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Streszczenie: W artykule omówiono sposób funkcjonowania wiedzy o Holocauście w Interne-
cie na przykładzie wybranych instytucjonalnych i prywatnych stron internetowych. Korzystając 
z dyskusji o materialności i cielesności podmiotu w sieci, autor poruszył specyficzny problem 
świadectwa Zagłady, opierającego się na materialności tekstu/autora. To szczególne w kontek-
ście dyskursu internetowego zagadnienie pozwoliło ukazać przemiany debaty o doświadczeniu 
Holocaustu, które ze znacznika doświadczenia konkretnego stało się swoistym toposem, meto-
nimią doświadczeń innych (w tym szczególnie traumatycznych). Zdaniem autora proces ten, 
choć zachodzi pod wpływem ewolucji w obrębie literatury czy debaty publicznej, jest szczegól-
nie widoczny właśnie w Internecie, który tym samym staje się terenem obserwacji przyszłych 
przemian dyskursu o Zagładzie.

Słowa kluczowe: Holocaust, Internet, kultura popularna, topos.

Wstęp: holocaustowe przeboje

Jednym z dobrych przykładów tego, jak funkcjonuje wiedza o Holocauście 
w sieci i w kulturze popularnej jest internetowa strona ruchu Gedenk. Jest to za-
łożona w 2006 roku organizacja nonprofit stawiająca sobie za cel „rozpowszech-
nianie wiedzy o antysemityzmie i żydowskim Holocauście wśród młodzieży za po-
średnictwem mediów komercyjnych, takich jak muzyka, taniec, bilboardy oraz przy 
pomocy sław i gwiazd”1. Jedną z owych sław i gwiazd jest Donna Summer, autorka 
przebojów takich jak „Hot Stuff”, która dzieląc się z odwiedzającymi stronę swoim 
przerażeniem związanym z odkryciem Zagłady mówi: „To [jest] doświadczenie tak 
mocno łamiące serce, tak silnie wstrząsające całą duszą i zmieniające całe życie….”. 
Brzmi to w oryginale tak: „It is such a heart breaking, soul shaking, and life chang-
ing experience”2. Te słowa przeciętnemu uczestnikowi popkultury wydają się dziw-
nie znajome. Ale skąd? Właściwym kontekstem dla pytań o kulturę Internetu jest 
Internet. Odwołuję się więc do niego, żeby dowiedzieć się, skąd pochodzą te znane 
i nieznane – straszne bo znane i nieznane jednocześnie, „unheimliche” słowa. Po 
kilkunastu pierwszych stronach wyszukiwarki mam pewność – Donna Summer, 

1 www.gedenkmovement.org, zakładka „What is the Gedenk Movement?”(15. 07. 2011).
2 Tamże, zakładka „People Are Saying/Celebrities Support Gedenk”.
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mówiąc o Holocauście, cytuje popularny hit En Vogue – „Don’t let go”, mówiący 
o tym, że rozstanie kochanków jest bardzo bolesne – „heart breaking” i wstrząsają-
ce – „soul shaking”. Kultura popularna nie odnotowuje bowiem innych źródeł ta-
kiej właśnie sekwencji słów: wynikami i na pierwszej, i na ostatniej stronie Google 
są odniesienia do En Vogue.

Nie zamierzam udowadniać w stylu Adorna i Horkheimera destrukcji kultu-
ry przez jej popularne odłamy. Przeciwnie, uważam, że właśnie dzięki parafrazie 
przeboju wypowiedź celebrytki na stronie, na której celebryci mają przypominać 
o Zagładzie, zyskuje spójność. Jeśli zwracam uwagę na to zjawisko, to raczej po to, 
by zauważyć, że przebój ma tu w Baudrillardowsko rozumiany sposób status frag-
mentu rzeczywistości utkanej z kopii – rymujący się wewnętrznie, składniowo pa-
ralelny układ słów piosenki jest gotową matrycą, odruchowo stosowaną kliszą. Co 
jednak jeszcze ciekawsze, w tej wypowiedzi jest nią też sam Holocaust, a w każdym 
razie zyskuje taki status przez sąsiadowanie z przebojem. Piotr Krupiński pisząc 
o użyciach Holocaustu w kampaniach obrońców praw zwierząt przytacza taki oto, 
wyjaśniający ten mechanizm cytat z komentarza Andrzeja Osęki:

„Gdy [...] wpatrywałem się w stos martwych prosiaków, przejęty tym wido-
kiem spostrzegłem, że na zdjęcie stosów trupów w Auschwitz z drugiej połowy 
planszy zwracam jakby mniejszą uwagę – jako na motyw już znany. Coś, co w tym 
przypadku stanowi tylko składnik metafory, podczas gdy myśl nasza kieruje się ku 
masowemu, okrutnemu mordowaniu zwierząt. Zrozumiałem, że tak być nie powin-
no. Bez względu na szlachetność intencji tego, kto tworzy metaforę – nie powinno 
się do niej wkładać Holocaustu. Szoah było wydarzeniem nieporównywalnym”3.

