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A b s t r a c t

The text discusses Anna Wereszczyñska�s book on the biography of a Polish writer Kle-
mens Junosza-Szaniawski, who was born in Lublin in 1849 and died in Warsaw in 1898. The author
focuses mostly on the Jewish issue presented in his books and discusses Szaniawski�s worldview
placed between conservative and positivist ideology.

J u s t y n a  K o w a l s k a - L e d e r, DO�WIADCZENIE ZAG£ADY Z PER-
SPEKTYWY DZIECKA W POLSKIEJ LITERATURZE DOKUMENTU OSOBISTE-
GO. Wroc³aw 2009. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, ss. 368, 16 nlb. �Mono-
grafie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej�. Rada Wydawnicza: Henryk Samsonowicz, Ja-
nusz S³awiñski, Lech Szczucki, Marek Zió³kowski.

Ksi¹¿ka Justyny Kowalskiej-Leder sk³ada siê z dwóch po³¹czonych ze sob¹ elemen-
tów. W otwieraj¹cym czê�æ I: Okupacyjne �tu i teraz�, rozdziale Próba werbalizacji trau-
my na przyk³adzie zapisków dzieci z getta warszawskiego przedmiot analizy stanowi¹ wy-
dane w tomie 2 Archiwum Ringelbluma wypracowania wychowanków z pó³internatu przy
ulicy Nowolipki 25 1. Ich status autorski nie jest do koñca wyja�niony. Ruta Sakowska,
która przygotowa³a te materia³y do druku, sugeruje, ¿e s¹ to teksty pisane przez dzieci,
a nastêpnie przepisywane przez osobê doros³¹. Niewykluczone jednak, ¿e podstaw¹ by³a
relacja ustna. Jakkolwiek siê rzeczy przedstawiaj¹, nale¿y za³o¿yæ, i¿ mamy do czynienia
z ingerencj¹ redaktorsk¹. Stopieñ tej ingerencji dzi� jest ju¿ raczej niemo¿liwy do okre�le-
nia. A przecie¿ to jedna z podstawowych kwestii, nie tylko z punktu widzenia edytorskie-
go. Rodzaj i charakter �poprawek� rzutuje wszak na wymowê dokumentu. W tej sytuacji
pozostaje nam uci¹æ dalsze spekulacje i pochyliæ siê nad t¹ postaci¹ tekstu, jak¹ aktualnie
dysponujemy. Kowalska-Leder wydobywa jego specyfikê w konfrontacji z przekazami
pamiêtnikarskimi, które wysz³y spod rêki osób doros³ych. Zwraca uwagê na znacz¹ce ró¿-
nice, wynikaj¹ce z odmiennego podej�cia do �mierci. Po pierwsze, dzieci najczê�ciej per-
sonalizuj¹ i indywidualizuj¹ �mieræ, podczas gdy starsi przede wszystkim uwzglêdniaj¹
jej anonimowo�æ i wymiar publiczny. Po wtóre, �mieræ w dzieciêcych opowie�ciach odar-
ta jest zupe³nie z heroizmu � staje siê czym� zwyk³ym, monotonnym, codziennym. Od-
mienno�æ tych dwóch ujêæ wynika z prostego faktu, i¿ dla dzieci taki sposób widzenia
rzeczywisto�ci to jedyny sposób im dostêpny, �nie zak³ócony� jeszcze obrazami i wyobra-
¿eniami, które wprowadza pamiêæ kultury. Przekaz ma³ych narratorów nie jest jednak ca³-
kowicie wolny od �zniekszta³ceñ� pochodz¹cych ze �wiata doros³ych. Widaæ to doskonale
w sferze jêzyka. Dziecko chc¹c oddaæ emocje, które przekraczaj¹ jego zdolno�ci rozumie-
nia, siêga niekiedy po s³owa oraz sformu³owania zas³yszane w rozmowach i wypowie-
dziach rodziców czy najbli¿szego otoczenia. Nienaturalnie brzmi¹ce w ustach bardzo m³odej
osoby wyra¿enia takie, jak �cios w serce� nie tylko zdradzaj¹ swe �ród³o, ale � paradoksal-
nie � sprzyjaj¹ autentyzmowi relacji. Ods³aniaj¹ te¿ jeszcze jeden problem. Ujawnia go
Kowalska-Leder, gdy stwierdza: �Podstawowy i, wydawa³oby siê, banalny wymiar doku-
mentu osobistego � jego funkcja rejestruj¹ca, nie sprowadza siê do prostego zapisu wyda-
rzeñ. Pozornie ograniczaj¹c siê do relacji, dzieci dokonuj¹ pewnego wyboru, buduj¹ z nich
w narracji konkretne uk³ady, szukaj¹ adekwatnych s³ów, które pozwoli³yby wyraziæ, a wiêc
i uporz¹dkowaæ do�wiadczenie okupacyjnego chaosu, nadaæ mu jaki� kszta³t i w koñcu
odnie�æ siê do niego, wyraziæ swój stosunek emocjonalny. Mamy [...] wiêc do czynienia ze
skomplikowan¹ operacj¹ intelektualn¹, emocjonaln¹ i jêzykow¹� (s. 62).

