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Zofi a Podniesińska 
(Uniwersytet Jagielloński)

(Re)konstrukcja dzieciństwa traumatycznego

Każda autentyczna relacja dzieciństwa z konieczności polega na pracy pamięci 
– a w zasadzie na odkrywaniu odległych i niepewnych terenów pamięci – jako 
pierwszorzędnego źródła materiału. Dodatkowo, ten materiał może składać się 
w większości z rozległych, nieuporządkowanych i nieskrystalizowanych zbiorów 
niezwiązanych ze sobą szczegółów, których pozostałość znaczenia może ledwie 
odnosić się do jakiegokolwiek obiektywnego sądu o znaczeniu – to kupa rupieci 
wyrzuconych i nadających się do wyrzucenia kawałków i cząstek, które wymaga-
ją zdolności pisarskiej, aby ukształtować je w jakiś przekonujący, spójny kształt 
o właściwych proporcjach1.

W ten sposób Richard N. Coe w swojej książce Autobiography and the Experience 
of Childhood (Autobiografi a i doświadczenie dzieciństwa) rozpoczyna refl eksję 
na temat pamięci i wiarygodności wspomnień z dzieciństwa. Poszukiwania 
Coego ograniczają się jednak do relacji z dzieciństwa posiadających początek 
i zakończenie, którym zostaje nadany sens i forma literacka zgodna z ustalo-
nymi „właściwymi proporcjami”, na które autobiografi sta spogląda z daleka 
jako na czas odległy i już przez niego zanalizowany, „jakby wydarzył się w in-
nej epoce”2. Takich wspomnień Coe analizuje 600. Jak bardzo jednak takie 
podejście jest nieprzystające do fragmentarycznych, z gruntu pozbawionych 
sensu w powyższym rozumieniu, nieciągłych wspomnień dziecięcej traumy 
spisanych przez dzieci Holokaustu... Ich doświadczenie również jest zbiorem 
nieprzystających szczegółów, inaczej jednak przekształconych w tekst, posia-
dający inną strukturę czasową, tekst, w którym inaczej manifestuje się obec-
ność autora autobiografi sty. Traumatyczne wspomnienie wydarza się wciąż, 
w nieskończonym powtórzeniu i nie może być do końca przeżyte, zrozumiane 
i tym bardziej w pełni zanalizowane, co wynika z jego struktury temporalnej.

Zagadnieniami pojawiającymi się w refl eksji o dzieciństwie traumatycz-
nym, a dokładniej, w refl eksji na temat autobiografi cznych tekstów pisanych 

1 R.N. Coe, Autobiography and the Experience of Childhood, Yale 1984, s. 76, wszystkie cytaty tłum. Z.P. 
2 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006, s. 127.
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z perspektywy dziecka, będącymi przedmiotem tych rozważań, są szczególnie: 
zagadnienie referencji, czyli odniesienia pamięci przeszłych wydarzeń (sposobu 
ich pamiętania i przywoływania) do samych wydarzeń, sposobu ich przeży-
wania w teraźniejszości (przeszłości i teraźniejszości traumy) oraz zagadnienie 
charakteru podmiotu rozszczepionego na dziecko mówiące i świadomość do-
rosłego oraz związana z nim konstrukcja narracji, posługująca się czasem teraź-
niejszym, opisem fotografi cznym. Kluczem w moim doborze tekstów jest jak 
najmniejsza ingerencja świadomości dorosłego w tekst w warstwie narracyjnej, 
milczenie dorosłego narratora. W tekstach tych zostajemy wrzuceni w świat 
dziecięcego podmiotu, skazani na obserwowanie świata z jego pozycji i na po-
dwójne interpretowanie rzeczywistości przedstawionej – najpierw wyobraże-
niowo, jak dziecko, potem dopiero nakładając na to świadomość dorosłą. 

