie
tylko w literaturze, ale równieů w innych tekstach kultury – w filmach, na
pomnikach czy plakatach. Pomników zresztĊ „stary doktor” ma wiele, dlatego autorka âĊczy je z punktami orientacyjnymi na planie miasta, wprowadzajĊc kategorię mapowania korczakowskich miejsc (refleksja topograficzna
przejawia się konsekwentnie w caâej ksiĊůce). Widaý tu œwietnĊ znajomoœý
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œwiata pozaliterackiego – kontekstów kultury, religii, języka filmu, antropologii obrazu, estetyki, nawet amerykaľskiej popkultury, ale teů ogromnĊ pasję, z jakĊ badaczka objaœnia symbolikę postaci Korczaka i „jego” dzieci.
WâaœciwĊ analizę i interpretację koncentruje na czterech tekstach dla najmâodszych, wydanych w zwiĊzku z obchodami Roku Korczakowskiego – sĊ
to: Pamiętnik Blumki Iwony Chmielewskiej, Jest taka historia. Opowieœý o Januszu
Korczaku Beaty Ostrowickiej, Po drugiej stronie okna. Opowieœý o Januszu Korczaku
Anny Czerwiľskiej-Rydel oraz Zwyczajny dzieľ Katarzyny Zimmerer. Równolegle przypomina równieů dwie ksiĊůki dla dorosâych: Korczak. Próba biografii
Joanny Olczak-Ronikier oraz album Janusz Korczak. Fotobiografie Macieja Sadowskiego. W polu widzenia autorki, takůe w kolejnym rozdziale, znalazây
się diarystyka dziecięca (dzienniki, pamiętniki), model konstruowania biografii i autobiografii oraz picturebook. KonsekwencjĊ takiego spojrzenia jest
stwierdzenie, ůe „fotografia stanowi w »literaturze osobnej« najpopularniejszĊ metonimię postpamięci dotyczĊcej Zagâady” (s. 113).
Mikronarracje z obrzeůy Zagâady to czwarty rozdziaâ poœwięcony œwiadectwom
przekazywanym przez dzieci w czasie Holokaustu. Wywód rozpoczyna się od
przywoâania dwóch anglojęzycznych publikacji wydanych w Izraelu: Our
Living Legacy i Through Our Eyes. Children Witness, które sĊ przykâadem otwierania się dyskursu naukowego na sâabo do tej pory reprezentowanĊ perspektywę dziecka w œwiadectwach Holokaustu. Wskazane publikacje, jako summa
typologii dziecięcych narracji wraz z rezerwuarem topicznym, tworzĊ ponadto znormalizowanĊ w pewnym sensie reprezentację Zagâady, co Wójcik-Dudek nazywa morfologiĊ Zagâady (s. 134). Refleksje te autorka wzbogaca
o inne istotne polskie pozycje ksiĊůkowe zbierajĊce œwiadectwa najmâodszych: Dzieci Holokaustu mówiĊ, Dzieci ůydowskie oskarůajĊ i Dzieci ůydowskie
w czasach Zagâady. Ostatnia z wymienionych prac – oprócz relacji najmâodszych – zawiera kwestionariusz sâuůĊcy do zbierania œwiadectw ocalonych.
Te wâaœnie „mikronarracje tworzĊ »przeciw-historię«, którĊ autorka [Olga
Orzeâ – M.O.] przywoâuje za Michelem Foucaultem i sytuuje na drugim biegunie historii monumentalnej, a tym samym oficjalnej” (s. 136)3.

3 Autorka powoâuje się tutaj na następujĊce pozycje: Fisher M., Steinfeldt I., 2003, Our
Living Legacy, Yad Vashem; Tatelbaum I.B., 2004, Through Our Eyes. Children Witness. The Holocaust, Israel; Œliwowska W., oprac., 1993, Dzieci Holokaust mówiĊ…, Warszawa; Orzeâ O.,
oprac., 2014, Dzieci ůydowskie w czasach Zagâady. Wczesne œwiadectwa 1944–1948. Relacje dziecięce ze
zbiorów Centralnej Ůydowskiej Komisji Historycznej, Warszawa; Hochberg-Mariaľska M., Gruss N.,
1993, Dzieci ůydowskie oskarůajĊ, Warszawa.