Max Black właśnie tak zresztą pisał o metaforze, być może nie przypadkiem 
również posługując się przykładem zwierzęcym: „Jeśli nazywając człowieka wil-
kiem stawiamy go w specjalnym świetle, nie powinniśmy zapominać, że również 
wilk staje się w tej sytuacji znacznie bardziej ludzki”4. Sparafrazujmy: jeśli słowa 
piosenki obdarzane są grozą Zagłady, to i Zagłada obdarzana jest w tej sytuacji 
piosenkowością. Tak właśnie dzieje się w wypowiedzi Donny Summer, która da-
lej, podobnie jak Osęka, też mówi o nieporównywalności. A mimo to bezwiednie 
porównuje, i to porównuje popkulturowo, czyli w sposób, który być może według 
niektórych badaczy – dajmy na to Alvina Rosenfelda czy Michała Głowińskiego – 
byłby uznany za nieuprawniony.

Teza o niemetaforyczności i nieporównywalności Holocaustu najczęściej po-
pierana jest znanym zdaniem zapisanym właśnie przez Alvina Rosenfelda: „Nie ma 

3 A. Osęka, Współczuć bez haseł.... „Gazeta Wyborcza” 16 kwietnia 2004 r., za: P. Krupiński, 
„Ludzie zwierzętom”…? O jeszcze jednym przykładzie uniwersalizacji Zagłady, „Dyskurs” 2009, nr 5.

4 M. Black, Metafora, [tłum.] J. Japola, „Pamiętnik Literacki" 1971, z. 3, s. 98. Henryk 
Markiewicz udowodnił, że i armata może stać się zwierzęciem, bo ma – paszczę: H. Markiewicz, 
Uwagi o semantyce i budowie metafory, [w:] tenże, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996, s. 54. 
O sprawie zwierzęcych metafor Zagłady zob.: P. Wolski, Wilk człowiekowi człowiekiem. Ludzkość 
jako holocaustowa metafora zwierząt, „Czas Kultury” 2010, nr 6.
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metafory Auschwitz. Dlaczego? Ponieważ płomienie były prawdziwymi płomienia-
mi, popiół tylko popiołem a dym zawsze tylko dymem”5.

Jako kontrę wobec tego stanowiska nierzadko wykorzystuje się dylemat Yehudy 
Bauera, mówiącego tak: „Jeśli to, co zdarzyło się Żydom, było wyjątkowe, to zaję-
ło miejsce poza nawiasem historii, stało się tajemniczym wydarzeniem, cudem na 
opak, powiedzmy wydarzeniem o znaczeniu religijnym w tym rozumieniu, że nie jest 
dziełem człowieka, jak to określenie jest zwykle rozumiane. Z drugiej strony, jeśli 
nie jest tak całkiem wyjątkowe, jakie są w takim razie jego analogie i precedensy?”6

W moim krótkim przyczynku chcę jednak bronić tezy, że współczesne prze-
kształcenia dyskursu Zagłady w pewnym sensie unieważniają dychotomię wyrażal-
ny – niewyrażalny, w innych miejscach ilustrowaną opozycją Berel Lang – Hayden 
White7. A zjawisko to bardzo wyraźnie rysuje się właśnie na tle Internetu.

Holocaust: kanon i obrzeża, czyli gdzie w sieci  
szukać prawdy o Zagładzie

Teza ta, ujęta szczegółowo, brzmi tak: wraz z kolejnymi przekształceniami 
dyskusji wokół doświadczenia Zagłady i jego literackich oraz kulturowych ujęć, 
zasadnicze pytanie nie brzmi już: czy Holocaust jest przedstawialny, ale: co przed-
stawia Holocaust, znacznikiem jakiego jest doświadczenia? To drugie wyda się bar-
dziej zasadne, jeśli przywołać zjawiska takie jak „Maus” Spiegelmana, który nie 
jest przecież, albo może: nie jest przede wszystkim opowieścią o Zagładzie, ale 
ujętą w postholocaustową metaforykę psychologiczną introspekcją, albo „Utwór 
o matce i ojczyźnie” czy „Naszą klasę”, które są w przeważającej mierze opowie-
ściami o polskości korzystającymi z wielkiej metafory Holocaustu. Arkadiusz Mo-
rawiec wskazuje szereg przykładów takiego właśnie użycia Zagłady, przez badaczy 
z kręgu Holocaust Studies umieszczanych najczęściej na obrzeżach literackiego 
kanonu Zagłady lub wręcz poza nim: Sylvię Plath, Darka Foksa, Lopeza Mause-
re, Agnieszkę Drotkiewicz. Robi to w artykule zatytułowanym „Lagerland, czyli 
o rzeczywistości w topos [pogrubienie: P.W.] przemienionej”8. Tak zatytułowane 

