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Powstałe w 2011 roku z inspiracji szczecińskich humanistów – organizowane 
przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i dwa wydziały Uniwersytetu Szczeciń-
skiego: Wydział Filologiczny oraz Humanistyczny, a także Polskie Towarzystwo 
Autobiograficzne i Secesja Café – Dni Kultury Żydowskiej „Adlojada”, stanowią 
połączenie spojrzenia na dawny pomorski, polski i europejski krajobraz z menorą 
w tle, z interdyscyplinarną refleksją wokół współczesnych zjawisk kultury i nauki. 
W trakcie festiwalu, odbywającego się corocznie w ramach mającego źródło w Tal-
mudzie, żydowskiego karnawału między świętami Purim i Pesach, mają miejsce 
panele dyskusyjne, wykłady, wystawy, koncerty, spektakle i projekcje filmów. Jego 
pokłosiem są portal internetowy: http://adlojada.muzeum.szczecin.pl/ oraz 
seria publikacji naukowych – każdego roku ukazują się recenzowane tomy 
studiów z zakresu literaturoznawstwa, filozofii, historii oraz historii sztuki 
i kultury: Szczecińskie pasaże (2012), Biografia i świadectwo (2014), Ekonomia 
i kultura (2015), Prawo i kultura (2016). Unaoczniają one różne formy obec-
ności Żydów oraz tradycji żydowskiej w minionym i współczesnym świecie. 

Obecny, piąty już tom w serii Kultura i profanacje, będący wspomnieniem 
ubiegłorocznych szczecińskich spotkań adlojadowych, poświęcony został sze-
roko rozumianemu zjawisku kulturowej profanacji, w tym przede wszystkim –  
profanacji tradycji żydowskiej w kontekście dzieł filozofii, literatury, sztuki. Publi-
kacja jest zaproszeniem do refleksji na temat współczesnej społecznej percepcji 
pamięci kulturowej.

W książce znalazł się tekst, będący próbą syntetycznego spojrzenia na histo-
ryczne metamorfozy deskaralizacyjne wielkomiejskich cmentarzy żydowskich, 
przemiany kulturowe XIX–XX wieku i procesy akulturacji oraz asymilacji, które 
doprowadziły do zmian funkcji przestrzeni kirkutów. Częstokroć nie są one, 
niekiedy od dawna, traktowane wyłącznie jako sfera stricte religijnego sacrum, 
ale również jako sfera publiczno-rekreacyjna. 

W Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych pod-
czas jednego z adlojadowych spotkań odbyła się interesująca dyskusja o sacrum 
żydowskich nekropolii i zjawisku ich desakralizacji. Rozmawiano głównie o współ-
czesnej pamięci i historii szczecińskiego kirkutu, losach pomorskich macew, 
metamorfozie przestrzeni, będącej rodzajem społecznego sacrilegium miejsca. 

Warto przypomnieć… W odniesieniu do cmentarzy religia i tradycje żydowskie 
zakładają wieczystą ich nienaruszalność, obowiązuje zakaz likwidacji lub przezna-
czania przestrzeni sacrum na inne cele. Nie wolno wykorzystywać znajdujących 
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się tam ziemi i roślin. Zgodnie z nakazem religijnym Żydzi od najdawniejszych 
czasów grzebali swoich zmarłych, stawiając na ich grobach macewy. Płytę usta-
wiano bądź pionowo (tradycja aszkenazyjska), bądź poziomo (w środowisku 
Żydów sefardyjskich), sytuując ją na osi wschód–zachód (w kierunku Jerozolimy). 
Nagrobek był zabezpieczeniem miejsca spoczynku zwłok i oznaczeniem grobu, 
wyrazem czci dla zmarłego oraz pozostawionym potomnym znakiem pamięci 
o nim. Pochówkiem zajmowały się gminne bractwa pogrzebowe, na terenie 
kirkutów lokowano domy przedpogrzebowe. Cmentarz, obok synagogi, łaźni 
rytualnej czy też szkoły talmudycznej, stanowi jeden z zasadniczych elementów 
konstytuujących istnienie i funkcjonowanie gminy żydowskiej. 

W 1812 roku Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydał edykt, na mocy którego 
ludność żydowska w Królestwie Prus uzyskała pełne równouprawnienie, tym 
samym Żydzi w Prusach stali się pełnoprawnymi obywatelami państwa – uzyskali 
wolność swobodnego osiedlania się we wszystkich miejscowościach, nabywania 
i posiadania nieruchomości, wolność wyboru zawodu, tworzyli jedną z wielu 
grup wyznaniowych w państwie. W 1816 roku w Szczecinie powstało Żydowskie 
Towarzystwo Kościelne, przekształcone wkrótce w gminę żydowską1. W tym 
samym czasie zakupione zostały grunty pod cmentarz i synagogę. O rozwoju 
gminy świadczą kolejne, powstające wówczas instytucje życia codziennego: 
Bractwo Pogrzebowe (1822), Dom Sierot (1854), Dom Starców (1889). W 1840 
roku w mieście było 381 Żydów, w 1880 roku gmina liczyła 2388 osób, w 1910 
zaś w stolicy Prowincji Pomorskiej mieszkało 2757 Żydów2. Założony w 1816 roku 
pomiędzy dzisiejszymi ulicami Jacka Soplicy i Maksyma Gorkiego, szczeciński 
kirkut, pierwotnie liczący 173 m2, stopniowo wraz z rozwojem gminy powiększał 
swą powierzchnię – w 1821 roku zakupiono 728 m2 nowej działki od strony dzisiej-
szej ulicy Ojca Beyzyma. W 1899 roku zbudowano duży dom przedpogrzebowy. 
W 1917 roku po raz kolejny powierzchnia cmentarza została powiększona i liczyła 
4600 m2. W latach 1928–1940 podczas zabudowy dzisiejszej ulicy Leszczyńskiego, 
zlikwidowano ogrodnictwo cmentarne, tym samym powierzchnia kirkutu uległa 
istotnemu zmniejszeniu. W grudniu 1938 roku, w czasie Nocy Kryształowej, hitle-
rowcy spalili dom przedpogrzebowy i sprofanowali groby. Podczas drugiej wojny 
światowej cmentarz szczęśliwie nie ucierpiał. Latem 1946 roku kirkut został przejęty 
przez polską gminę żydowską, która użytkowała go do momentu jego zamknięcia 
w 1962 roku. Dwadzieścia lat później dokonano likwidacji macew oraz ekshu- 
macji prochów, przenosząc je na wydzieloną kwaterę Cmentarza Centralnego3. 
Wówczas dla upamiętnienia dawnego żydowskiego cmentarza w jednym z jego 
narożników wzniesiono według projektu architekta Zbigniewa Abrahamowicza 

1 Intersujące źródło wiedzy o żydowskich śladach na polsko-niemieckim pograniczu stanowi 
opublikowana na portalu Transodra online dokumentacja projektu: Po śladach – stara, nowa, 
obca, mała ojczyzna na polsko-niemieckim pograniczu. Wybór artykułów, relacji i reportaży zebra-
nych w ramach projektu „Po śladach” (2005–2007, podprojekty 1 i 2 projektu ramowego „Mosty 
społeczne” pełnomocnika ds. integracji landu Brandenburgii), w szczególności rozdział: Stosunek 
do żydowskich śladów na polsko-niemieckim pograniczu, http://www.transodra-online.net/pl/pl/
po_sladach (dostęp 15.02.2017).

2 J. Mieczkowski, Z dziejów Żydów na Pomorzu Zachodnim, w: Po śladach… dokumentacja projek-
tu, Transodra online, http://www.transodra-online.net/pl/node/1419 (dostęp 15.02.2017). Zob. 
także: M. Opęchowski, Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy 
konserwatorskie (1), w: Po śladach… dokumentacja projektu, Transodra online, http://www.
transodra-online.net/pl/node/1423 (dostęp 15.02.2017).

3 K. Bielawski, Spis grobów w kwaterze żydowskiej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, http://
www.kirkuty.xip.pl/szczecin_jewish_cemetery.pdf (dostęp 18.02.2017).
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(1938 Chodorów k. Lwowa – 1990 Szczecin) symboliczny pomnik z zachowanych 
resztek macew, dokumentujący historię miejsca, pozostałą powierzchnię świętego 
dla Żydów miejsca zamieniono na założenie parkowo-rekreacyjne.

W stworzonym przez internautów, hobbystycznie prowadzonym interneto-
wym słowniku synonimów języka polskiego4 można odnaleźć ponad pięćdzie-
siąt synonimów słowa profanacja rozumianego jako uwłaczanie temu, co jest 
przez religię uznane za święte (bezczeszczenie, bluźnierstwo, obrazoburstwo, 
pohańbienie, świętokradztwo, znieważanie, sacrilegium), w odniesieniu do hań-
biącego zachowania (pohańbienie, pokalanie, splugawienie, sprofanowanie, 
zbezczeszczenie, zhańbienie, znieważenie, zlekceważenie, zszarganie), wreszcie 
pojmowane jako zniewaga słowna (afront, despekt, dyshonor, obelga, obraza, 
pogarda, spostponowanie, zniewaga). To proste zestawienie ujawnia potencjał 
słowa i bogactwo możliwości dyskursu o współczesnych wątkach dotyczących 
sekularyzacji rozmaitych zjawisk kultury, kontrowersji wpisanych w dzieła sztuki, 
utwory literackie czy traktaty filozoficzne. Prowokuje także pytania o granice 
sztuki w kontekście rozdziału sfer sacrum i profanum, bluźnierstwa religijnego, 
przekraczania rozmaitych tabu. 

Istotnym źródłem inspiracji Adlojady zjawiskiem profanacji w kulturze stały się 
rozważania włoskiego filozofa, jednego z wybitniejszych współczesnych myślicieli –  
Giorgia Agambena – zawarte w jego książce zatytułowanej właśnie Profanacje, 
która ukazała się w Polsce ponad dekadę temu5. Praca wykładającego na co dzień 
w L’Instituto Universitario di Architettura w Wenecji Agambena, pozostającego 
pod wpływem i twórczo rozwijającego rozmaite wątki refleksji Carla Schmitta, 
Waltera Benjamina, Hannah Arendt oraz Michela Foucaulta, stała się pretek-
stem do interdyscyplinarnego spojrzenia na to zagadnienie, analizy rozma-
itych form i postaci bluźnierstwa obecnych w dawnej i współczesnej kulturze. 

W wywiadzie z 2005 roku Agamben tak oto definiował profanacje: 

Podczas moich badań nad antycznym prawem natrafiłem na definicję pojęcia „pro-
fanacji”, która bardzo mi się spodobała. Świętymi albo religijnymi były według rzym-
skiego prawa te rzeczy, osoby lub miejsca, które zostały oddzielone od powszechnego, 
wolnego użytkowania przez ludzi. Co należało do bóstw i tym samym zostało oddzielone 
od powszechnego użycia, zwane było świętym bądź religijnym. Istniały jednak możliwości, 
by te święte rzeczy lub osoby przywrócić powszechnemu użyciu. Zwało się to profanacją. 
I uważam to za niezwykle interesujące. W obliczu kapitalistycznego zabsolutyzowania 
religii, tej powszechnej niemożności użycia, muszą istnieć techniki służące profanowaniu 
rzeczy, przywracaniu ich powszechnemu użytkowaniu. Profanacja mogłaby w tym sensie 
mieć także znaczenie polityczne6. 

W kolejnej wypowiedzi badacz wyjaśnia: 

[…] ludzie od zawsze próbowali profanować rzeczy, przesunąć coś z jednej sfery do innej, 
wynaleźć nowy rodzaj użycia. Być może dałoby się faktycznie tak zdefiniować sztukę 
i poezję: wynalezienie nowego możliwego użycia języka – poza samą wymianą informacji. 

4 Hasło Profanacja, http://synonim.net/synonim/profanacja (dostęp 18.02.2017).
5 G. Agamben, Profanacje, tłum. M. Kwaterko, Warszawa 2006.
6 Papież jest świeckim kapłanem [wywiad z  Giorgio Agambenem, pierwotnie opublikowany  

w „Literaturen” 2005, nr 6], tłum. M. Ratajczak, „Praktyka Teoretyczna”, artykuł poza numerem –  
wersja online (opublikowana 29 marca 2012): http://www.praktykateoretyczna.pl/agamben-
-papiez-jest-swieckim-kaplanem/ (dostęp 18.02.2017).



Język w poezji uwolniony zostaje od swojej funkcji środka komunikacji; w poezji jest on 
eksponowany jako taki: czysty środek. Dzisiejsza forma kapitalizmu funkcjonuje jednak 
niezwykle precyzyjnie, ponownie przechwytując czyste środki. W sferze spektaklu, me-
diów, język ukazuje się całkowicie opróżniony. Problemem jest to, w jaki sposób będzie 
można ponownie wyzwolić czyste środki, które nieustannie padają ofiarą odseparowania 
oraz oderwania7. 

Wcześniej zaś w kontekście profanacji formułuje swój sąd na temat dzisiejszego 
postrzegania sfer sacrum i profanum: 

[…] jasny podział między sacrum a profanum istniał być może przed wiekami…. Ale nie 
możemy po prostu wrócić do jednoznacznej regulacji. Ustawiczny spór wokół zakazu 
noszenia chust na głowie w państwowych szkołach pokazuje, jako bardzo pomieszane są 
obie sfery. To rozmycie się granic dotyka zresztą nie tylko kategorii „święty” i „świecki”, lecz 
także politycznych kategorii, takich jak „prywatny” i „publiczny”. Także te sfery połączyły 
się już dawno, po wspólnym upadku8.

Zebrane w niniejszym tomie Adlojady studia stanowią humanistyczną, multi- 
i interdyscyplinarną próbę opisu aktualnych zjawisk cywilizacyjnych łączących 
się z sekularyzacją, postsekularyzmem czy kryptoteologiami. Część artykułów 
dotyczy zagadnień wynikających z interpretacji oraz krytyki tradycji żydowskiej, 
część zaś proponuje szerszą perspektywę, wykraczającą poza bezpośredni kon-
tekst tejże kultury, traktując kategorię profanacji bardziej asocjacyjnie. Temat 
pozostaje niewyczerpany z wielu względów. Autorom tekstów i redaktorom 
tomu oraz twórcom szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej „Adlojada” wypada 
żywić nadzieję, że lektura książki okaże się pretekstem do własnych rozważań 
na temat granic sacrum i profanum oraz zjawiska profanacji zarówno w dawnej 
kulturze, jak i współcześnie otaczającej rzeczywistości.  

7 Ibidem.
8 Ibidem.
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Współczesne oblicza 
sekularyzacji1

Wstęp
Problematyka sekularyzacji przybliżona zostanie w tekście poprzez ukazanie 
współczesnych obliczy tego zjawiska. Tak wyznaczony cel wymaga scharak-
teryzowania, czym jest sekularyzacja, a więc podjęcia próby jej zdefiniowania. 
Zeświecczenie nie jest procesem jednoznacznym, wręcz przeciwnie, oznacza 
wiele różnorodnych zjawisk, przyjmujących odmienne postaci, choć często po-
siadających wspólne podstawy. W tym miejscu zakres analiz odnosi się do krajów 
zachodnich demokracji rozważanych współcześnie, od prekursorskich wobec 
dzisiejszych propozycji dziewiętnastowiecznych, po analizy teorii stworzonych 
w dwudziestym wieku. Ponadto podejmując próbę określenia sekularyzacji, 
podkreślić należy, że ujmujemy ją tu nie tylko jako fakt historyczny i spo-
łeczny, ma ona bowiem także postać założenia badawczego, postulatu oraz 
roszczenia formułowanego w środowiskach naukowych zajmujących się 
badaniem współczesnej religijności. 

Na początku zarysowane zostanie znaczenie, jakie zostało przyjęte na to, 
co rozumiane jest pod pojęciem „sekularyzacja”. W drugiej części szkicowo 
nakreślona zostanie sytuacja pionierów nowoczesnego myślenia o miejscu 
religii w nowoczesnych społeczeństwach2. Następnie podjęta zostanie próba 

1 Artykuł powstał dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki, z grantu Preludium, o numerze 
2012/07/N/HS1/01550.