Kto mówi, kto milczy w tekście

Aleksandra Ubertowska w książce Świadectwo – trauma – głos szuka podmio-
tu, szuka dziecka w pisarstwie Michała Głowińskiego. „W każdym klasycz-
nym opowiadaniu autobiografi cznym «wypowiedź dziecka» jest niesuweren-
na, zapośredniczona przez relację dorosłego narratora, który organizuje tekst 
i jest dysponentem ewokowanych przezeń znaczeń. Głos dziecka jest fabryko-
wany, sztucznie konstruowany, fi ltrowany przez doświadczenie dorosłego”3. 
Filtrowany szczególnie przez późniejszą świadomość, wiedzę o przyszłych wy-
darzeniach, niemożliwość separowania opisywanego, przeszłego doświadcze-
nia od tych, które przyszły po nim. Kto doświadcza w tekście? Czy możemy 
odczytać odseparowane od teraźniejszej świadomości doświadczenie dziecka 
w jego szczególnej percepcji rzeczywistości, czy doświadczającym jest dziecko 
wewnątrz piszącego, dorosłego narratora, w tym miejscu możemy powiedzieć 
– autora – zaistniałe dzięki wyobrażeniu, ewokowaniu nieprzyswojonych, 
traumatycznych wydarzeń? Zdaniem Ubertowskiej u Głowińskiego dziecko 
jest skazane na milczenie. 

Gdzie w owym mętnym dyskursie fi lologa ujawnia się doświadczenie dziecka? 
Pozornie nie ma w nim miejsca na jego językowy zapis – dziecko uobecnia się w mil-
czeniu jako ten, któremu odebrano prawo głosu. [...] Przeżycia dziecka zaznaczają 
więc swą obecność w podprogowych rejestrach mowy, sytuują się w tych jej walorach 
semantycznych, które tworzą ramę modalną wypowiedzi, w sposób niezauważalny 
odkształcając ją, przydając jej odrębne zabarwienia znaczeniowe4. 

3 A. Ubertowska, Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 2008, 
s. 99.

4 Tamże, s. 96–97. 
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W konkluzji, „to milczące dziecko jest prawdziwym dyspozytorem sensu”5, 
dorosły narrator nic bez niego nie znaczy. Jednak u Głowińskiego nie ma po-
szukiwanej przeze mnie narracji z pozycji dziecka, dziecko milczy na poziomie 
tekstu, pozostaje tylko elokwentny narrator. U Wilhelma Dichtera w Koniu 
Pana Boga, w Dziewczynce Alony Frankel czy w początkowych fragmentach 
Dziewczynki w czerwonym płaszczyku Romy Ligockiej6 dziecku w usta słowa 
także wkłada dorosły, jednak sam postanawia milczeć. Milczenie realizuje się 
podwójnie, gdyż milczy także dziecko przedstawione w warstwie wydarzenio-
wej, ukryte pod stołem lub pod łóżkiem, aby ocalić swoje życie dzięki ciszy 
równoznacznej z nieistnieniem, czyli jedyną strategią przetrwania. Narratorem 
jest jednak także „ja-dziecko”, a na poziomie tekstu nie ujawnia się „ja-doro-
sły”. Dziecko opisuje samo siebie bez dystansu, jako milczące milczeniem, 
które nigdy się nie kończy: „Chcę mu wszystko opowiedzieć, ale nie mogę 
mówić. Nie mogę wydobyć z siebie głosu. Nie chcę nigdy więcej opuszczać 
mej kryjówki pod stołem. Zostanę w niej na zawsze”7. Podobnie mały Dichter, 
narrator-chłopiec, mówiący w tekście, w warstwie przedstawionej nie odzy-
wa się nigdy, jest obojętny, jakby nie odczuwał, nie reagował. Mówi o sobie, 
a jednak to, co robi, jak się zachowuje, obserwujemy często z zewnątrz, dzięki 
wypowiedziom innych osób. Takie zdystansowanie pogłębia jeszcze wraże-
nie oddzielenia dziecka od świata zewnętrznego, w opozycji do tych elemen-
tów, które stają się jego światem wewnętrznym, przedstawionym w narracji. 
Ubertowska komentuje to w ten sposób: „Zanikający głos dziecka powoduje, 
że na końcu każdej błyskotliwej frazy czai się ziarno niewypowiadanego”8. 
Claude Morhange-Begue w swej próbie powrotu do momentu wywiezienia 
jej matki do Auschwitz formułuje to w ten sposób: 

