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MA GORZATA WÓJCIK-DUDEK 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Transfery Zag ady.  
Przypadek Kotki Brygidy Joanny Rudnia skiej 

Literatura dla dzieci i m odzie y sta a si  obszarem szczególnie podatnym 

na transfery kulturowe, których kierunek jest wymuszany przez system naczy  

po czonych, sk adaj cy si  z literatury bezprzymiotnikowej i „osobnej”, 

kierowanej do czytelnika niedoros ego. Ci nienie ze strony literatury po-

wszechnej, ale b d ce równie  efektem nowoczesnej refleksji pedagogicznej, 

jak i wci  rozwijaj cych si  study childhood, powoduje, e literatura „czwarta” 

przestaje by  „stref  chronion ” przed tym wszystkim, co mog oby zak óci  

wypracowany przez dziewi tnasty wiek obraz dziecka i dzieci stwa1. 

Nie dziwi wi c fakt, e jednym z tematów szczególnie mocno zaznaczaj -

cym sw  obecno  w literaturze dla dzieci i m odzie y jest Holokaust, wyda-

rzenie, wokó  którego powstaje interesuj ce ca e imaginarium Shoah, intere-

suj ce zw aszcza dla badacza porównuj cego reprezentacje Zag ady w litera-

turze bezprzymiotnikowej i dla m odego odbiorcy. Z kolei te analogie zmu-

szaj  do zastanowienia si  nad zagadnieniami dotycz cymi celu i intensyw-

no ci zaw aszczania przez literatur  dzieci c  obrazów Zag ady. 

                                                           

1 Zob. B. Socha ska, J. Czechowska, red., Tabu w literaturze dla dzieci i m odzie y, Du ski In-

stytut Kultury, Media Rodzina, Warszawa 2012. B. Socha ska twierdzi, e „na szersz  skal  

tematy tabu wkroczy y do ksi ek dla dzieci dopiero na pocz tku XXI wieku, odk d to auto-

rzy coraz cz ciej pisz  o mierci, seksie, rozwodzie rodziców, ale wci  nieliczni dotykaj  

bodaj najtrudniejszego – przemocy w rodzinie”. Tam e, s. 8. Uwa am jednak, e tematy tabu 

nie s  jedynie wynikiem programowego detabuizowania literatury dla dzieci, ale cz sto wyni-

kaj  z konieczno ci nad ania za zmieniaj c  si  rzeczywisto ci . Wydarzenia historyczne, 

polityka, przemiany kulturowe sprawiaj , e ruch w literaturze „czwartej” ku tematom uni-

wersalnym mia  swój wyra ny pocz tek w XX wieku. Ró nica dotyczy jedynie cz stotliwo ci 

podejmowania trudnych tematów.  
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Jak twierdzi Michael Rothberg, „stawka pisania o Zag adzie jest wysoka, 
poniewa  u podstaw wi kszo ci wiadectw i narracji historycznych tkwi 
za o enie, e konkretny mikrokosmos opisywanych wydarze  b dzie mia  
wp yw na makrokosmiczne rozumienie dziejów”2. Uwa am, e stawka mo e 
by  wy sza, je li w gr  wchodzi pisanie dla m odego odbiorcy, któremu 
sposób mówienia o Zag adzie dostarcza nie tylko informacji na temat tego 
wydarzenia, ale proponuje równie , i ten aspekt transferu jest najbardziej 
interesuj cy, paradygmat(y) osobistej relacji do przesz o ci. Zatem nie cho-
dzi jedynie o przywo anie przesz o ci, ale tak e o stworzenie kryteriów pa-
mi ci o niej. 

Oczywiste jest, e to jedna z funkcji prymarnych literatury; mo e ona bo-
wiem „ustanawia  wi  mi dzy miejscem, dostarcza  punktów orientacyj-
nych na mapach mentalnych i rzeczywistych, projektowa  matryce interpre-
tacyjne, wywo ywa  z zapomnienia pami  miejsc czy tworzy  pami  prote-
tyczn  czytelników”3. 