2 Autorka przyjmuje w tekście definicję religii uwzględniającą przede wszystkim podejście funk-
cjonalne, odwołujące się do ustaleń Émile’a Durkheima. Por. É. Durkheim, Elementarne formy 
życia religijnego, tłum. A. Zadrożyńska, Warszawa 1990, s. 19–42. Uwypukla ono możliwe role 
spełniane wobec określonej i wybranej społeczności. Tym samym, nie ujmuje religii w sposób 
substancjalny, to znaczy nie poszukuje jej „istoty”, nie odwołuje się także do konkretnych wy-
znań, jakie mogłyby być uznane za religię. Por. K. Zielińska, Definiowanie religii, w: eadem, Spory 
wokół teorii sekularyzacji, Kraków 2005, s. 59 i n. Nie jest to również spojrzenie na religię z per-
spektywy teologicznej, czy filozofii religii, które zajmują się przede wszystkim treściami doktryn 
religijnych i założeniami wierzeń. W końcu przez „religię” rozumie się tu wyznania monoteistycz-
ne, takie jak chrześcijaństwo, judaizm, islam (a także szerzej, buddyzm i hinduizm), wraz z ich 
praktykami religijnymi, jak i przekonaniami metafizycznymi, tezami teologicznymi, nauczaniem 
i dogmatami. Ponadto, jako „religia” ujmuje się również instytucjonalne formy, jak Kościoły czy 
stowarzyszenia. Są one jednymi ze składowych religii, jako jej społeczne konkretyzacje. Także 
pozainstytucjonalne formy mieszczą się w mojej definicji tego pojęcia. Por. prace T. Luckmanna, 
który przyjmował, że we współczesnym świecie mamy do czynienia z pozainstytucjonalnymi, 
zindywidualizowanymi formami religii. T. Luckmann, On religion in Modern society: individual 
consciousness, worldview, institution, „Journal for the Scientific Study of Religion” 1963, nr 2 (2),  
s. 147–162. Religia może przyjmować różne formy społeczne, zależnie od poszczególnych 
społeczeństw, tradycji religijnych czy epok historycznych. Więcej na temat ujęcia religii w ro-
zumieniu autorki zob. M. Turkot, Religia w nowoczesnym państwie demokratycznym – szansa czy 
zagrożenie? Analiza sporu liberałów i komunitarian, Warszawa 2017.

Marta Turkot
Uniwersytet Warszawski



nakreślenia jego współczesnych ujęć, natomiast w ostatnim passusie znajdzie 
się refleksja podsumowująca wywód. 

Sekularyzacja
Termin „sekularyzacja” wywodzi się od łacińskiego saeculum. Według Słownika ła-
cińsko-polskiego pod redakcją Józefa Korpantego, saeculum oznacza: 1. pokolenie; 
2. czas obecny, pokolenie współczesne; 3. epokę, wiek, wiek życia; użyte w liczbie 
mnogiej określa wieki przyszłe, potomność lub też długi czas, całe wieki; a także 
bieg spraw ludzkich; życie ludzkie, świat; niekiedy rasę3. W średniowieczu termin 
ten przyjmował kilka znaczeń. Według José Casanovy, w języku świeckim saecu-
lum oznaczało wiek lub pokolenie, w języku kościelnym natomiast funkcjonowało 
jako określenie procesu powrotu do „świata” i jego pokus osoby, która wcześniej 
była związana z zakonem. Używano go również dla odróżnienia grupy księży 
zamieszkujących „świat” od pozostałych duchownych żyjących w klasztorach4. 
W nowożytności termin ten przyjął nowe znaczenie – stosowany był jako nazwa 
na konfiskaty majątków kościelnych przez państwo, jak również przeniesienia ze 
sfery religijnej do świeckiej instytucji, rzeczy, ludzi, funkcji, znaczeń, terytoriów5. 
Termin sekularyzacja przyjął się szeroko w socjologii religii jako narzędzie do 
definiowania pewnego zjawiska, a jego użycie wzbudziło wśród socjologów 
religii wiele wątpliwości6.

W prowadzonych przeze mnie badaniach nad dyskursem sekularyzacji i „de-
-sekularyzacji”7skupiam się między innymi na analizie sposobów ich definiowa-
nia. Spośród teorii oraz podejść zarówno socjologów, jak i filozofów wyróżniam 
następujące znaczenia zjawiska zeświecczenia:

3 Słownik łacińsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa 2007, s. 550.
4 J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, tłum. T. Kunz, Kraków 2005, s. 36–37.
5 Por. P. Berger, Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, tłum. W. Kurdziel, Kraków 

1997, s. 148; także K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji, Kraków 2009, s. 67.
6 Krytyka terminu „sekularyzacja”, jaką przeprowadzano na gruncie socjologii religii, odnosi się 

zasadniczo do czterech kwestii. Po pierwsze, zwracano uwagę na problem wielu znaczeń, jakie 
może zawierać w sobie to słowo, a więc na problem nieścisłości terminologicznej (1). Ta wielo-
znaczność może bowiem, rodzić sprzeczności i kłopoty w opisie przemian religijnych. W ramach 
nurtu krytycznego pojawiały się głosy naukowców postulujących zniesienie owego terminu 
ze względu na jego ideologiczny wydźwięk. Por. za: K. Zielińska, D. Toward, Eliminating the 
concept of secularization, w: Penguin survey of the social sciences, red. J. E. Gould, Baltimore 1965,  
s. 182. Z drugiej strony jednak – w ramach podejścia sekularnego – wskazywano na niezbęd-
ność terminu do opisu przemian zachodzących w nowoczesnej historii społecznej Europy i USA  
(Na niezbędność terminu sekularyzacja powoływał się Peter Berger. Por. idem, Święty..., op. cit.). 
Obok nieścisłości terminu, zauważano problemy z jego operacjonalizacją, a więc z pomiarami 
zjawiska sekularyzacji (2). Wskazywano, że w zależności od przyjętej definicji, można różnie 
interpretować wyniki badań empirycznych, które mogą stanowić argumenty na rzecz dwóch 
przeciwstawnych tez. Na przykład spadek zaangażowania w obrzędy religijne może oznaczać 
zeświecczenie, lub też pojawienie się religii w „nowym przebraniu”. Por. za: K. Zielińska, R. Bel-
lah, Religious aspects of modernization in Turkey and Japan, „The American Journal of Sociology” 
1958, nr 64 (1), s. 5. Kolejnym zarzutem było wskazanie na to, że sekularyzację, jako kategorię 
wypracowaną na gruncie chrześcijaństwa, wykorzystuje się do badania innych tradycji reli-
gijnych (3). Por. za: K. Zielińska, L. Shinner, The Concept of secularization in empirical research,  
„Journal of Scientific Study of Religion” 1967, nr 6 (2) (jesień), s. 219. Zarzucano także, że termin 
sekularyzacja jest zbyt ograniczony – jego użycie zawęża się do opisu zjawiska występującego 
w krótkim okresie i na obszarze jedynie Europy Zachodniej (4).

7 Por. M. Turkot, Religion in the Post-Imperial State. The Case of Poland, w: Empires and Nations from 
the Eighteenth to the Twentieth Century, Vol. 1, ed. A. Biagini, G. Motta, Newcastle 2014, s. 442–453; 
eadem, A quarter century of religion in a free country. Diagnosis of contemporary religion of Poles 
based on a paradigm of dis-secularisation, „Przegląd Religioznawczy” 2015, nr 3 (257), eadem, 
Religia w nowoczesnym państwie demokratycznym…, op. cit.
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1.  Całkowity zanik religii (S1);
2.  Ograniczenie wpływu religii na życie ludzi (S2);
3.  Kreowanie własnej religii (S3);
4.  Przejmowanie funkcji religii, a w konsekwencji zmiana form i treści religii (S4);
5.  Wyzwalanie poszczególnych instytucji społecznych spod kontroli i wpływu religii (S5);
6.  Racjonalizacja (usuwanie elementów magicznych i religijnych ze świata i życia 

ludzi) (S6);
7.  Religia przesuwana do sfery prywatnego życia (S7).

Siedem powyższych znaczeń zeświecczenia można wyróżnić z analizy refleksji 
prekursorów myśli sekularyzacyjnej, szczególnie myślicieli dziewiętnastowiecznych 
oraz z dwudziestowiecznych teorii sekularyzacji, które powstawały głównie na 
gruncie socjologii religii8. Dalsza, filozoficzna refleksja, opiera się na potraktowa-
niu wymienionych znaczeń zeświecczenia nie tylko jako opisu kolejnych odsłon 
zjawiska, ale także rozważane są jako założenia obecne przy opisach sekularyzacji 
w nowoczesnych społeczeństwach. Ostatecznym celem takiego podwójnego 
potraktowania wyróżnionych znaczeń jest odpowiedź na pytanie o miejsce religii 
w współczesnych społeczeństwach – zarówno to diagnozowane, jak i postulowane.

W końcu, rozważając oblicza sekularyzacji, przyjmuję podział na sekularyzację 
i to, co nazywam sekularyzmem. Pierwsze określenie odnosi się do analizy zjawisk 
oraz faktów historycznych, natomiast drugie posiada charakter normatywny, formu-
łowane jest jako postulat lub roszczenie do – odpowiednio – zaniku religii, przeno-
szenia jej obecności do sfery prywatnej lub innych wyróżnionych powyżej znaczeń9. 
Pierwsze określenie jest zatem rozumiane jako rzeczywisty proces historyczny. 
Oznacza między innymi zanik średniowiecznego dualizmu sacrum i profanum, 
który opisywał świat10. Nie był to podział sztywny, przejawiał elastyczność, 
funkcjonalność, najważniejsze jednak, że dualizm ten przybrał instytucjonalną 
formę, został publicznie i oficjalnie przyjęty, co spowodowało przeniknięcie 
tej struktury do rzeczywistości społecznej. Zanik owego podziału spowo-
dował zniknięcie systemu klasyfikacji i pojęć mających opisać świat struktur 
dotychczasowego porządku i interpretacji rzeczywistości11. Sekularyzację 
rozumiem także jako proces dyferencjacji społecznej i emancypacji sfer świeckich 
spod wpływu religii. Ujęcie to posiada swoje historyczne zakorzenienie, znane 
było krytyce oświeceniowej, Heglowi i Weberowi. Emancypacja ze sfery religijnej 
państwa, gospodarki i nauki wiąże się z dyferencjacją społeczną oraz specjalizacją 
religii. Kościół katolicki opierał się długo oddzieleniu od państwa oraz wyodrębnie-
niu wspólnot politycznych i religijnych. Zasadniczym osiągnięciem w tej kwestii był 
Sobór Watykański II, w czasie którego Kościół zaakceptował wspomniane podziały12.

8 Por. K. Zielińska, Spory…, op. cit.
9 Szerzej na temat por. P. Mazanka CSsR, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, 

Warszawa 2003.
10 Por. w: J. Casanova, Religie..., op. cit, s. 37:  „Rzeczywistość w średniowiecznej Europie podlegała 

strukturującemu systemowi klasyfikacji, który dzielił ten świat na dwie heterogeniczne dziedziny 
lub sfery: religijną i świecką”.

11 Ibidem, s. 40: „Niegdyś to przestrzeń religijna wydawała się wszechogarniającym porządkiem, w 
którym rzeczywistość świecka znalazła swoje właściwe miejsce. Teraz to sfera świecka stanie się 
rzeczywistością wszechobecną,  do której religia będzie musiała się przystosować. Analityczna 
rola teorii sekularyzacji polega na zbadaniu tego, jakie nowe systemy klasyfikacji i różnicowania 
wyłaniają się w tym niepodzielnym świeckim świecie i jakie miejsce, jeśli w ogóle, zajmie w tym 
nowym systemie religia”.

12 Por. Deklaracja o wolności religijnej (Dignitatis Humanae). O prawie osoby i wspólnot do wolności 
społecznej i cywilnej w sprawach religijnych [1965], w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, 
deklaracje, red. J. Groblicki, E. Florkowski, Poznań 1968.



Sekularyzm z kolei, dotyczy podejścia o charakterze normatywnym do zjawi-
ska sekularyzacji. Stanowisko to może przyjmować postać założeń teorii filozo-
ficznych, na przykład o „zmierzchu religii” w nowoczesności lub o prywatyzacji 
religii13. Są to pochopnie lub wolitywnie wyprowadzane konsekwencje analizy 
procesów sekularyzacyjnych. Błąd polega najczęściej na probabilistycznym cha-
rakterze analiz prowadzonych w oparciu o fakty historyczne, jak unowocześnianie 
się społeczeństw oraz dyferencjacja. Twierdzenia o zaniku religii czy jej prywa-
tyzacji, formułowane jako konsekwencje modernizacji, okazały się, jak twierdzi 
José Casanova, jedynie przypuszczeniami wykraczającymi w przyszłość14.

Prekursorzy
Korzeni podejścia sekularnego można szukać już u filozofów jońskich z przeło-
mu VI i V wieku p. n. e15. W dziejach filozofii zachodniej wiele razy pojawiali się 
myśliciele, którzy wspierali swą refleksją to podejście. Warto wspomnieć o Mar-
syliuszu z Padwy i Wilhelmie Ockhamie, tworzących w średniowieczu, a z osób 
żyjących w nowożytności – zwłaszcza o Kartezjuszu. Szczegółowa analiza źródeł 
sekularyzacji od początku myśli filozoficznej do czasów najnowszych wykracza 
jednak poza ramy przyjętej tematyki. Również bezpośredni prekursorzy podej-
ścia sekularnego, żyjący w dziewiętnastym i początkach dwudziestego wieku, 
to znaczy Karol Marks (1818–1883), Émile Durkheim (1858–1917) oraz Max Weber 
(1864–1920) nie staną się przedmiotem refleksji16. Uczeni ci formułowali liczne, 
przenikliwe diagnozy rzeczywistości społecznej swoich czasów17. Ich refleksje 
dostarczyły twierdzeń odnoszących się do charakteru i miejsca religii, zarówno 
w społeczeństwach dawnych, jak i im współczesnych. Każdy z trzech klasyków 
wysuwał również śmiałe hipotezy na temat przyszłości religii w nowych społe-
czeństwach. Stanowiska dziewiętnastowiecznych myślicieli społecznych położyły 
podwaliny pod dwudziestowieczne teorie sekularyzacji18. 

Refleksje prekursorów rozwijały się w ramach określonego tła historycznego, 
które nieoderwanie towarzyszyło dziewiętnastowiecznej dyskusji o sekularyzacji. 
Europa XIX wieku to arena nieustannej walki o miejsce religii w świecie, w sferze 
publicznej, o określenie granic możliwej, uzasadnionej oraz akceptowalnej jej 

13 Na te właśnie aspekty wskazywał J. Casanova w: Religie…, op. cit.
14 Ibidem.
15 Por. P. Mazanka CSsR, Źródła…, op. cit., s. 87–88.
16 Z powodów wydawniczych Redakcja Publikacji zdecydowała się na wyłączenie partii tekstu 

pogłębiającego analizy wspomnianych trzech prekursorów sekularyzacji na Zachodzie.
17 W poczet najważniejszych dziewiętnastowiecznych myślicieli zajmujących się kwestią sekularyzacji 

i miejsca religii w społeczeństwie, można by zaliczyć również Augusta Comte’a (1798–1857). Jego 
poglądy nie oddziałały jednak tak silnie na dwudziestowieczną myśl religijną, jak koncepcje oma-
wianych prekursorów. Comte pisał o sekularyzacji jako procesie społecznym, a także jako modelu 
rozwoju społeczeństw nowożytnych. Rozwój ten miałby charakteryzować się rosnącą specjalizacją 
różnych instytucji społecznych oraz uwalnianiem ich z jarzma „nadprzyrodzonych przesłanek”, które 
dotychczas kierowały ludźmi i ich działalnością. Comte obrał sobie za cel obalenie teologicznego 
patrzenia na otaczający świat. Do wiary w Boga miałby prowadzić jedynie pewien typ iluzji – jej 
wyjaśnienie mogłoby zaprowadzić ludzi do eliminacji wiary. Por. P. Mazanka CSsR, Źródła..., op. cit., 
s. 29. Oczywiście, można by się spierać także o wpływ na dwudziestowieczną myśl o religii takich 
wielkich intelektualistów XIX wieku, jak Schopenhauer, Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche, Freud. 
Wybór jedynie trzech wielkich myślicieli, prekursorów postawy sekularyzacyjnej, można usprawie-
dliwić przyjętym zakresem tematyki pracy – analiza dziewiętnastowiecznych prekursorów, mimo 
żywotnego i niebagatelnego znaczenia dla całości pracy, nie jest jej głównym zagadnieniem.

18 Zagadnienie „teorii” w socjologii – J.H. Turner, Teoria socjologiczna, w: idem, Struktura teorii socjolo-
gicznej, Warszawa 2005, s. 1–5, oraz P. Sztompka, Wizje „naukowości” socjologii, w: idem, Socjologia, 
Kraków 2004, s. 23, K. Zielińska, Teoria w socjologii – kilka uwag metodologicznych, w: eadem, Spory…, 
op. cit., s. 72–75.
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obecności i wpływów. Porewolucyjna reakcja wyznaczyła na blisko 50 lat najważ-
niejszy kierunek postępowania Staremu Kontynentowi. Duch restauracji monar-
chii absolutnych, utrzymywanych strachem przed wydarzeniami lat 1798–1815, 
inspirował władców Europy do mariażu z religią, co byłą dominującą tendencją 
aż do wydarzeń 1848 roku. Był to czas zgody na sojusz „ołtarza i tronu”, wpływów 
Kościoła na życie publiczne, w tym – co szczególnie ważne – na edukację. Jednak 
przeciwstawne tym tendencjom kierunki – takie jak nurt liberalny domagający 
się między innymi rozdziału Kościoła i państwa; nacjonalizm wspólnot naro-
dowych, budujący ideologię narodu na podstawie religii, podstawiający pod 
jej formę nacjonalne treści; demokracja pragnąca władzy z nadania ludzi, a nie 
Boga – dawały o sobie coraz silniej znać. W drugiej połowie XIX wieku Europa 
stronnictw politycznych, budzących się do świadomości narodów, a także funk-
cjonujących w starym, feudalnym systemie gospodarczym chłopów, rozpoczęła 
walkę z religią na niespotykaną dotąd skalę i na wielu polach. Dlatego też moż-
na mówić o różnych sekularyzacjach XIX wieku. Proces ten miał bowiem wiele 
aspektów, dotyczył wielu dziedzin życia od polityki do codziennej egzystencji 
zwykłych ludzi. Owa wieloaspektowość procesu przyczyniła się do nieścisłego 
i wielowymiarowego pojmowania zjawiska. Wraz z jego pojawianiem się miały 
miejsce próby odpowiedzi na ten stan, kontrakcje i przeciwdziałania19. Zatem 
dziewiętnastowieczną Europę można opisać w perspektywie wciąż spierającej 
się o ideę obecności religii w nowoczesności.