Ta cisza – piszę ją i znów piszę, pragnąc słów, które odtworzyłyby ją w jej realno-
ści, pragnąc pewnej świadomości dokładnej kolejności zdarzeń, rąk, które stanowczo 
i delikatnie chwyciły mnie za ramiona i odprowadziły do drzwi, którymi właśnie we-
szłam, przez które muszę teraz wyjść, natychmiast, ale spokojnie, bez hałasu, pragnąc 
przypomnieć sobie słowa, które musiały zostać wypowiedziane do mnie – przez kogo 
innego, jak nauczyciela? – dając mi polecenie, aby iść, zniknąć w tej chwili, uciekać9. 

5 Tamże, s. 100.
6 W. Dichter, Koń Pana Boga, Kraków 1996; A. Frankel, Dziewczynka, tłum. L. Kwiatkowski, War-

szawa 2007; R. Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, tłum. K. Zimmerer, Kraków 2001.
7 R. Ligocka, dz. cyt., s. 24. 
8 A. Ubertowska, dz. cyt., s. 100. 
9 C. Morhange-Begue, Chamberet – Recollections from an Oridinary Childhood, Evanston 2000, 

s. 4, cytat przeł. Z.P. 
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Wypowiadanie milczącego posłuszeństwa dziecka, opowiadanie o przy-
musie milczenia, które pozwala nie istnieć (jak Dichter ukryty pod łóżkiem 
czy na strychu i inne dzieci w kryjówkach), kiedy słowo czy jakikolwiek ludz-
ki dźwięk jest równoznaczny ze śmiercią, jest odwróceniem tej perspektywy. 
Mówienie, wypowiedzenie staje się równoznaczne z życiem, obowiązkiem 
życia, a stagnacja i milczenie ze śmiercią. Danie głosu dziecku, które nigdy 
go nie posiadało, daje także kontrolę nad wydarzeniami w takim sensie, że 
wyzwolenie od strachu za pomocą słów (czy też zaklinania przestrzeni) staje 
się wolnością i może stać się przeżyciem i zapomnieniem traumy. 

W przypadku powrotu do istniejącego w tamtym czasie „ja” dziecięcego 
może być to próba rekonstrukcji wydarzeń, wysiłek pamięci lub skojarzeń, 
próba powrotu do utraconej tożsamości, danie świadectwa temu, co zacho-
wało się w świadomości, przeżycie oczyszczenia. Oczyszczenie jest możliwe 
dzięki twórczej rekonfi guracji, nadaniu opisywanym wydarzeniom formy nar-
racyjnej, sensu lub odpowiednie wyrażenie braku sensu za pomocą upośledzo-
nego języka10.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest problem powrotu, ponieważ aby do 
czegoś powrócić, należy się najpierw od tego oddalić, dzieciństwo musi się 
skończyć11. Coe stawia w takim kontekście „pytanie o wiarygodność, zasad-
ność czysto subiektywnej wizji prawdy, kiedy nie ma możliwości sprawdze-
nia; i konfl ikt pomiędzy nieuporządkowanym materiałem nieplanowanego, 
przypadkowo uzbieranego doświadczenia i strukturalnymi wymaganiami 
formy literackiej. Aby pisać o sobie jako dziecku, pisarz musi przestać być 
dzieckiem”12. Wiąże się to z przyjęciem pozycji zdystansowanej, podmiotu 
odseparowanego: 

