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W sid ach emocji i konwencji 

Beata Przymusza a, 2016, Smugi Zag ady.  
Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci,  

Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna , ss. 369. 

Badania zwi zane z Zag ad  ydów rozwijaj  si  z niespotykan  dot d in-
tensywno ci  i szybko ci , a o ich totalizuj cym charakterze wiadcz  kolej-
ne publikacje z serii Nowej Humanistyki Instytutu Bada  Literackich PAN 
eksploruj ce tematy (nie)opisane, tabuizowane i emocjonalnie nieoboj tne. 
No no  nowych odczyta  oraz próby uporz dkowania rozleg ego materia-
u analityczno-interpretacyjnego wynikaj  z dostrze onego potencja u, jaki 

wykazuj  teksty pisane w horyzoncie Zag ady; w ko cu docenione zosta y 
fakty wyj tkowo ci i prze omowo ci Zag ady, które zasadniczo wp yn y na 
sposób narratywizacji do wiadczenia ludobójstwa oddzia uj cego na kolejne 
pokolenia wiadków, ofiar i sprawców. Jednym z kluczowych postulatów 
tekstów pisanych hic et nunc oraz post factum jest dostrze enie epifanijnej mocy 
do wiadcze  granicznych, o których informuj , a tak e sta ej interferencji 
wszystkich komponentów mikro- i makro wiata otaczaj cego cz owieka, 
wi cych go ze sob  w sposób symbiotyczny. Nowe publikacje, lokuj ce si  
w obszarze Holocaust studies, zagospodarowuj  przy u yciu najnowszych me-
todologii i zwrotów literaturoznawczych, do których zaliczy  mo na materials 

studies, ekocyd, animals studies, hauntologi , pami  protetyczn  (postpami ) 
oraz zwrot afektywny i stale powracaj cy w narracjach badawczych zwrot 
memorialny, niedostrze ony oraz pomini ty margines wiadectw z kr gu 
prozy fikcjonalnej i auto/bio/tanato/graficznej. 
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Autork  ostatniego terminu jest Aleksandra Ubertowska, która, zapo y-
czaj c go od Jacques’a Derridy, pragn a zaakcentowa  tanatyczny, mortual-
ny aspekt pi miennictwa o Holokau cie oraz starania wiadków o charakte-
rze metatekstowym, maj ce na celu stworzenie narracji o prze yciu Zag ady 
(a wi c zak adaj cej mo liwo  mierci i pogodzenie si  z konsekwencjami 
jej nast pstwa oraz stale ogniskuj cej si  na problemie ograniczonej czaso-
wo ci w asnej egzystencji w obliczu imperatywu pozostawienia wiadectwa), 
a tak e (post)pami ci o niej. To w a nie perspektywy mortualna i postpa-
mi ciowa, po czone z refleksj  metatekstow  badanych utworów, pozwala-
j  Beacie Przymuszale w wydanej w 2016 roku ksi ce zatytu owanej Smugi 

Zag ady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci na ledzenie 
drobnych zmian, zap tle  i niekonsekwencji wynikaj cych z oddzia ywania 
na podmiot traumatycznych do wiadcze  oraz emocji, wobec których ba-
daczka zachowuje dystans, nie staj c si  ich zak adnikiem. Obszar bada , 
który wyznacza w swej ksi ce autorka, pozostaje zbie ny i komplementarny 
wobec badawczych wyborów Ubertowskiej, bowiem to w a nie postpami , 
feminizm, biografia i do wiadczenie staj  si  g ównymi kategoriami organi-
zuj cymi materia  literacki w Auto(tanato)grafiach. Powinowactwo widoczne 
jest w doborze autorek drugiego pokolenia ocala ych z Zag ady, które zde-
cydowa y si  podzieli  do wiadczeniem wtajemniczania w ydowsko , ma-
j cym form  opowie ci koncyliacyjnej i konsolacyjnej (te za o enia spe nia 
Rodzinna historia l ku Agaty Tuszy skiej, W oskie szpilki oraz przede wszyst-
kim Szum Magdaleny Tulli). Przymusza a, pomijaj c autorki, które relacj  
córki i matki postrzegaj  jako toksyczn  zale no  (casus Bo eny Umi skiej-
-Keff oraz Ewy Kuryluk), kre li studia pojedynczych przypadków, nie wy-
ci ga wniosków pozwalaj cych dostrzec prze omowo  zastosowanych 
w narracjach drugopokoleniowych strategii w zakresie odnowienia j zyka 
opisu wydarzenia historycznego. Autork  interesuj  mikrohistorie, w któ-
rych dostrzega mo liwo  odpowiedzi na pytania o przebaczenie, pojedna-
nie i ukojenie jako surogaty relacji mi dzyludzkich po Zag adzie. 

