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Badania zwiĊzane z ZagâadĊ Ůydów rozwijajĊ się z niespotykanĊ dotĊd intensywnoœciĊ i szybkoœciĊ, a o ich totalizujĊcym charakterze œwiadczĊ kolejne publikacje z serii Nowej Humanistyki Instytutu Badaľ Literackich PAN
eksplorujĊce tematy (nie)opisane, tabuizowane i emocjonalnie nieobojętne.
Noœnoœý nowych odczytaľ oraz próby uporzĊdkowania rozlegâego materiaâu analityczno-interpretacyjnego wynikajĊ z dostrzeůonego potencjaâu, jaki
wykazujĊ teksty pisane w horyzoncie Zagâady; w koľcu docenione zostaây
fakty wyjĊtkowoœci i przeâomowoœci Zagâady, które zasadniczo wpâynęây na
sposób narratywizacji doœwiadczenia ludobójstwa oddziaâujĊcego na kolejne
pokolenia œwiadków, ofiar i sprawców. Jednym z kluczowych postulatów
tekstów pisanych hic et nunc oraz post factum jest dostrzeůenie epifanijnej mocy
doœwiadczeľ granicznych, o których informujĊ, a takůe staâej interferencji
wszystkich komponentów mikro- i makroœwiata otaczajĊcego czâowieka,
wiĊůĊcych go ze sobĊ w sposób symbiotyczny. Nowe publikacje, lokujĊce się
w obszarze Holocaust studies, zagospodarowujĊ przy uůyciu najnowszych metodologii i zwrotów literaturoznawczych, do których zaliczyý moůna materials
studies, ekocyd, animals studies, hauntologię, pamięý protetycznĊ (postpamięý)
oraz zwrot afektywny i stale powracajĊcy w narracjach badawczych zwrot
memorialny, niedostrzeůony oraz pominięty margines œwiadectw z kręgu
prozy fikcjonalnej i auto/bio/tanato/graficznej.
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AutorkĊ ostatniego terminu jest Aleksandra Ubertowska, która, zapoůyczajĊc go od Jacques’a Derridy, pragnęâa zaakcentowaý tanatyczny, mortualny aspekt piœmiennictwa o Holokauœcie oraz starania œwiadków o charakterze metatekstowym, majĊce na celu stworzenie narracji o przeůyciu Zagâady
(a więc zakâadajĊcej moůliwoœý œmierci i pogodzenie się z konsekwencjami
jej następstwa oraz stale ogniskujĊcej się na problemie ograniczonej czasowoœci wâasnej egzystencji w obliczu imperatywu pozostawienia œwiadectwa),
a takůe (post)pamięci o niej. To wâaœnie perspektywy mortualna i postpamięciowa, poâĊczone z refleksjĊ metatekstowĊ badanych utworów, pozwalajĊ Beacie Przymuszale w wydanej w 2016 roku ksiĊůce zatytuâowanej Smugi
Zagâady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci na œledzenie
drobnych zmian, zapętleľ i niekonsekwencji wynikajĊcych z oddziaâywania
na podmiot traumatycznych doœwiadczeľ oraz emocji, wobec których badaczka zachowuje dystans, nie stajĊc się ich zakâadnikiem. Obszar badaľ,
który wyznacza w swej ksiĊůce autorka, pozostaje zbieůny i komplementarny
wobec badawczych wyborów Ubertowskiej, bowiem to wâaœnie postpamięý,
feminizm, biografia i doœwiadczenie stajĊ się gâównymi kategoriami organizujĊcymi materiaâ literacki w Auto(tanato)grafiach. Powinowactwo widoczne
jest w doborze autorek drugiego pokolenia ocalaâych z Zagâady, które zdecydowaây się podzieliý doœwiadczeniem wtajemniczania w ůydowskoœý, majĊcym formę opowieœci koncyliacyjnej i konsolacyjnej (te zaâoůenia speânia
Rodzinna historia lęku Agaty Tuszyľskiej, Wâoskie szpilki oraz przede wszystkim Szum Magdaleny Tulli). Przymuszaâa, pomijajĊc autorki, które relację
córki i matki postrzegajĊ jako toksycznĊ zaleůnoœý (casus Boůeny Umiľskiej-Keff oraz Ewy Kuryluk), kreœli studia pojedynczych przypadków, nie wyciĊga wniosków pozwalajĊcych dostrzec przeâomowoœý zastosowanych
w narracjach drugopokoleniowych strategii w zakresie odnowienia języka
opisu wydarzenia historycznego. Autorkę interesujĊ mikrohistorie, w których dostrzega moůliwoœý odpowiedzi na pytania o przebaczenie, pojednanie i ukojenie jako surogaty relacji międzyludzkich po Zagâadzie.