Kategoria pami ci protetycznej sformu owana przez Alison Landsberg4 
wydaje si  nieodzowna w refleksji nad literackim formowaniem kszta tów 
postpami ci o Holokau cie. Badaczka, przywo uj c film Z odziejska r ka 
z 1908 roku, wskazuje na jeden z jego wa niejszych epizodów. Oto zamo ny 
przechodzie  lituje si  nad kalekim ebrakiem i kupuje mu sztuczn  r k . 
Biedak odkrywa, e nosi ona w sobie pami  o poprzednim w a cicielu – 
z odzieju i zmusza obecnego do kradzie y. Wnioski wyprowadzone przez 
A. Landsberg z nieco fantastycznej fabu y filmu sta y si  przyczynkiem do 
refleksji na temat kreowania wspomnie . Jak twierdzi badaczka, pami ci 
protetycznej nie da si  bezpo rednio wydoby  z czyich  rzeczywistych do-
wiadcze , „jednak, cho  kr  [one – M.W.-D.] w obiegu publicznym i s  

niezakorzenione w ciele, to do wiadcza si  ich za po rednictwem cia a 
w wyniku zaanga owania w ca  gam  technologii kultury. Tym samym staj  
si  one cz ci  osobistego archiwum do wiadcze , wp ywaj c na podmio-
towo  jednostki oraz jej relacje z tera niejszo ci  i przysz o ci ”5. 

                                                           

2 M. Rothberg, Drut kolczasty wiata powojennego, prze . K. Bojarska, w: J. Jarniewicz, M. Szu-

ster, wyb., Reprezentacje Holokaustu, Instytut Ksi ki, Kraków–Warszawa 2014, s. 157.  
3 E. Rybicka, Geopoetyka jako orientacja badawcza, w: tej e, Geopoetyka. Przestrze  i miejsce we 

wspó czesnych teoriach i praktykach literackich, Wyd. Universitas, Kraków 2014, s. 108.  
4 Zob. A. Landsberg, Pami  protetyczna, prze . M. Szewczyk, w: I. Kurz, P. Kwiatkowska, 

. Zaremba, oprac., Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, Wyd. UW, War-

szawa 2012, s. 690–698.  
5 Tam e, s. 690.  
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Metafory cia a, jego protezy, a co za tym idzie, oczywi cie rany, szczególnie 

wyra nie funkcjonuj  w kodzie architektury. Spo ród licznych architektonicz-

nych przyk adów obiektów, w których struktur  zosta o wpisane pami tanie 
i przypominanie, warto z racji analizowanego poni ej tekstu literackiego 

przywo a  cho by tylko warszawskie realizacje zmaga  z brakiem i wype nia-

niem bia ych plam na mapie miasta. Mam tu na my li Dom Kereta autorstwa 

Jakuba Szcz snego i projekty Joanny Rajkowskiej, szczególnie Dotleniacz 

i Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich. 

Wszystkie realizuj  ontologiczny paradoks, bowiem stwarzaj  miejsce 

w miejscu, którego brak, i cho  wype niaj  szczelin , to jednak nie s  w stanie 

unie  „ci aru” ci g o ci historycznej narracji. Ta s abo  ma oczywi cie 

metaforyczne znaczenie i stanowi cz  projektu dotycz cego kreowania 

pami ci. Jednocze nie w wymienionych artefaktach mo na widzie  rodzaj 

baudrillardowskiego pochodu symulakrów. Nie odnosz  si  przecie  do 

rzeczywistej przesz o ci, ale rzeczywisto ci wyobra onej, a wi c transferowanej 

i przekszta canej przez kulturowe klisze. Hiperrealizm, a czasem surrealizm 

szklanego mieszkania wci ni tego mi dzy dwa budynki, stawiku-zraszacza 

czy plastikowej palmy na warszawskim rondzie s  sygna em rozpaczliwego 

poszukiwania je li nie brakuj cego fragmentu, to z pewno ci  plastra chro-

ni cego otwart  ran . 