Patronat Ubertowskiej widoczny jest równie  w rozdziale po wi conym 
seksualnej przemocy wobec ydówek ukrywaj cych si  po „aryjskiej stro-
nie”, poniewa  jej projekty zak adaj ce przywrócenie wiary/godno ci repre-
zentacjom sytuacji opresyjnych charakterystycznych dla p ci e skiej, a wi c 
wychodz cym z cienia narracji heroicznych i m skocentrycznych, okre lane 
mianem „niewidzialnych wiadectw”, które ukaza y si  na amach „Tekstów 
Drugich” (2009/4) oraz „Ruchu Literackiego” (2008/6) zrewidowa y pogl -
dy na temat braku zasadno ci dostrzegania kobiecych strategii tekstotwór-
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czych i kobiecego idiomu w relacjach ocala ych z gett i obozów koncentra-
cyjnych. Przymusza a, podejmuj c temat gwa tów i wymusze  seksualnych, 
podkre la podwójny status wiktymizacyjny ydówek (jako przynale cych 
do rasy skazanej na eksterminacj  i p ci, wobec której w czasie prowadzenia 
dzia a  wojennych dopuszczalne s  wszelkie nadu ycia), jednak opiera si  na 
skromnym materialne badawczym (analizuje epizody z opowiada  Idy Fink 
oraz losy Izoldy Regensberg opowiedziane Hannie Krall i zamieszczone 
w ksi ce Król kier znowu na wylocie). Nie w cza w obr b swojej narracji 
utworów m.in. Zofii Posmysz (Do wolno ci, do mierci, do ycia, Królestwo za 

mg . Z autork  Pasa erki rozmawia Micha  Wójcik) oraz Zofii Romanowiczo-
wej ( agodne oko b kitu), w których do wiadczenie gwa tu pozostaje (obok 
obozowego) kluczowe. Badaczka pomija tak e monografi  Maren Röger 
Wojenne zwi zki. Polki i Niemcy podczas okupacji poruszaj c  interesuj ce j  
kwestie naznaczenia oraz zastraszenia w celu uzyskania korzy ci seksualnych 
(szczególnie podrozdzia  Pozbawieni praw – przemoc seksualna wobec ydów). 
Rozdzia  ten okazuje si , w perspektywie kre lonych przez autork  zamie-
rze  dotycz cych bada  emocji i konwencji, szkicem o charakterze prope-
deutycznym, zbieraj cym wst pne rozpoznania. 

Ksi ka Przymusza y spe nia postulaty eksploracji tematów niepodj tych, 
pomini tych lub spetryfikowanych, które wysun  w 2013 roku S awomir 
Bury a. Wydana w 2016 roku publikacja Wokó  Zag ady. Szkice o literaturze 

Holokaustu, b d ca kontynuacj  syntetycznego projektu lektury holokausto-
wej schedy zaproponowanego w Tematach (nie)opisanych, tworzy sie  zagad-
nie , których egzemplifikacj  stanowi  ksi ki niesatysfakcjonuj ce, zapo-
mniane lub zdyskredytowane artystycznie. Bury a podkre la potrzeb  po-
nownej lektury utworów autorów pierwszorz dnych, a w cz ci drugiej 
narusza i usuwa wszelkie podzia y oraz stratyfikacje, w obr bie których kry-
tyka wyró nia a literackie arcydzie a i obci one stygmatem kiczu, braku 
umiaru lub nacechowane ideologicznie produkty niewprawnego rzemios a. 
Jego gest zerwania z warto ciowaniem ksi ek, których tematem jest Zag a-
da, wynika z przekonania o znacz cej niekoherencji mi dzy do wiadczeniem 
granicznym a form  literackiej reprezentacji Shoah, pe ni cej funkcj  wska-
zówki interpretacyjnej. Wed ug Bury y nawet (a mo e przede wszystkim) 
autorzy drugoligowi s  w stanie wskaza  rozwi zania artystyczne i narracyjne, 
które problem reprezentacji Zag ady ukazuj  w nowej konfiguracji proble-
mów i kontekstów. Interesuj ce Przymusza  zagadnienie konwencjonalno ci 
(wi ce si  równie  ci le z kwesti  wiadomo ci dotycz cej prze omowego 
charakteru Zag ady jako do wiadczenia przekszta caj cego) pojawia si  tak e 
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w najnowszej publikacji Bury y, dla którego cenne okazuj  si  nie tylko 
utwory Tadeusza Ró ewicza i Leopolda Buczkowskiego, ale tak e Stanis a-
wa Benskiego i Bogdana Ruthy oraz krymina y retro autorstwa Marcina 
Wro skiego i Tomasza Bia kowskiego. Przymusza a wykazuje pokrewny 
Buryle sposób my lenia o roli j zyka artystycznego, którego wybór determi-
nuje ideologiczna wiadomo  autora, ale tak e wysi ek zrozumienia i na-
zwania do wiadczenia, które dla Maurice’a Blanchota pozostawa o poza sfe-
r  wyra alno ci. Publikacja Przymusza y uwzgl dnia nie tylko emocje jako 
czynnik kszta tuj cy relacj , ale równie  szeroko poj t  tradycj  oraz strate-
gi  kryptocytatu (casus Ró ewicza). 