1 Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 2: Dzieci � tajne na-
uczanie w getcie warszawskim. Oprac. R. S a k o w s k a. Warszawa 2000.
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Centralny w pracy i najobszerniejszy jest rozdzia³ II, pt. Diarystyka dzieci ¿ydowskich
pod okupacj¹ niemieck¹. Kowalska-Leder prezentuje w nim najbardziej znane dzienniki,
siêgaj¹c zarówno po te opublikowane, jak i zgromadzone w archiwach. Ma przy tym �wia-
domo�æ, ¿e wiele z nich (dok³adnej liczby nie da siê ustaliæ) zaginê³o w czasie okupacji
albo ju¿ po zakoñczeniu dzia³añ zbrojnych. Do najciekawszych spo�ród tych, które ocala-
³y, nale¿¹ zapiski Reni Knoll � 13-letniej dziewczynki z krakowskiego getta. Ich autorka
koncentruje siê na tematach typowych dla okresu dojrzewania. Zdecydowanie mniej zaj-
muje j¹ to, co siê dzieje woko³o. Jak dowodzi badaczka, diariusz Knollówny � tak jak
w przypadku wiêkszo�ci nastolatek w czasie pokoju � wyra¿a potrzebê porz¹dkowania
rzeczywisto�ci, samookre�lenia siê. Daje szansê na wypowiedzenie siê, staje siê przyjacie-
lem, któremu mo¿na zaufaæ, powierzyæ skryte pragnienia, lêki i nienazwane stany emo-
cjonalne. Stwarza, wreszcie, przestrzeñ wolno�ci. Kowalska-Leder dokonuje przy tej oka-
zji znacz¹cego uogólnienia: �W �wietle swoich zapisków intymnych dzieci czêsto wydaj¹
siê agresywne, z³o�liwe, bardzo krytyczne, szczególnie wobec rodziców, co wynika w du-
¿ej mierze z tego, ¿e nie mog¹ wprost okazaæ swoich uczuæ, wykrzyczeæ pretensji i oskar-
¿eñ. Dziennik daje im mo¿liwo�æ ekspresji spo³ecznie nieakceptowanych pogl¹dów i na-
strojów� (s. 105). Badaczka sugeruje, ¿e heterogeniczny diariusz Knollówny to �wiadec-
two wypierania traumy, w którym nieco naiwne i egzaltowane dylematy podlotka s³u¿¹
�zagadaniu�, przyæmieniu straszliwej codzienno�ci.