Podobn  funkcj  spe nia literatura dla m odego odbiorcy, z t  jednak ró -

nic , e do listy literackich powinno ci wobec trudnej przesz o ci zostaje 

do czona jeszcze jedna, chyba najwa niejsza. Je li przypominanie zak ada 

przywo ywanie z pami ci czego , co mia o miejsce, lub czego , co zosta o 

zapomniane b d  wyparte, to literatura „czwarta” z uwagi na wiek odbiorcy 

nie mo e przypomina  przesz o ci, ale ma za to mo liwo  jej tworzenia. 

Oznacza to, e m ody cz owiek, rozczytuj c przesz o , dzi ki narracji lite-

rackiej o Holokau cie mo e odczu  brak kogo , kogo obecno ci nie móg  

nigdy do wiadczy . Wydaje si , e to dla literatury zbyt du e wyzwanie, jed-

nak okazuje si , e niektórym z literackich propozycji dla m odego czytelni-

ka udaje si  je podj . 

Jedn  z takich udanych realizacji jest ksi ka Joanny Rudnia skiej Kotka 

Brygidy. Jej narracyjnym centrum jest miejsce, którego nie ma. Zatem tak 

charakterystyczne uj cie Zag ady, o którym wspomina am wy ej, reprezen-

towane przez topografi  utraty, zosta o przetransferowane do tekstu dla 

m odego odbiorcy. Ta swoistego rodzaju ontologia nie-miejsca rozpoczyna 

si  fraz  b d c  gwarantem porz dku wiata: 



352 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5 

Na podwórku Heleny ros o tylko jedno drzewo. By o to drzewo mor-
wowe. Helena lubi a owoce morwy. Lubi a wspina  si  na ogromne 
drzewo i odnajdywa  je pod listkami. A drzewo te  lubi o Helen . […] 
Z wysoko ci morwowego drzewa Helena widzia a trzy wi tynie. W ka -
dej z nich mieszka  inny Bóg i to tym trzem Bogom, Przenaj wi tszej 
Trójcy, skar y a si  Sta cia. Tak my la a Helena, patrz c z góry na nisk , 
okr g  synagog , zielonkawe kopu y cerkwi na tle pochmurnego nieba 
i ceglan  wie  ko cio a wi tego Floriana. To dobrze, e mieszka tu 
trzech Bogów. Nigdy nic z ego si  nie stanie. Nigdy6. 

Oczywi cie wiat strze ony przez trzy wi tynie ulega rozpadowi. Wybu-
cha wojna, a Helena – dziewczynka po aryjskiej stronie – przygl da si  
zmieniaj cej si  rzeczywisto ci. Jej ydowscy koledzy nagle znikaj , a zamiast 
nich pojawia si  w jej domu kotka, której w a cicielka, niemal rówie nica 
Heleny, musia a przenie  si  do getta. Dziewczynki nigdy si  nie widzia y, 
ale Helena jest przekonana, e dzi ki kotce dobrze zna Brygid . T skni za 
ni  i cz sto o niej my li. 

Autorka zastosowa a niecz sty chwyt w literaturze dla dzieci po wi conej 
Zag adzie. G ówna bohaterka nie jest ydówk , wi c dzi ki takiej konstrukcji 
bohatera czy narratora mo na unikn  traumatyzuj cych obrazów rozgrywa-
j cych si  po drugiej stronie muru. Posta  mo e wi c s ysze , domy la  si , 
ale rzadziej widzie  i wiedzie . W a nie w tak , okrojon  wiadomo  zostaje 
wyposa ona Helena. Jednak wybór tej konstrukcji powoduje jeszcze inne, 
jak si  wydaje, wa niejsze reperkusje. 

