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Wstęp
Praktykowanie pamięci stało się dziś obowiązkowym zajęciem nie tyl‑
ko dla literaturoznawców. Rację miał Jan Assmann, który zauważył, że
„Wszystko przemawia za tym, że kwestia pamięci wpłynie na wytworze‑
nie nowego paradygmatu nauk o kulturze, który w nowym świetle postawi
rozmaite zjawiska i dziedziny — sztukę i literaturę, politykę i społeczeń‑
stwo, religię i prawo”1.
Według badacza, popularność pamięciowego dyskursu jest efektem
przepracowania XX‑wiecznych dyktatur, wojen i przede wszystkim Zagła‑
dy. Trudno dziś wyobrazić sobie kanon literatury teoretycznej o Holokauście bez prac na temat pamięci i postpamięci autorstwa Marianne Hirsch,
Dominicka LaCapry, Jamesa Younga czy Andreasa Huyssena. Jednocześnie kultura pamięci pozostaje zjawiskiem interdyscyplinarnym, w którego
szerokiej koncepcji mieści się dialektyka pamiętania i zapominania, a ta
z kolei umożliwia namysł nad miejscem oraz rolą pamięci w kulturze.
Współczesny mnemonic turn obowiązuje również w polskiej literatu‑
rze dla dzieci i młodzieży, choć oczywiście nie jest on wyłącznie efektem
teoretycznoliterackiej mody. Wydaje się, że kultura pamięci w literaturze
czwartej została rozpisana na co najmniej dwa obszary. Pierwszy z nich
dotyczy współczesnych tekstów, które zgodnie z polityką pamięci odpomi‑
nają, przypominają lub od nowa budują strukturę przeszłości, konstrukt
nieznany przecież młodemu czytelnikowi z racji jego wieku. Drugi — obej‑
mując lekturę kanoniczych dziś tekstów skupioną na reprezentacjach
przeszłości, stara się wydobyć z niej pojęcia i obrazy wspierające nie tylko
rozumienie przeszłości, ale przede wszystkim współczesności.
1
J. A ssmann: Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość
w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. K ryczyńska‑P ham. Wstęp i red. R. T raba. Warsza‑
wa 2008, s. 27.
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Poszczególne działy niniejszej publikacji potwierdzają tę teoretyczno‑
literacką intuicję. Teksty Grzegorza Leszczyńskiego, Ryszarda Waksmun‑
da, Zofii Budrewicz i Jolanty Ługowskiej znajdujące się w części otwiera‑
jącej tom zatytułowanej Pamięć i zapośredniczenie zajmują się głównie
relacją między zdarzeniem a jego wariantami funkcjonującymi w pamięci
jednostki i zbiorowości. W drugiej części zatytułowanej Pamięć — dzieciń‑
stwo — trauma pomieszczono teksty Alicji Baluch, Doroty Michułki, Bo‑
żeny Olszewskiej, Marty Bolińskiej, Iwony Kmiecik, Katarzyny Wądolny
‑Tatar, Magdaleny Sikorskiej oraz Hanny Dymel‑Trzebiatowskiej. Ich
wspólnym mianownikiem jest dziecięca pamięć o utracie (lub jej wypar‑
cie) spowodowanej najczęściej wojenną traumą. Natomiast o związkach
kultury pamięci z psychologią i płcią piszą Anna Guzy, Karolina Glinka,
Ewelina Niemiec oraz Katarzyna Slany. Osobnego omówienia doczekało
się zagadnienie związane z pamięciowymi narracjami. Temat ten podjęły
Katarzyna Grudzińska, Krystyna Heska‑Kwaśniewicz, Agnieszka Miernik
oraz Karolina Jędrych. Z kulturą pamięci uwikłaną w relację z literaturą
dla dzieci i młodzieży nieodłącznie wiąże się edukacja, której podstawo‑
wym celem jest stworzenie demokratycznej przestrzeni dla różnych narra‑
cji generowanych przez pracę pamięci. Zagadnieniem tym zajęły się Mag‑
dalena Ochwat, Anna Śliwińska, Anna Podemska‑Kałuża oraz Małgorzata
Bortliczek.
Niepodważalną wartością publikacji jest polifoniczność zgromadzonych
tekstów. Wśród głosów afirmujących kulturę pamięci znajdą się i takie,
które każą krytycznie spojrzeć na dokonujący się współcześnie memory
boom. Nikogo nie trzeba przekonywać, że choć kultura pamięci stanowi
dziś jedno z fundamentalnych pojęć współczesnej humanistyki, to obar‑
czona jest wysokim stopniem ryzyka. Wpisane jest w nią bowiem nie tyle
ryzyko amnezji czy bezrefleksyjnego podejmowania obowiązku pamięta‑
nia, ile nadmiaru pamięci.
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