W Pamiêtniku Dawida Rubinowicza i w Dzienniku Dawida Sierakowiaka rzeczywi-
sto�æ wojenna pojawia siê niemal na ka¿dym kroku. Obydwa opowiadaj¹ o samotno�ci
i bezradno�ci m³odych narratorów, dla których prowadzone regularnie notatki s¹ sposo-
bem oswajania lêku, wyobcowania i bezsilno�ci. Rubinowicz pisze niepoprawnie pod
wzglêdem stylistycznym, ortograficznym, czêsto z mozo³em formu³uje my�li; by wyj�æ
z opresji, pokonaæ trudno�ci wyra¿ania, siêga po jêzyk doros³ych. Nieporadno�æ spotyka
siê tu z autentyczno�ci¹ albo � mówi¹c inaczej � potwierdza autentyzm relacji. Sierako-
wiak nie tylko jest starszy, dojrzalszy, lepiej przygotowany intelektualnie, ale te¿ nieprzy-
chylnie nastawiony do spo³eczno�ci �za murem�. Pomiñmy w tym miejscu zasadno�æ rosz-
czeñ wobec Judenratu, zw³aszcza ¿e zajmuj¹cy kronikarza casus prezesa ³ódzkiego getta,
Chaima Rumkowskiego, jest � w moim mniemaniu � niemo¿liwy do jednoznacznego roz-
strzygniêcia. Skupmy siê � jak Kowalska-Leder � na Dzienniku jako na przera¿aj¹cym
studium g³odu. Chodzi m.in. o tragiczn¹ historiê zmagañ Majlecha Sierakowiaka z g³o-
dem. W osobie ojca Dawida widzieæ nale¿y wiele innych przypadków, w których rodzice
i najbli¿si opiekunowie, nie umiej¹c poradziæ sobie ze stanem permanentnego niedo¿y-
wienia, okradaj¹ ze skromnych racji chleba dzieci i najbli¿szych wspó³towarzyszy niedoli.
To z pewno�ci¹ jedno z najbardziej traumatycznych i dojmuj¹cych wspomnieñ z Holo-
caustu. Nie³atwo jest � je�li to w ogóle mo¿liwe � oceniaæ tego typu zachowania. Pozosta-
je tylko w milczeniu przyj¹æ do wiadomo�ci, i¿ takie sytuacje te¿ siê zdarza³y w dzielnicy
zamkniêtej. Przy tego typu dylematach najlepiej widaæ wyj¹tkowo�æ przekazu Sierako-
wiaka: intymnego, bezkompromisowego, nasyconego emocjami, nastawionego na auto-
komunikacjê, lecz tak¿e na obronê w³asnej podmiotowo�ci. Co warte podkre�lenia, ba-
daczka zasadnie przekonuje, ¿e Dziennik jest �wiadectwem, ale dopiero ogl¹dany ex post.
Z perspektywy intencji autorskich nie³atwo rozstrzygn¹æ, czy powstawa³ on z my�l¹ o �uka-
zaniu prawdy o czasach i ludziach�. Kowalska-Leder s¹dzi, ¿e nie by³o to zamiarem Siera-
kowiaka. Nie znajduje w narracji �ladów strategii w³a�ciwej kronikarzowi. Dawid przede
wszystkim prowadzi rozmowê z samym sob¹.