Współczesność
Po okresie wielkich obserwatorów życia społecznego, jakimi byli prekursorzy po-
dejścia sekularyzacyjnego, od lat dwudziestych do końca lat czterdziestych 
XX wieku, nastąpił okres milczenia. Religia nie budziła tak silnych jak wcześniej 
zainteresowań socjologów, filozofów i teologów. Jednym z wyjątków był Ga-
briel le Bras analizujący sytuację we Francji lat trzydziestych. Przeprowadził on 
i zgromadził wyniki badań mające być empirycznymi „dowodami” na sekula-
ryzację. Stwierdził, że w regionach miejskich spada poziom zaangażowania 
w praktyki religijne, wierni są na nie obojętni, uczestniczą z powodów konfor-
mistycznych, co nie przekłada się na przeżywanie wiary w wymiarze osobistym.

Tematyka religijna powróciła na arenę dyskusji naukowych dopiero w latach pięć-
dziesiątych. Szczególnie zajmowano się wówczas ogólnym pytaniem o rolę religii 
w społeczeństwie, a także próbą diagnozy poziomu religijności oraz częstotliwości 
religijnych praktyk. Socjologia wyznaniowa narodziła się w latach pięćdziesiątych 
z wewnętrznej potrzeby Kościołów chrześcijańskich, by badać procesy społeczne, 
które ich bezpośrednio dotyczyły. Spadek zaangażowania w praktyki, obrzędy 
kościelne, malejący wpływ autorytetu Kościoła na społeczeństwo, jak i na jed-
nostki; wyznawanie jedynie niektórych dogmatów religijnych, coraz powszech-
niejsze odchodzenie od życia zgodnego z nakazami wiary – oto ogólne wnioski 
z niektórych badań przeprowadzonych na początku drugiej połowy XX wieku.  

19 Można tu wymienić wiele przykładów czerpanych z historii powszechnej XIX wieku. Świadczą one 
nie tylko na rzecz tezy o niejednostronności tendencji sekularyzacyjnych państw, społeczeństw, 
Kościoła Katolickiego w XIX wieku. Ilustrują także walkę przeciwnych tendencji, dowodzą tego, 
jak bardzo walka ta była zacięta, jak ogromną stawką była dla współczesnych religia. Najbardziej 
znamienitymi przykładami są choćby, wydana w 1864 roku encyklika papieża Piusa IX Quanta 
cura oraz dodatek do niej Syllabus errorum, gdzie wyliczonych jest 80 „błędnych tez”. Papież ocenił 
negatywnie zachodzące w drugiej połowie wieku zjawiska industrializacji, związaną z nią ewolucję 
systemów ustrojowych, rozdział Kościoła od państwa, laickie nauczanie, ideę postępu, liberalizm 
oraz całą „współczesną cywilizację”. Por. Pius IX, Quanta cura & Syllabus errorum, Warszawa 2002.



W analizowanych procesach, socjologia wyznaniowa widziała upadek religii. 
Rozumiano ją przy tym bardzo konkretnie, jako religię chrześcijańską – ze sfor-
mułowanymi dogmatami wiary (w każdym z chrześcijańskich odłamów), wizją 
człowieka, jego relacji do Boga i bliźnich, obrazu świata – co rzutowało na nega-
tywną ocenę przemian religijnych w nowoczesnych społeczeństwach20. 

W latach sześćdziesiątych odnotowuje się istotny wzrost zainteresowania 
problematyką sekularyzacji wśród socjologów religii21. Wiąże się to niewątpliwie 
z przeprowadzonymi wcześniej badaniami. Uzyskane wyniki wskazywały na 
kryzys instytucji religijnych, a także spadek religijności w prawie wszystkich społe-
czeństwach przemysłowych (wyjątkiem były tu Stany Zjednoczone)22. W związku 
z tymi, a także licznymi innymi badaniami empirycznymi, które zaczęto przepro-
wadzać, pojawił się problem teoretycznego opracowania i interpretacji danych. 
Klasycznym studium teoretycznym sekularyzacji w XX wieku stała się książka 
Petera Bergera Święty Baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, wydana 
w 1967 roku. Od lat osiemdziesiątych datuje się powstanie i intensywny rozwój 
nurtu krytycznego wobec sekularyzacji, a także pojawienie się nurtu desekulary-
zacyjnego, który tak jak kierunek krytyczny podawał w wątpliwość interpretację 
rzeczywistości społecznej w ramach teorii sekularyzacji, ale dodatkowo propo-
nował alternatywne projekty pozytywne. Oba nurty rozwijają się do dziś, co nie 
znaczy, że wśród naukowców brakuje zwolenników podejścia sekularyzacyjnego. 

Pytając o miejsce religii w nowoczesnych społeczeństwach, jak opisują je 
dwudziestowieczne koncepcje sekularyzacji, trudno byłoby pominąć teorię au-
torstwa Petera Bergera. Koncepcja tego socjologa religii i protestanckiego teo-
loga jest uważana za pierwsze od czasów prekursorów, pretendujące do miana 
obiektywnej i naukowej teorii sekularyzacji, kanoniczne ujęcie zeświecczenia23. 
20 Por. P.L. Berger, T. Luckman, Socjologia religii a socjologia wiedzy, tłum. B. Kruppik, Socjologia religii.  

Antologia tekstów, wybór W. Piwowarski, Kraków 2003; K. Zielińska, Socjologia wyznaniowa,  
w: eadem, Spory…, op. cit., s. 49–52, 61.

21 Jednym z zasadniczych problemów pojawiających się przy próbie zdefiniowania zjawiska sekula-
ryzacji, z jakim stykają się pierwsze, jak i późniejsze, rozwijane do lat osiemdziesiątych koncepcje, 
jest wieloznaczność procesu zeświecczenia. Kłopotliwą okazuje się kwestia, jakie zjawiska można 
zakwalifikować do przejawów sekularyzacji. Na przykład, czy wzrost wspólnot religijnych różnej 
proweniencji w Ameryce jest dowodem na sekularyzację i oznacza upadek autorytetu dawnych 
Kościołów i wyznań, czy wręcz przeciwnie, stanowi dowód na nasilenie poziomu religijności, przecząc 
tym samym tezie o zeświecczeniu społeczeństw. Uporządkowanie za pomocą sześciu wyróżnionych 
znaczeń posłuży między innymi uniknięciu tego problemu. Kolejnym zagadnieniem problema-
tycznym okazał się zakres czasowy, jaki powinien być stosowany przy opisie sekularyzacji. Należało 
rozstrzygnąć od kiedy można datować genezę procesu. Pytania budził również zakres terytorialny 
badanego procesu. Powstały wątpliwości, czy sekularyzacja jest zjawiskiem typowo europejskim, 
a Stany Zjednoczone stanowią wyjątek, lub czy zeświecczenie dotyczy jedynie świata zachodniego, 
a tak zwany blok wschodni można traktować, jako obszar specyficzny. Wszystkie te obiekcje stanowiły 
główne osie krytyki przeciwników teorii sekularyzacji. Por. K. Zielińska, Spory..., op. cit., s. 63.

22 Ibidem, s. 64.
23 Berger zwrócił uwagę na fakt, że oprócz czysto opisowych zastosowań terminu, sekularyzacja, 

czy „sekularyzm” był i nadal bywa używany w sposób normatywny, obciążony konotacją war-
tościującą. Pojęcie to wykorzystywano ideologicznie – zarówno negatywnie, jak i pozytywnie. 
„W antyklerykalnych i »postępowych« kręgach służył on [sekularyzm] określeniu wyzwolenia no-
woczesnego człowieka spod wpływów religii, natomiast w kręgach związanych z tradycyjnym 
Kościołem zaatakowano go, jako oznaczający »dechrystianizację«, »poganizację« itp. Te ideolo-
gicznie obciążone wizje, które te same zjawiska empiryczne opatrują przeciwnymi wskaźnikami 
wartości, można w sposób zajmujący prześledzić w pracach socjologów religii nawiązujących –  
odpowiednio – do marksistowskiego i chrześcijańskiego światopoglądu. Sytuacja jeszcze bardziej 
skomplikowała się przez fakt, że po drugiej wojnie światowej wielu teologów, szczególnie protestanc-
kich, [...] odrzuciło pierwotną chrześcijańską ocenę »sekularyzacji« i obwieściło, że stanowi ona sama 
w sobie realizację fundamentalnych motywów chrześcijaństwa”. P. Berger, Święty..., op. cit., s. 148.
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Myśl Bergera zapoczątkowała w socjologii religii (oddziałując także na inne nauki 
społeczne) to, co nazywane jest teorią sekularyzacji24.

Opisując proces modernizacji współczesnego społeczeństwa, socjolog wska-
zuje na wiele cech różniących je od społeczeństwa tradycyjnego – plemiennego 
i feudalnego. Najważniejsze z nich to rozwój technologiczny, natężenie komuni-
kacji, a także pluralizm25. Zjawiska te mają, według niego, wpływ na sekularyzację 
modernistycznych społeczeństw26. 

Według Bergera już zachodnia tradycja religijna sama nosiła w sobie zalążek se-
kularyzacji. Socjolog zauważa, iż zeświecczenie było obecne już w tradycji Starego 
Testamentu i historii Izraela27: „Koncepcja transcendentnego Boga, wyalienowa-
nego od natury i niedoskonałego stworzenia, jakim jest człowiek oddalający się 
coraz bardziej od ziemskiego świata w wyniku postępującej racjonalizacji”28, ma 
swój początek w judaizmie. Geneza sekularyzacji wiąże się z przejętą z judaizmu, 
chrześcijańską koncepcją radykalnie transcendentnego Boga – oddzielonego od 
świata, pozostającego wobec doczesnej rzeczywistości radykalnie immanentnym. 

24 Teoria ta, wyjaśniająca przemiany religijne, w krótkim czasie zyskała wielu zwolenników i tyluż 
przeciwników. Rozwinęły się dalsze badania empiryczne ukazujące, najogólniej ujmując, syste-
matyczne zmniejszanie się odsetka osób uczęszczających do kościoła, modlących się, przyjmu-
jących sakramenty, czy związanych z religijnymi instytucjami. Podważano interpretację tych 
danych między innymi wskazując, że nie są to jedyne wskaźniki religijności, bo na przykład 
w społeczeństwach o najniższych wskaźnikach jest niewielu ludzi deklarujących się jako niewie-
rzący. Por. I. Borowik, O deprywatyzacji religii José Casanovy na tle debaty wokół sekularyzacji,  
w: J. Casanova, Religie..., op. cit., s. 8. Sam Berger trzydzieści lat później zmienia swoją ocenę 
sekularyzacji, początkowo będąc zwolennikiem takiego wyjaśniania rzeczywistości religii w no-
woczesnym świecie, stwierdza potem, że było to podejście w  zasadzie błędne;  
szczególnie wskazywał na błędne założenie o ścisłym związku modernizacji i sekularyzacji. 
Por. P. Berger, Refleksje o dzisiejszej socjologii religii, „Teologia Polityczna” 2009/2010, nr 5,  
s. 89–100.

25 Pluralizm sprawia, że zmienia się zakres odniesienia jednostki do porządku i wizji świata. 
W  nowoczesnym społeczeństwie istnieje wiele konkurencyjnych wobec siebie wizji  
rzeczywistości oraz sposobów nadawania jej sensu. Wiąże się z tym konieczność wyboru – 
moim życiem nie kieruje już przeznaczenie, ale moja własna decyzja. To nie los przyniósł  
mi miejsce w świecie, zostało ono określone przeze mnie. „Społeczeństwo, w którym się urodzi-
liśmy zmienia się ze społeczeństwa losu w społeczeństwo wyboru”. Por. I. Borowik, Socjologia 
religii Petera L. Bergera, w: P. Berger, Święty..., op. cit., s. 18. Wybieranie z bardzo poszerzonego 
spektrum możliwości rodzi relatywizację wizji świata. Obraz świata, nie został dany jako oczy-
wisty, wybór dokonał się z określonych powodów, pomiędzy innymi alternatywnymi opcjami, 
dlatego wciąż wymaga potwierdzania, sprawdzania czy powody są nadal aktualne. Skończyły 
się wieki „wielkich narracji”, w których ludzie rodzili się i wyrastali przyjmując je jako zastane, 
a więc naturalne, oczywiste i prawdziwe. Obiektywny porządek legł w gruzach, więc ugrunto-
wanie własnych doświadczeń, przeżyć, poszukiwanie ich sensu spada na jednostkę, która teraz 
jest za nie odpowiedzialna, musi odnosić się do samej siebie. Subiektywizacja, powstała jako 
pierwszy efekt pluralizmu, rozciąga się także na sferę religii – poszukując pewności, czy zabez-
pieczenia swego życia, człowiek zwraca się już tylko do siebie. Drugim efektem pluralizacji jest 
uniwersalizacja herezji. Nie mamy już do czynienia z Kościołem i przeciwnymi wobec niego 
„nielegalnymi” odłamami, ale równorzędnymi alternatywnymi propozycjami dla wierzącego. 
Herezja jest dla Bergera pojęciem poniekąd pozytywnym. Pozwala reagować Kościołom na 
poszerzającą swe kręgi marginalizację religii. Najbardziej pozytywną reakcją jest dla Bergera 
liberalny protestantyzm, w ramach którego zwraca się uwagę na odkrywanie nowych treści 
w tradycji religijnej, ważne staje się również wewnętrzne doświadczenie religijne.

26 Berger nie był „entuzjastą” sekularyzacji, miała ona, według niego, delegitymizujący i desta-
bilizujący wpływ na współczesne społeczeństwa, co było przez niego oceniane negatywnie. 
Jednak prywatne poglądy i protestancka wiara myśliciela nie powodowały, aby we własnym 
ujęciu teoretycznym zniekształcał fakty. Por. P. Berger, Dodatek II. Perspektywa socjologiczna  
i teologiczna, w: idem, Święty…, op. cit., s. 226–235.

27 Szczegółowe omówienie tego poglądu – P. Berger, Święty..., op. cit., s. 157–172.
28 I. Borowik, O deprywatyzacji..., op. cit., s. 8.



Pośrednictwo między Bogiem a światem jest możliwe poprzez kanały komuni-
kacji, takie jak sakramenty Kościoła, orędownictwo świętych, powtarzające się 
objawienia „nadprzyrodzonego” w misteriach. Istnienie tego medium stanowi 
o obecności religii w świecie. Berger, podobnie jak Weber, w protestantyzmie wi-
dzi procesy sekularyzujące świat i ludzi. Zniesienie przez protestantyzm kanałów 
pośrednictwa, jakimi były sakramenty – przy pozostawieniu jedynie wąskiego 
medium, jakim jest Słowo Boga i Jego łaska – otworzyło całą pozostałą rzeczywi-
stość podatną teraz na systematyczną racjonalną penetrację. Świat stracił wiarę, 
a „Bóg umarł”. Racjonalizacja religii, według Bergera ulegającego tu oczywistemu 
wpływowi myśli Webera, ma swój początek w o wiele wcześniejszych momen-
tach historii niż, jak się powszechnie uważa, w reformacji i renesansie. Berger 
w racjonalizacji religii upatruje procesu sekularyzacji (S6). Mechanizm racjonali-
zacji spowodował oderwanie od religii życia gospodarczego i procesu produkcji 
dóbr przenikając do innych dziedzin życia społecznego – sztuki, nauki, państwa 
i polityki, prawa, edukacji i szkolnictwa czy rodziny. To uniezależnienie od religii 
sfer gospodarki i procesu kapitalistycznego wytwarzania oraz przenikanie w inne 
dziedziny życia, spowodowało podział na sektor publiczny i prywatny. W skutek 
tego, państwo oddzieliło się od Kościoła, religia przestała legitymizować władzę 
i porządek społeczny (S5). Tracenie wpływu na kolejne dziedziny życia sprawiło, 
że religia sama stała się sferą specjalizacji, została ograniczona do samej siebie.