Otó  Helena jako bezpo rednio niezagro ona mo e obserwowa , a co za 
tym idzie, wiadkowa  ju  jako osoba doros a. Czuje si  odpowiedzialna za 
miejsce, które pó niej po wojnie staje si  nie-miejscem, rozumianym i od-
czuwanym przez ni  jako otwarta rana. Mieszka we wspó czesnej Warszawie 
i pragnie mówi  innym o tym, co tu si  wydarzy o, poniewa  miejsce po 
getcie ma dla niej charakter dramatyczny, i to nie tylko ze wzgl du na zda-
rzenia, ale przede wszystkim dlatego, e wymaga od niej reakcji i wej cia 
z nim w przedziwn  relacj . Miejsce, w którym kiedy  znajdowa o si  getto, 
staje si  dla Heleny wydarzeniem etycznym, któremu nale y sprosta , gdy : 
„Patrz cy jest wiadkiem, a nie sprawc  i w tym sensie mogliby my powie-
dzie , e »duch miejsca« przenosi cz owieka z poziomu »w a cicielskiego« na 
poziom » wiadczenia/ wiadkowania«”7. 

                                                           

6 J. Rudnia ska, Kotka Brygidy, Wyd. Pierwsze, Lasek 2007, s. 11–12.  
7 T. S awek, Genius loci jako do wiadczenie. Prolegomena, w: Z. Kad ubek, red., Genius loci. Studia 

o cz owieku w przestrzeni, Wyd. FA-art, Katowice 2007, s. 15.  
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Kapitalne znaczenie dla powy szych rozwa a  ma scena, w której Helena, 
b d ca ju  w podesz ym wieku, trafia na wystaw  do Zach ty. Ogl da zdj -
cia przedwojennej Warszawy, ydów i jest przekonania, e w dziewczynce 
na jednej z fotografii rozpoznaje Brygid . Znakiem szczególnym (nie)znajomej 
jest kotka. Kobieta kupuje katalog wystawy, wycina zdj cie, wk ada je 
w ramki i stawia na pó ce obok rodzinnych fotografii. 

Cho , jak twierdzi Susan Sontag, fotografia jest sztuk  elegijn  i stref  
zmierzchu, a zrobi  komu  lub czemu  zdj cie to tak jakby wzi  udzia  
w czyim  umieraniu8, to jednak Helena wierzy, e ocalenie podobizny jest 
to same z ratowaniem pami ci o zmar ych. 

Punctum fotografii s  oczy kotki, tak bardzo przypominaj cej kotk  Brygi-
dy, któr  Helena opiekowa a si  podczas wojny. Skrzy owanie spojrzenia 
kobiety i kota skutkuje anagnorisis. To rozpoznanie poczynione przez melan-
cholijne oko musia o kiedy  nast pi . Kobieta (u)wiedziona kocim spojrze-
niem, niczym Alicja w Krainie Czarów wiedziona przez Królika, przyjmuje 
zaproszenie do budowania opowie ci, która poniek d b dzie tak e histori  
jej dzieci stwa. 

Natomiast Brigida, podobnie jak getto boy9, znajduje „sobowtóra”, który 
pragnie ocali  swoje odleg e odbicie od zapomnienia. Szalony pomys , aby 
w czy  ydowsk  dziewczynk  we w asne nie ydowskie drzewo genealo-
giczne, skutkuje symboliczn  zmian  porz dku wiata. To zapewne nie pasja 
kolekcjonerska ka e Helenie zdoby  przedwojenne zdj cie, ale w a nie melan-
cholia, która nie tylko nie pozwala rozsta  si  ze strat  Brygidy, ale równie  
z utrat  swojego dzieci stwa, tak przecie  zjednoczonego z losem ydow-
skiej rówie nicy. 

Fotografia Brigidy, nieznanego dziecka z warszawskiego getta, dzi ki me-
lancholii Heleny wpisuje si  w now , obc  sobie przestrze  ycia, którego 
gwarancj  jest pami . 

Obecno  na sosnowym regale fotografii Brygidy jest bezpo rednim do-
wodem na jej wcze niejsze istnienie. Odwo uj c si  do J. Derridy, warto 
jednak ten logiczny wniosek poda  w w tpliwo . Otó , jak zauwa a filozof, 
„zwykle zak adany, e to, co powtórzone, jest zale ne od istniej cego orygi-
na u. Mo na jednak odwróci  to rozumowanie i powiedzie , e co  jest 
oryginalne […], o ile istnieje w powtórzeniu”. 