Czê�æ II, Literackie powroty do dzieciñstwa czasu Zag³ady, dotyczy tekstów, które, po
pierwsze, powsta³y kilkadziesi¹t lat po wydarzeniach, o jakich opowiadaj¹, po drugie �
nosz¹ na sobie wyra�ne �lady literacko�ci. Rozdzia³ I, pt. W krêgu powracaj¹cych moty-
wów, stanowi próbê syntetycznego ujêcia najwa¿niejszych, powtarzaj¹cych siê tematów
w pisarskich �wiadectwach Zag³ady. To bodaj pierwsze i chyba jedyne ca³o�ciowe spoj-
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rzenie pod tym k¹tem na dzieciêc¹ literaturê dokumentu osobistego, �ci�lej mówi¹c � na
ten jej nurt, który dzieli od czasu wydarzeñ kilka dziesiêcioleci. Obok dzie³ znanych, jak
Zima o poranku Janiny Bauman, Dziewczynka z listy Schindlera Stelli Madej-Müller, Czarne
sezony Micha³a G³owiñskiego, Dziewczynka w czerwonym p³aszczyku Romy Ligockiej,
Suche ³zy Nechamy Tec, Kamieñ graniczny Piotra Matywieckiego, badaczka analizuje rza-
dziej pojawiaj¹ce siê w �wiadomo�ci czytelniczej � By³am wtedy dzieckiem Ilony Flutsz-
tejn-Grudy, Nigdy nie zapomnij k³amaæ! Felicji Bryn. Omawiaj¹c obrazy dominuj¹ce w teks-
tach wspomnieniowych rekonstruuje tym samym podstawowe wymiary dzieciêcego do-
�wiadczenia. Oto niektóre z nich: �mieræ i strach, problemy dorastania seksualnego,
usamodzielniania siê (zw³aszcza czêsta sytuacja zamiany ról, gdy dziecko przejmuje funk-
cje zarezerwowane dla doros³ych, np. mali szmuglerzy utrzymuj¹cy ca³e rodziny), ukaza-
ny w Sublokatorce Hanny Krall podzia³ na �jasnych� i �ciemnych�, czyli �Aryjczyków�
i �nie-Aryjczyków�, przywdziewanie �cudzego dzieciñstwa�, co niekiedy skutkowa³o ca³-
kowit¹ interioryzacj¹ innej osobowo�ci (w prozie przypadek taki przedstawia m.in. Irena
Krzywicka w opowiadaniu Ida 2). Zwi¹zane z tym wyobra¿enie jasnej, aryjskiej strony,
têsknota za lepszym �wiatem ma � jak wiadomo � swoje zapowiedzi w tekstach ukazuj¹-
cych ¿ydowskie spo³eczno�ci przed Holocaustem (do�æ przywo³aæ Aronka z G³osów w ciem-
no�ci Juliana Stryjkowskiego). £¹czy³o siê to nie tylko z fascynacj¹ odmienno�ci¹ kultu-
row¹ �wiata poza gettem. W �epoce pieców� istotniejsza by³a jednak chêæ zaspokojenia
potrzeby wspólnoty, poszukiwania oznak wspó³czucia, solidarno�ci. Choæ Kowalska-Le-
der nie dokonuje takiego rozró¿nienia, s¹dzê, i¿ nale¿a³oby wydzieliæ obrazy i tematy,
które s¹ w³a�ciwe �wiadectwom powsta³ym hic et nunc, oraz te, które stanowi¹ nastêpstwa
wojny, konstytuuj¹ sferê traumy i zosta³y utrwalone w relacjach post factum. S¹ w�ród
nich � wielokrotnie podnoszone � poczucie winy u ocala³ych, bólu, pustki i samotno�ci,
poszukiwanie akceptacji i niezaspokojone pragnienie przebywania razem z najbli¿szymi.

Za ka¿dym z wymienionych motywów najczê�ciej stoi z³o¿ona problematyka moral-
na i psychologiczna. Choæby przedwczesne dorastanie w czasie okupacji. Niekiedy ozna-
cza³o ono bycie �wiadkiem sytuacji przekraczaj¹cych zdolno�ci percepcyjne dziecka (gwa³ty,
akty mi³osne). Przy�pieszone dorastanie mia³o swe konsekwencje dla kszta³towania siê
osobowo�ci doros³ego cz³owieka. Podobnie jak dychotomia �jasno�ci� i �czerni�, która
skutkowa³a poczuciem gorszo�ci, wyobcowaniem w �rodowisku, czy ¿ycie �na aryjskich
papierach�, oznaczaj¹ce konieczno�æ przybrania innej to¿samo�ci, odgrywania roli.

Szczególnie inspiruj¹ca wydaje mi siê problematyka podjêta w rozdziale II, pt. Czy
dzieci k³ami¹? Kowalska-Leder analizuje w nim z³o¿one zagadnienie prawdy i jej statusu
w dzieciêcych �wiadectwach. Chcia³bym z tej perspektywy spojrzeæ na nastêpny rozdzia³:
Narracja dzieciêca � �wiadectwo jako wydarzenie. Dla obydwu szkiców konstytutywna
okazuje siê kategoria prawdy i stosowno�ci. Pi�miennictwo o Zag³adzie, a zw³aszcza ten
jego obszar, który ma umocowanie autobiograficzne, nieodparcie konotuje ogl¹d etyczny.
Dzieje siê tak nawet w przypadku tych dzie³, które nie opowiadaj¹ historii konkretnych
osób. Niewykluczone jednak, ¿e z up³ywem lat presja prawdy pojêtej jako adekwatno�æ
zdarzeñ i ich odwzorowania artystycznego os³abnie. Niewykluczone te¿, ¿e rygoryzm, z ja-
kim dzi� jeszcze podchodzimy do zagadnienia stosowno�ci � choæ nie sposób nie zauwa-
¿yæ dokonuj¹cych siê zmian i w tej materii � równie¿ z³agodnieje. Niewykluczone wresz-
cie, ¿e Holocaust stanie siê dla przysz³ych pokoleñ jednym z wielu wydarzeñ historycz-
nych, które � mimo i¿ tragiczne � nie bêd¹ mog³y sobie ro�ciæ prawa do wyj¹tkowo�ci.