Definicja sekularyzacji według Bergera brzmi: 

Przez proces sekularyzacji rozumiemy proces, dzięki któremu sektory społeczeństwa 
i kultury wyzwalają się spod dominacji instytucji i symboli religijnych. Kiedy mówimy 
o społeczeństwie i instytucjach w nowoczesnej historii zachodniej, to oczywiście se-
kularyzacja ujawnia się w emigracji Kościoła z terenów uprzednio podlegających jego 
kontroli i wpływowi – wyraża się to w rozdziale Kościoła od państwa lub w wywłasz-
czaniu posiadłości kościelnych, albo emancypacji szkolnictwa spod władzy kościelnej. 
Kiedy jednak mówimy o kulturze i symbolach, to zakładamy, że sekularyzacja jest czymś 
więcej niż tylko procesem o charakterze społeczno-strukturalnym. Ogarnia całość życia 
kulturalnego i twórczego, i może być obserwowana na przykładzie zanikania religijnych 
treści w sztuce, w filozofii, w literaturze oraz – co jest najbardziej znaczące – w rozwoju 
nauki jako autonomicznej, zupełnie świeckiej wizji świata. Ponadto zakłada się tu, że 
proces sekularyzacji ma również stronę subiektywną. Tak jak istnieje sekularyzacja spo-
łeczeństwa i kultury, istnieje sekularyzacja świadomości. Mówiąc zwyczajnie oznacza to, 
że współczesny Zachód produkuje coraz więcej jednostek patrzących na świat i na swoje 
własne życie bez dobrodziejstwa interpretacji religijnej29. 

Zeświecczenie, jak cytowano wyżej, objawia się, w ujęciu tego myśliciela, na 
poziomie społeczno-strukturalnym oraz na poziomie subiektywnym (inaczej 
poziomie świadomości). W pierwszej wersji, zeświecczenie jest określone jako 
wyzwalanie się spod wpływu religii zarówno instytucji – w ramach społeczeństw, 
jak i znaczeń oraz symboli obecnych dotychczas w kulturze (S5). W drugiej wersji, 
sekularyzacja oznacza upadek wiarygodności tradycyjnych, religijnych wizji ota-
czającej rzeczywistości w życiu wielu ludzi. Zwykły człowiek staje się niezdecy-
dowany, może wybierać z szerokiej gamy religijnych i niereligijnych interpretacji 
rzeczywistości (S2). Fakt, iż w życiu społecznym i indywidualnym jest coraz mniej 
miejsca dla religii, tłumaczony jest wedle ujęcia socjologa postępującymi proce-
sami racjonalizacji (S6) obecnymi na poziomie jednostkowym i instytucjonalnym.
29 P. Berger, Święty..., op. cit., s. 150.
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Obok rozbudowanej i niezwykle ważnej próby ujęcia sekularyzacji przez Ber-
gera, w publikacjach teoretycznych oraz badaniach empirycznych drugiej poło-
wy lat pięćdziesiątych i lat sześćdziesiątych pojawiały się również inne definicje 
zjawiska. Za Zielińską można przytoczyć ich skrótowe i użyteczne zestawienie: 

 – oddzielenie się instytucji społecznych od instytucji religii (Hammond 1966:188) – (S5);
 – proces, poprzez który grupy i ruchy sektowe stają się częścią „tego” świata (Pfautz 
1956:246;  Berkes 1963:66) [nie wiadomo, o jaki proces chodzi, jest podany tylko jego efekt];
 – dominowanie wartości świeckich nad wartościami religijnymi w wypadku osób dekla-
rujących się jako religijne (Salisbury 1958:197) – (S2);
 – proces społeczny, w ramach którego społeczeństwa oraz instytucje stają się coraz 
bardziej świeckie  (Pfautz 1955:128) – (S5);
 – proces oddzielania jakiejś specyficznej sfery wiedzy i jej organizacja zgodnie z autonomicz-
nymi i  racjonalnymi standardami – sekularyzacja wiedzy (Lipset i Smelser 1961:48) – (S5; S6);
[…] Lary Shiner dokonujący przeglądu badań empirycznych wykorzystujących pojęcie 
sekularyzacji zbudował sześciopunktowy indeks operacjonalizacji [w oryginale: „indeks 
wykorzystania” – przyp. M.T.] tego pojęcia […]:
1. Proces zaniku religii – akceptowane wcześniej religijne symbole, doktryny i instytucje 
tracą prestiż i znaczenie. Końcowym efektem tego procesu byłoby powstanie społeczeń-
stwa pozbawionego religii – (S1); 
2. Zjawisko wzrastającego dostosowania się do tego świata, czego efektem jest odwróce-
nie się od elementów nadprzyrodzonych i skupienie się na realiach „tego świata”. Proces 
dostosowania miałby doprowadzić do sytuacji, w której dane społeczeństwo będzie 
całkowicie pochłonięte przez pragmatyczne aspekty codzienności – (S6);
3. Uwolnienie społeczeństwa od religii poprzez jej wycofanie do oddzielnej sfery. 
Stając się domeną życia prywatnego, religia przestaje wpływać na pozostałe aspek-
ty życia społecznego. W konsekwencji religia stałaby się sprawą wewnętrzną lub 
ograniczoną do grupy religijnej, bez wpływu na instytucje i społeczeństwo – (S7);
4. Proces przekształcenia religijnych wierzeń i instytucji w formy niereligijne – wiedza, 
zachowania i instytucje, które kiedyś były traktowanie jako zakorzenione w mocy 
boskiej, stają się zjawiskami o charakterze czysto ludzkim. W konsekwencji powstaje zan-
tropomorfizowana forma religii oraz społeczeństwo, które przejmuje wszystkie funkcje 
należące dotąd do religii – (S4);
5. Desakralizacja świata – świat traci swój sakralny charakter. Towarzyszy temu desakralizacja 
człowieka i natury, które stają się przedmiotem swobodnej i racjonalnej interpretacji i manipu-
lacji. Konsekwencją takiego procesu byłoby powstanie całkowicie racjonalnego świata – (S6);
6. Przejście od społeczeństwa „sakralnego” do „świeckiego” – kulminacją byłaby sytuacja, 
w której wszelkie decyzje i działania zostają oparte na racjonalnych i utylitarnych przesłan-
kach. Takie rozumienie terminu sekularyzacji, jest ujęciem szerszym i odnosi się nie tylko 
do zmiany religijnej, ale raczej do ogólnej zmiany społecznej (Shiner 1967:209–217) – (S6)30.

30 Przegląd publikacji naukowych do szóstego dziesięciolecia XX wieku za: K. Zielińska, Spory..., op. 
cit., s. 65–66. K. Zielińska odwołuje się w nawiasach do publikacji: P. Hammond, Secularization, 
incorporation, and social relations, „The American Journal of Sociology” 1966, nr 72 (2) (wrzesień); 
H. Pfautz, Christian science: a case study of the social psyhological aspects of secularization, „Social 
Forces” 1956, nr 34 (3) (marzec); N. Berkes, Religious and secular institutions in comparative per-
spective, „Archives des Sciences Sociales des Religions” 1963, nr 16 (16); W.S. Salisbury, Religion 
and secularization, „Social Forces” 1958, nr 36 (3) (marzec); H. Pfautz, The sociology of seculariza-
tion: religious groups, „The American Journal of Sociology” 1955, nr 61 (2) (wrzesień); S. Lipset,  
N. Smelser, Change and controversy in recent American sociology, „The British Journal of Sociology” 
1961, nr 12 (1) (marzec); L. Shiner, The Concept of secularization in empirical research, „Journal of 
Scientific Study of Religion” 1967, nr 6 (2) (jesień).



Zanik religii, asymilacja do „tego” świata, prywatyzacja religii, przejęcie funkcji 
religii przez system społeczny, desakralizacja oraz racjonalizacja świata – tak 
można najprościej ująć podstawowe rozumienia sekularyzacji. Jak widać, mogą 
się one wykluczać, jak na przykład, zanik religii i jej prywatyzacja. Warto jeszcze 
wspomnieć o klasyfikacji Davida Martina31. Sekularyzację można, według niego, 
obserwować na czterech poziomach: 

1. Instytucji – jako proces zmniejszania się wpływu, zasięgu oddziaływania, 
władzy religii na nie – (S5); 

2. Praktyk religijnych – proces spadku znaczenia i częstotliwości uczestnictwa 
w rytuałach, obrzędach i zwyczajach religijnych – (S2);

3. Świadomości – sekularyzacja oznacza tu zmianę w odwoływaniu się 
do autorytetów – słuchania raczej ziemskich niż pochodzących spoza świata 

przyrodzonego, a także postrzeganie świata za pomocą kategorii takich jak 
empiryzm, sceptycyzm, racjonalizm – (S4; S6);

4. Postawy wobec świata – chodzi tu o rezygnację z odwołań do transcendencji 
wobec świata, świat jest już „odczarowany” i naturalny, a zatem przewidywalny, 
człowiek ma nad nim większą kontrolę i wpływ (S2; S6). 

Przedstawione ujęcia sekularyzacji powstałe w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych zostały wpisane w ramy siedmiu znaczeń. Nie oznacza to jednak re-
dukcji tych definicji do kilku prostych haseł. Dalsze badanie miejsc wyznaczonych 
religii przez dwudziestowieczne teorie sekularyzacji prowadzi do przytoczenia 
kolejnego ich zestawienia. Jego autorem jest Karel Dobbelaere32. Socjolog, korzy-
stając z powstałych w dwudziestym wieku opracowań teoretycznych zjawiska, 
a także badań empirycznych przeprowadzanych od lat siedemdziesiątych do 
końca wieku, tworzy zestawienie definicji sekularyzacji, jakimi posługiwano się 
w dwudziestowiecznych podejściach sekularyzacyjnych. Wyróżnia przy tym trzy 
wymiary występowania zeświecczenia – społeczny, organizacyjny i indywidual-
ny33. Do każdego poziomu Dobbelaere przyporządkowuje takie definicje, które 
traktują o sekularyzacji jako zjawisku zachodzącym w wymiarze społecznym, 
organizacyjnym czy też indywidualnym. Wszystkie wymiary wskazują na to, jak 
ujmowano sekularyzację w dwudziestowiecznych teoriach. Również te poziomy 
zostaną zakwalifikowane do wybranych z siedmiu znaczeń.

1. Sekularyzacja społeczna – jest przede wszystkim następstwem procesu 
zróżnicowania funkcjonalnego, prowadzącego dalej do specjalizacji podsys-
temów. Konsekwencją dyferencjacji struktury społecznej może być, według 
socjologa, przesunięcie religii do sfery prywatnej – (S7). Ponadto sekularyzacja 
w tym wymiarze: „odnosi się do kurczącej się odpowiedniości wartości zinstytu-
cjonalizowanych w religii kościelnej, dla integracji i legitymizacji życia codzien-
nego w nowoczesnym społeczeństwie”34. Sekularyzacja społeczna jest przede 
wszystkim, wynikiem jawnych i ukrytych procesów laicyzacji. Jako proces ukryty 
jest ona niezamierzonym efektem zróżnicowania podsystemów społeczeństwa, 
takich jak gospodarka, administracja państwa, prawo czy edukacja, pod wzglę-
dem ich funkcji. Dokonuje się także profesjonalizacja poszczególnych sfer życia 
31 D. Martin, The religious and the secular: Studies in secularization, London 1969, s. 48–53.
32 Por. K. Dobbelaere, Sekularyzacja..., op. cit.
33 Dla Dobbelaere’a wymiar społeczny jest centralnym znaczeniem sekularyzacji i to jemu poświęca 

w swej publikacji najwięcej uwagi. W książce autor szeroko omawia różnorodne powiązania 
między trzema wymiarami – próbuje określić relacje między poszczególnymi aspektami procesu 
sekularyzacji. Dobbeleare zwraca także uwagę na kulturową relatywność procesu zeświecczenia 
oraz na jego związek z konkretnymi warunkami historyczno-społecznymi. Por. ibidem.

34 Ibidem, s. 32.
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społecznego. Przykładem niezamierzonej emancypacji spod wpływu religii (S5), 
na jaki wskazuje Dobbelaere, jest medycyna. Działanie „niezamierzone” oznacza 
tu, według niego, ograniczenie religii w wyniku specjalizacji i profesjonalizacji, ale 
nie na skutek podważania religii na podstawie innej dziedziny życia. Możliwe jest 
również jawne i zamierzone „wyzwolenie” spod wpływu religii danej gałęzi życia. 
Autor ma tu na myśli jawną politykę laicyzacji systemu edukacyjnego czy pań-
stwa przy jednoczesnym podkreślaniu przez polityków dobrodziejstw i wyższej 
wartości takiej sekularyzacji35. Zauważa także, że często wspomniane działania 
wywołują proces przeciwny, którym jest otwarta polityka antylaicyzacyjna, jak 
na przykład Akcja Katolicka czy „apostolstwo świeckich”. 

2. Sekularyzacja organizacyjna – jest wynikiem działania sekularyzacji spo-
łecznej; charakteryzuje się przystosowaniem wierzeń i praktyk religijnych do 
nowoczesnego świata, adaptacją do świeckich wartości społeczeństwa, upadkiem 
kościelnej ortodoksji – (S6). Jest to proces desakralizacji zachodzący w amerykań-
skich denominacjach, dzięki czemu inaczej niż w Europie, Kościoły zajmują nadal 
centralne miejsce w życiu społeczeństw. Zjawisko to, jak wskazuje Dobbelaere, 
Luckmann określił „wewnętrzną sekularyzacją” amerykańskich Kościołów. 

Dzisiaj świeckie idee American Dream przenikają religię kościelną. Kulturalne, społeczne 
i psychologiczne funkcje, które Kościoły pełnią na rzecz społeczeństwa amerykańskiego 
jako całości, jak również wobec grup społecznych, klas i jednostek, można uznać raczej za 
„świeckie” niż za „religijne”, według tradycyjnych określeń samych Kościołów36.

3. Sekularyzacja indywidualna – jest definiowana jako rozbieżność pomiędzy 
religijnymi normami określanymi i wyznaczanymi przez religijne autorytety 
a sposobem, w jaki wartości te są urzeczywistniane przez wyznawców danej 
religii – (S2). Miarą stopnia integracji jednostki w ramach organizacji religijnej 
jest jej zaangażowanie religijne. Wskazuje ono, na ile normy grup religijnych 
narzucane przez religijne władze, są realizowane i zgadzają się z opiniami 
i postępowaniem członków. Członkowie wspólnoty religijnej mogą, jak za-
uważa socjolog, zestawiając różne definicje procesu, odrzucić dotychczasowe 
praktyki lub też sami na nowo stworzyć praktyki i wierzenia, lekceważąc władze –  
(S3). Konstatacja ta służy wyjaśnieniu powstawania i działalności kultów i sekt 
w drugiej połowie XX wieku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych37.

Podsumowanie
Podsumowując zestawienia definicji i próby scharakteryzowania sekularyzacji, 
można stwierdzić że, według teorii i badań socjologicznych powstałych od lat 
pięćdziesiątych XX wieku, religia może być obecna w kilku konkretnych miejscach. 
W pierwszym rzędzie, wywierając wpływ na życie ludzi, religia może występo-
wać w życiu jednostek jedynie w ograniczonym stopniu (S2) (w zestawieniach 
definicji występuje cztery razy). Religia może być obecna również w nowej for-

35 Przykładem na zamierzoną emancypację państwa spod oddziaływania religii może być stanowisko 
partii marksistowskich, a także sama filozofia Marksa, który twierdził na przykład: „jeżeli religia stanowi 
przesłankę jakiegoś państwa, to nie jest ono jeszcze prawdziwym, rzeczywistym państwem”. Por.  
K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Warszawa 1960, s. 424. Oddzielenie religii od polityki i edukacji, propa-
guje się tu jako proces umyślny, celowy i oczekiwany: „Prawdziwe szczęście ludu wymaga zniesienia 
religii jako urojonego szczęścia ludu. Wymagać od kogoś porzucenia złudzeń, co do jego sytuacji, 
to znaczy wymagać porzucenia sytuacji, która bez złudzeń obejść się nie może”. Por. ibidem, s. 458.

36 Za K. Dobbelaerem: T. Luckmann, Niewidzialna..., op. cit., s. 68–71.
37 K. Dobbelaere, Sekularyzacja..., op. cit., s. 184.



mie lub zmieniając swoją treść (S4) (dwukrotnie powtórzona opcja). Kolejnym 
miejscem dla religii jest sfera prywatna (S7) (wersja obecna dwa razy). Miejsca 
religii są też określane negatywnie, po pierwsze, poprzez całkowity jej zanik (S1) 
(w zestawieniach wariant ten pojawia się raz). Po drugie, religia będzie znajdować 
coraz mniej przestrzeni w instytucjach społecznych (S5) (orientacja występująca 
pięć razy). Po trzecie, coraz bardziej będzie brakowało dla niej miejsca w świecie 
i życiu ludzi na skutek zastąpienia jej przez racjonalne myślenie (S6) (stanowisko 
obecne siedem razy). Kreacja własnej religii (S3) jest traktowana nie jako miejsce 
dla religii, a raczej jej sekularny charakter (wystąpiła raz). Najczęściej powta-
rzaną opcją dla religii jest jej konsekwentne ograniczanie przez zastępowanie 
elementów religijnych obecnych w życiu ludzi oraz w instytucjach społecznych, 
elementami rozumowymi (S6). Religia ma nie posiadać już tak dużego wpływu 
na kształt nowoczesnych instytucji, jaki miała dotychczas (S5), ani na kształt życia 
poszczególnych jednostek (S2). Rzadziej pojawiającymi się możliwościami dla 
religii jest przekształcenie jej pod względem formy lub treści (S4) lub usunięcie 
się do sfery prywatnej (S7). Całkowity zanik religii (S1) lub też tworzenie własnej 
wiary (S3) są opcjami obecnymi w definicjach sekularyzacji sporadycznie. 