Patronat Ubertowskiej widoczny jest równieů w rozdziale poœwięconym
seksualnej przemocy wobec Ůydówek ukrywajĊcych się po „aryjskiej stronie”, poniewaů jej projekty zakâadajĊce przywrócenie wiary/godnoœci reprezentacjom sytuacji opresyjnych charakterystycznych dla pâci ůeľskiej, a więc
wychodzĊcym z cienia narracji heroicznych i męskocentrycznych, okreœlane
mianem „niewidzialnych œwiadectw”, które ukazaây się na âamach „Tekstów
Drugich” (2009/4) oraz „Ruchu Literackiego” (2008/6) zrewidowaây poglĊdy na temat braku zasadnoœci dostrzegania kobiecych strategii tekstotwór-
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czych i kobiecego idiomu w relacjach ocalaâych z gett i obozów koncentracyjnych. Przymuszaâa, podejmujĊc temat gwaâtów i wymuszeľ seksualnych,
podkreœla podwójny status wiktymizacyjny Ůydówek (jako przynaleůĊcych
do rasy skazanej na eksterminację i pâci, wobec której w czasie prowadzenia
dziaâaľ wojennych dopuszczalne sĊ wszelkie naduůycia), jednak opiera się na
skromnym materialne badawczym (analizuje epizody z opowiadaľ Idy Fink
oraz losy Izoldy Regensberg opowiedziane Hannie Krall i zamieszczone
w ksiĊůce Król kier znowu na wylocie). Nie wâĊcza w obręb swojej narracji
utworów m.in. Zofii Posmysz (Do wolnoœci, do œmierci, do ůycia, Królestwo za
mgâĊ. Z autorkĊ Pasaůerki rozmawia Michaâ Wójcik) oraz Zofii Romanowiczowej (áagodne oko bâękitu), w których doœwiadczenie gwaâtu pozostaje (obok
obozowego) kluczowe. Badaczka pomija takůe monografię Maren Röger
Wojenne zwiĊzki. Polki i Niemcy podczas okupacji poruszajĊcĊ interesujĊce jĊ
kwestie naznaczenia oraz zastraszenia w celu uzyskania korzyœci seksualnych
(szczególnie podrozdziaâ Pozbawieni praw – przemoc seksualna wobec Ůydów).
Rozdziaâ ten okazuje się, w perspektywie kreœlonych przez autorkę zamierzeľ dotyczĊcych badaľ emocji i konwencji, szkicem o charakterze propedeutycznym, zbierajĊcym wstępne rozpoznania.
KsiĊůka Przymuszaây speânia postulaty eksploracji tematów niepodjętych,
pominiętych lub spetryfikowanych, które wysunĊâ w 2013 roku Sâawomir
Buryâa. Wydana w 2016 roku publikacja Wokóâ Zagâady. Szkice o literaturze
Holokaustu, będĊca kontynuacjĊ syntetycznego projektu lektury holokaustowej schedy zaproponowanego w Tematach (nie)opisanych, tworzy sieý zagadnieľ, których egzemplifikację stanowiĊ ksiĊůki niesatysfakcjonujĊce, zapomniane lub zdyskredytowane artystycznie. Buryâa podkreœla potrzebę ponownej lektury utworów autorów pierwszorzędnych, a w częœci drugiej
narusza i usuwa wszelkie podziaây oraz stratyfikacje, w obrębie których krytyka wyróůniaâa literackie arcydzieâa i obciĊůone stygmatem kiczu, braku
umiaru lub nacechowane ideologicznie produkty niewprawnego rzemiosâa.