5 A.H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Tłum. B. Krawcowicz. 
Warszawa 2003.

6 Y. Bauer, The Holocaust In Historical Perspective, Seattle 1978, za: tamże. Ten cytat komentuje 
J. E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust. Bloomington and Indianapolis 1988, s. 85. Yehudę 
Bauera w Polsce cytuje m.in.: A. Ziębińska-Witek, Holocaust. Problemy przedstawiania. Lublin 2005, s. 44.

7 K. Chmielewska, Literackość jako przeszkoda, literackość jako możliwość wypowiedzenia, [w:] 
Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, [red.] M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, 
A. Molisak, T. Żukowski. Kraków 2005. Jej sposób przedstawiania tej kontrowersji krytykuje Bartłomiej 
Krupa w: B. Krupa, Nauka – literatura – moralność. Teoria historii wobec Holocaustu, [w:] Zapisywanie 
historii. Literaturoznawstwo i historiografia, [red.] W. Bolecki, J. Madejski. Warszawa 2010.

8 A. Morawiec, Lagerland, czyli o rzeczywistości w topos przemienionej, [w:] tenże, Literatura 
w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Łódź 2009.
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rozważania podsuwają myśl, że być może właśnie między pojęciami metafory, jak 
nazywają to zjawisko Rosenfeld, Lang i inni, a toposu, jak chcieliby o tym mówić: 
we wspomnianej książce Morawiec, nieco wcześniej w stosownym haśle słowniko-
wym Władysław Panas9, a ostatnio Jacek Leociak10, mieści się punkt przejścia mię-
dzy tracącym na znaczeniu problemem wyrażalności Zagłady a zyskującym wagę 
pytaniem o to, co Zagłada wyraża. Nie rozwijam tymczasem tej sugestii (choć na 
krótko z niej jeszcze skorzystam) tym bardziej, że mój przyczynek nie pomieścił-
by wystarczająco dobrze uargumentowanego opowiedzenia się za jakimś stanowi-
skiem w tej sprawie, oscylującym między ustaleniami Curtiusa, Spitzera i Junga, 
czy Głowińskiego i Rymkiewicza. Wskazuję w ten sposób jedynie, że w dyskursie 
o Zagładzie dzieje się coś, co przypomina właśnie debatę nad toposem, motywem 
i archetypem: jest w nim jednocześnie postulat trwałości, konserwatywnej tradycji, 
jak i ogromna zdolność do pożytkowania współczesnych wątków literackiej i kultu-
rowej debaty oraz przystosowywania się do niej.

Janina Struk, autorka rozprawy o dziejach drugowojennej fotografii, jej prze-
mianach i niepewnym źródle oraz referencji, wypowiedziała na marginesie komen-
tarza do internetowych archiwów fotografii ciekawy komentarz, który znacznie 
celniej, niż próbowałem robić to ja, pokazuje swoisty proces „topizacji”, pewnego 
rodzaju leksykalizacji Holocaustu – to znaczy jego kariery jako kulturowego odno-
śnika do sensów innych niż Zagłada. Autorka „Holocaustu w fotografiach”, wpro-
wadzając do wspomnianego komentarza, wymienia dane z roku 2002 – jej książka 
wydana została w Polsce w roku 2007 – ukazujące wręcz nieprawdopodobne liczby 
wyników wyszukiwania haseł związanych z Zagładą w Internecie: 1.143.237 stron 
związanych z hasłem „Holocaust”, 325.133 z hasłem „Auschwitz”11 (swoją drogą: 
metonimizacja tej jednej nazwy zasługuje na osobną i zresztą postulowaną już 
przez Tadeusza Borowskiego uwagę). Powszechność tego tematu w sieci można by 
ilustrować jeszcze katalogiem stron internetowych związanych nie przygodnie (jak 
pewnie większość wyników mieszczących się w cytowanej przez Struk statystyce), 
ale instytucjonalnie z problematyką Zagłady, to jest, mówiąc prościej – stron orga-
nizacji zajmujących się wyłącznie tematyką żydowską bądź holocaustową. Katalog 
ten w książce Aliny Skibińskiej rejestrującej „Źródła do badań nad zagładą Żydów”12 
zajmuje prawie trzydzieści stron. To pokaźna liczba, ale chyba istotniejszym wskaź-
nikiem tego, co dzieje się wokół tematu Zagłady w dyskursie powszechnym, w tym 
toczącym się w sieci, jest taka anegdota przytaczana przez Janinę Struk: „W stycz-

9 W. Panas, Topika judajska w literaturze polskiej XX wieku, [w:] Słownik literatury polskiej XX 
wieku, [red]. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.