Już samo poddanie własnej przeszłości zabiegowi jej narratywizacji pozwala na 
zdystansowanie się wobec własnego życia. Każdy wystawiony jest na tę pokusę i jeśli 
już decyduje się pisać swoje Wyznania – podkreśla Levi Strauss – to robi to, ponieważ 
musi przejść przez ja, aby się od niego oddzielić; gdyby wiedział dobrze, kim jest, nie 
miałby potrzeby pisania swej autobiografi i. Autobiografi a jest więc szczególnym rite de 
passage, zabiegiem, który pozwala spojrzeć na siebie jako kogoś innego13. 

10 Por. A. Ubertowska, dz. cyt., s. 69–70, 95–100, 167.
11 „Przeszłość w naszych wspomnieniach jest czymś bardzo osobistym, a jednocześnie istnieje poza 

nami. Jest odległym depozytem, na podobieństwo rzeczy, która mimo że stanowi naszą własność, znajduje 
się w oddalonym, choć – zdawałoby się – bezpiecznym miejscu” (M. Zaleski, Formy pamięci, Gdańsk 
2006, s. 59).

12 R.N. Coe, dz. cyt., s. 77.
13 M. Zaleski, dz. cyt., s. 77–78.
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Należałoby się zastanowić, czy takie rozumienie autobiografi i da się od-
nieść do traumatycznego uobecniania dzieciństwa w interesujących nas teks-
tach. Czy zapisanie dziecięcego doświadczenia to oddzielenie, odseparowanie 
i zdystansowanie się od tego doświadczenia, czy wydobycie z głębin świado-
mości dziecka Innego, którego przeżycie należy zintegrować, a nie oddzie-
lić. Prawdopodobnie w świadomości podmiotu dokonuje się jedno i drugie. 
Istotne jest, iż rezultatem jest uobecnione dzieciństwo, wykorzystanie zarów-
no postaci dziecka i jego przeżyć, jak i przede wszystkim dziecięcych struk-
tur myślowych i dziecięcej percepcji, które spajają doświadczenie dorosłego 
i dziecka, dając wzór narracji. Tylko dzięki zrozumieniu, uświadomieniu so-
bie struktur myślenia dziecka można przedstawić właśnie brak tych struktur. 
Oczywiste jest, że podmiot piszący wie więcej niż my, a jednak odnosimy 
wrażenie, że narrator podąża wraz z naszym odbiorem. To jest możliwe dzięki 
umieszczeniu narratora wewnątrz zdarzeń i wprowadzeniu czasu równoległe-
go, teraźniejszego.

Język dziecięcy 

Skoro uznałam, że dziecko zostaje obdarzone głosem i mówi w narracji, to na-
leży się zastanowić, jakiego języka używa i dlaczego to właśnie taki język, taka 
percepcja stały się nowym, trafnym sposobem opisu traumy, przedstawienia 
wojny, oraz czy głos dziecięcy jest w ogóle możliwy.

Lejeune w artykule Ironiczna opowieść o dzieciństwie próbuje uporać się 
z tekstami, których narratorzy przyjmują perspektywę dziecka, imitują głos 
dziecka, a narracja zyskuje czas teraźniejszy. Na początku stawia istotne pyta-
nie: „Kto mówi? Czy jest to głos dziecka, czy głos dorosłego? Czy też dorosłego 
naśladującego głos dziecka i przekształcającego bon mot w słowo dziecka?”14. 
Czy można byłoby napisać zrozumiały, spójny, a ponadto interesujący tekst, 
wykorzystując tylko imitację wypowiedzi dziecka? Z pewnością były takie 
próby, jednak wykorzystanie fi gury imitacji dziecięcej wypowiedzi pojawia się 
najczęściej w bezpośrednim jego przytoczeniu. 