                                                           

8 S. Sontag, O fotografii, prze . S. Magala, WAiF, Warszawa 1986, s. 19.  
9 Mam na my li fotografi  – ikon  wykonan  w warszawskim getcie i w czon  do raportu 

J. Stroopa. Zob. F. Rousseau, ydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii, prze . 

T. Swoboda, Wyd. s owo/obraz terytoria, Gda sk 2012.  
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Uwagi J. Derridy tylko pozornie komplikuj  sytuacj  ontologiczn  fotografii 
ma ej ydówki. O ile cz owiek – fotografowany obiekt – jest ród em niesko -
czonej liczby kopii i imitacji, o tyle adna z nich nie jest w stanie powo a  cz o-
wieka do ycia. Praca pami ci, wysi ek tworzenia fotograficznego „patchworku” 
pozostaj  jedynie dzia aniem ywych próbuj cych rozpaczliwie ocali  zmar ych. 
Helena, podobnie jak fotografka wspomniana przez J. Bergera, ma misj  „litera-
turyzacji” starych fotografii. Kopia, jak  stanowi fotograficzny obraz utraconej 
osoby, staje si  po prostu fantazmatem. Zdj cie dziecka przypominaj cego Bri-
gid  zmienia si  pod wp ywem rojenia Heleny w symulowany obraz o pozornej 
realno ci – niemal e literackie simulacrum. 

Helena zdaje sobie spraw , e wiat si  rozpada  niczym gliniany dzban. 
Jednak temu rozbiciu naczy  (szewirat ha-kelim) towarzyszy tikkun, a wi c 
naprawa, odtworzenie pierwotnej harmonii wszech wiata. Jak wiadomo, w 
procesie przywracania wiatu utraconego porz dku wa na rola przypada 
cz owiekowi. To w a nie „proces dziejowy i jego najg bsza dusza, tzn. reli-
gijne dzia ania yda, przygotowuj  ostateczn  restytucj  rozproszonych, 
rzuconych w materi  jak na wygnanie wiate  i iskier. Jest wi c kwesti  wol-
nej decyzji yda (który przez Tor , spe nianie nakazów i modlitw  wchodzi 
w intymny kontakt z yciem boskim) przyspieszenie b d  spowolnienie tego 
procesu. Ka dy ludzki uczynek jako  wi e si  z tym zadaniem, na o onym 
przez Boga na swe stworzenie”10. 

Helena ma swój skromny wk ad w odtwarzanie utraconego porz dku 
wiata, poniewa  staj c si  stra niczk  pami ci, wymaga, aby inni j  uru-

chomili. Proponuje wi c „protezy pami ci”, na które cz sto nikt nie czeka: 

Dwie m ode kobiety siedzia y na awce i rozmawia y, a troje dzieci, 
ch opiec i dziewczynki, bawi o si  w piaskownicy. 

– Tu sta a synagoga. Bia a, okr g a synagoga – zwróci a si  do kobiet, 
ale one zaj te rozmow , nawet nie zwróci y na ni  uwagi. 

– Ju  jej nie ma. Sta a w a nie tutaj – potwierdzi a jedna z kobiet. 
– Dlaczego j  zburzyli? – spyta a Helena. 
– Nie wiem – powiedzia a kobieta i wzruszy a ramionami. – Mo e dla-

tego, e by a stara. 
– Co te  pani mówi? Zburzyli j , bo by a stara?! – krzykn a Helena. 
– A co si  pani mnie czepia? Ja nie burzy am tej pani synagogi – 

powiedzia a kobieta opryskliwie11. 
                                                           

