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zabawka jako historyczny artefakt  
w niemieckiej literaturze i kulturze dziecięcej

Abstrakt: artykuł przedstawia istotę i rolę zabawki jako kulturowego artefaktu, 
(w tym lalki i pluszowego misia) widzianego oczami najmłodszych świadków 
historii Holokaustu. zagadnienie to zostanie naświetlone z perspektywy histo-
rycznej oraz z punktu widzenia rozwoju emocjonalnego dziecka i będzie się 
odwoływać do przykładów niemieckiej literatury dziecięcej. Korpus tekstów 
ma za zadanie ukazać jak prosta zabawka staje się równorzędnym bohaterem, 
trwałą istotą fabuły, osobnym wątkiem wyłuskanym z zakamarków pamięci 
i ingredientem historycznoliterackim.

Abstract: The paper focuses on the essence and the role, which toys such as 
a doll or a teddy bear play as cultural artifacts in German children’s literature. 
The toys i will be describing play an important role in texts about children, who 
witnessed Holocaust. i will investigate this issue from a historical perspective 
and from a point of view of emotional development of a child. i intend to show 
that toys, brought from memories of the past, become as important for the sto-
ry as child protagonists, build an integral art of the story throughout the narra-
tive, and symbolize a particular historical event in the literary context. 
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nie należy wstydzić się zabawy. nie ma zabaw dziecinnych. 
niesłusznie mówią dorośli, a za nimi powtarzają zarozumialscy: 

„taki duży, a bawi się jak dziecko. taka duża – bawi się jeszcze lalkami”.

janusz Korczak1

janusz Korczak dywagował w Prawidłach życia, iż istotny nie jest rodzaj za-
bawy, ale odczucia i myśli dziecka mające miejsce w jej trakcie oraz rozumna, 
ciekawa i fantazyjna forma podejścia do niej (por. Korczak 1988: 52), a także 
bogata wyobraźnia i własna inicjatywa zapewniająca dziecku poczucie szczę-

1 cytat pochodzi z: Korczak 1988: 52. 
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ścia (por. baluch 1998: 43). to podejście wielkiego pedagoga nie ujmuje zna-
czeniu zabawy, nie umniejsza jej istoty i roli, nie ogranicza jej wiekowo.

Współcześnie wielu badaczy ludyczności, historyków wychowania, pe-
dagogów, psychologów zajmuje się interdyscyplinarnymi rozważaniami wła-
śnie na temat zabawy jako „uniwersum dziecka” (maciejewska-mroczek 
2012: 91) – również o statusie kategorii uniwersalnej (Por. Kusio 2017: 22) – 
której nieodłącznym atrybutem jest zabawka2 oraz jej sposobem „funkcjono-
wania w kulturze, szczególnie w perspektywie historycznej, antropologicznej 
czy socjologicznej” (maciejewska-mroczek 2012: 90). zabawka przenikając 
w naturalny sposób do literatury (także dziecięcej) i ikonografii stała się, jak 
twierdzi Grzegorz leszczyński, kanonicznym rekwizytem i „ikoną dzieciń-
stwa” (leszczyński 2006: 51).

Skoro, jak pisze Przemysław czapliński, „[...] zagłada wyłoniła się z życia 
rodzinnego i szkolnego, z elementarzy i gazet, z rozmów towarzyskich i wie-
ców publicznych, z zabawek i przedmiotów codziennego użytku“ (czapliński 
2009: 201), to właśnie dlatego między innymi lalka czy też pluszowy miś po-
przez swoją „polimorficzność gatunkową jako rzecz/narzędzie i artefakt” (mu-
niak 2012: 16) (w tym przypadku historyczny) uświadamiają bezpośrednią, 
egzystencjalną współzależność przedmiotu wobec istoty ludzkiej, a w omawia-
nym kontekście dziecka Holokaustu stają się „figurami ludzkich losów” (Wój-
cik-dudek 2016: 32), stanowiąc istotną „egzemplifikację danego momentu hi-
storycznego” (Kabacińska 2010: 127). zabawki jako rzeczy „wyznaczają często 
centrum narracji” (czapliński 1999: 207), są istotniejsze niż sama fabuła, nad 
którą niejednokrotnie dominują.