Jaki jest status prawdy w odniesieniu do tekstów zajmuj¹cych Kowalsk¹-Leder? Sprawê
zasadnicz¹ stanowi to, ¿e mamy do czynienia z przekazami, w których zawarty zostaje
pakt autobiograficzny � czy to w postaci bezpo�redniej (nazwisko autora na ok³adce jest
to¿same z nazwiskiem narratora), czy to po�redniej (na podstawie pochodz¹cych z dzie³a

2 I. K r z y w i c k a, Ida. W: Mrok, �wiat³o i pó³mrok. Londyn 1969.
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informacji wnioskujemy, i¿ autor i bohater to te same osoby). Pakt autobiograficzny to
zarazem pakt referencyjny, co oznacza, ¿e przedstawione zdarzenia powinny poddawaæ
siê procedurze falsyfikacji. Tu pojawia siê czynnik, który trudno pomin¹æ � pamiêæ. Co
i jak pamiêtamy? To kwestia nader z³o¿ona i do dzi� ostatecznie nie rozstrzygniêta. Byæ
mo¿e, nigdy nie uda siê nam poznaæ dok³adnie mechanizmów pamiêci autobiograficznej 3.
Z pewno�ci¹ jednak jest ona zmienn¹, któr¹ nale¿y uwzglêdniæ w pytaniu o prawdê rozu-
mian¹ klasycznie jako korespondencjê. Wiemy przecie¿ nie od teraz, ¿e pamiêæ potrafi
byæ nie tylko zawodna, ale i zwodnicza. Dokonuje przesuniêæ najró¿niejszego rodzaju,
pomniejszaj¹c jedne zdarzenia, a inne nadmiernie eksponuj¹c. Czy zatem z dwóch �wiad-
ków tego samego zdarzenia przedstawiaj¹cych je odmiennie jeden musi okazaæ siê k³am-
c¹? Niekoniecznie. Po prostu ka¿dy z nich móg³ nieco inaczej je zapamiêtaæ.

Mo¿e wiêc zamiast kategorii prawdy jako korespondencji wypada³oby pos³ugiwaæ siê
kategori¹ autentyczno�ci. Nale¿a³oby j¹ wtedy powi¹zaæ z tym, co nazywamy prawd¹ do-
�wiadczenia, inn¹ od prawdy faktów. Przechodzimy w takim przypadku na p³aszczyznê
psychologii, subiektywizmu. Trac¹c nadziejê na stworzenie wizji ca³o�ciowej, spójnej,
uzyskiwaliby�my obraz niepe³ny, ale za to autentyczny i w szczególnym sensie prawdzi-
wy. Kowalska-Leder podaje przyk³ad Czarnych sezonów G³owiñskiego i charakterystycz-
nej dla nich postawy narratora, wci¹¿ zmagaj¹cego siê z niepewno�ci¹, skrupulatnie odno-
towuj¹cego wszelkie luki w pamiêci, wszelkie b³êdne �cie¿ki, na które chêtnie wkroczy³a-
by wyobra�nia. Autor nieustannie uwiarygodnia sw¹ opowie�æ przed jedynym trybuna³em,
jakim jest trybuna³ czytelniczy. Wa¿ne, by opowiedzieæ, �jak by³o�. Jednak teksty literac-
kie mog¹ nie tylko mówiæ, �jak by³o�, ale te¿ staraæ siê odtwarzaæ sens zjawiska. Czêsto
przywo³uje siê w tym miejscu prozê Tadeusza Borowskiego. Po¿egnanie z Mari¹ to � zgod-
nie z formu³¹ Andrzeja Wernera � próba rekonstrukcji fenomenologii systemu 4, a nie fak-
tograficzna wierno�æ rzeczywisto�ci. Analogicznie: Czarny potok Leopolda Buczkowskiego
czy Krew nieba Piotra Rawicza, które poszukuj¹ ekwiwalentu artystycznego tego, co siê
sta³o. Jest w tym tak¿e � by powo³aæ siê na konstatacjê Kowalskiej-Leder � zamiar uobec-
nienia przesz³o�ci. Tak te¿ dzieje siê w analizowanym przez badaczkê Malowanym ptaku
Jerzego Kosiñskiego.