10 J. Leociak, [notatka] „Tygodnik Powszechny” 3 kwietnia 2011, nr 14, s. 60.
11 J. Struk, Holocaust w fotografiach. Interpretacja dowodów, [tłum.] M. Antosiewicz, Warszawa 

2007, s. 276.
12 A. Skibińska, Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich. 

Przewodnik archiwalnobibliograficzny, współpraca: M. Janczewska, D. Libionka, W. Mędykowski 
i in., Warszawa 2007.
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niu 1995 roku londyński «Independent on Sunday» zamieścił na pierwszej stronie 
fotografię z paryskiego pokazu mody, ukazującą chudą modelkę w pasiastym ko-
stiumie. […] Projektantka kostiumu, Rei Kawakubo, powiedziała: «Znaczenie; nie 
ma żadnego znaczenia»”.

Komentarz autorki rozprawy brzmi: „Może jej uwaga jest mniej niedorzecz-
na, niżby się zdawało. Może nasycenie obrazami Holocaustu pozbawiło je zna-
czenia”13. Należy przypomnieć, że ta uwaga pojawiła się na marginesie rozważań 
o popularności tematu Zagłady w sieci i że w związku z tym tok wywodu Janiny 
Struk można tak oto zinterpretować: Holocaust spopularyzowany (przede wszyst-
kim przez Internet) to Holocaust, który służy jako znaczenie czegoś innego; sam 
w sobie – powtórzmy za projektantką Rei Kawakubo – traci znaczenie. Właśnie 
dlatego warto przyjrzeć się nie tylko temu, a może nawet: nie przede wszystkim 
temu, jak funkcjonuje na stronach instytucjonalnych, takich jak internetowe strony 
muzeum w Auschwitz czy Yad Vashem, ale też zastanowić się, co dzieje się na 
obszarach bliższych powszechnej świadomości Zagłady i jej funkcjonowania w pu-
blicznym – niekoniecznie akademickim – dyskursie.

Ciało w sieci, czyli internetowy świadek Zagłady

Z rozważań autorów wypowiadających się na stronach „Piękna w sieci”14, wie-
lowątkowej analizy zjawiska estetyki w Internecie, wyczytać można przede wszyst-
kim oparte na ustaleniach Virilla, Baudrillarda i Canettiego przekonanie o tym, że 
jeśli w Internecie jest coś wyjątkowego, jeżeli rzeczywiście funduje on jakąś zmianę 
paradygmatu myślenia, to zasadza się ona przede wszystkim na zakłóceniu granic 
materialności. A materialność i cielesność to przecież zasadnicze elementy współ-
czesnych przemian holocaustowej debaty (wraz z jej czerpiącą z posthumanizmu 
odnogą historii rzeczy, która ciągnie się przynajmniej od „Nożyka profesora” po 
– tutes proportions gardées – „Złote żniwa”). Dwa lata temu autor Sławomir Buryła 
pisał, że polskie strony internetowe poświęcone Zagładzie dopiero rozpoczynają 
swoją działalność i pełnią raczej funkcję informatorów o aktywności tej czy innej 
instytucji, niż motorów napędzających dyskusję15. Ów okres przejściowy trwa chy-
ba do dziś (do katalogu wymienianego w tamtym tekście warto dodać może tylko 

13 J. Struk, dz. cyt., s. 273. Janina Struk dochodzi potem do wniosków o godnej ubolewania 
banalizacji obrazów Zagłady (zgłasza sprzeciw np. wobec umieszczania generowanych 
automatycznie internetowych banerów reklamujących usługi erotyczne obok zdjęć przemocy 
i gwałtów), które z mojej perspektywy badawczej są mniej użyteczne, ale ta jedna uwaga wskazuje 
niezagłuszoną przez imperatyw etyczny genialną intuicję badawczą.

14 Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, [red.] K. Wilkoszewska, Kraków 1999.
15 S. Buryła, Holocaust w sieci – obecne i nieobecne, [w:] Tekst (w) sieci. Literatura. Społeczeństwo. 