Ksi ka Przymusza y spe nia postulat Bury y zwi zany z d eniem do 
tworzenia publikacji syntetycznych, skupionych wokó  (cz sto konflikto-
gennych) tematów i rewizji kanonu. Pomy lana zosta a jako kompendium 
wiedzy o transmisji emocji i traumy po Zag adzie. G ównymi kategoriami, 
które organizuj  kolejne, poparte rzetelnym materia em ród owym, roz-
dzia y uczyni a badaczka konwencjonalno /autentyczno , to samo  oraz 
do wiadczenie. Praca ma charakter interdyscyplinarny, za  podstawowym 
terminem, który pozwala problematyzowa  przywo ywane teksty, kompo-
nowa  je w wi ksze i no ne semantycznie ca ostki oraz wnioskowa  na pod-
stawie kszta tu formalnego i tre ci omawianych wierszy, powie ci, reporta y 
i wspomnie  o jednostkowo ci i niepowtarzalno ci prze ycia Zag ady, oka-
zuje si  trauma. Autorka wyró nia traum  psychologiczn , której objawy 
i powik ania bada  zespó  Antoniego K pi skiego wraz z Mari  Orwid, d -

cy do zanalizowania syndromu poobozowego i prze ledzenia, jakie zmiany 
behawioralne oraz psychiczne wywo uje w perspektywie d ugofalowej pobyt 
w obozie koncentracyjnym, a tak e traum  kulturow , której reprezentacja-
mi zajmuj  si  Katarzyna Bojarska, Agata Bielik-Robson, Jacques Lacan oraz 
Dominick LaCapra. Przymusza a podkre la (za LaCapr ) odmienny charak-
ter obu traum oraz podziela niepokój autora Historii w okresie przej ciowym 
zwi zany z absolutyzowaniem tego poj cia, przedstawianego jako rodzaj 
wznios ego prze ycia. Trauma kulturowa nigdy nie zostanie przepracowa-
na, poniewa  pozostaje znacz cym komponentem pami ci o Zag adzie ja-
ko do wiadczeniu funduj cym now  jako  dozna  i diagnoz dla spo ecz-
no ci europejskiej, dlatego Frank Ankersmit zaproponowa  koncepcj  pa-
mi ci neurotycznej, za  LaCapra dostrzega potrzeb  pozostawienia „blizn 
czy resztek (…) archiwów w tera niejszo ci” (s. 210). Metafory u yte 
przez historyka licuj  z somatycznymi obrazami translokacji traumy w tek-
stach pisarzy nale cych do drugiego i trzeciego pokolenia ocala ych, m.in. 
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Miko aja Grynberga – autora ksi ki Oskar am Auschwitz. Opowie ci rodzinne 
i Agaty Tuszy skiej. 