Aby odtworzyć mowę dziecka i ewentualnie przekazać mu funkcję narracji, trze-
ba odstąpić od kodu prawdopodobieństwa autobiografi cznego (tego, co naturalne) 
i wejść w przestrzeń fi kcji. Nie będzie więc już chodziło o przypominanie sobie, lecz 
o fabrykowanie głosu dziecka, a to raczej ze względu na oddziaływanie, jakie taki głos 

14 P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografi i, tłum. R. Lubas-Bartoszyńska i in., 
Kraków 2001, s. 92. 
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może wywrzeć na czytelniku, niż w perspektywie wierności wobec dziecięcej wypo-
wiedzi, która w każdym razie nigdy nie istniała w tej formie15. 

W tych zdaniach Lejeune zawiera podstawy analizy wypowiedzi narratora 
dziecięcego. Głos dziecka jest w takim tekście kreowany, same słowa lub prze-
bieg myśli nie są realnym zapisem czyjejkolwiek wypowiedzi; wprowadzenie 
go ma zdaniem Lejeune’a cel głównie estetyczno-pragmatyczny, motywowane 
jest przez chęć osiągnięcia pewnego efektu. Jest to także zabieg interpretacyjny. 

Z wykorzystaniem dziecięcej percepcji łączy się stosowanie zabiegu wejścia 
w świat poprzez unaocznienie, uobecnienie chwili opisywanej poprzez użycie 
czasu teraźniejszego narracji. Czas taki pozwala wytworzyć iluzję uczestnictwa 
w danym momencie, wcielenia się w postać opisującą tę jedyną, wybraną 
chwilę. Według Lejeune’a efekt uzyskany poprzez narrację w czasie teraźniej-
szym jest wynikiem „zmieszania dwóch głosów”. Czas teraźniejszy stwarza ilu-
zję wypowiedzi bezpośredniej, która prowadzi do zawieszenia czasu, swoistego 
zamrożenia, zamknięcia w chwili.

Powtórzenie przez unaocznienie, zatrzymanie w chwili, która może nigdy 
się nie kończyć, zaburzenia odczuwania czasu doświadczane przez dzieci prze-
bywające „wiecznie” w kryjówkach to domena percepcji, a zatem języka dzie-
cięcego. Dziecko żyje w czasie przez siebie stworzonym, stąd sformułowania: 
„babcia jest zawsze”16, „nie wiem, ile siedzimy w tej dziurze i nigdy się nie 
dowiem”17. Jedną z podstawowych myśli pojawiających się podczas analizy 
narracji Holokaustu jest: „Poczucie nieadekwatności zastanych form literac-
kiego wyrazu skłania do poszukiwań właściwego języka, odpowiedniejszych 
sposobów opisu, które pozwoliłyby przekazać wyjątkowość doświadczenia 
Zagłady”18. Język dziecięcy charakteryzuje się przede wszystkim prostotą, na-
iwnością, która gdzieniegdzie zostaje zabarwiona ironią, brakiem wartościowa-
nia, nienacechowaniem (które Stanisław Barańczak cenił w prozie Dichtera), 
niewiedzą, przemilczeniem, a wszystko to musi angażować działalność in-
terpretacyjną odbiorcy. Wysiłek zrozumienia jednak przychodzi dopiero po 
naddaniu niektórych elementów. Język jest przy tym niepełny, do pewnego 
stopnia upośledzony, przedstawiający rzeczywistość skrajnie subiektywną, nie-
wychodzącą poza podmiot. Pełne przekazanie dziecięcej, często nieświadomej 
i wyobrażeniowej, percepcji wydaje się jednak niemożliwe. Pojawia się zatem 
pytanie: czy można przekazać niedyskursywne doświadczenie dziecięce, a jeśli 