Komunikacja, t. 2, [red.] A. Gumkowska, Warszawa 2009.
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– w Polsce – „Projekt AUSCHWITZ. MEMENTO – multimedialne archiwum”16 
gromadzące nagrane wspomnienia byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau, 
a za granicą, czy może: ponad granicami – połączenie archiwum dokumentów Yad 
Vashem z mechanizmem wyszukiwarki Google17). Nie znaczy to jednak, jak być 
może chciałby Giddens dowodzący bezprzełomowej niezmienności paradygmatu 
nowoczesnego18, że Internet w holocaustowej debacie, w tym debacie publicznej 
i popularnej, niczego nie zmienił.

Otóż Internet coś w tej debacie zmienił, choć trudno zmianę tę nazwać ra-
dykalną. Faktem jednak jest, że te przedsięwzięcia internetowe dotyczące Holo-
caustu, które wzbudzają największe zainteresowanie, grają właśnie na napięciu 
między materialnością holocaustowego dowodu i niematerialnością internetowego 
medium, czyli na przecięciu dwóch fundamentalnych dla obu dziedzin wyznaczni-
ków, o których mówiłem przed chwilą. Chyba w najmniejszym stopniu dotyczy to 
stron instytucjonalnych, bo strony Centrum Badań nad Zagładą Żydów19, Centrum 
Badań Holokaustu UJ20, Zakładu Kultury i Historii Żydów przy UMCS21, a nawet 
świetnie opracowanej strony muzeum w Auschwitz22 to przede wszystkim portale 
informacyjne. Owszem, kontekst instytucjonalny narzuca określone ramy wypowie-
dziom tam prezentowanym i jako taki wart jest osobnej uwagi, ale raczej nie pozwa-
la na wskazanie jakichś cech przekształceń ontologii całego dyskursu. Te bowiem 
znajdują się raczej na półprofesjonalnych, nieinstytucjonalnych obrzeżach debaty.

Mimo, że rzecz dotyczy www.gedenkmovement.org, strony graficznie opraco-
wanej i przemyślanej organizacyjnie, to właśnie na owych obrzeżach (wprawdzie 
instytucjonalnych, ale w sensie komercyjnym, ludycznym) umieścić można inicja-
tywę owego ruchu i jego przewodniczącej, hiphopowej skrzypaczki Miri Ben-Ari. 
Właśnie w ramach tej inicjatywy powstał emitowany w MTV spot zatytułowany 
„Holocaust zdarzył się ludziom takim jak my”. Te nadawane w telewizji, ale dziś już 
funkcjonujące tylko w sieci filmiki pokazują – w jednym z nich – pasażerów współ-
czesnego metra, w drugim – podmiejską rodzinę. W obu bohaterowie nagle zmie-
niają się w ofiary prześladowań uzbrojonych bojówek. Obrazy te podsumowane są, 
oprócz wspomnianego hasła, przebitkami zdjęć z gett i obozowych transportów, na 
których ofiary Niemców znajdują się w kompozycji identycznej jak ta, która była 
ostatnią sceną współczesnej, inscenizowanej przemocy. Wspomniana już Janina 
Struk pokazała, że takie właśnie zdjęcia, które dziś znamy jako archiwalne dowo-
dy na drugowojenne zbrodnie niemieckie w obozach, to niemal bez wyjątku albo 

16 http://www.auschwitzmemento.pl/ (15. 07. 2011).
17 Zob.: http://www1.yadvashem.org/yv/en/pressroom/pressreleases/pr_details.asp?cid=664 