Kiedy my�limy o narracji dziecka jako o przeka�niku wiedzy o Shoah, idzie nam zwykle
o szczególn¹ rolê przypisywan¹ perspektywie naiwnej (zagadnienia te podejmuje zakoñ-
czenie, zatytu³owane Dziecko jako medium Zag³ady). Wierzymy, i¿ takie w³a�nie ujêcie
(wyzbyte komentarza) zapewni nam wgl¹d w istotê �epoki pieców�. Ale i ta optyka stano-
wi rezultat konwencji, na mocy której doros³y autor wchodzi w umys³owo�æ dziecka. Jest
to wiêc z konieczno�ci wra¿liwo�æ dzieciêca przefiltrowana przez �wiadomo�æ osoby do-
ros³ej. Nie nale¿y w prostolinijno�ci w³a�ciwej wyobra¿eniom dziecka widzieæ panaceum
na problemy reprezentacji Holocaustu. To tylko jedna z dróg, bez w¹tpienia odkrywcza
i ciekawa, ale nie maj¹ca wy³¹czno�ci na opisywanie Zag³ady. Je�li zgodzimy siê co do
tego, wypadnie nam wskazaæ na kolejn¹ zaletê takich narracji. Powo³uj¹c siê na koncepcjê
miejsc niedookre�lenia Romana Ingardena, Kowalska-Leder �pustymi polami wymagaj¹-
cymi intelektualnej i emocjonalnej aktywno�ci czytelnika w przypadku wspomnieñ dzieci
Holokaustu [...] [nazywa] uczucia doznawane w trakcie do�wiadczenia traumatycznego, które
[...] nie s¹ dostêpne podmiotowi traumy. Czytanie staje siê wiêc wspólnym prze¿yciem
autora i czytelnika� (s. 310). To teksty, które uobecniaj¹c wydarzenie zarazem p r z e k a-
z u j ¹  je odbiorcy. Ka¿¹ mu ustosunkowaæ siê do tego, z czym siê zetkn¹³ w akcie lektury.
Funkcja poznawcza spotyka siê z nastawieniem etycznym. Dochodzimy tym samym do
zagadnienia warto�ci. Od razu nasuwa siê trywialne spostrze¿enie. Wbrew obowi¹zuj¹cej

3 Z bogatej literatury na ten temat zob. m.in.: A. H a n k a ³ a, Wybiórczo�æ ludzkiej pamiêci.
Warszawa 2001. � T. M a r u s z e w s k i, Pamiêæ autobiograficzna. Gdañsk 2005.

4 A. We r n e r, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja obozów. Warszawa 1971.
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opinii (po�wiadczanej modelami recepcji takich dzie³, jak choæby ̄ ydowska wojna Henry-
ka Grynberga czy Koñ Pana Boga Wilhelma Dichtera) dzieci czêsto waloryzuj¹ wydarze-
nia, w których uczestnicz¹. Kowalska-Leder odnotowuje znamienn¹ prawid³owo�æ. Auto-
rzy diariuszy utrwalanych hic et nunc (choæby Sierakowiak czy Rubinowicz) przyjmuj¹
wyra�n¹ postawê oceniaj¹c¹. Natomiast teksty spisywane z perspektywy kilkudziesiêciu lat
zwykle przybieraj¹ postaæ reporterskiego sprawozdania, beznamiêtnego. Oczywi�cie tak¿e
i w nich jest miejsce na aksjologiczn¹ waloryzacjê �wiata, ale dzieje siê to dyskretnie, z wy-
korzystaniem takich �rodków, jak ironia. Lektura takich tekstów pozwala nam u�wiadomiæ
sobie, ¿e przezroczysty jêzyk dzieciêcych opowie�ci nie jest wolny od figuratywno�ci.