15 Tamże, s. 94.
16 R. Ligocka, dz. cyt., s. 10.
17 Tamże, s. 43.
18 D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Fazy i sposoby pisania o Zagładzie w literaturze polskiej [w:] Lite-

ratura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2000, s. 10.
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tak, to za pomocą jakich narzędzi? W tym sensie nieprzekazywalność, nie-
możliwość przedstawienia percepcji dziecięcej staje się paralelna do nieprze-
kazywalności traumy, niewyrażalności. Każdy z zabiegów narracyjnych staje 
się fi gurą elementu percepcji dziecięcej – naiwności, wyobrażeniowości, osta-
teczności. „Skoro Holokaust był czystą negatywnością, zdarzeniem skazanym 
na wygnanie ze świata mitu i mowy, to wszelkie próby jego wypowiedzenia 
powinny utrwalać w zapisie stan «utraty języka»19. Widzenie wydarzeń trau-
matycznych z dołu, dosłownie – spod łóżka, przenośnie – bez świadomości 
przyszłych wydarzeń, bez wiedzy, bez mechanizmów obronnych człowieka 
dorosłego, widzenie życzeniowe, fantazmatyczne, stanowi jeden ze sposobów 
patrzenia na Holokaust, na wojnę, traumę i nie wynika jedynie z uwarunko-
wania historycznego, czyli z faktu, że autorzy przeżywali wojnę jako dzieci. 
Jest sposobem przedstawienia traumy, fi gurą rozumienia czy właśnie odmową 
jej rozumienia. Narracja niedyskursywna, niewchodząca w interakcje z inny-
mi tekstami, będąca czysto subiektywną wizją podmiotu nie próbuje nadawać 
sensu wydarzeniom, po prostu je wypowiada, wyrzuca. Czas teraźniejszy, jeśli 
się pojawia, skazuje na pozostanie na poziomie narracji nieciągłych, nieroz-
wijających się w czasie. Cząstkowa narracja odpowiada cząstkowej percepcji 
fragmentu, który nie zostaje zuniwersalizowany, przynajmniej nie na pozio-
mie samego tekstu. 

Referencja, (re)konstrukcja

Autobiografi czny dyskurs jest nie tyle prostą obserwacją i zapisem wydarzeń, 
ile wymyślaniem na nowo swojej przeszłości. Ricoeur stawia pytanie, czy 
„wspomnienie jest fenomenalnym równoważnikiem wydarzenia fi zyczne-
go”, a dalej pisze: „wspólną cechą wyobraźni i pamięci jest obecność tego, 
co nieobecne, zaś cechą różnicującą – z jednej strony zawieszenie wszelkiej 
pozycyjności rzeczywistości, to, że widzimy to co nierzeczywiste, z drugiej 
– ekspozycyjności, uprzedniej rzeczywistości”20. Wyraźnie zaznaczona jest 
w tekstach dziecięcych opozycja przedstawienia i uobecniania, a nacisk jest 
położony na uobecniane. Reprezentacja rzeczywistości nie może do końca 
stać się reprezentacją doświadczenia rzeczywistości, jest raczej reprezentacją 
powracających w nagłych momentach wspomnień (wystarczy przypomnieć 
początek Dziewczynki w czerwonym płaszczyku), ponieważ struktura pamięci 
nie jest homogeniczna, pełno w niej luk i niespójności, jej porządek organi-

19 A. Ubertowska, dz. cyt, s. 69–70.
20 P. Ricoeur, dz. cyt., s. 63.
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zują zaś momentalne doświadczenia o szczególnej intensywności. Jak pisze 
Agata Bielik-Robson:

to, co pamiętane, to ślady doświadczeń, które okazały się zbyt traumatyczne dla świa-
domości, by ta mogła zdać z nich sprawę tu i teraz, w chwili realnego wydarzania się. 
Ślady te wyryte w głębszej warstwie psychiki odkładają się niczym zapas, nad którym 
psyche podejmuje pracę odcyfrowania zawsze później, kiedy już minie bezpośrednie 
niebezpieczeństwo. [...] przypominanie jest zawsze niepełne, dotyczy raczej samego 
faktu doświadczenia niż jego treści21.