O ile psychiatrzy zgodnie twierdz , e mo na agodzi  objawy traumy 
psychologicznej i ul y  dolegliwo ciom pacjentów, co cz sto jest g ównym 
warunkiem powrotu do normalnej egzystencji i homeostazy emocjonalnej, 
o tyle trauma kulturowa pozostaje w wiadomo ci spo ecze stwa jako „nie-
zabli niona rana” i opiera si  na powtarzalno ci syndromów traumatycz-
nych, co, jak referuje Przymusza a, sam proces terapii czyni problematycz-
nym. W studium pozna skiej badaczki najwa niejszym postulatem pozostaje 
zakaz uto samiania tych dwóch rodzajów traum, za  ich oddzia ywanie po-
zwala na szeroko zakrojone badania tekstów ocala ych (casus opowie ci 
chc cego ukry  si  za pseudonimem Alexa z publikacji A jednak czasem mie-

wam sny. Historia pewnej samotno ci, redagowanej przez Joann  Wiszniewicz), 
twórczo ci Tulli i opowie ci powierzanych Grynbergowi. 

Rozdzia  po wi cony re-lekturze emocji, na podstawie mikrologicznej ana-
lizy W oskich szpilek i Szumu, ujawnia stany l kowe, agresj , wstyd dziecka 
ocalonej z Zag ady oraz proces wygaszania i kr powania emocji Renaty 
Szwarc-Tulli wobec córki, dla której egzystencja w kraju socjalistycznym, 
w rodzinie dwunarodowej, w szczególny sposób dysfunkcyjnej, okaza y si  
szczególnie dotkliwe. Przymusza a, na podstawie bogatej bibliografii po-
wi conej zwrotowi afektywnemu, rekonstruuje prze ycia i nastroje dziecka 

w konfrontacji z wiwisekcj  przeprowadzon  w Szumie przez doros  kobie-
t  w stosunku do swego dzieci cego alter ego. Badaczka w finezyjnej analizie 
kolejnych problemów wiata przedstawionego jawi cego si  jako wrogi 
i opresyjny (z powodu braku mi o ci i atmosfery antysemickiej w Marcu 
1968), przedstawia mo liwo ci interpretacyjne funkcjonuj cych w powie ci 
postaci lisa i esesmana. Podkre laj c kontekst postpami ciowej translokacji 
traumy, wskazuje na szczególne uwarunkowania psychospo eczne i histo-
ryczne figury oprawcy, którym staje si  zarówno matka, jak i dziecko. Ba-
daczka stawia tez , opieraj c si  na badawczych za o eniach Tomasza Maru-
szewskiego i El biety ciga y, którzy wyró niaj  dwa procesy twórczego uj-
mowania emocji: symbolizacj  i desymbolizacj , o re-narratywizacji i próbie 
re-lektury nadmiaru i niedomiaru emocji, których ród em pozostaje prze-
sz o  matki. Kluczowa dla procesu interpretacji zachowa  oraz maskowa-
nych lub akcentowanych emocji pozostaje empatia, któr  Przymusza a pod-
nosi do rangi etycznego wzorca lektury zdolnej ujawni  „czu e punkty” (wg 
terminologii Rolanda Barthesa), unikaj c patologicznej identyfikacji i szale -
stwa substytucji. Ten badawczy postulat, stale powracaj cy w kolejnych pro-
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zatorskich ods onach transmisji traumy, jest stale dodatnio waloryzowany, 
za  Przymusza a czyni z niego g ówny atut swojej ksi ki. 

Postawa badawcza, akcentuj ca dystans i zaanga owanie, bliska jest kon-
cepcji wyobra ni „heteropatycznej” (termin Kai Silverman). Spe niaj c po-
stulaty Doroty Krawczy skiej, Joanny Tokarskiej-Bakir i Silverman dotycz -
ce uwra liwienia i imaginacyjnych zdolno ci b d cych podstawowymi wy-
k adnikami empatii, Przymusza a osi ga now  perspektyw  badawcz , która 
koncentruje si  na reprezentacji emocji ocala ych i ich dzieci oraz podkre la 
jednostkowo  do wiadcze  traumatycznych, co determinuje „czu ”, her-
meneutyczn  i psychologicznie pog bion  analiz  tekstowych wyk adników 
traumy i jej uwik a  w problem mo liwo ci funkcjonowania paraboli (casus 
Skazy Tulli, S onecznika Szymona Wiesenthala oraz Jakuba garza Jurka Bec-
kera) oraz roli konwencji w tekstach autobiograficznych, które ze wzgl du 
na nadmiar wydarze  o nik ym stopniu prawdopodobie stwa podlega y auto-
cenzurze ocala ych. 