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Badaczka powraca do baœni i analizuje zwiĊzek pomiędzy tym gatunkiem
literackim a ZagâadĊ. Juů samo zestawienie rodzi zasadnicze pytanie: czy
moůliwa jest baœľ o Holokauœcie? Wójcik-Dudek dostrzega jĊ w gatunku
metaliterackim, jakim jest baœľ postmodernistyczna, której czytelnik powinien wykazywaý się znajomoœciĊ „baœniowego genotypu, umiejętnoœciĊ czytania ironii czy dostrzegania zabiegów parodystycznych” (s. 158). Z jednej
strony bowiem gatunek ten opiera się na znanych morfemach baœniowych,
z drugiej zaœ pozostaje obcy, gdyů podejmuje temat Holokaustu. Proppowski
morfem baœni nie przystaje do niej, rozsadza ramy ukonstytuowanego gatunku, jednoczeœnie obnaůa jego wyczerpanie. Badaczka ilustruje ten typ baœni ksiĊůkĊ XY Joanny Rudniaľskiej, w której dostrzega dwie wykluczajĊce
się tendencje: „ubaœniowienie Holokaustu oraz zagâadę baœni” (s. 159).
Macierzyľstwo w stanie zagroůenia – rozdziaâ piĊty monografii – Maâgorzata
Wójcik-Dudek rozpoczyna od podkreœlenia roli ůydowskiej matki. „»Jidisze
mame« (…) bywa najczęœciej przedstawiana jako nadopiekuľcza matka, która w imię dobra swych dzieci jest gotowa do największych poœwięceľ”
(s. 172). Topos matki, co pokazujĊ zebrane dzieâa z „literatury czwartej”,
obecny jest w trzech figurach: ůydowskiej matki, nieobecnej ůydowskiej matki (opiekę nad dzieckiem sprawujĊ wtedy inne osoby lub zwierzęta) i polskiej
matki (s. 182). Badaczka wszystkie te odsâony ůywicielki prezentuje na wybranych tekstach, takich jak: Wszystkie moje mamy Renaty PiĊtkowskiej4, Arka
czasu Marcina Szczygielskiego, a takůe Bezsennoœý Jutki Doroty Combrzyľskiej-Nogali, w której zwraca takůe uwagę na rolę dziadka. InspirujĊcym posunięciem autorki jest wpisanie w macierzyľstwo refleksji natury animalistycznej, dotyczĊcej opieki zwierzĊt nad ůydowskimi dzieými. Temu zagadnieniu Wójcik-Dudek poœwięca caây podrozdziaâ. Zwierzęta zresztĊ obecne
sĊ od dawna w literaturze dla dzieci i mâodzieůy. Badaczka wskazuje na buldoga angielskiego (z powieœci Szlemiel Ryszarda Marka Groľskiego), który
w ůydowskim dziecku „widzi” przede wszystkim czâowieka, oraz na tytuâowĊ kotkę Brygidy, stajĊcĊ się znakiem przypomnienia o ůydowskich dzieciach. Wykorzystanie metodologii animal studies jest œwietnym przykâadem
w(y)czytywania nowych sensów w omawianej literaturze oraz pozyskania
nowego horyzontu etycznego i poznawczego za sprawĊ dziecka dojrzewajĊcego w otoczeniu zwierzĊt. ZresztĊ równieů dziœ jesteœmy œwiadkami „zwierzęcego zwrotu”5, tj. przywrócenia zwierzĊt na karty literatury dla dzieci

4
5

KsiĊůka napisana na kanwie wspomnieľ o Irenie Sendlerowej.
Pojęcie to nawiĊzuje do tekstu Kari Weil (2014).
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i mâodzieůy. Jeœli chodzi o kontekst macierzyľstwa, interesujĊce sĊ równieů
dalsze ustalenia, dotyczĊce znoszenia podziaâu na ůydowskĊ i aryjskĊ stronę
œwiata – nieůydowskie matki, jeœli nie pomagajĊ ůydowskim dzieciom, to im
wspóâczujĊ. W ten sposób autorka podejmuje kontrowersyjnĊ kwestię stosunku Polaków do Ůydów. Badaczka przyznaje, ůe omawiane teksty idealizujĊ relacje polsko-ůydowskie, w których dominuje heroizm i gest goœcinnoœci
w ratowaniu ůydowskich dzieci. To jednak, co zostaâo najdobitniej wyraůone,
to perspektywa postpamięci: „wspóâczeœnie nie oczekuje się heroizmu opieki
nad ůydowskim dzieckiem, lecz obowiĊzku pamiętania o nim” (s. 216).
Równieů przestrzeľ upomina się o pamięý. W kolejnym rozdziale Wójcik-Dudek w powojennych losach Heleny z Kotki Brygidy dostrzega tęsknotę za
topografiĊ Warszawy sprzed wojny: „(…) nie pozostaâ po Ůydach ůaden
œlad, bo na miejscu synagogi powstaâ plac zabaw (…), powstaje więc jedynie
palimpsest, a ten moůna porównaý do wiedzy tajemnej, poniewaů jest dostępny jedynie wybraľcom” (s. 246).