(15. 07. 2011).
18 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, [tłum.] E. Klekot, Kraków 2008.
19 www.holocaustresearch.pl (15. 07. 2011).
20 www.holocaust.uj.edu.pl (15. 07. 2011).
21 http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/archives/15 (15. 07. 2011).
22 http://pl.auschwitz.org.pl (15. 07. 2011).
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zdjęcia wykonane przez Niemców i jako takie poddają się podejrzeniu o manipu-
lację, o ukrywanie jakiejś części przedstawienia (nie chodzi o to, czy są, czy nie są 
manipulacją, ale o samą możliwość), albo wykonywane przez wyzwolicieli retusze 
zdjęć angielskich, amerykańskich, czasem wykonanych przez polski i inne ruchy 
oporu, (najlepiej znane z nich i podawane przez autorkę jako przykład jest zdjęcie 
stosów ciał w Belsen będące montażem trzech różnych fotografii). Mówiąc krótko: 
autorka na przykładzie materiału tak wrażliwego jak dowody Zagłady udowadnia, 
że zdjęcie przestało funkcjonować jako referencja prawdy (to samo pokazywała we 
wcześniejszym tekście Iwona Kurz23; Jacek Leociak w tekście „Współczesna Anty-
gona”24 zdaje się wychodzić z odwrotnych założeń). Żeby przenieść to rozpoznanie 
ze sztuk wizualnych bliżej literatury, można przypuścić, że oparty na fotografii 
wywód Grossa zaprezentowany w „Złotych żniwach” ma właściwie status podobny 
do statusu fotografii omawianych w „Fotoplastikonie” Dehnela, bo jedna i druga 
książka opiera się na materialności dowodów (choć jedna igra z ich referencyj-
nym statusem, a druga tego statusu, w tym własnej chybionej atrybucji narracyjnej, 
nie dostrzega), spośród których najbardziej cenionym jest fotografia, i to mimo 
erozji jej referencjalnej siły. Pozornie jest tak i na stronie Gedenk w przypadku 
fotografii puentujących reklamowe spoty, tyle tylko, że w tym wypadku, inaczej 
niż u Grossa, to nie fotografia gwarantuje spójność narracji filmu, ale film jest 
referentem prawdy ujętej na zdjęciu. W Internecie, który – powtarzam – jest dziś 
już jedynym źródłem tego filmu, a jego racją bytu jest jedynie strona internetowa 
Gedenk, nieokreśloność źródła zdjęć opisywana przez Janinę Struk jest jeszcze 
bardziej kłopotliwa. Fotografia ma tam bowiem o wiele bardziej płynny status: re-
tusz jest w Inernecie sprawą niemal oczywistą i z góry zakładaną (tzn. cyfrowa ob-
róbka jest koniecznością, swego rodzaju grzechem pierworodnym każdego, nawet 
najmniej modyfikowanego zdjęcia w Internecie – bez niej by się tam po prostu nie 
znalazło). W związku z tym bardziej rzeczywiste stają się internetowe migawki ze 
współczesnego metra – nawet jeśli zaludniają je aktorzy, niż fotografie z transpor-
tów do Auschwitz – nawet jeśli na nich aktorami byli ludzie nie odgrywający, ale 
przeżywający doświadczenie. To dzisiejsi terroryzowani – dajmy na to: nowojor-
czycy – wyznaczają więc status przedstawienia Holocaustu, a nie odwrotnie, czego 
obrazem jest niemal niezauważalne odwrócenie logiki w haśle MTV „Holocaust 
zdarzył się ludziom takim jak my”. Jest to brzmiący przekonująco i zleksykalizowa-
ny – ale przecież anachronizm, w którym zjawisko wydarzenia z lat 40. XX wieku 
ma być zrozumiane dzięki obrazowi z XXI wieku. I jest to jednocześnie pewnego 
rodzaju odwrócenie Baumanowskiej tezy: w haśle tym Holocaust nie jest wykwitem 
przedwojennego rozwoju cywilizacyjnego, bo według logiki tego hasła to dzisiejsza 

23 I. Kurz, Codzienne i niecodzienne w obiektywie „fotoamatorów”, [w:] S. Buryła, P. Rodak, 
Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, Kraków 2006.

24 J. Leociak, Antygona Współczesna, [w:] tenże, Doświadczenia graniczne. Studia 
o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Warszawa 2009.
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ponowoczesność funduje Zagładę i możliwość jej zrozumienia. Ujmując rzecz kró-
cej: w tym układzie niepotrzebne stają się materialne czy zresztą jakiekolwiek inne 
dowody na zaistnienie Holocaustu, bo to Holocaust jako idea, swoista tacit knowle-
ge staje się referentem dla materialnej rzeczywistości.

Internetowy topos Zagłady

Można zaryzykować tezę, że Holocaust w ogóle, nie tylko w Internecie, stał 
się swoistym residuum toposów, zbiorem gotowych metafor służących do opisania 
rzeczywistości. Tomasz Majewski, omawiając ważny etap formowania się dyskusji 
wokół Zagłady, jakim był proces Eichmanna, pisze: „Przebieg postępowania proce-
sowego zakładał publiczne wysłuchanie licznych świadectw Ocalałych, z którymi 
większość Izraelczyków zapoznała się wtedy po raz pierwszy. Codzienne transmi-
sje radiowe z przesłuchań, prasa dostarczająca obficie wiedzy o sposobach ekster-
minacji oraz nawiązujące do wstrząsających relacji świadków rozmowy sąsiedzkie 
i rodzinne, w których zaczęto po raz pierwszy rozmawiać o własnych doświadcze-
niach z gett i obozów – wszystko to składało się na «dramat społeczny» o bezprece-
densowej skali”25.