Jego gest zerwania z wartoœciowaniem ksiĊůek, których tematem jest Zagâada, wynika z przekonania o znaczĊcej niekoherencji między doœwiadczeniem
granicznym a formĊ literackiej reprezentacji Shoah, peâniĊcej funkcję wskazówki interpretacyjnej. Wedâug Buryây nawet (a moůe przede wszystkim)
autorzy drugoligowi sĊ w stanie wskazaý rozwiĊzania artystyczne i narracyjne,
które problem reprezentacji Zagâady ukazujĊ w nowej konfiguracji problemów i kontekstów. InteresujĊce Przymuszaâę zagadnienie konwencjonalnoœci
(wiĊůĊce się równieů œciœle z kwestiĊ œwiadomoœci dotyczĊcej przeâomowego
charakteru Zagâady jako doœwiadczenia przeksztaâcajĊcego) pojawia się takůe
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w najnowszej publikacji Buryây, dla którego cenne okazujĊ się nie tylko
utwory Tadeusza Róůewicza i Leopolda Buczkowskiego, ale takůe Stanisâawa Benskiego i Bogdana Ruthy oraz kryminaây retro autorstwa Marcina
Wroľskiego i Tomasza Biaâkowskiego. Przymuszaâa wykazuje pokrewny
Buryle sposób myœlenia o roli języka artystycznego, którego wybór determinuje ideologiczna œwiadomoœý autora, ale takůe wysiâek zrozumienia i nazwania doœwiadczenia, które dla Maurice’a Blanchota pozostawaâo poza sferĊ wyraůalnoœci. Publikacja Przymuszaây uwzględnia nie tylko emocje jako
czynnik ksztaâtujĊcy relację, ale równieů szeroko pojętĊ tradycję oraz strategię kryptocytatu (casus Róůewicza).
KsiĊůka Przymuszaây speânia postulat Buryây zwiĊzany z dĊůeniem do
tworzenia publikacji syntetycznych, skupionych wokóâ (często konfliktogennych) tematów i rewizji kanonu. Pomyœlana zostaâa jako kompendium
wiedzy o transmisji emocji i traumy po Zagâadzie. Gâównymi kategoriami,
które organizujĊ kolejne, poparte rzetelnym materiaâem ŭródâowym, rozdziaây uczyniâa badaczka konwencjonalnoœý/autentycznoœý, toůsamoœý oraz
doœwiadczenie. Praca ma charakter interdyscyplinarny, zaœ podstawowym
terminem, który pozwala problematyzowaý przywoâywane teksty, komponowaý je w większe i noœne semantycznie caâostki oraz wnioskowaý na podstawie ksztaâtu formalnego i treœci omawianych wierszy, powieœci, reportaůy
i wspomnieľ o jednostkowoœci i niepowtarzalnoœci przeůycia Zagâady, okazuje się trauma. Autorka wyróůnia traumę psychologicznĊ, której objawy
i powikâania badaâ zespóâ Antoniego Kępiľskiego wraz z MariĊ Orwid, dĊůĊcy do zanalizowania syndromu poobozowego i przeœledzenia, jakie zmiany
behawioralne oraz psychiczne wywoâuje w perspektywie dâugofalowej pobyt
w obozie koncentracyjnym, a takůe traumę kulturowĊ, której reprezentacjami zajmujĊ się Katarzyna Bojarska, Agata Bielik-Robson, Jacques Lacan oraz
Dominick LaCapra. Przymuszaâa podkreœla (za LaCaprĊ) odmienny charakter obu traum oraz podziela niepokój autora Historii w okresie przejœciowym
zwiĊzany z absolutyzowaniem tego pojęcia, przedstawianego jako rodzaj
wzniosâego przeůycia. Trauma kulturowa nigdy nie zostanie przepracowana, poniewaů pozostaje znaczĊcym komponentem pamięci o Zagâadzie jako doœwiadczeniu fundujĊcym nowĊ jakoœý doznaľ i diagnoz dla spoâecznoœci europejskiej, dlatego Frank Ankersmit zaproponowaâ koncepcję pamięci neurotycznej, zaœ LaCapra dostrzega potrzebę pozostawienia „blizn
czy resztek (…) archiwów w teraŭniejszoœci” (s. 210). Metafory uůyte
przez historyka licujĊ z somatycznymi obrazami translokacji traumy w tekstach pisarzy naleůĊcych do drugiego i trzeciego pokolenia ocalaâych, m.in.