Obok stopnia zanurzenia �wiadectwa w literacko�ci (zazwyczaj im jest on mniejszy,
z tym wiêkszym szacunkiem spogl¹damy na autora, który chce nas przekonaæ, ¿e wszelka
zdobniczo�æ jest w tym przypadku czym� niepo¿¹danym) wa¿na okazuje siê postawa epi-
stemologiczna, jak¹ odnajdujemy w relacjach odtwarzaj¹cych perspektywê dzieciêc¹. S³usznie
powiada Kowalska-Leder: �Aby wnikn¹æ w rzeczywisto�æ Zag³ady, trzeba zawiesiæ istnie-
nie znanego nam �wiata [...]� (s. 328). Nale¿y przestawiæ ca³kowicie sw¹ percepcjê. Uwol-
niæ siê od balastu tej wiedzy o nas samych, któr¹ funduje nam historia cywilizacji. Bez w¹t-
pienia relacje dzieciêce � uchylaj¹c �doros³y� punkt widzenia � daj¹ nam tak¹ mo¿liwo�æ.

Obszerna monografia Kowalskiej-Leder przekonuje o jeszcze jednym � wy³¹czno�ci na
opisywanie Zag³ady nie mo¿e mieæ ¿aden z zachowanych do naszych czasów dzienników
(ani te¿ ¿aden z autorów). Bez w¹tpienia dotyczy to równie¿ opus magnum Holocaustu, czyli
Dziennika Anne Frank. To zapewne najbardziej znane, byæ mo¿e tak¿e najczê�ciej cytowane
autobiograficzne �wiadectwo �epoki pieców�. Nie zmienia to jednak faktu podstawowego,
¿e przedstawia ono zaledwie fragment, niewielki wycinek wielowymiarowej problematy-
ki Zag³ady. Namiastkê ca³o�ci daje dopiero ogl¹d i znajomo�æ wiêkszego zbioru tekstów.

W polskojêzycznej literaturze przedmiotu dotycz¹cej Holocaustu tematyka Zag³ady
postrzegana przez pryzmat �wiadomo�ci dzieciêcej pojawia siê do�æ czêsto. Dzieje siê to
m.in. za spraw¹ wydanej w ostatnich latach licznej grupy dzie³, których autorzy powracaj¹
do traumatycznych do�wiadczeñ czasów dzieciñstwa. Mimo sporego zainteresowania t¹
problematyk¹ inspiruj¹ca rozprawa Kowalskiej-Leder jest pierwszym opracowaniem ksi¹¿-
kowym. Opracowaniem o ambicjach syntetycznych, oczywi�cie nie siêgaj¹cym � bo to
niemo¿liwe � do wszystkich zachowanych relacji, ale buduj¹cym siatkê pojêciow¹, struk-
tury analityczne, do których bêd¹ musieli siê jako� ustosunkowaæ kolejni badacze.

S³awomir Bury³a
(Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski �
University of Varmia and Masuria, Olsztyn)
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B o ¿ e n a  K a r w o w s k a, CIA£O. SEKSUALNO�Æ. OBOZY ZAG£ADY. Kra-
ków (2009). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych �Universitas�, ss. 216.
�Modernizma w Polsce�. Studia nad nowoczesn¹ polsk¹ literatur¹, sztuk¹, kultur¹ i my�l¹
humanistyczn¹. Pod redakcj¹ W³odzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza. [T.] 28.

Ujêcie feministyczne, które wykorzystuje autorka pracy Cia³o. Seksualno�æ. Obozy
zag³ady do analizy �epoki pieców�, choæ na Zachodzie ma swoj¹ d³ug¹ tradycjê 1, w Pol-

1 Zob. m.in. J. K. R o t h, Equality, Neutrality, Particularity: Perspectives on Women and the
Holocaust. W zb.: Experience and Expression. Women, the Nazis, and the Holocaust. Ed. E. B a e r,