 W ramach dwudziestowiecznych teorii sekularyzacji starano się w bogaty 
i sumienny sposób dać złożone odpowiedzi na pytanie o miejsce religii we współ-
czesnych czasach. Wspólny tym teoriom sposób interpretacji współczesnych 
przemian religijnych wzbudził głosy krytyki, które zapoczątkowały spór o rolę 
i miejsce religii w nowoczesnych społeczeństwach Europy i Stanów Zjednoczo-
nych. Reprezentantów podejścia sekularnego można więc potraktować jako jedną 
stronę sporu, natomiast przedstawicieli koncepcji krytycznych wobec nich, tak 
zwanych koncepcji „desekularnych”, jako drugą ze stron konfliktu. 

Wskazanie współczesnych obliczy sekularyzacji nie ma na celu wydawania 
wyroku, czy jest to zjawisko dobre lub złe i w jakim zakresie. Byłoby to kolejnym 
krokiem wartym podjęcia w rozważaniach. Badacze i intelektualiści są odpowie-
dzialni za dostarczenie społeczeństwom wyjaśnień lub choćby prób określenia 
i poznawczego okiełznania wszystkich wydarzeń na styku religii i polityki, z któ-
rymi mamy obecnie do czynienia. Nie będą to odpowiedzi łatwe, jednoznaczne 
i skończone. Tym bardziej należy najpierw zastanowić się, czym jest sekulary-
zacja i jakie można wskazać jej współczesne oblicza. Wypowiedź ta wydaje się 
być podstawą do dalszych analiz, zapewne bardziej zaangażowanych ideowo, 
wypełniających zadanie, jakie stawia dziś humanistom świat zachodniej polity-
ki i kultury. Nie znaczy to, że autorka uchyla się od podjęcia tego zadania. Nie 
wystarczy zapewne powiedzieć, że zmierzenie się z nim przekracza ramy tej 
publikacji. Czy trwanie, pokłosie, efekty sekularyzacji są dla dzisiejszych miesz-
kańców Europy – nomen omen – zbawienne, bowiem uchroniły Stary Kontynent 
od uzależnienia instytucji społecznych i politycznych od religijnych, czy może 
odwrotnie – nierzadko krwawe ataki inspirowane religijnie wynikają z całkowite-
go zeświecczenia mieszkańców Zachodu. Wreszcie, które z obliczy sekularyzacji 
okazały się przyczyniać do rozwoju społeczeństw, a które do jego zahamowania. 
Czy można łączyć rozwój społeczeństw, ich dobrobyt i poziom życia z religią – jej 
obecnością lub brakiem – są to pytania, na które należy odpowiadać. Aby stawiać 
diagnozy związane z dzisiejszym miejscem religii w sferze publicznej zachodnich 
społeczeństw i prognozować jej przyszłość, zacząć wypada od odpowiedzi, 
czym współcześnie jest sekularyzacja oraz jakie można wskazać jej oblicza – te 
nadzwyczaj doniosłe pytania zaprzątają dziś umysły humanistów.
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Contemporary Faces of Secularization

The aim of the article is to introduce the issue of secularization by showing what the contemporary 

faces of this phenomenon are. The goal specified in this way firstly assumes to characterize what 

secularization is, and therefore attempts to define the notion. Secularization is not an unequivocal 

process, it means rather many different phenomena, taking various forms, but often having a com-

mon basis. At this point the scope of the analysis refers to the countries of the Western democracies 

considered today – starting with the pioneering, nineteenth century proposals, to the analysis of 

the theories developed in the twentieth century. In the first part of the article there is an outline of 

the meaning that has been adopted for what is described as “secularization”. In the second part, the 

research is focused on the approaches of pioneers in thinking about the place of religion in modern 

societies – Karl Marx, Emile Durkheim and Max Weber. This aspect gives the opportunity to trace the 

influence of selected concepts on formation of the later approaches and definitions of the seculariza-

tion process. In the next part, there is made an attempt to outline contemporary approaches, and in 

the last passus there is formulated a summarizing reflection. Contemporary faces of secularization 

are indeed, as I recognize, not only a set of events which we observe nowadays. The faces of the 

process take also shapes of various theoretical approaches – and the aim of them is to diagnose and 

evaluate the place of religion in modern societies. This place is not precisely designed – there are no 

absolute arguments for limiting religion to the private sphere. And similarly, on the other hand, the 

appearance of religion in the public sphere, which is not limited by the specific conditions, could 

cause some fears. The secularization with its diverse faces is an answer, given from only one side, 

to the question about the place of religion in the public sphere of democratic societies.

Translated by Marta Turkot
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Historii religii znane są przypadki, kiedy takie kategorie jak grzech, bluźnier-
stwo, profanacja – uznawane przez ortodoksję lub/i ortopraksję danej religii za 
fenomeny negatywne – zyskują pozytywny status. Grzech, bluźnierstwo czy 
profanacja stają się znakami czasu zbawienia lub uzyskania wyższej wiedzy. 
W dziejach judaizmu taka dialektyka zaistniała w łonie mesjańskiego, nie-
ortodoksyjnego ruchu sabbataizmu (XVII–XVIII wiek po Chr.) i wyrastającego 
z niego frankizmu (XVIII wiek po Chr.). Inspirowane żydowskim mistycyzmem, 
zwanym kabałą, sabbataizm i frankizm uczyniły z owej dialektyki grzechu 
i zbawienia istotny element swojej tożsamości.

Przedstawimy przykład tego swoistego religijnego napięcia i związku 
pomiędzy frankistowską wizją zbawienia a bluźnierstwem. Skoncentrujemy się 
na kilku fragmentach ze Zbioru słów Pańskich w Brünnie mówionych, przechowu-
jących logia, opowiadania autobiograficzne i przypowieści Jakuba Franka, lidera 
frankistów. Postaramy się ukazać elementy transgresji religijnej, ujawniające się 
w wykładach Franka, a wyrastające z jego antynomijnych oraz synkretycznych 
koncepcji i pomysłów. W punkcie pierwszym przedstawiona zostanie krótka 
charakterystyka Zbioru słów Pańskich w Brünnie mówionych oraz innych źródeł 
frankistowskiej doktryny. W kolejnym punkcie przeprowadzona zostanie analiza 
egzegetyczna logionu 15 ze Zbioru słów Pańskich, koncentrująca się na ukazaniu 
transgresyjnego charakteru „doktryny” Franka.

Zbiór słów Pańskich w  Brünnie mówionych – wprowadzenie historyczno- 
-krytyczne
Badacze ruchu religijnego Franka dysponują szeregiem źródeł bezpośrednich 
i pośrednich, które umożliwiają relatywnie precyzyjną rekonstrukcję historii 
i doktryny frankizmu. Oczywiście pewne etapy formowania się frankizmu i jego 
myśli są bardziej owiane mgłą tajemnicy od innych, dotyczy to szczególnie 
okresów poprzedzających uwięzienie Franka w Częstochowie, niemniej jednak 
zakres materiału źródłowego daje sposobność do naukowych rekonstrukcji i analiz.  

Kabała Jakuba Franka –  
pomiędzy mistyką  
a bluźnierstwem

Piotr Goniszewski
Uniwersytet Szczeciński



Do grupy źródeł bezpośrednich należą: Zbiór słów Pańskich w Brünnie mówionych 
(dalej skrót ZSP i numery odpowiednich paragrafów); Dodatek do Zbioru słów Pań-
skich w Brünnie mówionych; Dodatek do Zbioru słów Pańskich w Offenbach mówionych; 
Widzenia Pańskie1; Zbioru słów Pańskich w Offenbach mówionych (niezachowany 
do naszych czasów, jego fragmenty przechowały się w monografii Aleksandra 
Kraushara2); Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anekdoty pańskie (dalej RA)3; 
Proroctwa Izajaszowe (przechowane fragmenty jedynie u Kraushara4) oraz Czerwone 
Listy5. Do źródeł pośrednich można zaliczyć dzieła żydowskie takie jak: Sefer Szimusz 
Jakuba Emdena6; Letoldot hatnua hafrankit Majera Bałabana7 czy Sefer diwrej bina 
Ber Birkenthala z Bolechowa8. Ważnym polskim źródłem jest z kolei Złość żydowska 
Przeciwko Bogu y bliźniemu, Prawdzie y Sumnieniu, na objaśnienie Talmudystów, na 
dowod ich zaślepienia, y Religii dalekiey od prawa Boskiego przez Moyżesza danego 
Rozdzielona na trzy części opisana przez X. Gaudentego Pikulskiego Zakonu O.S. Fran-
ciszka, Reguralnej Obserwancyi Prowyncyi Ruskiey Teologa z Dozwoleniem Starszych. 
Drugi raz do Druku z istną Relacyą Dysputy Contra Talmudysow z Talmudystami, y przy- 
datkiem innych Osobliwości, podana Roku 1760 w Lwowie Gaudentego Pikulskiego9.

Jan Doktór wskazuje, że zasadniczy korpus ZSP został zredagowany najprawdo-
podobniej w okresie od czerwca do grudnia 1784 roku10. Miejscem powstania zaś 
było Brno Morawskie, gdzie Jakub Frank i jego dwór przebywali od 1773 roku, czyli 
od czasu zwolnienia z więzienia w Częstochowie i krótkiej wizycie w Warszawie. 
Koniec pobytu frankistów na terenie Moraw ma miejsce w roku 1786. Jakub Frank 
przenosi się do Offenbach nad Menem, gdzie będzie przebywał do swojej śmier-
ci 10 grudnia 1791 roku11. W czasie kiedy Frank przebywał w Brnie Morawskim, 
zasadnicze elementy doktryny frankistowskiej były już sformułowane. Składały 
się na nią zarówno koncepcje i idee o kabalistyczno-sabbataistycznej prowe-
niencji, jak i pomysły zaczerpnięte z teologii i religijności katolickiej, zwłaszcza 

1 Wszystkie cztery teksty opublikował J. Doktór: Księga Słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba 
Franka,  t. 1–2, red. J. Doktór, Warszawa 1997.

2 A. Kraushar, Frank i frankiści polscy, 1726–1816. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych 
i rękopiśmiennych, t. 1–2, Kraków 1895. Obok monografii Kraushara z dziewiętnastowiecznych prac 
poświęconych historii Jakuba Franka i frankizmu, warto wskazać również: H. Skimborowicz, Żywot, 
skon i nauka Jakuba Franka, Warszawa 1866; Z.L. Sulima, W. Przyborowski, Historia Franka i Frankistów, 
Kraków 1893. Dzieło Skimbrowicza jest stosunkowo często wykorzystywane przez współczesnych 
badaczy frankizmu, a to ze względu na przechowanie wielu wartościowych wariantów ZSP. Z kolei 
praca Sulimy nie jest tak często brana pod uwagę przy rekonstrukcji dziejów ruchu.

3 Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anekdoty pańskie, red. J. Doktór, Warszawa 1996.
4 A. Kraushar, Frank i frankiści polscy, t. 2, op. cit. s. 186–218.
5 Istnieje kilka wersji tych listów, zob. między innymi: M. Wisznicer, Poslanie frankistov 1800 goda, 

Sankt Petersburg 1914; B.Z. Wacholder, Jacob Frank and the Frankists. Hebrew Zoharic Letters, 
„Hebrew Union College Annual” 1982, nr 53, s. 265–293.

6 J. Emden, Sefer szimusz, Altona 1758–1762.
7 M. Bałaban, Letoldot hatnua hafrankit, t. 1–2, Tel-Awiw 1935.
8 B. Birkenthal, Sefer diwrej bina (Ms. Heb 80 7507), Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka 

w Jerozolimie.
9 G. Pikulski, Złość żydowska Przeciwko Bogu y bliźniemu, Prawdzie y Sumnieniu, na objaśnienie Tal-

mudystów, na dowod ich zaślepienia, y Religii dalekiey od prawa Boskiego przez Moyżesza danego 
Rozdzielona na trzy części opisana przez X. Gaudentego Pikulskiego Zakonu O.S. Franciszka, Reguralnej 
Obserwancyi Prowyncyi Ruskiey Teologa z Dozwoleniem Starszych. Drugi raz do Druku z istną Relacyą 
Dysputy Contra Talmudysow z Talmudystami, y przydatkiem innych Osobliwości, podana Roku 1760 
w Lwowie, Lwów 1760.

10 J. Doktór, Słowa Pańskie, w: Księga Słów Pańskich, t. 1, op. cit., s. 23.
11 Na temat pobytu Franka w Brnie Morawskim i Offenbach: P. Maciejko, Wieloplemienny tłum. Jakub 

Frank i ruch frankistowski (1755–1816), tłum. J. Chmielewski, Gdańsk 2014, s. 247–316; A. Kraushar, 
Frank i frankiści polscy, t. 2, op. cit., s. 3–134.



27

mariologii12. Należy jednak pamiętać, że Jakub Frank nie stworzył jednolitego, 
zwartego systemu teologicznego. Możemy mówić raczej o pewnym zasobie idei, 
koncepcji, myśli, które ponadto ulegały modyfikacjom i przesunięciom akcentów, 
w zależności od okoliczności, jakie przynosiły wydarzenia z życia Franka. Mając 
te uwagi na względzie, możemy jednak przyjąć, że nauki zawarte w ZSP z Brna 
Morawskiego dają nam w miarę wiarygodny obraz późnej doktryny Franka. Mowy 
te były skierowane do członków jego najbliższego otoczenia i zawierały materiał 
o zróżnicowanej formie literackiej. ZSP zawiera zarówno teksty o charakterze au-
tobiograficznym, logia teozoficzne, barwne przypowieści czy też wizje mistyczne. 
Oczywiście wspomniane gatunki nie występują tylko w czystej formie, mamy do 
czynienia z nakładaniem się i przenikaniem różnych form literackich. Zapewne 
spora część materiału formowała się w różnych okresach życia Franka, ale ich 
redakcja w ZSP jest naznaczona sytuacją historyczną i doktrynalną późnego, 
morawskiego okresu w frankizmu13.

Badacze frankizmu nie są zgodni co do języka, w jakim miał powstać pierwotnie 
ZSP. W obecnie zachowanych źródłach mamy do czynienia głównie z językiem 
polskim, chociaż pojawiają się również fragmenty w hebrajskim, aramejskim, nie-
mieckim, jidysz i ladino.  Najwybitniejszy badacz sabbataizmu, Gershom Scholem, 
uważa, że pierwotnym językiem, w jakim notowano nauki Franka, był hebrajski:

At the end of the 18th century they compiled a collection of Frank’s teachings and 
reminiscences, containing nearly 2,300 sayings and stories, gathered together in the 
book Słowa Pańskie (“The words of the Master”; Heb. Divrei ha-Adon), which was sent to 
circles of believers. The book was apparently written originally in Hebrew since it 
was quoted in this language by the Frankists of Prague. In order to meet the needs of 
the converts in Poland, whose children no longer learned Hebrew, it was translated, 
apparently in Offenbach, into very poor Polish which needed later revisions to give 
it a more polished style14.

Chone Shmeruk uważa, że Frank wygłaszał swoje logia w języku jidysz, 
natomiast były one spisywane po hebrajsku w Brnie. Na polski przełożono je 
dopiero w Offenbach15. Natomiast Doktór wskazuje, że ZSP powstał już pierwot-
nie w języku polskim. Zdaniem tego badacza Frank posługiwał się, w różnym 
stopniu, kilkoma językami: ladino, tureckim, hebrajskim, niemieckim i polskim. 
Prawdopodobnie nie znał jednak jidysz16. Również Harris Lenowitz skłania się do 
opinii, że ZSP z Brna został zredagowany w języku polskim17.

12 Syntetyczną prezentację doktryny Franka przedstawia: J. Doktór, Jakub Frank i jego nauka na 
tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego, Warszawa 1991. Na temat 
połączenia elementów mariologicznych katolicyzmu z pewnymi ideami Sefer Hazohar: P. Ma-
ciejko, Wieloplemienny tłum, op. cit., s. 218–232. Szerzej na temat obecności elementów doktryny 
chrześcijańskiej na szeroko rozumiany ruch frankistowski w: idem, Christian Elements in Early 
Frankist Doctrine, „Gal-Ed” 2005, nr 20, s. 13–41.

13 Szerzej na temat literackiej strony ZSP: P. Maciejko, The Literary Character and Doctrine of Jacob 
Frank’, The Word of the Lord, „Kabbalah” 2005, nr 9, s. 175–210.

14 G. Scholem, Frank, Jacob, and the Frankists, w: Encyclopedia Judaica. Second edition, t. 7, red. F. Skolnik,  
M. Berenbaum, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London–Jerusalem 
2007, s. 190.