10 G. Scholem, Mistycyzm ydowski i jego g ówne kierunki, prze . I. Kania, Wyd. Czytelnik, 

Warszawa 1997, s. 336–337.  
11 J. Rudnia ska, Kotka…, s. 125–126.  
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Helena z trudem dokonuje transferu dramatycznej przesz o ci w jeszcze 
dramatyczniejsz  wspó czesno , która pozostaje nieczu a na opowiadane 
przez Helen  historie. Kobieta ró nymi sposobami próbuje dynamizowa  
wspó czesn  przestrze , staraj c si  uczyni  z niej nie miejsce, ale wydarzenia 
pozostaj ce w sta ym napi ciu w relacjach z przesz o ci . W tym celu prze-
strze  po getcie wype nia do wiadczeniem (opowiada przecie  o tym, co 
prze y a; chodz c po wspó czesnym Muranowie, pozostaje w ci g ym ru-
chu), archiwizuje j  (gromadzi zdj cia, wyprowadza j  z muzealnego systemu 
i wprowadza do porz dku pami ci prywatnej) i poddaje pracy wyobra ni 
(przez budowanie logicznych ci gów utraconych narracji, marz c o odnale-
zieniu Brygidy i przeobra eniu si  w kotk ). 

Sama konstrukcja powie ci dodatkowo wzmacnia znaczenie wymienio-
nych dzia a  Heleny. Podzielenie opowie ci na dwana cie cz ci sugeruje 
jeszcze jeden sposób radzenia sobie z przesz o ci . Forma liczebnika wpisa-
na w poszczególne rozdzia y zaskakuje tym, e nie numeruje rozdzia ów, 
porz dkuj c tym samym chronologi  opowie ci, ale nazywa raczej miesi ce 
(np. zamiast „Rozdzia  pierwszy” mamy „Jeden”). Ostatni i przedostatni 
rozdzia  nosz  tytu y – odpowiednio: „Jedena cie. Potem”, „Dwana cie. 
Przysz ego roku w Jerozolimie”. Dziesi  poprzednich stanowi o pe ni , 
a zarazem wojenny, ale zamkni ty ju  rozdzia  w yciu Heleny. Pozosta e 
dwa s  jedynie aneksem do tego, co si  wydarzy o. Ten naddatek czasu ni-
czym nie zaskoczy Heleny, jest jedynie marginesem w prawdziwej historii jej 
ycia, a skoro istnieje, to nale y go po wi ci  jednemu celowi – odnalezieniu 

Brygidy i przywo ywaniu pami ci. ycie Heleny przypomina dwunastomie-
si czn  a ob  (szneim asar chodesz)12, obchodzon  wy cznie po mierci ojca 
lub matki, a wi c najbli szej osoby. W tym czasie nie wolno przebywa  
w towarzystwie wi cej ni  dwu osób, aby unika  przyjemno ci, których dostar-
czaj  kontakty z przyjació mi. By  mo e dlatego Helena wybra a samotno  
i nigdy nie za o y a rodziny, a tradycyjne yczenie powrotu do Jerozolimy 
nale y rozumie  jako zako czenie opowie ci, której fina em jest mier  ko-
biety i w czenie jej w uniwersaln  narracj , któr  b dzie tworzy  ju  nie 
jako opowiadaj ca, ale opowiadana. 

Zatem Helena toczy walk  z miejscem, któr  zreszt  wygrywa. Jej zwyci -
stwo jest jednak triumfem pami ci prywatnej nad kulturow  postpami ci . 
To, czego uda o si  jej dokona , sprowadza si  jedynie do przekonania 
przekonanych, a wi c do uspokojenia samej siebie, e pami ta o przesz o ci. 

                                                           

12 P. J drzejewski, Judaizm bez tajemnic, Wyd. Pardes, Kraków 2012, s. 257.  
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Mimo jej ogromnego zaanga owania plan przywracania utraconych znacze  
nie powiód  si , bowiem znaki, które dla niej by y czytelne, pozostawa y 
obce dla innych. 