Przytoczony tu cytat Korczaka stał się naczelnym mottem wystawy3 zorga-
nizowanej przez instytut yad Vashem pod tytułem Kein Kinderspiel. Kinder im 

2 do badań naukowych na temat roli i funkcji zabawki przyczyniły się publikacje: „zaba-
wy i zabawki. Studia antropologiczne” – czasopismo wydawane przez muzeum zabawek 
i zabawy w Kielcach oraz monografie i prace wieloautorskie: j. bujak, Zabawki w Europie. 
Zarys dziejów – rozwój zainteresowań, Kraków 1988; r. Kantor, Poważnie i na niby. Szkice 
o zabawach i zabawkach, Kielce 2003; m. marchewa-Pichlińska, Co dorosły o zabawce 
wiedzieć powinien, Warszawa 1987; t. lewińska, Kolorowy świat zabawek, Kielce 1995; 
G. leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX 
i w XX w. Wybrane problemy, Warszawa 2006; K. Kabacińska, Zabawy i zabawki dziecięce 
w osiemnastowiecznej Polsce, Poznań 2007; a. myśliwiec, Problematyka zabaw i zabawek 
w księgozbiorze biblioteki Muzeum Zabawek i Zabawy, Kielce 2007; Dawne i współczesne 
zabawki dziecięce, red. d. żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Poznań 2010; d. żołądź-
-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, i. Gomułka, m. nawrot-borowska, Dzieje zabawek 
dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku, Wrocław 2016; Zabawka – przed-
miot ludyczny i obiekt kolekcjonerski, red. d. żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, 
Poznań 2016; Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenia, red. b. bilewicz-Kuźnia, 
lublin 2017 i inne opracowania cytowane w artykule.

3 „moje pogodne dzieciństwo skończyło się 1 września 1939. zabawki z czasów ii wojny 
światowej”. to tytuł innej wystawy zorganizowanej w 2011 roku w muzeum zabawek 
w Kielcach, której przedmiotem były zabawki ocalałe z czasów wojennych.
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Holocaust – Kreativität und Spiel (No Child’s Play). jej pokłosiem jest niewiel-
ka, lecz bardzo cenna publikacja z 2007 roku Three dolls ilustrująca losy trzech 
dziewczynek z Polski, Węgier i Francji, które przetrwały w różnych okoliczno-
ściach Holokaust. ich nieodłącznym atrybutem pozwalającym stworzyć sobie 
inną od otaczającej je rzeczywistość były lalki, pełniące tu zasadniczo funk-
cję konsolacyjną4, które stały się symbolem indywidualnych (por. abramski 
2007: 6) kolei losów dzieci i formą wyrazu ich instynktu przetrwania. 

W relacji jednej z nich, zofii zajczyk-rosner urodzonej w 1939 roku 
w Warszawie, przesiedlonej do warszawskiego getta5, wykonana własnoręcznie 
przez jej matkę lalka zuzia pełniła funkcję socjalizacyjną (por. Kabacińska-Łu-
czak 2016: 246), stając się zantropomorfizowaną towarzyszką dnia codzien-
nego podczas nieobecności matki uwikłanej w przemyt. W odbiorze małej 
dziewczynki ta dość prymitywna i niedoskonała (por. cieślikowski 1985: 313) 
w formie zabawka stała się namiastką osoby, zaspokajającą potrzeby emocjo-
nalne (por. Kopczyńska-Sikorska 1983: 261), na którą bohaterka „przelewa 
swoje opiekuńcze uczucia“ (baluch 1998: 43), troszcząc się o nią i martwiąc 
z powodu jej zbyt ciemnych włosów oraz mało aryjskiego wyglądu. to zna-
ne jej doświadczenie wyzwala u zosi zachowania altruistyczne, wrażliwość na 
krzywdę i umiejętność niesienia pomocy6 towarzyszce. Przezorna dziewczyn-
ka ukrywa lalkę pod materacem wyjaśniając otaczający świat i grożące niebez-
pieczeństwo: „Kochanie powinnaś się tutaj ukryć“, „nie powinnaś głośno pła-
kać. Usłyszą cię; ty masz ciemne włosy, to źle się skończy dla ciebie“ (abramski 
2007: 25). to spersonifikowanie zabawki dowodzi słuszności tezy jurijego Łot-
mana, który zakładał, iż:

„lalka może przenosić w sferę zabawy i wyobraźni nie tylko elementy material-
ne [...], ale i elementy zachowania: lalka nie musi mówić — bawiący się mówi 
i za nią, i za siebie; nie musi się poruszać — może leżeć bez ruchu, bawiący się 
zaś będzie udawał, że lalka chodzi, biega lub lata” (Łotman 1978: 49). 

zachowanie jej właścicielki można postrzegać jako istotny czynnik psycho-
logiczny i mechanizm obronny „przeniesienia” własnych lęków na zabawkę. 