Refleksja bohaterki powieœci sprowadza się do waůnego stwierdzenia, ůe
mitem zaâoůycielskim powojennej stolicy jest brak Ůydów (spostrzeůenie to
tyczy się zresztĊ wielu polskich miast, a najgâoœniejszym przykâadem wydaje
się Biaâystok). Plac, na którym niegdyœ znajdowaâa się synagoga, powinien
staý się miejscem pamięci – lieux de mémoire, dostępnym wspóâczesnej generacji (a pozostaje milieux de mémoire). Póki to nie nastĊpi, nie będzie moůliwe
transmitowanie postpamięci, brakuje bowiem wspólnej przestrzeni między
pokoleniem wojennym i powojennym – konstatuje autorka monografii.
Poůydowska przestrzeľ moůe odnaleŭý swe miejsce w œwiecie wirtualnym,
w mediach spoâecznoœciowych. Wynika z tego, ůe i ta historia komercjalizuje
się oraz przeksztaâca w popkulturę czy przemysâ turystyczny, z którym wiĊůĊ
się rynkowe gadůety: breloki, specjalna linia ubraľ czy magnesy na lodówkę.
Swoisty „Disneyland pamięci” – jak go nazywa Wójcik-Dudek – opiera się
na uproszczeniach, schematach, nawet antysemityzmie (jako przykâad niech
posâuůy obraz Ůyda z pieniĊůkiem, który wisi do dziœ w wielu polskich domach). Z Disneylandu blisko juů do kategorii kiczu i przed nim autorka
przestrzega, twierdzĊc, ůe odgrywa on, niestety, niebagatelnĊ rolę w „literaturze osobnej”.
PozostajĊc w szeroko pojmowanej konwencji zabawy, Maâgorzata Wójcik-Dudek w rozdziale »Homo ludens«, czyli opresja zabawy z kilku powodów eksponuje motyw gier dziecięcych, takich jak berek i klasy, wyliczanki, zabawa
w chowanego czy przebieranki. Po pierwsze dlatego, ůe gra jest blisko
wspóâczesnego dziecka, ale równieů dlatego, ůe zabawa w kontekœcie Zagâa-
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dy zmienia swoje znaczenie. Staje się nagle koniecznoœciĊ, by przetrwaý, bo
wymaga od dziecka udawania, ukrywania się i odgrywania (to gra, w której
stawkĊ jest ůycie!). Po drugie, zabawa metaforyzuje Zagâadę, jest przenoœniĊ
losu nie tylko dziecka, lecz takůe kaůdego, kto doœwiadczyâ tego, czym jest getto (s. 277–278). Waůnym ustaleniem badaczki sĊ niewĊtpliwie refleksje o czytaniu – wszak lektura towarzyszyâa dziecku podczas Zagâady, a czytanie miaâo
wymiar etyczny – dawaâo nadzieję na przetrwanie oraz pomagaâo zapomnieý
o otaczajĊcej rzeczywistoœci. W Bibliotece Shoah (okreœlenie uůywane przez
Przemysâawa Czapliľskiego, zob. Czapliľski 2004) Wójcik-Dudek widzi równieů miejsce dla dziecięcych doœwiadczeľ czytelniczych wpisanych w czas
wojny i Holokaustu. Poszerza tę kategorię, uzupeâniajĊc jĊ o nowe znaczenia.
KsiĊůkę koľczy doœý syntetyczny, lecz bardzo waůny rozdziaâ Dybuk kontra
Facebook, czyli „Kotka Brygidy” i „Wszystkie lajki Marczuka”, będĊcy próbĊ powiĊzania tradycyjnych elementów folkloru ůydowskiego – Dybuka, reinkarnacji, czyli transmigracji dusz, ze wspóâczesnymi symbolami kultury popularnej i mediów spoâecznoœciowych.
Maâgorzata Wójcik-Dudek w prekursorskiej monografii W(y)czytaý Zagâadę.
Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i mâodzieůy – omawia najwaůniejsze, a zarazem najciekawsze tendencje ujawniajĊce się w literaturze o Zagâadzie, skierowanej do najmâodszych czytelników. Przenikanie się
kultur, tekstów, zjawisk antropologicznych, historycznych, socjologicznych
zostaje przez badaczkę dogâębnie zanalizowane, a jej odkrywcze spostrzeůenia, dociekliwe i mĊdre interpretacje, bogaty warsztat literaturoznawcy i dydaktyka, a takůe peâen pasji sposób pisania sprawiajĊ, ůe recenzowana publikacja jest zajmujĊca, prowokuje do dyskusji i – niewĊtpliwie – skâania do refleksji. Czyta się jĊ z ogromnym zainteresowaniem i duůĊ przyjemnoœciĊ.
Polecam jĊ nie tylko polonistom uniwersyteckim i szkolnym, ale takůe tym,
którzy znaleŭli się w oku wspóâczesnego cyklonu debat o wielokulturowoœci,
tolerancji, pomocy potrzebujĊcym, zamykaniu się niektórych narodów na
Innego oraz mowie nienawiœci.
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