Istotne jest wi c, aby przesz o ci nada  cechy „swojo ci”. Uwaga ta ma 
szczególne znaczenia dla filozofii edukacji o Holokau cie, która niegdy  
mia a charakter prewencyjny, zak adaj cy, e „opanowanie” Zag ady, a wi c 
przyswojenie wiedzy, pozwoli w przysz o ci unikn  podobnych katastrof. 
Taka koncepcja nauczania k ad a nacisk na „dwie mistrzowskie formy opa-
nowania: wiedz  i dominacj . Je li przesz o  jest znana, przysz o  mo e 
zosta  opanowana i utrzymana pod kontrol ”13. Takie podej cie do naucza-
nia o Holokau cie spotka o si  ze sprzeciwem zwolenników „mi kkiej” 
edukacji. Ernst van Alphen, punktuj c s abo ci dotychczasowego systemu, 
twierdzi, e „cel nie mo e by  ograniczony wy cznie do mistrzowskiego 
opanowania jako kontroli. Co wi cej, opanowanie jako wiedza nie implikuje 
opanowania jako kontroli. Drugie b dne za o enie dotyczy charakteru Za-
g ady. […] Holokaust jest przede wszystkim histori  traumy, czyli histori  
braku kontroli, braku opanowania. Nauczanie historii traumy oznacza prze-
kazywanie wiedzy, która nie panuje nad sam  sob . […] To nauczanie wie, 
e wie, ale nie rozumie znaczenia tej wiedzy. Innymi s owy, nauczanie 

o Holokau cie konfrontuje nas z problemem, jak poprzez uczenie si  opa-
nowa  przesz o , która nie jest i nie mo e by  opanowana”14. 

W takim kontek cie oczywisty wydaje si  fakt, e trud za wiadczenia prze-
sz o ci i ustalenia znacze  mi dzy tym, co jest, a tym, co min o, jakiego 

                                                           

13 E. van Alphen, Zabawa w Holokaust, prze . K. Bojarska, w: J. Jarniewicz, M. Szuster, wyb., 

Reprezentacje…, s. 300. 
14 Tam e, s. 301. Warto tu przypomnie  wcze niejsz  formu  nauczania o Zag adzie, 

sprowadzaj c  si  do nast puj cych dyrektyw: 1) Holokaust powinien by  przedstawiany 

w swojej totalno ci, jako wydarzenie wyj tkowe, szczególny, nieporównywalny z innymi 

przypadek, ponad, pod lub poza histori ; 2) Przedstawienia Holokaustu powinny by  ade-

kwatne i wierne wobec faktów i warunków tego wydarzenia; bez zmian i manipulacji, nawet 

tych o charakterze artystycznym; 3) Do Holokaustu nale y podchodzi  jak do podnios ego 

czy nawet u wi conego wydarzenia, z powag , która nie pozwala na reakcj , mog c  umniej-

szy  jego znaczenie lub zniewa y  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 Al-

phen, Zabawa w…, s. 303. Nie do przecenienia s  publikacje wydawane przez Pa stwowe 

Muzeum Auschwitz-Birkenau podejmuj ce problem funkcjonowania Zag ady w edukacji. 

Interesuj cym kontekstem wpisuj cym si  w problematyk  artyku u s  z pewno ci  teksty 

F. Tycha, M. Adamczyk-Garbowskiej czy B. Krupy zamieszczone w tomie: P. Troja ski, red., 

Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, Pa stwowe Muzeum Auschwitz-

-Birkenau, O wi cim 2008.  
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pragn a Helena, powinien by  podejmowany. Jednak to nie zgoda na 
wspólnie wypracowan  definicj  mia aby by  przedmiotem troski obu stron; 
by aby ni  raczej energia towarzysz ca wypracowywaniu porozumienia i nego-
cjacji znacze . Jest ona tym istotniejsza, e zak ada kontakt mi dzy zaintere-
sowanymi stronami, który cho  nie prowadzi do porozumienia, to sprawia, 
e obco  staje si  bardziej swojska. 
Wydaje si , e takie podej cie do edukacji wida  w dzia alno ci Instytutu 

Yad Vashem w Jerozolimie, którego nazwa sk ada si  z dwóch elementów 
wchodz cych w interesuj ce relacje znaczeniowe: „miejsce” i „imi ” zosta y 
zaczerpni te z Ksi gi Izajasza („Dam miejsce [Yad] w moim domu i w mo-
ich murach oraz imi  [Vashem] lepsze od synów i córek, dam im imi  wie-
czyste i niezniszczalne. Iz. 56.5.)15. 