Gdy podczas szmuglu zosi na aryjską stronę okazuje się, iż w piwnicy po-
została jej ukochana lalka, przemycający ją mężczyzna zostaje zmuszony do 
powrotu po zgubę. tłumacząc się matce z ryzykowania swojego i jej wybawcy 
życia, dziewczynka stwierdza: „nie można zostawiać własnej córki na pastwę 
losu”7. Skromna lalka zuzia staje się realnym uczestnikiem wydarzeń ii woj-
ny i przedmiotem szczególnym, odzwierciedlającym istotny kontekst społecz-
no-historyczny oraz otaczającą dziecko rzeczywistość. lalka pomaga zofii 

4 Funkcja konsolacyjna polega na działaniach o charakterze pocieszającym, podnoszącym 
na duchu. 

5 http://www.yadvashem.org/yv/de/education/lesson_plans/no_childs_play.asp (21.03.2018).
6 Por. żołądź-Strzelczyk, Kabacińska-Łuczak, Gomułka, nawrot-borowska 2016: 276.
7 http://www.yadvashem.org/yv/de/education/lesson_plans/no_childs_play.asp (21.03.2018).

Filoteknos 9.indb   302 2019-09-20   12:48:40



 zabawka jako historyczny artefakt... 303

w nierównej walce z samotnością, zimnem i głodem (por. abramski 2007: 30) 
w zamieszkiwanej przez nią i matkę piwnicy. zabawka jest w tym przypad-
ku historycznoliterackim ingredientem przyjmującym charakter równopraw-
nego współuczestnika działań. nie należy jej zatem postrzegać jako jedynie 
zwykłej dziecięcej zabawki, której przypisywana jest najczęściej funkcja edu-
kacyjna czy też bezinteresowna, autoteliczna (por. Kusio 2017: 21). niepozor-
na lalka, wabiąca do przytulnego świata dzieciństwa (por. Łotman 1978: 50), 
przywodzi wspomnienie przedwojennego luksusu i świadczy mimo kontek-
stu zagłady o „dziecięcości bohaterów” (Wójcik-dudek 2016: 273). Posiadanie 
zabawki w okresie wojny to niewątpliwie unikatowe zjawisko, niedoścignio-
ne marzenie, symbol dzieciństwa, rzadki wyróżnik, którego nie każdy mógł 
doświadczyć8. jej powszechny brak rekompensowano sobie dzięki wyobraże-
niom o nich. 

opisy dziecięcych zabaw obrazujące brutalne realia wojny (zabawy w ła-
panki, rozstrzeliwania) unaoczniają zaburzone postrzeganie rozumienia rze-
czywistości (por. Witek-malicka 2013: 101), zacierają granice między zabawą 
dorosłych i dzieci (por. leszczyński 2006: 146) i wpisują się w kategorię mimi-
cry oznaczającą naśladownictwo oraz odgrywanie jakiejś roli9.

ciekawy wątek biograficzny śledzimy za sprawą książki Gardy-Käthe ru-
der Holocaust im Gedächtnis einer Puppe. Unterwegs auf Lebensspuren von und 
mit Inge Auerbacher (2006). autorka przedstawia historię małej żydowskiej 
dziewczynki (inge auerbacher) i jej lalki, której obecność pozwoliła przetrwać 
deportację oraz trzyletnie „piekło Kz Theresienstadt i stać się głosem 15 000 
zamordowanych dzieci” (ruder 2006: 33). Stworzona w istniejącej do dzisiaj 
manufakturze „Schildkröt” lalka o czysto aryjskiej urodzie miała stanowić od-
zwierciedlenie ideałów czasu jej powstania, demonstrować hasła iii rzeszy 
oraz upamiętniać letnie igrzyska olimpijskie w 1936 roku w berlinie10. Pa-
radoksalnie lalka marlena11, gloryfikująca pośrednio nazizm, staje się najbliż-
szym powiernikiem sekretów, protektorem żydowskiej dziewczynki, motywa-
torem do życia i nadzieją na nową rzeczywistość. „ona zawsze była przy moim 
boku, nikt nie mógł nas rozdzielić. Wspierałyśmy się wzajemnie w naszym 
strachu. [...] tylko ona zna moje tajemnice [...]” (ruder 2006: 33).