Publikacja pozna skiej badaczki wiadczy o mo liwo ci zastosowania dys-
kursu traumatycznego w celu odkrycia indywidualnych predylekcji i cech 
dystynktywnych wiadectw Zag ady. Ujawnia tak e polemik  z twierdzeniem 
Ewy Doma skiej o potrzebie propagowania idei mocnego podmiotu oraz 
odrzucenia przez humanistyk  opresyjnej figury ofiary. Autorka Historii egzy-

stencjalnej k adzie nacisk na sprawczo  podmiotu i potencja  ochronny, który 
w sytuacjach granicznych stanowi by zabezpieczenie oraz swoi cie poj ty 
kapita  inwestycyjny; traumatocentryzm, wed ug Doma skiej, oraz reprezen-
tuj ce go poj cia (ofiara, pustka, milczenie, nieobecno ) stanowi  zagro enie 
dla aktywno ci podmiotu, rozumianej jako zdolno  radzenia sobie z prze-
ciwno ciami, i specyficznej wizji wiata, której wyznacznikami pozostaje 
eksplozywne, dominuj ce i sprawcze podej cie do dzia a  o charakterze 
przysz o ciowym. Doma ska dostrzega w kulcie ofiary deprecjonuj cy czyn-
nik hamuj cy wszelk  reaktywno  i innowacyjno  wobec przeciwno ci 
hartuj cych podmiot spe niaj cy si  nie w kontemplacji braku i straty, lecz 
w dzia aniu. Projekt Przymusza y stanowi za  przeciwwag  dla uj  wspól-
notowych, kolektywnych i pozbawionych refleksji o zdarzeniach pozostaj -
cych w horyzoncie Zag ady; akcentuje intymno  jako mo liwo  wiado-
mego i nienachlanego partycypowania w cierpieniu ofiar oraz rekonstrukcji 
ich psychicznych predyspozycji, a tak e dysfunkcji. G ównym po rednikiem 
i komentatorem do wiadcze  traumatycznych, wtajemniczonym w sztuk  
narratywizacji prze y  zwi zanych z Shoah pozostaje Micha  G owi ski jako 
teoretyk literatury i autor Czarnych sezonów. Jego odczucia jako dziecka do-
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tkni tego „skaz  pogardy” pozwalaj  na zestawienie autobiograficznej prozy 
autora Gier powie ciowych z eseistyk  Piotra Matywieckiego akcentuj c  poczu-
cie odpowiedzialno ci zasadzaj ce si  na dualnej to samo ci (polskiej i y-
dowskiej) obliguj cej do wstydu za napa ci antysemickie i strachu przed na-
pi tnowaniem. W sposobie empatycznej lektury Kamienia granicznego i eseju 
Kim jestem? prym wiedzie hermeneutyka, która pozwala odkry  utajone po-
winowactwa autora Starego gmachu z sytuacj  egzystencjaln  Juliana Tuwima – 
bohatera monografii Twarz Tuwima autorstwa Matywieckiego, który wyka-
zywa  siln  tendencj  do neurotyczno ci, to samo ciowego napi tnowania 
przez niesprzyjaj ce rodowisko zorientowane nacjonalistycznie i wybucho-
wych oraz bezpardonowych ataków skierowanych przeciw prawicowym kry-
tykom podwa aj cym jego polsk  to samo , interpretowanym jako ataki 
o pod o u antysemickim. Przymusza a udowadnia, e starania autora Rzeczy 

czarnoleskiej o akceptacj  ze strony polskiej publiczno ci wi za y si  ze specy-
ficznym sposobem podwa ania ydowskiej to samo ci przed atakiem ob-
cych, a jednak pretenduj cych do statusu wspó ziomków i ubieganiem ich 
w próbach deprecjacji w asnego pochodzenia. Mechanizm samopi tnowania 
i funkcjonowania we wrogim i niesprzyjaj cym otoczeniu interesuje Przymu-
sza  ze wzgl du na periodyczno  tych aktów oraz ich powtórny nawrót 
w 1968 roku, którego nast pstwa stanowi  dla Tulli i Ró ewicza ród o stra-
chu i psychicznych niedyspozycji. 