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Mikoâaja Grynberga – autora ksiĊůki Oskarůam Auschwitz. Opowieœci rodzinne
i Agaty Tuszyľskiej.
O ile psychiatrzy zgodnie twierdzĊ, ůe moůna âagodziý objawy traumy
psychologicznej i ulůyý dolegliwoœciom pacjentów, co często jest gâównym
warunkiem powrotu do normalnej egzystencji i homeostazy emocjonalnej,
o tyle trauma kulturowa pozostaje w œwiadomoœci spoâeczeľstwa jako „niezabliŭniona rana” i opiera się na powtarzalnoœci syndromów traumatycznych, co, jak referuje Przymuszaâa, sam proces terapii czyni problematycznym. W studium poznaľskiej badaczki najwaůniejszym postulatem pozostaje
zakaz utoůsamiania tych dwóch rodzajów traum, zaœ ich oddziaâywanie pozwala na szeroko zakrojone badania tekstów ocalaâych (casus opowieœci
chcĊcego ukryý się za pseudonimem Alexa z publikacji A jednak czasem miewam sny. Historia pewnej samotnoœci, redagowanej przez Joannę Wiszniewicz),
twórczoœci Tulli i opowieœci powierzanych Grynbergowi.
Rozdziaâ poœwięcony re-lekturze emocji, na podstawie mikrologicznej analizy Wâoskich szpilek i Szumu, ujawnia stany lękowe, agresję, wstyd dziecka
ocalonej z Zagâady oraz proces wygaszania i krępowania emocji Renaty
Szwarc-Tulli wobec córki, dla której egzystencja w kraju socjalistycznym,
w rodzinie dwunarodowej, w szczególny sposób dysfunkcyjnej, okazaây się
szczególnie dotkliwe. Przymuszaâa, na podstawie bogatej bibliografii poœwięconej zwrotowi afektywnemu, rekonstruuje przeůycia i nastroje dziecka
w konfrontacji z wiwisekcjĊ przeprowadzonĊ w Szumie przez dorosâĊ kobietę w stosunku do swego dziecięcego alter ego. Badaczka w finezyjnej analizie
kolejnych problemów œwiata przedstawionego jawiĊcego się jako wrogi
i opresyjny (z powodu braku miâoœci i atmosfery antysemickiej w Marcu
1968), przedstawia moůliwoœci interpretacyjne funkcjonujĊcych w powieœci
postaci lisa i esesmana. PodkreœlajĊc kontekst postpamięciowej translokacji
traumy, wskazuje na szczególne uwarunkowania psychospoâeczne i historyczne figury oprawcy, którym staje się zarówno matka, jak i dziecko. Badaczka stawia tezę, opierajĊc się na badawczych zaâoůeniach Tomasza Maruszewskiego i Elůbiety Œcigaây, którzy wyróůniajĊ dwa procesy twórczego ujmowania emocji: symbolizację i desymbolizację, o re-narratywizacji i próbie
re-lektury nadmiaru i niedomiaru emocji, których ŭródâem pozostaje przeszâoœý matki. Kluczowa dla procesu interpretacji zachowaľ oraz maskowanych lub akcentowanych emocji pozostaje empatia, którĊ Przymuszaâa podnosi do rangi etycznego wzorca lektury zdolnej ujawniý „czuâe punkty” (wg
terminologii Rolanda Barthesa), unikajĊc patologicznej identyfikacji i szaleľstwa substytucji. Ten badawczy postulat, stale powracajĊcy w kolejnych pro-
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zatorskich odsâonach transmisji traumy, jest stale dodatnio waloryzowany,
zaœ Przymuszaâa czyni z niego gâówny atut swojej ksiĊůki.