  8 o odebranej i niezaznanej w obozowym dzieciństwie możliwości zabawy czytamy we 
wspomnieniu Urszuli Koperskiej, jednej z 12 bohaterek książki Sylwii Winnik Dziewczę-
ta z Auschwitz. Głosy ocalonych kobiet: „a myśmy się niczym nie bawili. Wokół była goła 
ziemia. bez jednego drzewa czy źdźbła trawy”. cyt. za: montean-Pańków 2018. 

  9 Francuski filozof i etnolog roger caillois w książce Żywioł i ład (przeł. a. tatarkiewicz, 
Warszawa 1973) dokonał klasyfikacji zabaw i stworzył kategorie: ilinx, mimicry, alea i agon.

10 o historii olimpiady pisał angielski dziennikarz i historyk Guy Walters w wydanej w roku 
2006 książce Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen (polski przekład ukazał 
się w 2008 roku nakładem wydawnictwa rebis).

11 lalka została wystawiona w muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, a Giora Gerzon na-
kręcił film edukacyjny The Olympic Doll inspirowany doświadczeniem inge auerbacher 
i ofiar Holokaustu.
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lalka przybiera w historii inge auerbacher funkcję „autoteliczną – pozwa-
lającą na wykorzystanie spontanicznego aktu zabawy” (Kabacińska 2010: 131) 
w celu zaznania uczucia choć chwilowego odprężenia, zapomnienia i radości 
osadzonego w trudnym, historycznym kontekście rozdrapanych wspomnień, 
których bohaterka12 nigdy nie wyrzuciła z pamięci.

echem podobnych, autentycznych historii jest oparta na faktach powieść 
dla dzieci i młodzieży mirjam Pressler Malka Mai, której tłem są wydarzenia 
roku 1943 oraz losy żydowskiej rodziny, matki i jej dwóch córek uciekających 
pieszo przed okupantem przez Karpaty na Węgry.

choroba 7-letniej malki zmusza matkę do pozostawienia córki w domu 
obcych ludzi. Fakt ten przekłada się na późniejszą odyseję dziewczynki skut-
kującą utratą tak niezbędnej z matką relacji, nieodzownej nie tylko do za-
spokojenia potrzeb uczuciowych, lecz więź warunkującą prawidłowy roz-
wój emocjonalny dziecka będący gwarantem pełnowartościowej osobowości 
(por. Łopatkowa 1989: 15).

malka mai na krótko przed ucieczką z domu zabiera podczas wspólnej za-
bawy z niemiecką koleżanką Veronicą Schneider jej lalkę i wchodząc w posia-
danie szmacianej liesel13 o żółtych włosach i niebieskich oczach, białej koszu-
li nocnej i zielonej bieliźnie tworzy z nią silną relację rozrastającą się w trakcie 
samotnego pobytu malki w getcie. „zabawka świadczy o dziecku, jest wyra-
zem jego charakteru” (muniak 2012: 143) – twierdzi radosław Filip muniak. 
malka okazuje się silną dziewczynką, potrafiącą stawić czoła życiu w getcie 
i walce z głodem, zimnem i chorobami. Skromnie wyglądająca liesel nabie-
ra wyrazu i znaczenia za sprawą temperamentu i osobowości oraz wyobraźni 
jej właścicielki zyskując przez to charakter podmiotowy (por. marchewa-Pi-
chlińska 1987: 8).

W chwilach zwątpienia, bólu i strachu przed nazistami malka „egzorcy-
zmuje paraliżujące [...] lęki” (Wójcik-dudek 2016: 274), kontrolując obec-
ność lalki w kieszeni i upewniając się o jej istnieniu. to forma dodania so-
bie otuchy, by zniwelować poczucie samotności i bojaźni. malka trzyma się 
kurczowo lalki i przerzuca na nią własną potrzebę poczucia bezpieczeństwa. 
W obliczu zagrożenia i niewoli malka odtwarza zaobserwowane czynności 
dorosłego (por. Kielar-turska 2001: 580), „gra wobec zabawki rolę matki 
(opiekunki)” (leszczyński 2006: 58), ubiera liesel, kładzie ją do snu i szuka 
przy niej utraconej bliskości. Wysoka gorączka wywołuje u malki podświa-
domie negatywne emocje oraz halucynacje prowadzące do animizacji liesel 
pod postacią niemieckiej dziewczynki wyrażającej swój antysemityzm i rzu-

12 inge auerbacher uczestniczy w licznych spotkaniach autorskich, na których opowiada 
młodzieży o swoich wspomnieniach, które opisała m.in. w: Ich bin ein Stern (oryg.: I Am 
a Star: Child of the Holocaust).