Szczególnie cenny, ze wzgl du na podj cie mikrologicznego ledztwa, na 
tle innych kwestii poruszanych w ksi ce okazuje si  problem ydowskiej 
to samo ci autora Niepokoju i Czerwonej r kawiczki. ydowsko  wci  funk-
cjonuje na marginesie wielu poetyckich biografii (casus W odzimierza S o-
bodnika), za , jak dowodzi Przymusza a, jeszcze aden z badaczy nie zaak-
centowa  tak silnie zwi zku wierszy z dwóch pierwszych tomów (wy czaj c 
Echa le ne) z biografi  Ró ewicza. Autorka stawia tez , e to w a nie to sa-
mo  funduj ca wspólnot  losu z ofiarami Zag ady (ze wzgl du na pocho-
dzenie matki, Stefanii Marii z domu Gelbard) odcisn a swe pi tno na 
kszta cie formalnym i tematycznym wierszy autora Czasu, który idzie. Lektura 
polegaj ca na stopniowym ujawnianiu „nieodkrytej” i „niezauwa onej”, 
cho  stale obecnej i emanuj cej z tych wierszy to samo ci, pozwala na 
wskazanie przyczyn zaniedba , które Przymusza a wi e z obaw  badaczy 
przed pochopnym pi tnowaniem poety i odczytywaniem tej twórczo ci 
przez pryzmat biografii, co Artur Sandauer wi e ze strategi  rasistowsk . 
Ró ewicz pozostawa  wi c poet  wojny i okupacji, ale prawomocne okaza y 
si  s dy Marii Janion i Tomasza ukowskiego, którzy idiom Zag ady wi zali 
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z imperatywem pami ci o masowej mierci ydów, lecz nie wskazywali bez-
po rednio na przyczyny tej wi zi, które mog yby warunkowa  tak siln  po-
trzeb  memorialnej aktywno ci. 

Kontekst autobiograficzny ujawnia korespondencja Ró ewicza i Paw a 
Mayewskiego z lat 1968–1970, która akcentuje l ki wi ce si  z nagonk  
antysemick  i wprost deklarowan  psychiczn  niedyspozycj , potwierdzaj ce 
zasadno  suponowanej przez badaczk  hipotezy o zwi zku narodowo cio-
wym autora Kartoteki z ydowskimi ofiarami Holokaustu. Przymusza a, po-
wo uj c si  na tez  Aleksandry Ubertowskiej o zasadniczym braku kodu, 
który umo liwi by dostrze enie w Ró y i Ocalonym poetyckich symptomów 
wyznania ocalonego, proponuje wyczulon  lektur  „wierszy-negatywów”, 
m.in. Spojrza a w s o ce (wiersz ten przywo ywany jest równie  dwukrotnie 
w b dnej formie tytu owej jako Spojrzenie w s o ce) i yczliwo , wiadcz cych 
o tym, e poeta „widzi obrazy Zag ady jak cz  swego ycia, jako wci  
trwaj cy czas, który w ka dym momencie mo e nagle zacz  si  odtwarza  
z negatywu pami ci” (s. 102). W przyj tej przez autork  perspektywie bio-
graficznej Ró ewicz przestaje by  „ wiadkiem zast pczym” (termin Magda-
leny Ruty); jest za to zak adnikiem losu ydów, który sta  si  jego poetyck  
obsesj  i doprowadzi  do transformacji idiomu, b d cego wzorcowym spo-
sobem tematyzowania i reprezentacji a oby, traumy i pami ci o ofiarach 
Shoah. Ró ewiczowskich róde  poetyki negatywnej poszukiwa  nale y, jak 
dowodzi Przymusza a w mikrologicznej analizie oraz zestawieniu krytycznych, 
a tak e cz sto antagonistycznych opinii o potrzebie aktualizowania i uru-
chamiania kontekstu biograficznego, w a nie w prze yciu Zag ady i gro bie 
mierci. Tym sposobem Ró ewicz staje si  wiadkiem pierwszego stopnia, 
wiadkiem naocznym i to w a nie predestynacja mierci wi e go symbio-

tycznie z ofiarami eksterminacji. Pod o e jego poezji stanowi pami  auto-
biograficzna, niezapo redniczona i stale akcentuj ca donios o  wydarzenia, 
które w zamy le nazistów, mia o pozosta  bez wiadków dokonuj cych 
translokacji traumy i a oby, skazanych na wieczne op akiwanie i odpowie-
dzialno  wobec bezimiennych i bezbronnych. 