Postawa badawcza, akcentujĊca dystans i zaangaůowanie, bliska jest koncepcji wyobraŭni „heteropatycznej” (termin Kai Silverman). SpeâniajĊc postulaty Doroty Krawczyľskiej, Joanny Tokarskiej-Bakir i Silverman dotyczĊce uwraůliwienia i imaginacyjnych zdolnoœci będĊcych podstawowymi wykâadnikami empatii, Przymuszaâa osiĊga nowĊ perspektywę badawczĊ, która
koncentruje się na reprezentacji emocji ocalaâych i ich dzieci oraz podkreœla
jednostkowoœý doœwiadczeľ traumatycznych, co determinuje „czuâĊ”, hermeneutycznĊ i psychologicznie pogâębionĊ analizę tekstowych wykâadników
traumy i jej uwikâaľ w problem moůliwoœci funkcjonowania paraboli (casus
Skazy Tulli, Sâonecznika Szymona Wiesenthala oraz Jakuba ágarza Jurka Beckera) oraz roli konwencji w tekstach autobiograficznych, które ze względu
na nadmiar wydarzeľ o nikâym stopniu prawdopodobieľstwa podlegaây autocenzurze ocalaâych.
Publikacja poznaľskiej badaczki œwiadczy o moůliwoœci zastosowania dyskursu traumatycznego w celu odkrycia indywidualnych predylekcji i cech
dystynktywnych œwiadectw Zagâady. Ujawnia takůe polemikę z twierdzeniem
Ewy Domaľskiej o potrzebie propagowania idei mocnego podmiotu oraz
odrzucenia przez humanistykę opresyjnej figury ofiary. Autorka Historii egzystencjalnej kâadzie nacisk na sprawczoœý podmiotu i potencjaâ ochronny, który
w sytuacjach granicznych stanowiâby zabezpieczenie oraz swoiœcie pojęty
kapitaâ inwestycyjny; traumatocentryzm, wedâug Domaľskiej, oraz reprezentujĊce go pojęcia (ofiara, pustka, milczenie, nieobecnoœý) stanowiĊ zagroůenie
dla aktywnoœci podmiotu, rozumianej jako zdolnoœý radzenia sobie z przeciwnoœciami, i specyficznej wizji œwiata, której wyznacznikami pozostaje
eksplozywne, dominujĊce i sprawcze podejœcie do dziaâaľ o charakterze
przyszâoœciowym. Domaľska dostrzega w kulcie ofiary deprecjonujĊcy czynnik hamujĊcy wszelkĊ reaktywnoœý i innowacyjnoœý wobec przeciwnoœci
hartujĊcych podmiot speâniajĊcy się nie w kontemplacji braku i straty, lecz
w dziaâaniu. Projekt Przymuszaây stanowi zaœ przeciwwagę dla ujęý wspólnotowych, kolektywnych i pozbawionych refleksji o zdarzeniach pozostajĊcych w horyzoncie Zagâady; akcentuje intymnoœý jako moůliwoœý œwiadomego i nienachlanego partycypowania w cierpieniu ofiar oraz rekonstrukcji
ich psychicznych predyspozycji, a takůe dysfunkcji. Gâównym poœrednikiem
i komentatorem doœwiadczeľ traumatycznych, wtajemniczonym w sztukę
narratywizacji przeůyý zwiĊzanych z Shoah pozostaje Michaâ Gâowiľski jako
teoretyk literatury i autor Czarnych sezonów. Jego odczucia jako dziecka do-