13 Charakteristik der wichtigsten Figuren des Romans »Malka Mai« von Mirjam Pressler. – 
https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/downloads/material/Figurencharakteristik%20
malka%20mai.pdf, (23.03.2018).
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cającej w nią kamień. ożywiona lalka przypomina zachowania jej koleżanek 
z przeszłości.

W sytuacji, gdy malka jest pod opieką dorosłych, w towarzystwie których 
czuje się pewnie i bezpiecznie, liesel traci na znaczeniu. Pozostawienie lalki 
w jednym z odwiedzanych domów oraz świadomość jej utraty dotyka malkę 
tak głęboko, iż sytuacja wydaje się jej „nie do zniesienia, gorsza niż wszystko, 
co przeżyła do tej pory. [...] nie mogła sobie przypomnieć, kiedy tak ostatnio 
płakała” (Pressler 2001: 183; tłum. własne). Pociesza ją jedynie wyobrażenie, 
iż liesel, z którą malka identyfikuje się w tej chwili, postanawia powrócić do 
domu, do swojej pierwotnej niemieckiej właścicielki, gdzie z pewnością zazna 
bezpieczeństwa i ciepła. „tam masz własne łóżko i możesz ciepło i przytulnie 
spać. tam jest wystarczająco jedzenia. tam mówi się po niemiecku” (Pressler 
2001: 196; tłum. własne). malka rozstając się w ten sposób duchowo z oży-
wioną lalką życzy jej lepszego losu i ostatecznie żegna z towarzyszką tułaczej 
odysei. 

W przytoczonych tu autentycznych relacjach oraz wspomnieniach bohate-
rów i na pozór nieco odrębnych biografiach dziecięcych doświadczeń zagłady 
ich pamięć staje się nad wyraz wymowna i wspólna.

W krótkometrażowym filmie jochena alexandra Freydanka Spielzeu-
gland z 2007 roku (Kraina zabawek), jego główny bohater, Heinrich w obliczu 
wydarzeń ii wojny światowej pragnie wyjechać podobnie jak jego żydowski 
przyjaciel dawid do tajemniczej i wyjątkowej „Krainy zabawek”. jest ona nie-
opatrznym wymysłem matki, która próbuje wytłumaczyć synowi nagły wy-
jazd jego żydowskiego sąsiada. Heinrich podczas ucieczki z domu i w pogoni 
za deportowanym przyjacielem gubi pluszowego misia, dotychczasowy obiekt 
przywiązania, połączenia dwóch rówieśniczych charakterów i osobowości, po-
zytywnych emocji dziecka, doznanej miłości (por. Kielar-turska 2001: 580). 
W kulminacyjnym momencie historii, w której losy żydowskiego i nieżydow-
skiego bohatera zostają rozdzielone, miś staje się synonimem rozłąki, utra-
ty tożsamości, zagubienia, odcięcia się od dotychczasowej wspólnoty (naro-
dowej) (por. maciejewska-mroczek 2012: 74). W tej perspektywie zgubiona 
w popłochu przytulanka i jej mały właściciel będący świadkami łapanki nie 
identyfikują się z oprawcą, który zatrzymuje rodzinę davida Silbersteina.

Głównym narratorem i centralną figurą-zabawką książki obrazkowej to-
miego Ungerera Otto. Autobiografia pluszowego misia jest spersonifikowany 
pluszowy miś14, który opowiada swoją skomplikowaną i bolesną historię. bez 
zbędnych metafor, mistyfikacji w prostych i niewyszukanych sformułowa-
niach oraz obrazach młody czytelnik doświadcza relacji zestawionych ze sobą 
losów żydowskiej i niemieckiej rodziny, której tło stanowią narodowy socja-
lizm, motyw wojny oraz Holokaust. otto amortyzuje trudne doświadczenia 

14 Pluszowy miś nawiązuje do zabawki kilkuletniego Ungerera, którą pisarz przedstawia we 
wspomnieniach – Ungerer 2017: 18–19.
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i ciężar całej opowieści, chociaż i jego los nie oszczędza. miś-autobiograf, pod 
historią którego ukrywa się sam autor15, nakreśla nam swoje życie od momen-
tu „narodzin” w niemczech w pewnym warsztacie (por. Ungerer 2011: b.p.), aż 
do sędziwego i statecznego wieku. Wizerunek otto ewoluuje wraz z rozgrywa-
jącą się w tle fabułą. Ungerer w tej chronologii wydarzeń stygmatyzuje misia 
poprzez fioletową plamę atramentu na chwilę przed naznaczeniem jego kilku-
letniego właściciela dawida żółtą gwiazdą. zabawka targana przez zawieruchę 
historii wędruje z rąk do rąk, by ostatecznie zatoczyć koło i powrócić do doro-
słego już dawida i jego niemieckiego przyjaciela oskara.

otto jest nie tylko ulubioną maskotką, świadkiem przyjaźni i wydarzeń 
wojennych, lecz również bohaterem poświęcającym swe życie dla innych oraz 
sponiewieraną ofiarą przemocy dzieci lądującą w koszu na śmieci.