Jeśli to prawda, jeżeli rzeczywiście większość Izraelczyków – w owym czasie 
w dużej mierze byłych mieszkańców ogarniętej do niedawna wojną Europy – dopie-
ro wówczas po raz pierwszy usłyszała relacje ocalonych z Zagłady, a więc być może 
i sami ocaleni po raz pierwszy zmuszeni byli do stworzenia spójnej narracji o wła-
snym doświadczeniu (a tak, jak wskazuje na to „Epilog” z książki Arendt26, można 
o tym mówić – przynajmniej wówczas, gdy ma się na myśli debatę publiczną), 
to z czego innego, jeśli nie z literatury mieli czerpać wzorce? Istniały wprawdzie 
relacje dokumentarne tworzone na użytek i na żądanie różnych instytucji (czego 
dowodem „Raport” napisany przez Prima Leviego i Leonarda De-Benedettiego na 
życzenie przedstawicieli Armii Czerwonej27), ale powszechnie znane były przede 
wszystkim formy literackie, i to nie tylko powstające po, ale nawet jeszcze podczas 
wojny (co przekonująco udowodnił Arkadiusz Morawiec28).

25 T. Majewski, Dyskurs publiczny po Shoah, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje 
i praktyki upamiętniania, [red.] T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, [współpraca red.] M. Wójcik, 
Łódź 2009, s. 239.

26 H. Arendt, Epilog, [w:] tejże, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, [tłum.] 
A. Szostkiewicz, Kraków 1998.

27 Dott. Leonardo De-Benedetti, medicochirurgo, Dott. Primo Levi, chimico, Rapporto sulla 
organizzazione igienicosanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz (Auschwitz – Alta 
Slesia), „Minerva Medica” 1946, nr 37.

28 A. Morawiec, dz. cyt.
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Lawrence Douglas pokazuje z kolei, jak norymberskie procesy stawały się kuź-
nią obowiązujących form mówienia o Zagładzie29. To prawda, ale można wysunąć 
przypuszczenie, że odbywało się to nie tylko, jak dowodzi autor, pod wpływem 
działań sądu i – jego zdaniem przede wszystkim – oskarżyciela, ale również w wy-
niku rozpowszechnienia się takiego modelu literackiej narracji, który odpowiadał 
oczekiwaniom stawianym literaturze mającej za zadanie wyrażenie niewyrażalnego 
(czy też raczej wyrażenie kategorii niewyrażalności). Krótko mówiąc: stojący przed 
sądem byli więźniowie niemieckich obozów oraz inne ofiary prześladowań mieli 
do dyspozycji, jak można wnioskować z wywodu Majewskiego i Douglasa, przede 
wszystkim literackie wzorce opowieści o tym doświadczeniu. Amy Hungerford cytu-
je na tę okoliczność wczesnego krytyka znanej książki Binjamina Wilkomirskiego, 
autora skandalicznych „Fragmentów”, uznanych po czasie za swoisty holocaustowy 
literacki plagiat… nie wiadomo właściwie czego30. Otto Doesseker – bo tak nazywał 
się rzeczywiście autor – nie ukradł bowiem nikomu tekstu, ukradł jedynie zespół 
gotowych holocaustowych form literackich, czy może raczej – stałych miejsc od-
niesienia ugruntowanych w setkach tysięcy literackich tekstów. Cytat, pochodzący 
z recenzji napisanej jeszcze przed odkryciem mistyfikacji, brzmi: „literackie przed-
stawienia Holocaustu obrosły w specyficzny zestaw konwencji; w efekcie literatura 
Zagłady przekształciła się w gatunek, w którym obowiązują reguły niemal tak samo 
ścisłe, jak w opowieściach detektywistycznych w stylu Agathy Cristie”31.

Otóż w Internecie, czy może: w Holocauście online, sprawy mają się podob-
nie. Holocaust służy bowiem opisywaniu innych doświadczeń, już nie tylko, jak 
pokazywał James Young32, innych ludobójstw, takich jak turecka masakra na Or-
mianach, ale i nieludzkiego traktowania zwierząt (jak pokazywał Piotr Krupiński) 
czy jakiegokolwiek wreszcie doświadczenia. Więcej nawet: nie tylko sam Holocaust 
stał się opisywanym w ten sposób toposem, ale wytworzył osobny gatunek – przy-
pominam cytat Hungerford – w którym pojęcia takie jak „Kanada”, „transport” 
zyskują autonomiczne znaczenie, odsyłające do konkretnych obrazów, ale jedno-
cześnie przekształcają się w zależności od kontekstu, służąc jako zespół wzorców 
opisu doświadczeń niekoniecznie związanych z Zagładą. A tak właśnie działa topos 
w rozumieniu Rymkiewicza i innych badaczy.