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tkniętego „skazĊ pogardy” pozwalajĊ na zestawienie autobiograficznej prozy
autora Gier powieœciowych z eseistykĊ Piotra Matywieckiego akcentujĊcĊ poczucie odpowiedzialnoœci zasadzajĊce się na dualnej toůsamoœci (polskiej i ůydowskiej) obligujĊcej do wstydu za napaœci antysemickie i strachu przed napiętnowaniem. W sposobie empatycznej lektury Kamienia granicznego i eseju
Kim jestem? prym wiedzie hermeneutyka, która pozwala odkryý utajone powinowactwa autora Starego gmachu z sytuacjĊ egzystencjalnĊ Juliana Tuwima –
bohatera monografii Twarz Tuwima autorstwa Matywieckiego, który wykazywaâ silnĊ tendencję do neurotycznoœci, toůsamoœciowego napiętnowania
przez niesprzyjajĊce œrodowisko zorientowane nacjonalistycznie i wybuchowych oraz bezpardonowych ataków skierowanych przeciw prawicowym krytykom podwaůajĊcym jego polskĊ toůsamoœý, interpretowanym jako ataki
o podâoůu antysemickim. Przymuszaâa udowadnia, ůe starania autora Rzeczy
czarnoleskiej o akceptację ze strony polskiej publicznoœci wiĊzaây się ze specyficznym sposobem podwaůania ůydowskiej toůsamoœci przed atakiem obcych, a jednak pretendujĊcych do statusu wspóâziomków i ubieganiem ich
w próbach deprecjacji wâasnego pochodzenia. Mechanizm samopiętnowania
i funkcjonowania we wrogim i niesprzyjajĊcym otoczeniu interesuje Przymuszaâę ze względu na periodycznoœý tych aktów oraz ich powtórny nawrót
w 1968 roku, którego następstwa stanowiĊ dla Tulli i Róůewicza ŭródâo strachu i psychicznych niedyspozycji.
Szczególnie cenny, ze względu na podjęcie mikrologicznego œledztwa, na
tle innych kwestii poruszanych w ksiĊůce okazuje się problem ůydowskiej
toůsamoœci autora Niepokoju i Czerwonej rękawiczki. Ůydowskoœý wciĊů funkcjonuje na marginesie wielu poetyckich biografii (casus Wâodzimierza Sâobodnika), zaœ, jak dowodzi Przymuszaâa, jeszcze ůaden z badaczy nie zaakcentowaâ tak silnie zwiĊzku wierszy z dwóch pierwszych tomów (wyâĊczajĊc
Echa leœne) z biografiĊ Róůewicza. Autorka stawia tezę, ůe to wâaœnie toůsamoœý fundujĊca wspólnotę losu z ofiarami Zagâady (ze względu na pochodzenie matki, Stefanii Marii z domu Gelbard) odcisnęâa swe piętno na
ksztaâcie formalnym i tematycznym wierszy autora Czasu, który idzie. Lektura
polegajĊca na stopniowym ujawnianiu „nieodkrytej” i „niezauwaůonej”,
choý stale obecnej i emanujĊcej z tych wierszy toůsamoœci, pozwala na
wskazanie przyczyn zaniedbaľ, które Przymuszaâa wiĊůe z obawĊ badaczy
przed pochopnym piętnowaniem poety i odczytywaniem tej twórczoœci
przez pryzmat biografii, co Artur Sandauer wiĊůe ze strategiĊ rasistowskĊ.