W ród wielu materia ów dla nauczycieli i edukatorów Holokaustu zwraca 
uwag  kontrowersyjnie zatytu owany projekt Usun  z pami ci, kierowany do 
uczniów szkó  ponadgimnazjalnych. Sk ada si  on z kilkudziesi ciu pocztó-
wek, na których zamieszczono materia  ikonograficzny, tekst informuj cy 
o tym, co jest widoczne na zdj ciu, za  na odwrocie widokówki czytelnik 
mo e zapozna  si  z przekazem ocala ego. I tak na pocztówce ze wspó cze-
snym zdj ciem bramek przy wej ciu do metra pojawia si  napis: „Czy znasz 
cel swojej podró y?”. Wi  przyczynowo-skutkowa zdj cia i pytania jest 
czytelna; by  mo e wra liwszego odbiorc  pytanie zach ci do szerszej re-
fleksji egzystencjalnej. Jednak po odwróceniu pocztówki zdj cie i pytanie 
nabieraj  nowych znacze . Otrzymujemy bowiem kolejny element tej 
„uk adanki” – komentarz historyczny: „Gdy w czasie II wojny wiatowej 
wpychano ydów do poci gu, nie wiedzieli oni, e jad  na mier . Poci gi 
umo liwi y nazistom przeprowadzenie eksterminacji na tak masow  skal ”. 

Pocztówki wpisuj  si  w system dzia a  edukacyjnych maj cych na celu 
wyeksponowanie samego procesu uzgadniania znacze , który wzmacnia 
wi  mi dzy przesz o ci  a wspó czesno ci . Wspó czesnemu pokoleniu 
m odzie y wej cie do metra kojarzy si  z podró , ruchem, a wi c yciem. 
To samo miejsce tym, którzy prze yli Holokaust, przywodzi na my l obóz, 
przesiedlenie, selekcj  i mier . Konfrontacja tak ró nych do wiadcze  mo-
e nie doprowadzi  do porozumienia, ale samo negocjowanie ró nych zna-

cze  tych samych obrazów zbli a nieco do siebie odleg e wiaty. Zreszt  
otwarcie si  na narracj  Innego i wiadomo  dryfowania znacze , a mo e 
lepiej, ich transferu w ró nych kierunkach, znakomicie si  wpisuje w za o e-
                                                           

15 T. W odarczyk, Nowoczesny sposób pokazywania historii Zag ady, „S owo ydowskie” 2014, 

nr 12 (514), s. 22.  
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nia filozofii nauczania o Holokau cie, której celem jest raczej wytr canie 
z bezpiecznego my lenia o wiedzy jako przedmiocie, który mo na posi  
i zrozumie 16, ni  budowanie stabilnej pami ci o przesz o ci. 

Co wi c wspólnego maj  literatura dla dzieci, Holokaust, Kotka Brygidy 
i pocztówki z Yad Vashem? Wspólnym mianownikiem jest oczywi cie trans-
fer w ró nych ods onach: od przemieszczenia tematu Zag ady z literatury 
bezprzymiotnikowej do literatury „czwartej”, przez przeniesienie „braku” po 
ydowskiej dziewczynce z wojennej Warszawy do wspó czesnego Murano-

wa, a  po przesuni cia znacze  tych samych obrazów w zale no ci od do-
wiadcze  patrz cego. Formu a pocztówki, medium pozostaj cego równie  

w sta ym ruchu, znakomicie podkre la to, co w tych relacjach najistotniejsze, 
a mianowicie próby nawi zania kontaktu mi dzy wspó czesno ci  a prze-
sz o ci , który cho  w pe ni niemo liwy, to jednak na moment wytr ca nas 
z poczucia pewno ci i stawiaj c w stan zagro enia, kompletnie odmienia. 
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Transfers of the Holocaust.  
The case of Kotka Brygidy (Brygida’s Cat) by Joanna Rudnia ska 

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 Rudnia ska Kotka Brygidy, and describes the strategy which is used to transfer ways of 

representation which are characteristic for the Holocaust, especially those concerning repre-

sentation 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. Rudnia ska representation of space lead to general reflection on the 

education about the Holocaust. 

Keywords: postmemory, the Holocaust, children’s and young adult literature, education 