Jednym z pierwszych procesów interpretacyjnych dokonywanych przez au-
tobiografi stę jest ułożenie doświadczenia: konstrukcja na niższym poziomie – 
semantyki i składni, i wyższym – formy i sposobu zapisu tekstu, a także wybór 
punku widzenia (w analizowanych przeze mnie tekstach pojawia się niekiedy 
spojrzenie na siebie jako na kogoś innego). 

Nasza egzystencja ma charakter czasowy, stąd struktura naszego doświadczenia 
również uzyskuje charakter narracyjny. Ale to narracyjne uporządkowanie ma charak-
ter arbitralny, jest konstrukcją nałożoną na żywy i bezładny strumień naszej egzysten-
cji, ja jest jedynie metaforą, sam język wytycza to, co autobiografi czne, podmiot opo-
wieści autobiografi cznej jest więc fi kcją, a to, co referencyjne, jest iluzją produkowaną 
przez retoryczne struktury dyskursu22.

Według tego stwierdzenia Marka Zaleskiego, doświadczenie w takiej for-
mie, jaka jest zaprezentowana w tekście, nigdy nie istniało i to wydaje się zasad-
nicze. Nie mamy jednak podstaw mówić o nim, że jest nieprawdziwe. Bowiem 
to akt pisania tekstu jest tutaj najważniejszy. Zaleski przywołuje zdanie Paula 
Johna Eakina, istotnego badacza autobiografi i: „To nie przeszłość przeżyta, 
ale tekst sporządzony przez autora jest faktem autobiografi cznym, a ten jest 
zawsze sporządzony pod dyktando wymogów teraźniejszej świadomości”23. 
Doświadczenie na nowo pamięci wydarzeń opisywanych, ich powtórzenie 
staje się bezpośrednim bodźcem do napisania tekstu. Rozumując w ten spo-
sób, należy zauważyć, że przeszłość zostaje uobecniona i przeżyta w tej formie, 
w jakiej jest przypomniana, w formie, w jakiej powraca w powtórzeniu. „Nie 
mogłam przestać trząść się ze strachu: tak jak trzęsę się teraz, tyle lat później, 
ożywiając i przeżywając na nowo przeszłość, którą pamiętam tak jasno, tak 
żywo”24. To zdanie ze wspomnień Naomi Samson Hide przypomina częsty 

21 A. Bielik-Robson, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 28.
22 M. Zaleski, dz. cyt., s. 66.
23 Tamże, s. 65. 
24 N. Samson, Hide, a Child’s View of the Holocaust, Lincoln, London 2000, s. 5, cytat przeł. Z.P. 
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sposób przywoływania przeszłości powracającej w chwili pisania. Taki sposób 
przeżywania przeszłości wynika z temporalnej struktury traumy, powracającej 
w nagłym „teraz” lub ciągle obecnej. Każde słowo i zrozumienie przychodzą 
zawsze poniewczasie25. 

Wszelkiego rodzaju podejrzenia, wątpliwości, czy dziecko trzyletnie może 
pamiętać (jak w przypadku Ligockiej), czy opisane wydarzenia są zgodne 
z tymi zapamiętanymi przez inne osoby, przestają mieć znaczenie, jeśli uznamy 
podmiot-dziecko i dzieciństwo za fi gurę, za perspektywę narracyjną, przyjętą 
tak, jak mogą być przyjęte inne perspektywy, za sposób interpretacji wyda-
rzeń. Nie wszystkie przecież narracje dzieci Holokaustu przyjmują rzeczywi-
ście punkt widzenia dziecka, który wiąże się z trudnością nieinterpretowania, 
nadinterpretowania czy nieprawidłowego interpretowania rzeczywistości, nie 
wszyscy godzą się zamilknąć i oddać głos dziecku w sobie.

25 Por. A. Bielik-Robson, dz. cyt.; C. Caruth, Trauma. Explorations in Memory, Baltimore 1995.