Róůewicz pozostawaâ więc poetĊ wojny i okupacji, ale prawomocne okazaây
się sĊdy Marii Janion i Tomasza Ůukowskiego, którzy idiom Zagâady wiĊzali
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z imperatywem pamięci o masowej œmierci Ůydów, lecz nie wskazywali bezpoœrednio na przyczyny tej więzi, które mogâyby warunkowaý tak silnĊ potrzebę memorialnej aktywnoœci.
Kontekst autobiograficzny ujawnia korespondencja Róůewicza i Pawâa
Mayewskiego z lat 1968–1970, która akcentuje lęki wiĊůĊce się z nagonkĊ
antysemickĊ i wprost deklarowanĊ psychicznĊ niedyspozycję, potwierdzajĊce
zasadnoœý suponowanej przez badaczkę hipotezy o zwiĊzku narodowoœciowym autora Kartoteki z ůydowskimi ofiarami Holokaustu. Przymuszaâa, powoâujĊc się na tezę Aleksandry Ubertowskiej o zasadniczym braku kodu,
który umoůliwiâby dostrzeůenie w Róůy i Ocalonym poetyckich symptomów
wyznania ocalonego, proponuje wyczulonĊ lekturę „wierszy-negatywów”,
m.in. Spojrzaâa w sâoľce (wiersz ten przywoâywany jest równieů dwukrotnie
w bâędnej formie tytuâowej jako Spojrzenie w sâoľce) i Ůyczliwoœý, œwiadczĊcych
o tym, ůe poeta „widzi obrazy Zagâady jak częœý swego ůycia, jako wciĊů
trwajĊcy czas, który w kaůdym momencie moůe nagle zaczĊý się odtwarzaý
z negatywu pamięci” (s. 102). W przyjętej przez autorkę perspektywie biograficznej Róůewicz przestaje byý „œwiadkiem zastępczym” (termin Magdaleny Ruty); jest za to zakâadnikiem losu Ůydów, który staâ się jego poetyckĊ
obsesjĊ i doprowadziâ do transformacji idiomu, będĊcego wzorcowym sposobem tematyzowania i reprezentacji ůaâoby, traumy i pamięci o ofiarach
Shoah. Róůewiczowskich ŭródeâ poetyki negatywnej poszukiwaý naleůy, jak
dowodzi Przymuszaâa w mikrologicznej analizie oraz zestawieniu krytycznych,
a takůe często antagonistycznych opinii o potrzebie aktualizowania i uruchamiania kontekstu biograficznego, wâaœnie w przeůyciu Zagâady i groŭbie
œmierci. Tym sposobem Róůewicz staje się œwiadkiem pierwszego stopnia,
œwiadkiem naocznym i to wâaœnie predestynacja œmierci wiĊůe go symbiotycznie z ofiarami eksterminacji. Podâoůe jego poezji stanowi pamięý autobiograficzna, niezapoœredniczona i stale akcentujĊca doniosâoœý wydarzenia,
które w zamyœle nazistów, miaâo pozostaý bez œwiadków dokonujĊcych
translokacji traumy i ůaâoby, skazanych na wieczne opâakiwanie i odpowiedzialnoœý wobec bezimiennych i bezbronnych.