15 Ch. Shmeruk, „Księga Słów Pana” Jakuba Franka – nowe spojrzenie, „Teksty Drugie” 1995, nr 36, s. 107–118.
16 J. Doktór, Słowa Pańskie, w: Księga Słów Pańskich, t. 1, op. cit., s. 24–25.
17 The Collection of the Word of the Lord [Jacob Frank] from the Polish manuscripts, red. H. Lenowitz, 

[b.m.] 2004, s. 10–11.



Prawdopodobnie ZSP nigdy nie otrzymał ostatecznej formy literackiej, o czym 
mogą świadczyć różnice w poszczególnych świadkach tekstu ZSP. Wydanie Dok-
tóra powstało na podstawie dwóch manuskryptów z Biblioteki Jagiellońskiej: 
A (sygnatura 6968) i B (sygnatura 6969). Paragrafy paralelne i te, których brak 
w rękopisach z Biblioteki Jagiellońskiej, przechowane są w monografiach Krau-
shara i Hipolita Skimborowicza18.

Tekst źródłowy

15. Będąc drugi raz w Salonice miałem rozkaz przeciwne czynienia postępki, i tak znalazłszy 
na greckiej ulicy Turczyna, dobyłem jatyganu i przymuszałem go, aby imiona Pierwszego 
i Drugiego wymawiał i żeby robił znak krzyża, i pótym go nie puścił, póki to rad nie rad 
wykonał; podobnie spotkawszy Greczyna w tureckiej ulicy, przymuszałem go aby wy-
mówił te słowa: Mahomet Surulah tj. Mahomet prawdziwy prorok, i również tych pierw-
szych dwóch imiona wysłowić kazałem i palec jeden w górę podnieść, podług zwyczaju 
mahometańskiego. Znowuż gdym się zeszedł z Żydem, musiał mi krzyż zrobić i również 
te dwa nazwiska wymówić, to było w greckiej ulicy, gdym go zaś w tureckiej spotkał, to 
musiał wznieść palec i tychże dwóch wspomnieć, i te uczynki codziennie wykonywałem.

Egzegeza ZSP 15
Paragraf numer 15 rozpoczyna się od informacji chronologicznej: Będąc drugi raz 
w Salonice. Jakub Frank po raz pierwszy w tym mieście przebywał od listopada 
1753 roku do maja 1754 roku. Po kilkudniowym pobycie w mieście Frank wyjechał 
do Larsy, jak informują RA 4. Następnie po dziesięciu tygodniach wrócił znów 
do Salonik. Saloniki były w owym czasie prawdopodobnie największym i naj-
ważniejszym skupiskiem diaspory judaizmu sefardyjskiego. Scholem podaje, że 
żydowska wspólnota tego ośrodka mogła liczyć nawet sześćdziesiąt tysięcy ludzi19. 
Ponadto wspomniane miasto od czasu wystąpienia Sabbataja Cwi było ważnym 
ośrodkiem ruchu na terenie Imperium Osmańskiego. W 1684 roku powstała tam 
sekta zwana Dönmeh, oficjalnie praktykująca islam, ale w ukryciu podtrzymu-
jąca swoją sabbataistyczną wiarę20. W mieście tym doświadczył on pierwszego 
stanu mistycznego. Jak czytamy w RA 7 Frank otrzymał Ducha świętego (Ruach 
Hakodesz) i przywoływał Baruchję Ruso, kolejnego kandydata na mesjasza ruchu 
sabbataistycznego (Mostro Signor abascharo)21. Według Pawła Maciejki obrzęd ten 
wskazywał na wcielenie duszy Baruchji Ruso w ciało Franka22. W 1754 roku Frank 
założył w Salonice Bet Hamidrasz, czyli dom studiów. Wówczas Jakub Frank jest 
określany jako chacham („mędrzec”), sefardyjski odpowiednik rabina oraz chce 

18 Szerzej na temat materiałów źródłowych ZSP: J. Doktór, Słowa Pańskie, w: Księga Słów Pańskich, 
t. 1, op. cit., s. 21–23; H. Lenowitz, Introduction, w: The Collection of the Words of the Lord, op. cit., 
s. 7–9.

19 G. Scholem, Sabbatai Sevi. The Mystical Messaiah, tłum. R.J.Z. Werblowsky, Princeton 1973, s. 633; 
zob. również: S. Sharot, Messianism, Mysticism and Magic. A Sociological Analysis of Jewish Religious 
Movement, Chapel Hill 1982, s. 86–129.

20 Szerzej na temat tej sekty: G. Scholem, The Crypto-Jewish Sect of Dönmeh (Sabbatians) in Turkey, 
w: idem, The Mesianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality, New York 1971,  
s. 142–166.

21 Baruchja Ruso (1677–1720) był nie tylko uważany za postać mesjańską, ale również doznawał 
deifikacji. Szerzej na jego temat: J. Doktór, Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie 
w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wrocław 1998, s. 101–110.

22 P. Maciejko, Wieloplemienny tłum, op. cit., 36–37.
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być postrzegany jako kabalista23. Po raz kolejny w Salonikach Frank pojawił się 
w kwietniu 1756 roku (RA 23). Pytanie brzmi, czy za czas drugiego pobytu w Sa-
lonikach należy uważać jesień 1753 roku, kiedy powrócił on z Larsy, czy wizytę 
w kwietniu 1756 roku? Problem dotyczy tego, czy jawne antynomijne praktyki, 
opisane w ZSP 15, 16, 17, 19, miały miejsce po ujawnieniu się sabbataistów w stycz-
niu 1756 roku w Lanckoruniu nad Zbryczem, czy już w okresie przed przybyciem 
Franka do Polski? Innymi słowy, czy ujawnienie sabbataistów w Lanckoruniu 
należy uznać za cezurę w strategii części ruchu sabbataistycznego. 

W Lanckoruniu sabbataiści przeprowadzali obrzęd, w ramach którego wokół 
nagiej kobiety tańczyli inni uczestnicy i całowali ją. Maciejko podkreśla związek 
tego obrzędu z bardziej ortodoksyjnymi praktykami judaizmu, przede wszystkim 
z zaślubinami Tory w święto Simchat Tora24. Niezależnie od tego, czy ujawnienie 
sabbataistów było przypadkowe, czy celowe, wydarzenie w Lanckoruniu dopro-
wadziło w efekcie do otwartego konfliktu pomiędzy sabbataistami z południo-
wo-wschodnich ziem Polski (określanymi jako antytalmudyści) z judaizmem 
rabinicznym. Celem sabbataistów było uzyskanie autonomii religijnej w ramach 
judaizmu na wzór karaimów. Główne starcie miało miejsce w trakcie dysputy ka-
mienieckiej, odbywającej się od 20 czerwca do 10 września 1757 roku. Co istotne, 
sam Jakub Frank nie brał udziału w dyspucie, co więcej, przez większość czasu, 
poza małą przerwą w czerwcu 1757 roku, przebywał poza granicami Rzeczypo-
spolitej25. Jeżeli przyjmiemy, że drugi pobyt w Salonikach miał miejsce jeszcze 
przed ujawnieniem w Lanckoruniu, zrodzi się pytanie o możliwe historyczne 
znaczenie i strategię antynomijnych praktyk w tym okresie. Był to czas kiedy 
w łonie ruchu sabbataistycznego dominował jednak model kryptojudazi-
mu, jak na przykład w sekcie Dönmeh, z którą zresztą Frank próbował się, 
bezskutecznie, związać. Czy były więc to pierwsze próby realizacji swojego 
mesjańskiego projektu? Jeżeli przyjmiemy, że drugi pobyt w Salonikach 
przypada na kwiecień 1756, to przy takim założeniu, antynomijne praktyki 
opisane w ZSP, w numerach 15 i 16, można uznać za wyraz nowej strategii 
części ruchu sabbataistycznego dążącego do swoistej autonomii i własnej 
tożsamości. Kraushar i Maciejko umieszczają antynomijne czyny z ZSP 15, 16, 17, 
19 w okresie po powrocie z Larasy w 1753 roku26. Doktór natomiast wskazuje na 
kwiecień 1756 roku27. Wydaje się, że druga propozycja jest bardziej prawdopo-
dobna. Ujawnienie sabbataistów w Lanckoruniu mogło być impulsem dla Franka 
do wprowadzenia nowej strategii mesjańskiej, opartej na nieukrywaniu swojej 
wiary i tożsamości (ZSP 548–549)28.

W ZSP 15 pojawiają się przedstawiciele trzech wielkich religii monoteistycznych, 
islamu (Turczyn), prawosławnego chrześcijaństwa (Greczyn) i judaizmu (Żyd). Jakub 
Frank nakłania ich do wykonywania gestów religii innych niż te, które oni wyznają. 
Na przykład muzułmanin ma wykonać chrześcijański znak krzyża i przywołać 

23 Ibidem, op. cit., s. 37.
24 Ibidem, op. cit., s. 49. Szerzej na temat święta Simchat Tora w: S.P. de Vries, Obrzędy i symbole 

Żydów, tłum. A. Borowski, Kraków 2001, s. 143–148.
25 Szerzej na temat wydarzeń od ujawnienia sabbataistów w Lanckoruniu do dysputy kamienieckiej 

w: A. Kraushar, Frank i frankiści polscy, t. 1, op. cit., s. 70–93; P. Maciejko, Wieloplemienny tłum, op. 
cit., s. 43–119; J. Doktór, Śladami mesjasza-apostaty, op. cit., s. 147–165.

26 A. Kraushar, Frank i frankiści polscy, t. 1, op. cit., s. 54–60; P. Maciejko, Wieloplemienny tłum, op. cit., s. 37.
27 J. Doktór, Śladami mesjasza-apostaty, op. cit., s. 165–167.
28 Szerzej na temat jawności w mesjańskiej doktrynie Franka: ibidem, op. cit., s. 172–178.



imiona dwóch mesjańskich postaci sabbataizmu, Sabbataja Cwi (Pierwszy) i Ba-
ruchji Ruso (Drugi)29. Ponadto, w ZSP 15 czytamy, że Frank wielokrotnie ponawiał 
tego typu prowokacyjne uczynki (te uczynki codziennie wykonywałem). W tym 
kontekście rodzi się pytanie o historyczność opowiadania autobiograficzne-
go z ZSP 15. Po pierwsze, mało prawdopodobna jest częstotliwość takich prób 
Franka. Po drugie, o ile prowokacje wymierzone w innych Żydów są prawdo-
podobne (na przykład opowiadanie o nakłanianiu do łamania szabatu innych 
Żydów w ZSP 16), na co wskazują inne fragmenty ZSP, mówiące o próbach zabicia 
Franka przez salonickich Żydów (ZSP 21–24), o tyle zmuszanie muzułmanina do 
znaku krzyża wydaje się dosyć dyskusyjne. Po trzecie, w tym okresie działalność 
sabbataistów-frankistów koncentrowała się na uzyskaniu własnej autonomii 
i tożsamości, w opozycji do judaizmu rabinicznego. Natomiast w ZSP 15 pojawi 
się synkretyczna idea transgresji religijnej, pomiędzy trzema wielkimi wyznania-
mi monoteistycznymi. Taka synkretyczna i transgresyjna perspektywa jest dużo 
bardziej prawdopodobna dla okresu uwięzienia Franka w Częstochowie, które 
miało miejsce w latach 1760–1773, a zwłaszcza dla okresu w Brnie Morawskim. 
Musimy pamiętać, że Frank i niektórzy jego zwolennicy dokonywali kilku konwer-
sji. Pomiędzy kwietniem 1756 a czerwcem 1757, w Giurgiu lub Ruse, Jakub Frank 
przeszedł na islam30. W kontekście dysputy lwowskiej, która miała miejsce od  
17 lipca do 19 września 1759 roku, 17 września Jakub Frank przyjął chrzest w Koście- 
le katolickim (pod koniec roku 1759 w Warszawie odbyło się dopełnienie jego 
sakramentu chrztu). W tym czasie kilka tysięcy innych sabbataistów-frankistów 
również przyjęło ten sakrament. W okresie związanym z dysputą lwowską, ruch 
polskich frankistów-sabbataistów, zrywając swoje związki z judaizmem, dążył do 
uzyskania pewnej autonomii w łonie Kościoła katolickiego, na zasadzie swoistego 
rytu judeo-chrześcijańskiego. Frank pragnął również uzyskać ziemię, w rejonie 
granicy z Imperium Osmańskim, aby w niej mogła osiąść ta nowa judeo-chrześci-
jańska wspólnota. Oczywiście frankiści po chrzcie nie zrezygnowali ze swojej wiary 
w zbawcze i mesjańskie pełnomocnictwo Franka. Po wykryciu tych niezgodnych 
z nową religią elementów doktryny frankistowskiej, Frank trafił na trzynaście lat do 
więzienia przy klasztorze na Jasnej Górze31. W tym okresie, teologia Franka została 
wzbogacona o mariologiczne elementy katolickiej proweniencji. W tym czasie 
Frank, w kontekście wydarzeń politycznych w Rzeczypospolitej, szukał okazji do 
konwersji na prawosławie, co ostatecznie nie doszło do skutku. Po wypuszczeniu 
z więzienia w Częstochowie, Frank i jego dwór udali się na Morawy32. W tym okre-
sie uformowała się dojrzała doktryna frankizmu, w której znalazły swoje miejsce 
koncepcje zaczerpnięte z judaizmu, zwłaszcza kabały oraz chrześcijańskiej teologii 
i obrzędowości. Wydaje się zatem, że autobiograficzne opowiadanie w ZSP 15 nie 
przekazuje nam czysto historycznych relacji o wydarzeniach w Salonikach. Jest 
bardzo prawdopodobne, że Frank, nawiązując do swoich antynomijnych praktyk 
kierowanych w stronę innych Żydów w Salonikach, stworzył autobiograficzną 

29 We wcześniejszych wydaniach ZSP zamiast zwrotów Pierwszy i Drugi, pojawiały się imiona Sab-
bataja Cwi i Baruchji Ruso. Później jednak wprowadzoną nową formę zapisu, ukrywającą de facto 
imiona poprzedników Franka: idem, Słowa Pańskie, w: Księga Słów Pańskich, t. 1, op. cit., s. 22.

30 P. Maciejko, Wieloplemienny tłum, op. cit., s. 122–123.
31 Na temat Franka i osoby Jezusa z Nazaretu w doktrynie frankizmu: idem, Pan Jezus i Pan Jakub 

Frank (z dygresją na temat Natana z Gazy), „Kronos” 2013, nr 1, s. 141–160.
32 Szerzej na temat dysputy lwowskiej, uwięzienia Franka w Częstochowie oraz jego przeniesienia 

do Brna:  idem, Wieloplemienny tłum, op. cit., s. 144–256; J. Doktór, Śladami mesjasza-apostaty, 
op. cit., s. 167–190; A. Kraushar, Frank i frankiści polscy, op. cit., s. 149–310; idem, Frank i frankiści 
polscy, t. 2, op. cit., s. 3–92.



31

narrację, w której zawarł swoje „dojrzałe” zapatrywania na trzy wielkie religie 
monoteistyczne.

Wszystkie przywołane wyżej wydarzenia wpłynęły na specyficzne postrze-
ganie przez Franka idei konwersji i transgresji religijnej. Z jednej strony kon-
wersja na chrześcijaństwo, symbolizowane przez biblijną postać Ezawa33, jest 
koniecznym etapem w zbawczym procesie, który rozpoczęli poprzednicy Franka, 
czyli Sabbataj Cwi34 i Baruchji Ruso35. Wskazuje na to między innymi poniższy 
fragment ZSP 263:

263 […] Wszakżem od owych pozostałych nic nie pozyskał? Lecz wiedzieć macie, iż iść 
na inne miejsce nie można, gdy się nie zaczyna iść od początku regularnie, a początkiem 
był ów Pierwszy, co otworzył wiarę mahometańską, potem nastąpił Drugi, a ten odkrył 
chrzest, co my w nim teraz zostajemy, i to są Abraham i Izaak, Jakób zaś jest trzeci, i to to 
co stoi u Abrahama, że trzech ludzi przed nim stanęło […].

Jednak chrześcijaństwo nie jest celem samym w sobie. Wymiar transgresyjny 
doktryny frankizmu prowadzi bowiem do relatywizacji elementów instytucjo-
nalnych wszystkich trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, islamu 
i chrześcijaństwa. Efektem jest swoiście postrzegana czysta „wiara”, którą w ZSP 
określa się terminem Das, od hebrajskiego daat, czyli „wiedza”36. Zwróćmy uwagę 
na poniższy fragment ze ZSP 110:

110. Jeszczeście nie weszli do Das, gdyż Das jest to Das skryty i explicatia tego słowa Das 
oznacza wiadomość, to jest: Wiedz przed kim stoisz. A gdybyście już w tym Das byli, już 
byście żadnemu błędowi, ani chorobie, ani śmierci nie podlegali, bo tam nic złego 
nie mieszka, a do tego Das trzeba wejść w czystości i jasności, wyzuć się ze wszech 
nauk, praw, religii i złych obyczai, i trzeba, aby tam wchodzący miał jeden stopień 
więcej cnoty od innych ludzi, a jam jeszcze tego nie znalazł u was i dlategom was 
teraz w prosty chrzest wprowadził i samemu poszedł z wami.