Projekt Przymusza y, spe niaj c postulat Bury y zwi zany z rewizj  kano-
nu i aktywn  lektur  utworów o ugruntowanej pozycji krytycznoliterackiej, 
uwzgl dnia ksi ki, które dzi ki skandalizuj cemu potencja owi (m.in. Noc 

ywych ydów Igora Ostachowicza), funduj  wiedz  o przesz o ci oraz y-
dowskim dziedzictwie w sposób nowatorski i odkrywczy oraz utwory uzna-
ne za odczytane i pierwszorz dne, przez co zainteresowanie nimi szybko 
wygas o (casus ksi ek Tulli, z których ka da jest medialnym i literackim wy-
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darzeniem, jednak wszystkie koncentruj  si  na eksploatacji problemu post-
pami ci). Badaczka wietnie orientuje si  zarówno w prozie jak i poezji, st d 
nowatorskie odczytania utworów Aleksandra Wata i wierszy wchodz cych 
w sk ad zbioru Micha a Borwicza Pie  ujdzie ca o… Antologia wierszy o ydach 

pod okupacj  niemieck  oraz reporta y Hanny Krall i opowie ci autobiogra-
ficznej Agaty Tuszy skiej Rodzinna historia l ku. Zakres problemowy rozpra-
wy Przymusza y okazuje si  wi c ogromny, jednak prezentowana ksi ka nie 
pretenduje do miana kompendium dotycz cego przemian literatury o Za-
g adzie, nie jest to tak e kompletny i pe ny rejestr poetyk reprezentacji 
traumy oraz eksterminacji ydów, lecz ci le skorelowana, dzi ki narz -
dziom wypracowanym na gruncie wspó czesnej psychologii, z poczynaniami 
m.in. Agnieszki Rydz (Mnemozyna. O pami ci autobiograficznej w poezji polskiej) 
monografia o pami ci i emocjach, co Przymusza a akcentuje cz sto i moc-
no. Jej rola polega na katalogowaniu i odkrywaniu wspó zale no ci w spo-
sobach ekspresji traumy i translokacji emocji, lecz równie  stanowi cenny 
wk ad w badania nad nowoczesnymi formami reprezentacji do wiadczenia. 
Autorka z niezwyk ym pietyzmem i staranno ci  penetruje obszary wia-
dectw Zag ady, które pozostawa y do tej pory zaniedbane lub skazane na 
jednostronno  odczyta . 

Czym wi c s  tytu owe „smugi Zag ady”? Badaczka, konceptualizuj c t  
metafor , dostrzega i wykorzystuje jej dwuznaczno : to wytr cenie czytel-
nika z lekturowych i wiatopogl dowych przyzwyczaje  dzi ki operacjom 
analitycznym, które pozwalaj  ulokowa  Zag ad  w szeregu zjawisk pojmo-
walnych, lecz niezrozumia ych, zapoznanych, lecz nie w pe ni przyswojo-
nych i absorbuj cych. Po o enie akcentu na nag osow  cz  tytu u umo -
liwia krytyk  strategii wi cej si  „patrzenie[m] na to, co si  sta o tak, by nie 
widzie  zbyt du o. [„Smugi Zag ady” – A.J.] Stanowi  wtedy rodzaj uspra-
wiedliwienia dla pomijania tematu, dla braku empatii” (s. 9). Druga mo li-
wo  znaczeniowa wi e si  z dyskusj  nad wyj tkowo ci  Zag ady, która 
dla europejskiej wspólnoty sta a si  „punktem zero” (podobnie jak dla Ró-
ewicza, który wypracowa  dla jej opisu nowy idiom) i prób  zrozumienia 

mechanizmów psychofizycznych oraz etycznych znajduj cych si  w polu jej 
oddzia ywania („szara strefa”, kolaboracja, przymusowa prostytucja, szmal-
cownictwo i donosicielstwo). Tak nakre lona przez badaczk  wi zka pro-
blemów pozwala wyodr bni  dwie strategie o niepo ledniej dla badania 
schedy poholokaustowej randze: odpowiedzialno  i rozwag  w próbie in-
terpretowania do wiadcze  drugiego cz owieka (który, jak pisa  Stanis aw 
Bara czak, pozostaje „niedotykalnie drogi”) i ferowania wyroków na temat 
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formy utworów autorów cierpi cych na syndrom KZ lub b d cych dzie mi 
ocala ych. Przymusza a postuluje zaanga owan  i empatyczn  lektur  wia-
dectw i upór w próbie ich zrozumienia, a tak e zawieszenia prób waloryzo-
wania, poniewa  g os z nich dobywaj cy si  pochodzi z innego, pozbawio-
nego regu  etycznych, wiata. 