Projekt Przymuszaây, speâniajĊc postulat Buryây zwiĊzany z rewizjĊ kanonu i aktywnĊ lekturĊ utworów o ugruntowanej pozycji krytycznoliterackiej,
uwzględnia ksiĊůki, które dzięki skandalizujĊcemu potencjaâowi (m.in. Noc
ůywych Ůydów Igora Ostachowicza), fundujĊ wiedzę o przeszâoœci oraz ůydowskim dziedzictwie w sposób nowatorski i odkrywczy oraz utwory uznane za odczytane i pierwszorzędne, przez co zainteresowanie nimi szybko
wygasâo (casus ksiĊůek Tulli, z których kaůda jest medialnym i literackim wy-
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darzeniem, jednak wszystkie koncentrujĊ się na eksploatacji problemu postpamięci). Badaczka œwietnie orientuje się zarówno w prozie jak i poezji, stĊd
nowatorskie odczytania utworów Aleksandra Wata i wierszy wchodzĊcych
w skâad zbioru Michaâa Borwicza Pieœľ ujdzie caâo… Antologia wierszy o Ůydach
pod okupacjĊ niemieckĊ oraz reportaůy Hanny Krall i opowieœci autobiograficznej Agaty Tuszyľskiej Rodzinna historia lęku. Zakres problemowy rozprawy Przymuszaây okazuje się więc ogromny, jednak prezentowana ksiĊůka nie
pretenduje do miana kompendium dotyczĊcego przemian literatury o Zagâadzie, nie jest to takůe kompletny i peâny rejestr poetyk reprezentacji
traumy oraz eksterminacji Ůydów, lecz œciœle skorelowana, dzięki narzędziom wypracowanym na gruncie wspóâczesnej psychologii, z poczynaniami
m.in. Agnieszki Rydz (Mnemozyna. O pamięci autobiograficznej w poezji polskiej)
monografia o pamięci i emocjach, co Przymuszaâa akcentuje często i mocno. Jej rola polega na katalogowaniu i odkrywaniu wspóâzaleůnoœci w sposobach ekspresji traumy i translokacji emocji, lecz równieů stanowi cenny
wkâad w badania nad nowoczesnymi formami reprezentacji doœwiadczenia.
Autorka z niezwykâym pietyzmem i starannoœciĊ penetruje obszary œwiadectw Zagâady, które pozostawaây do tej pory zaniedbane lub skazane na
jednostronnoœý odczytaľ.
Czym więc sĊ tytuâowe „smugi Zagâady”? Badaczka, konceptualizujĊc tę
metaforę, dostrzega i wykorzystuje jej dwuznacznoœý: to wytrĊcenie czytelnika z lekturowych i œwiatopoglĊdowych przyzwyczajeľ dzięki operacjom
analitycznym, które pozwalajĊ ulokowaý Zagâadę w szeregu zjawisk pojmowalnych, lecz niezrozumiaâych, zapoznanych, lecz nie w peâni przyswojonych i absorbujĊcych. Poâoůenie akcentu na nagâosowĊ częœý tytuâu umoůliwia krytykę strategii wiĊůĊcej się „patrzenie[m] na to, co się staâo tak, by nie
widzieý zbyt duůo. [„Smugi Zagâady” – A.J.] StanowiĊ wtedy rodzaj usprawiedliwienia dla pomijania tematu, dla braku empatii” (s. 9). Druga moůliwoœý znaczeniowa wiĊůe się z dyskusjĊ nad wyjĊtkowoœciĊ Zagâady, która
dla europejskiej wspólnoty staâa się „punktem zero” (podobnie jak dla Róůewicza, który wypracowaâ dla jej opisu nowy idiom) i próbĊ zrozumienia
mechanizmów psychofizycznych oraz etycznych znajdujĊcych się w polu jej
oddziaâywania („szara strefa”, kolaboracja, przymusowa prostytucja, szmalcownictwo i donosicielstwo). Tak nakreœlona przez badaczkę wiĊzka problemów pozwala wyodrębniý dwie strategie o niepoœledniej dla badania
schedy poholokaustowej randze: odpowiedzialnoœý i rozwagę w próbie interpretowania doœwiadczeľ drugiego czâowieka (który, jak pisaâ Stanisâaw
Baraľczak, pozostaje „niedotykalnie drogi”) i ferowania wyroków na temat
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formy utworów autorów cierpiĊcych na syndrom KZ lub będĊcych dzieými
ocalaâych. Przymuszaâa postuluje zaangaůowanĊ i empatycznĊ lekturę œwiadectw i upór w próbie ich zrozumienia, a takůe zawieszenia prób waloryzowania, poniewaů gâos z nich dobywajĊcy się pochodzi z innego, pozbawionego reguâ etycznych, œwiata.