W ilustrowanych przykładach niemieckiej literatury oraz kultury dzie-
cięcej antropochodna lalka i zoomorficzny miś16 zatracają swoje pierwotne 
znaczenie ludyczne, stricte zabawowe. Przytoczone tu teksty eksponują isto-
tę zabawek nieograniczonych jedynie do realizacji potrzeb społecznych czy 
też sfery sentymentalnej (por. leszczyński 2006: 59). Świadczą one o egzy-
stencji doświadczonych przez wiry historii „osmalonych”17 bohaterów dzie-
cięcych i osadzają się jako artefakty w przestrzeni pamięci reprezentującej 
„długi cień zagłady”18. Śledząc biografie zabawek jako rzeczy (por. Kopytoff 
2005: 249–274) doświadczamy wielości ich znaczeń w tekście, ponieważ moż-
na go czytać i interpretować z wielu perspektyw (por. czapliński 1999: 209). 
Przytaczane tu dwa rodzaje dziecięcych zabawek tworzą hybrydę wielora-
kich funkcji: spersonifikowanego, niewywyższającego się partnera stojącego 
na równi z dzieckiem19, pocieszyciela w potrzebie (por. ruder 2006: 10), re-
prezentanta „człowieka w fikcjach kulturowych” (muniak 2012: 23), dorosłe-
go towarzysza zabawy, powiernika dziecięcych trosk i kłopotów, pozytywnej 
retrospekcji minionych chwil w gronie rodzinnym, symbolu namiastki ro-
dziny, próby zachowania poczucia tożsamości. omawiane zabawki pełniąc 
niejednokrotnie funkcję konsolacyjną oraz terapeutyczną jako forma wyra-
zu instynktu przetrwania wpływają na rozwój „psychiczny lub emocjonalny” 
(bujak 1988: 24) dziecka, są gwarantem poczucia bezpieczeństwa oraz próbą 
stworzenia wyimaginowanej przestrzeni czy też odmiennej rzeczywistości. 
ten historyczny artefakt porusza głęboko warstwę zmysłową i metafizyczną 
(por. muniak 2012: 22) przedstawionych w artykule bohaterów literackich, 
dając przy tym możliwość wglądu w stan emocjonalny dzieci Shoah. Fantazja 

15 tomi Ungerer opisuje swoje alzackie przeżycia wojenne we wspomnianej książce Die 
Gedanken sind frei, nazywając się „produktem tego czasu”, Ungerer 2017: 11.

16 taki podział stosuje w swoich badaniach, etnolog ryszard zięzio. Por. zięzio 1997: 22–23.
17 to nawiązanie do tytułu opowiadań irit amiel Osmaleni, Świat literacki, izabelin 1999.
18 Sformułowanie odnosi się do tytułu książki Feliksa tycha Długi cień Zagłady. Szkice hi-

storyczne, wyd. żydowski instytut Historyczny, Warszawa 1999.
19 Kabacińska-Łuczak, żołądź-Strzelczyk 2016: 7. 
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i kreatywność świata wewnętrznego protagonistów warunkuje ich przeżycie, 
karmi ich wyobraźnię i abstrakcyjne myślenie20. 

zagubienie lalki czy też pluszaka wpływa na dziecko destrukcyjnie, wiąże 
się z utratą tożsamości, dezorientacją, bólem, rozłąką, odcięciem się od do-
tychczasowej wspólnoty i znanych ideałów. 

zatem można konkludować, iż zabawki jako artefakty i zarazem dziecięce 
„rzeczy, podobnie jak ludzie gromadzą w sobie czas, przemieszczają się i zmie-
niają” (Kobiałka 2008: 231). Są one kluczem do zamkniętych w pamięci trau-
matycznych wspomnień, ważnym uczestnikiem w dramacie istnienia i śmierci 
konstytuującym dziecięcego protagonistę i odzwierciedlającym przy tym kon-
tekst historycznoliteracki, kulturowy, duchowy i społeczny.
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