29 L. Douglas, Lekcja praworządności a pamięć historyczna, [tłum.] M. Kopytowska, „Literatura 
na Świecie” 2007, nr 1–2.

30 A. Hungerford, The Holocaust of Texts. Genocide, Literature and Personification, Chicago 
and London 2003.

31 Tamże, s. 99.
32 J.E. Young, dz. cyt.
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Zakończenie: nieinternetowa geneza  
internetowej typizacji Zagłady

Internetu, jako miejsca spotkania oficjalnych, instytucjonalnych wykładni sty-
lów mówienia o Zagładzie językiem maksymalnie zleksykalizowanym, bo codzien-
nym, nieprofesjonalnym, rzecz ta dotyczy szczególnie. Tyle tylko, że Internet jako 
medium awangardowe pokazuje też to, co z topiką Zagłady będzie, być może, dziać 
się w następnych etapach jej przekształceń. Pokazać to można – krótko i na zasa-
dzie dopowiedzenia – konfrontując opisany sposób funkcjonowania Holocaustu na 
stronie Gendenk jako ruchu zinstytucjonalizowanego z nieprofesjonalnym blogiem 
polskiej autorki (http://holokaust.blog.onet.pl/). Otóż ta wzruszająca strona jest 
długim opisem spotkania autorki ze zjawiskiem Holocaustu i jej przerażenia nowo 
odkrywanymi faktami. Fakty te podane są za pośrednictwem gotowych zwrotów, 
znanych z wielu relacji świadków: „Jak człowiek może drugiemu człowiekowi wy-
rządzić taką krzywdę? Jak kobieta, kobietę może tak traktować? Najgorsze jest to, 
że człowiek nie uczy się na błędach. Do dzisiaj istnieją obozy pracy. Ludzie tak 
samo jak byli głupcami, tak i nadal są. Przykłady są nawet w codziennym naszym 
życiu”33.

„Człowiek człowiekowi”, „Holokaust zdarza się ludziom takim jak my”, „nie-
pojęte i nie mające odniesień okrucieństwo” – te toposy przewijają się zapisach 
autorki na równych prawach, niezależnie od tego, że stanowią sprzeczne ze sobą 
poglądy na ontologię doświadczenia Zagłady (sprzeczność ta opiera się przede 
wszystkim na osi wyjątkowość – powszechność). W opisywanym blogu – w więk-
szości blogów dotyczących Holocaustu, nie tylko polskich – Holocaust przestaje 
być tematem, a staje się toposem odnoszącym się do doświadczenia w ogóle, zesta-
wem wyrażeń tak silnie zleksykalizowanych, że pasujących do opisu innych zjawisk. 
Nie znaczy to, że jest zestawem pustych wyrażeń, ale, przeciwnie – że świadomość 
tego zdarzenia tak mocno zakorzeniła się w kulturze, że stała się źródłem retoryki 
codzienności.

Internet jest szczególnym medium, w którym materialność, zasadnicza katego-
ria dyskusji o Zagładzie, ma status bardzo niepewny. Właśnie dlatego w Internecie 
zjawiska takie jakie wypowiedź Donny Summer czy tzw. „Survivor’s Dance” (emi-
towany w kanale YouTube taniec byłego więźnia obozu koncentracyjnego, tańczą-
cego między innymi na terenie obozu w Auschwitz w rytm przeboju „I will survi-
ve”) mają mniej czy bardziej kontrowersyjną, ale potwierdzoną rację bytu. Internet 
jest więc medium, na przykładzie którego można obserwować coś, co nazwać by 
można „leksykalizacją” czy „typizacją” Zagłady, to jest procesu, który sprawia, że 
Holocaust nie jest już (tylko) znacznikiem doświadczenia drugowojennego, ale 
przenikającym do codzienności zestawem retorycznych konstrukcji opisujących 
doświadczenia wykraczające poza Zagładę. Proces ten nie jest jednak domeną In-

33 http://holokaust.blog.onet.pl/, wpis z 14 grudnia 2009 r. (15. 07. 2011).
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ternetu. Odwrotnie: topizacja Zagłady w Internecie jest dopiero wynikiem tego, co 
dzieje się od wielu dekad w literaturze i kulturze.
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Holocaust Online or the Holocaust Topos on the Internet

Summary: This paper discusses the processes steering the Holocaustconsciousness on the In-
ternet, referring to selected public/official and private web pages. Drawing upon the debate of 
materiality and physical presence on the Web, the author deals with a particular issue of the 
Holocaust testimony, which focuses on the physicalness of a text/author as proof of an experi-
ence. The discourse of the Holocaust on the Internet illustrates in an exemplary way the trans-
formation of the genuine Holocaustexperience itself from the proper signifie into a significant 
conveyed to any other (traumatic) experience. In the author’s opinion this development, which, 
to a less significant degree is evident as well in the domain of literature and the public discourse, 
is most strikingly obvious on the Internet, which thus has become a perfect field of observation 
for imminent shifts in the Holocaust discourse.

Key words: Holocaust, Internet, popular culture, topos.