Oczywiście ta idea transgresji religijnej stanowi jeden z wielu elementów 
złożonej doktryny Franka. Jego doktryna nie ma charakteru jednolitego i spójnego 
systemu. Jest to raczej zbiór różnych koncepcji judaistycznych, kabalistycznych, 
sabbataistycznych i chrześcijańskich. Obok tych różnych źródeł, ważnym ele-
mentem kształtującym poglądy Franka były konkretne wydarzenia z jego życia, 
zmieniające lub modyfikujące teologię frankizmu. Najwyraźniejszym przykładem 
może być idea Panny, stanowiąca swoisty amalgamat koncepcji zaczerpniętych 
z Sefer Hazohar i mariologii katolickiej, do sformułowania której impulsem stało 
się uwięzienie Franka na Jasnej Górze, gdzie znajduje się ikona Czarnej Madonny.

Transgresja religijna w myśli Franka ma więc wymiar teoretyczny i praktyczny. 
Od strony teoretycznej ukazuje dialektyczny charakter wielkich religii monote-

33 Na temat Ezawa jako symbolu chrześcijaństwa: idem, Słowniczek ważniejszych pojęć i wyobrażeń, 
w: Księga Słów Pańskich, t. 2, op. cit., s. 153.

34 Więcej na temat konwersji Sabbataja Cwi na islam: G. Scholem, Sabbatai Sevi, op. cit., s. 668–686.
35 Na element synkretyzmu w praktyce konwersji frankistów zwraca szczególną uwagę: J. Doktór, 

Śladami mesjasza-apostaty, op. cit., s. 172–178, 191–194.
36 Na temat kabalistycznej doktryny sefirot, w ramach której funkcjonuje pojęcie daat: J. Bar-Lew, 

Pieśń duszy. Wprowadzenie do żydowskiego mistycyzmu, tłum. J. Białek, S. Pecaric, Kraków 2009,  
s. 112–148; M-A. Ouaknin, Tajemnice kabały, tłum. K. Pruska, K. Pruski, Warszawa 2006, s. 215–
258. Szerzej na temat Das w teologii ZSP: J. Doktór, Słowniczek ważniejszych pojęć i wyobrażeń,  
w: Księga Słów Pańskich, t. 2, op. cit., s. 152.



istycznych, zwłaszcza chrześcijaństwa37. Instytucjonalne elementy są skorupą 
(hebr. klipa), ukrywającą prawdziwy owoc, czyli prawdziwą „wiarę/wiedzę” das 
(hebr. daat)38. W tym kontekście Maciejko zwraca uwagę na grę słów pomiędzy 
frankistowską ideą das a dwoma hebrajskimi terminami daat („wiedza”) i dat 
Edom („religia Edomu”, czyli chrześcijaństwo)39. Od strony praktycznej zaś po-
zwalała na funkcjonowanie dworu Franka w Brnie Morawskim i Offenbach nad 
Menem. Trwanie w katolicyzmie pozwalało frankistom egzystować w ówczesnym 
chrześcijańskim świecie, natomiast ezoteryczna wiara pozwalała religijną formułę 
katolicyzmu relatywizować i przekraczać.

Podsumowanie
Analiza logionu z ZSP 15 pozwoliła nam na ukazanie transgresyjnego elementu 
w późnej doktrynie Franka. Jak już zaznaczono idea transgresji jest jednym z kilku 
komponentów teologii frankistowskiej, konstytuującej zarówno teorię, jak i prak-
tykę życia ruchu. Narracja z ZSP 15, prezentująca nakłanianie poszczególnych 
przedstawicieli trzech religii monoteistycznych, judaizmu (Żyd), islamu (Turczyn) 
i chrześcijaństwa (Greczyn) do wykonywania gestów innej religii monoteistycz-
nej, w oczach ortodoksyjnych wyznawców tych poszczególnych wyznań miała 
wywoływać odczucie profanacji. Dla frankistów była jednak wyrazem ich przeko-
nania o relatywnej wartości instytucjonalnych form religii, na rzecz ezoterycznej 
wiedzy/wiary, określanej jako Das. Do owego Das prowadził swoich wyznawców 
Jakub Frank, poszczególne wydarzenia z jego życia były zaś kolejnymi etapami 
tego zbawczego, mesjańskiego i mistycznego procesu.

Relatywizacja instytucjonalnej religii nie jest jednak wymysłem samego Fran-
ka. Pojawiała się już wielokrotnie w historii religii. Pewną paralelą dla koncepcji 
Franka mogą być poglądy Francisa Mercurego van Helmonta, zawarte w Adum-
bratio Kabbalae Christianae (Zarys kabały chrześcijańskiej)40. Tekst ten ma formę 
dialogu filozoficznego pomiędzy kabalistą (wyznającym kabałę Izaaka Lurii41) 
oraz chrześcijańskim filozofem. W toku dyskusji okazuje się, że kabała luriańska 

37 Na powiązanie transgresyjnych elementów w doktrynie Jakuba Franka z fenomenem awangardy 
zwraca uwagę: A. Lipszyc, Mesjanizm i awangarda, czyli fantazja historiozoficzna na motywach 
frankistowskich, „Tekstualia” 2009, nr 3, s. 111–118. Myśliciel ten ukazuje w jaki sposób można 
dokonać recepcji mesjanizmu Jakuba Franka „po Franku”: „Oczywiście, z perspektywy samego 
Franka mamy tu do czynienia ze skrajnym przykładem wzniosłej, antynomistycznej logiki me-
sjańsko-awangardowego skandalu, logiki przekroczenia – tej właśnie, w której funkcjonowanie 
dziś powątpiewamy. Wyobraźmy sobie jednak, na czym polegałaby dzisiaj wierność Frankowi, 
jak musielibyśmy – jako jego spadkobiercy – odczytać dzisiaj jego naukę. Wyobraźmy sobie, 
co to znaczy być frankistą po Franku, gdy mesjańska logika wydaje się już dziś zablokowana”.,  
w: ibidem, op. cit., s. 115. Refleksje Lipszyca są przykładem tego, że frankizm wciąż pozostaje 
zjawiskiem inspirującym nie tylko do badań historycznych, ale również filozoficznych i arty-
stycznych. Innym przykładem może być powieść: O. Tokarczuk, Księgi Jakubowe, Kraków 2014.

38 P. Maciejko, Pan Jezus i Pan Jakub Frank, op. cit., s. 146–149. Na temat idei skorup (hebr. klipot):  
J. Bar-Lew, Pieśń duszy, op. cit., s. 312–315. Luriański motyw rozbicia naczyń (hebr. szewirat hakelim) 
i powstania skorup (klipot) w teologii sabbataistycznej Natana z Gazy prezentuje: G. Scholem, 
Sabbatai Sevi, op. cit., s. 297–325, 802–814; zob. również: idem, Mistycyzm żydowski i jego główne 
kierunki, tłum. I. Kania, Warszawa 2007, s. 326–329.

39 P. Maciejko, Pan Jezus i Pan Jakub Frank, op. cit., s. 148.
40 Fragment Adumbratio Kabbalae Christianae w polskim przekładzie: Zarys kabały chrześcijańskiej, 

tłum. P. Chról, „Kronos” 2013, nr 1, s. 22–42.
41 Więcej na temat Izaaka Lurii, jego życia i myśli: G. Scholem, M. Idel, Luria, Isaac ben Solmon,  

w: Encyclopedia Judaica. Second edition, t. 13, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, Detroit–New York–San 
Francisco–New Haven–Waterville–London–Jerusalem 2007, s. 262–267; G. Scholem, Mistycyzm 
żydowski i jego główne kierunki, op. cit., s. 281–316.
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i forma chrześcijaństwa (nieortodoksyjna z punktu widzenia dogmatyki katolic-
kiej i protestanckiej) wyznawana przez chrześcijańskiego interlokutora nie są ze 
sobą sprzeczne, ale wręcz przeciwnie, są wyrazem wspólnej wiary. Okazuje się 
to jednak dopiero po wyjaśnieniu i przekroczeniu języka religijnego dwóch tych 
doktryn. Innymi słowy, kiedy właściwie odczytuje się święte teksty chrześcijań-
stwa i judaizmu, takie jak na przykład Nowy Testament czy Sefer Hazohar, można 
zobaczyć, że pod zewnętrznymi, zróżnicowanymi formułami kryje się ta sama 
ezoteryczna i ponadwyznaniowa prawda42. Kolejny intrygujący przykład nie do 
końca ortodoksyjnego spotkania żydowskiej mistyki i chrześcijaństwa.

Jacob Frank’s Kabbalah – Between Mysticism and Blasphemy

The article focuses on the problem of the religious transgression in Jacob Frank’s theosophy. The 

first chapters contain short introduction to the Frankist sources, especially to The Collections of the 

Words of Lord. In the second chapter exegesis of the autobiographical narration of the The Collections 

of the Words of Lord number 15 is carried out: 

When I was in Salonika the second time I received an order to perform contrary deeds, and so when 

I met a Turk on a Greek street I drew [my] yatygan and forced him to speak the names of the First and the 

Second and to make the sign of the cross, and then I did not let him go until willy-nilly he did it; similarly 

having met a Greek in a Turkish street I forced him to say the words, Mahomet surullah, i.e. Mahomet is the 

true prophet, and also the names of the first Two and ordered him to lift one finger upward accord-

ing to the Mahometan custom. And again when I met a Jew he had to make the sign of the cross for 

me and also pronounce those two names when this happened in a Greek street, while when I met 

him in a Turkish street then he had to raise one finger upwards and name those two names. And I 

was performing these deeds daily43.

The above text reflects the elements of the later doctrine of Jacob Frank, probably from the 

period of his stay in Moravian Brno. The transgression in Jacob Frank’s religious thought has 

two dimensions: a theoretical and a practical one. The theoretical one shows the dialectical nature 

of great monotheistic religions, especially Christianity. Institutional elements are shell (Heb. Klipa), 

hiding the true fruit, which is the true “faith/knowledge” Das (Heb. Daat). The practical dimension 

of the religious transgression was related to Jacob Frank’s stay in Moravian Brno and later in Offen-

bach am Main. Being in Catholicism allowed the Frankist to exist in contemporary Christian world, 

but esoteric faith, called Das, gave the opportunity to relativize and exceed the Catholic religion.

Translated by Piotr Goniszewski

42 S.A. Spector, Introduction, w: Francis Mercury van Helmont’s Sketch of Christian Kabbalism, red.  
S.A. Spector, Leiden–Boston 2012, s. 18–20.

43 The Collection of the Words of the Lord, op. cit., s. 18.
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Giorgio Agamben, najsłynniejszy bodaj egzegeta kulturowego miejsca profa-
nacji w pozagładowym świecie, jest też jednym z często przywoływanych komen-
tatorów pisarstwa Prima Leviego. W Co zostaje z Auschwitz, trzeciej części Homo 
sacer, czerpał, jak wiadomo, inspirację właśnie z Czy to jest człowiek włoskiego 
pisarza. Ukazana przez niego scena gry w piłkę nożną mogłaby wydać się komuś, 
pisze Agamben, „jakimś przebłyskiem człowieczeństwa w bezmiarze potworno-
ści. Jednak dla mnie, podobnie jak dla świadków, właśnie ów mecz, ta krótka 
chwila normalności, stanowi przejaw prawdziwego obozowego okrucień-
stwa […]”1. To okrucieństwo wynika z ostatecznej sakralizacji obozowego 
życia wpisanego w biopolityczny porządek Trzeciej Rzeszy, ograniczenia jej 
do jednego tylko wymiaru sacrum. Agamben tłumaczy to tak: „przymiotnik 
sacrum oznacza zarówno ‘czcigodny, poświęcony bogom’, jak i ‘przeklęty, 
wykluczony ze wspólnoty’”2. Świadek Zagłady – jedyny, zdaniem filozofa, 
prawdziwy świadek, czyli ten, który nie przeżył albo który doświadczył śmierci 
za życia: zmuzułmanienia – jest tym, którego sakralność jest absolutna, bo jed-
nowymiarowa: jest już tylko wykluczonym (z życia), jego istnienie zakłada brak 
istnienia. W tym sensie człowieczeństwo w obozie nie zostało sprofanowane, 
ale właśnie pozbawione profanacji, która oznacza możliwość oddzielenia tego, 
co boskie, od tego, co ludzkie. A ten podział – jakikolwiek podział – nie dotyczy 
muzułmana, który jest sakralny (wyklęty) całkowicie. 

Rozpoczynam od Agambena mój komentarz do przekładu poezji Prima Le-
viego na język polski nie po to, by brać jego metafizykalizujące tezy (wbrew 
zamierzeniom autora3) en gros, ale żeby skorzystać z jednego ich wątku: rozu-
mienia profanacji jako mocy zbawiennie dzielącej. Primo Levi, poddany temu 
mechanizmowi w obozie, w pewnym sensie stał się jego zakładnikiem także jako 
człowiek wolny. To nienowa teza, znamy ją z licznych narracji literackich umiesz-
czających istotę traumy holokaustowej w tym, że jest to doświadczenie, którego 
nie można przepracować. Mnie chodzi jednak o przeniesienie jej na płaszczyznę 
recepcji literackiej w jej szczególnym wymiarze genologicznym. Otóż na świecie, 

1 G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz: archiwum i świadek, tłum. S. Królak, Warszawa 2008, s. 24.
2 G. Agamben, Profanacje, tłum. M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 99.
3 „Czemuż mielibyśmy nadawać Zagładzie rangę mistyczną?”. G. Agamben, Co zostaje…, op. cit., s.  31.
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w tym szczególnie wyraźnie w Polsce, Levi nie tylko stał się wiecznym świad-
kiem Zagłady, nie tylko autorem unius libri, ale i twórcą jednego typu pisarstwa: 
prozy. Na polskim rynku czytelniczym wzmianki o Levim-poecie były znikome, 
i mimo nagłej lawiny przekładów nieznanych dotąd polskojęzycznemu czytel-
nikowi książek w ostatnich dwóch dekadach, aż do roku 2014 nie pojawił się 
żaden zbiór jego wierszy. Dopiero w tym właśnie roku wydawnictwo Austeria 
opublikowało dwujęzyczny wybór poezji turyńskiego twórcy w tłumaczeniu 
Jarosława Mikołajewskiego4.

Dlaczego musieliśmy czekać tak długo na te teksty? Z jednej strony zapewne 
dlatego, że „nie są to zawsze wiersze świetne”, jak dowodził Franco Fortini. Nie 
zawsze są też jednak świetne niektóre opowiadania fantastyczne tego autora, 
a mimo to znacznie wcześniej, bo już w roku 1983 w polskim przekładzie pojawił 
się ich wybór w tomie Najlepsza jest woda. I był wówczas chwalony przez krytyków, 
ale, co charakterystyczne, niemal zawsze w związku z konotacjami zagładowymi, 
które w sposób oczywisty wywoływały5. Podobnie zastrzeżenie Fortniego staje 
się pochwałą wówczas, gdy odnosi je do twórczości zagładowej pisarza. Nie bez 
przyczyny, pisze, Szema, najlepszy bodaj wiersz Leviego, „czerpie całą swoją moc 
z faktu umiejscowienia go u progu książki mówiącej o śmierci”6. Wiersze Leviego, 
tłumaczy, to w większości wiersze narracyjne, opowiadające o/lub nawiązujące 
do doświadczenia Zagłady. Nie znaczy to jednak, zastrzega od razu, że są to 
„szkice do prozy”7, ale „tony preludium do niej, w którym słychać rozdzierający 
głos: Słuchajcie, te tony pochodzą z nieracjonalnej połowy mnie samego, zaraz 
ucichną i rozpocznie się nieubłagany, racjonalny rytm prozy”8. 

W tych zdaniach Fortini nawiązuje do adnotacji Leviego na okładce Ad ora 
incerta, zbioru poezji z roku 1984. Levi niejako tłumaczy się w nich czytelnikowi 
z tego, że pisze poezję (tak jak wcześniej tłumaczył się z opowiadań fantastycz-
nych): „Mogę tylko zapewnić ewentualnego czytelnika, że w rzadkich momen-
tach (średnio, nie częściej niż raz do roku) pojedyncze bodźce w sposób natu-
ralny przyjęły pewną formę, którą moja racjonalistyczna połowa nadal uważa 
za nienaturalną”9. Te odruchy to właśnie poezja. Bardzo intryguje podział, który 
wprowadza tu Levi: poezja jest dla niego odruchem naturalnym, który to, co ma 
kiełznać naturę – ratio – klasyfikuje jako nienaturalne (i dodaje – chyba ironicznie 
– „naukową” statystykę tych odruchów). Zostawiam tę skądinąd ciekawą rzecz 
na boku, nie o meandry tego podziału, ale o podział sam tu bowiem chodzi. 
Levi zinternalizował tak mocno swoją rolę świadka, że pisanie o czymś innym niż 
o Zagładzie, budzi w nim niepokój. Długo, może nawet aż do przedwczesnego, 
prawdopodobnie samobójczego końca życia, który nastąpił 11 kwietnia 1987 
roku, utrzymywał, że nie jest poetą. Tylko trochę krócej nie uznawał się za pisa-

4 P. Levi, Ocalały / Il Superstite. Wybór wierszy / Poesie scelte, tłum. J. Mikołajewski, Kraków 2014.
5 W przeglądzie recepcji dzieł Prima Leviego Joanna Teklik pisze o reakcjach krytyków na tom 

Najlepsza jest woda (niemal bez wyjątku pozytywnych): „Parowski przywołuje nawet styl 
Borowskiego, równie oszczędny, nieco cyniczny, pytając jednocześnie: »Czyżby po doświad-
czeniu epoki pieców nie tak łatwo było już krzyczeć?«”. J. Teklik, Recepcja dzieł Primo Levie-
go w Polsce, w: Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku,  
red. A. Zawiszewska, A. Borkowska, Łask–Szczecin–Toruń 2007, s. 151 (autorka powołuje się na: 
M. Parowski, Gatunek – istota żyjąca!, „Fantastyka” 1984, nr 1, s. 51).

6 F. Fortini, L’opera in versi, w: Primo Levi: Un’antologia della critica, a cura di E. Ferrero, Torino 1997, 
s. 164.

7 Ibidem, s. 166.
8 Ibidem.
9 Ibidem, s. 161. Cytuję przekład zawarty w: P. Levi, Ocalały / Il Superstite, op. cit., s. 8.
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rza, bo dopiero w roku 1975, prawie trzydzieści lat po wydaniu pierwszej swojej 
książki, postanowił całkiem zrezygnować z pracy w fabryce lakierów i poświęcić 
się zupełnie twórczości pisarskiej. Niezależnie od tych wyborów zawsze jednak 
godził się być chemikiem, wielkim zwolennikiem jasności i precyzji, który jako 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych świadków Zagłady wypracował „sposób 
przedstawiania porównywalny do ilościowego idiomu, przy pomocy którego che-
micy odnotowują zmiany zachodzące w związkach chemicznych lub ich brak”10,  
jak komentował ten stan rzeczy Hayden White (tak wielkim, że inny włoski pi-
sarz, Giorgio Manganelli, uznał go za „typowy przypadek terroryzmu higieny 
społecznej”11). W ten sposób jego rola zawodowa splotła się z przyjętą przezeń 
odpowiedzialnością moralną świadka. W splocie tym nie było jednak miejsca na 
„nieracjonalną”, „naturalną–nienaturalną” poezję, przeczącą mówieniu o Zagła-
dzie aseptycznemu, higienicznemu, jak chciał Manganelli – aż do granic paranoi. 

Być może z tych przyczyn pierwszy dostępny szerszej publiczności tomik 
wierszy Leviego (L’Osteria di Brema) ukazał się dopiero w 1975 roku w wydaw-
nictwie Scheiwillera, prawie 30 lat po prozatorskim debiucie w roku 1947 (Czy 
to jest człowiek). Przez ten czas pojawiło się kilka innych nie mniej ważnych próz 
autora, ustalających jego pisarską pozycję (La tregua, czyli Rozejm12, Storie naturali 
i Vizio di forma – zbiory opowiadań fantabiologicznych, z których część znalazła 
się w przywoływanym już zbiorze Najlepsza jest woda oraz Il sistema periodico, 
czyli Układ okresowy13). Niemniej Levi wiersze pisał już wcześniej. Wiemy nie tylko 
o Crescenzago, prawdopodobnie jego pierwszym wierszu napisanym w roku 1943, 
jeszcze przed zesłaniem do Auschwitz, ale także o niezatytułowanym tomiku 
opublikowanym w roku 1970 w nakładzie 300 egzemplarzy i przeznaczonym 
wyłącznie dla kręgu najbliższych i przyjaciół, zawierającym dwadzieścia trzy 
wiersze znane później z L’Osteria di Brema. Pisał o nich Levi tak:

Jakkolwiek pisanie poezji nie wywołuje we mnie poczucia winy, ani też wstydu, to jednak 
jest częścią procesu mentalnego, którego nie znam i nie rozumiem. Jestem pisarzem „od 
brody w górę”, czyli w tej racjonalnej części, która nie widzi, pomija, spycha na margines 
całą resztę siebie. Poezje należą do sfery emocji, której nie potrafię analizować. Jako 
pisarz, za cel objąłem przejrzystość; nie jestem pewien, czy ten cel osiągnąłem w poezji14. 

I w tym rzecz właśnie – jako świadek Zagłady Levi stał się słynny niewątpliwie 
dzięki pisarskim zdolnościom, erudycji wspierającej fascynującą narrację, ale tak-
że, a może nawet przede wszystkim, dzięki przejrzystości i racjonalności, którym 
hołdował, a legitymizował swym dyplomem nauk chemicznych, one uczyniły go 
niewolnikiem modelowej wizji świadka Zagłady.  

Levi więc – powtarzam wspomnianą wcześniej, skądinąd doskonale znaną 
tezę – był i dla siebie samego, i dla nas, czytelników, najpierw chemikiem, potem 
pisarzem, na końcu poetą, a nad wszystkim tym – świadkiem. W efekcie to wła-
śnie ten układ dyktuje sposób czytania jego pism. Figura świadka przeważa na 
przykład w sposób najbardziej widoczny wówczas, gdy Ernesto Ferrero opisuje 
stworzony przecież jeszcze przed Auschwitz wiersz Crescenzago w kategoriach 
10 H. White, Realizm figuralny w literaturze świadectwa, tłum. E. Domańska, w: idem, Proza historyczna, 

Kraków 2009, s. 204.
11 Za: G. Poli, G. Calcagno, Echi…, op. cit., s. 108.
12 P. Levi, Rozejm, tłum. K. Żaboklicki, Kraków 2009.
13 P. Levi, Układ okresowy, tłum. Z. Koprowska, Kraków 2011.
14 G. Poli, G. Calcagno, Echi di una voce perduta. Incontri, interviste e conversazioni con Primo Levi, 

Milano 1992, s. 90.



doświadczenia obozowego: „Syrena, która o świcie wzywa robotników do pracy, 
zdaje się ogłaszać przerażającą pobudkę w obozie”15 (włoski filolog i pisarz ma na 
myśli przede wszystkim wersy „Quando nell’alba suona la sirena / Strisciano fuor 
da letti scarmigliati”, który inspirowany był raczej pracą Leviego w kopalni niż rok 
późniejszym doświadczeniem obozu, ale, oczywiście, trudno nie interpretować 
go w ten sposób dziś, gdy horyzont pojmowania poezji Leviego musi obejmować 
także obóz). Chemikiem hołdującym aseptycznym miarom przejrzystości jest Levi 
dla Cesare Segrego, który pisze, że Levi jasność odnalazł i w swoich wierszach16; 
a przecież Levi nie przyznawał swej poezji cnoty precyzji, której rzeczywiście 
hołdował – tyle że w prozie (Segre jest zawsze wierny autolekturze turyńskie-
go pisarza, tu jednak daje się ponieść leviańskiej publicznej figurze naukowca- 
-pisarza). Wreszcie pisarz-prozaik góruje wyraźnie nad poetą w skądinąd bardzo 
trafnej i wielokrotnie cytowanej analizie Itala Rosatiego, który tropi związki prozy 
z poezją w twórczości Leviego17. Badacz nie tylko wspomina oczywisty związek 
trzech wspomnianych już wierszy otwierających książki Czy to jest człowiek, Rozejm 
i Vizio di forma, ale wertuje wers po wersie wiersze takie jak Buna, by odnaleźć 
nawiązania do Pogrążonych i ocalonych lub Czy to jest człowiek, szuka w Pieśni kruka 
fragmentów nawiązujących do biograficznego doświadczenia Leviego (trudno 
inaczej niż przez jego rolę świadka Zagłady czytać wersy takie jak te oto w prze-
kładzie Jarosława Mikołajewskiego: „Przybyłem z bardzo daleka / By przynieść 
niedobrą nowinę”18), aby zaraz potem znajdować potwierdzenie takiej lektury 
w Czy to jest człowiek, Rozejmie itd. Właśnie w efekcie takich lektur, kompetentnych, 
uzasadnionych, ale będących być może wynikiem zbytniego zaufania w słowa 
samego Leviego, który zdawał się przeciwstawiać sobie intelekt (czyli prozę) 
i emocje (czyli poezję), proza Leviego staje się zaledwie punktem odniesienia dla 
poezji, a ostatecznie główną legitymacją jego roli świadka, jak gdyby poezja była 
niczym więcej jak niejasnym szkicem do prawdziwej opowieści o życiu. 

To przeciwstawienie załamuje się, gdy dokonać bliższej lektury wierszy turyń-
skiego poety. Odnajdujemy w nich Leviego, którego możemy oglądać nie tylko 
takim, jakim zgodził się być – piewcą jasności i precyzji; i nie tylko takim, jakim 
uczyniła go publiczna debata Zagłady – świadkiem zrównoważonym, pozwala-
jącym wierzyć, że Holocaust da się bez reszty ująć w kategorie racjonalne i dzięki 
temu zrozumieć, a może nawet wybaczyć (choć Levi wielokrotnie powtarzał, 
że wybaczenie Niemcom nie leży w jego mocy, a nawet więcej – że listowne 
akty ekspiacji, jakie od nich otrzymywał, były w jego oczach aktem zbiorowej 
ignorancji). W tych wierszach Levi ze wściekłością niegodną bezstronnego na-
ukowca – chociaż rzeczywiście znaną już z „wiersza stojącego u progu książki 
mówiącej o śmierci” – rzuca klątwę na Adolfa Eichmanna (Dla Adolfa Eichmanna19). 
Co ciekawe, dodam na marginesie, wiersze Leviego mogą zbliżyć tę twórczość 
do znanych nam modeli odbioru poezji po Zagładzie20. Bo trudno na przykład 

15 E. Ferrero, Primo…, op. cit., s. 23.
16 C. Segre, I romanzi e le poesie, w: Primo Levi: Un’antologia…, op. cit., s. 105.
17 I. Rosato, Poesia, „Riga” 1997, No 13.
18 P. Levi, Ocalony / Il Superstite, op. cit., s. 12.
19 Ibidem, s. 34.
20 Prozę Leviego często zestawia się z prozą Tadeusza Borowskiego. W książce Tadeusz Borowski–Primo 

Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu (Warszawa 2014) broniłem tezy, że mimo pojedynczych 
formalnych podobieństw, gesty obu pisarzy wynikają z innych koncepcji świadectwa, a w każdym 
razie innego stosunku wobec modelu świadka Zagłady (Borowski moim zdaniem starał się odróżnić 
od tego formującego się w powojennych latach modelu, Levi raczej dostosowywał się doń).
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nie czytać wiersza Stary kret, w którym tytułowe zwierzę jest intrygującym po-
łączeniem rozczarowanego życia („Nieba nie lubiłem / Więc postanowiłem żyć 
sam i w ciemności”21) i ambiwalentnej, ironicznej swawoli („A wtedy czasem 
dla rozrywki / Wynurzam się nagle żeby straszyć psy”22) jako cody AD 1982 do 
Miłoszowskiego wiersza z roku 1943 Biedny chrześcijanin patrzy na getto. Wiersz 
był bowiem znany włoskim czytelnikom od roku 1981 (zresztą w nakładzie za-
przyjaźnionego z Levim wydawnictwa Scheiwiller). 

To jednak nie wszystko, co daje czytelnikom Leviego bliższe przyjrzenie się 
jego wierszom. Także tym, które choć znane, to gdy czytać je w porządku innym 
niż tylko świadectwa, odsłaniają się na inne interpretacje. Na przykład wiersz 
Szema, który znamy już w przekładzie Halszki Wiśniowskiej z Czy to jest człowiek, 
można czytać nieco odmiennie. Nie jest możliwe, rzecz jasna, aby doświadczenie 
Zagłady wyabstrahować z jego interpretacji także i wtedy, gdy nie jest częścią 
książki o pobycie w obozie Buna-Monowitz. Wyłączenie z tego kontekstu daje 
jednak inne możliwości przekładowe. Otóż tytułu Se questo è un uomo nie da 
się chyba tłumaczyć inaczej niż właśnie jako Czy to jest człowiek, jeśli pragnie się 
zachować oryginalny sens książki mówiącej o degradacji człowieczeństwa w jego 
platońskiej całości: człowieczeństwa męskiego i kobiecego. Stąd jeden z wersów 
w przekładzie Halszki Wiśniowskiej, aby uspójnić jego związek z tytułem, musiał 
brzmieć „Zastanówcie się, czy jest człowiekiem / Ten, co pracuje w błocie […] 
/ Zastanówcie się, czy to jest kobieta / Bez włosów i bez nazwiska / Z pustką 
oczu i wyschłym łonem, / Jak zimowa żaba”23, niszcząc tym samym dychotomię 
tłamszonej męskości i kobiecości jako absolutnej zagłady człowieczeństwa w Au-
schwitz. Wyabstrahowanie wiersza z książki i uczynienie go częścią opowieści 
poetyckiej snutej przez Leviego pozwoliło, aby wiersz jako autonomiczny 
tekst mówił nam to, co tamta wersja przekładu była zdolna powiedzieć tylko 
w połączeniu z kilkusetstronicową narracją: 

Pomyślcie, czy jest mężczyzną ten,
Kto pracuje w błocie
Kto nie zna spokoju
Kto walczy o kawałek chleba
Kto umiera przez jedno tak albo nie.
Pomyślcie czy jest kobietą ta,
Która nie ma włosów ani imienia
Która nie ma sił by pamiętać
Której oczy są puste a łono chłodne
Jak zimą u żaby24.

Jednocześnie, można tekst ten rozumieć jako, owszem, wiersz o obozie, uwy-
puklający jednak dystrybucję atrybutów kobiecości oraz męskości i ich degradację 
w warunkach Zagłady. Niby to samo, a jednak z tej szczeliny wyziera Levi-poeta 
(nawet jeśli – powtórzmy po raz trzeci – jest to poeta „nie zawsze świetny”), który 
w żadnej lekturze nie przestanie być wprawdzie świadkiem, ale też stanie się choć 
na chwilę nie tylko świadkiem. 

21 P. Levi, Ocalony / Il Superstite, op. cit., s. 46.
22 Ibidem.
23 P. Levi, Czy to jest człowiek, tłum. H. Wiśniowska, Kraków 2008, s. 7.
24 P. Levi, Ocalony / Il Superstite, op. cit., s. 14.



Akt profanacji i sakralizacji, powiada Agamben, „uczą uwzględniać swoistą 
resztkę świeckości w każdej rzeczy uświęconej albo residuum świętości w każdym 
przedmiocie sprofanowanym”. Levi czytany wyłącznie jako świadek staje się 
na powrót Homine sacris, w którym jeden z wymiarów jego sakralności począł 
wypełniać całe jego życie. Tym razem, po okresie przerażającej redukcji do życia 
pozbawionego prawa, poczęliśmy czytać jego teksty tak, by stały się dowodem 
na jego absolutną świętość jako świadka25. „Naukowe” wymierzanie przez Leviego 
proporcji między obiema częściami siebie – poetycką „niejasnością” – w którą nie 
wypada wierzyć czytelnikom uznającym ekonomię poetyckiego języka właśnie 
za wyższą formę precyzji – i prozatorską „racjonalnością” („bodźce” poezji i „ra-
cjonalistyczna połowa” prozy albo pisanie prozy „od brody w górę” oraz poezji 
„na marginesie”) jest chyba, oprócz gestu autoironii, także żądaniem uznania 
prawa do profanacji. I choć jest to gest niepewny, opatrzony zastrzeżeniami 
i skrywany za nieufnością wobec własnych wierszy, warto chyba czasem w ten 
właśnie sposób sprofanować świadectwo Leviego.

25 Tak czytałem jego twórczość w mojej przywoływanej już tu książce.

It Is Good to Profane the Witness.  Few Remarks on the New Polish 
Translation of Primo Levi’s Poems

The article offers an overview of the new Polish translation by Jarosław Mikołajewski of selected 

poems by Primo Levi. The figure of the latter as a Holocaust witness is confronted with his role as 

a poet in the context of profanation as understood by Giorgio Agamben, i.e. as a recuperation of a 

“non-sacral” emploi of a “superstes” – the one who lived through (only) to tell the horror. 

Translated by Paweł Wolski



41

Historia Holocaustu nie dobiegła końca, Stanowi ona wieczny precedens, 
z którego do tej pory nie wyciągnęliśmy należytych wniosków. 

Timothy Snyder, Czarna ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie1

W prologu do książki Czarna ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie Timothy 
Snyder pisze: 

Słusznie kojarzymy Holokaust z ideologią nazistowską, zapominając jednak, że 
wielu zabójców nie było nazistami ani nawet Niemcami. Najpierw myślimy o nie-
mieckich Żydach, choć niemal wszyscy przedstawiciele tego narodu, którzy zginęli 
w Holokauście, żyli poza Rzeszą. Wskazujemy na obozy koncentracyjne, mimo 
że niewielu zamordowanych Żydów kiedykolwiek przekroczyło ich bramy. Oskarżamy 
państwo, lecz mord stał się możliwy dopiero wtedy, gdy zniszczono jego instytucje. 
Stawiamy zarzuty nauce, przyjmując w ten sposób istotny element światopoglądu Hi-
tlera. Wreszcie obwiniamy narody, uciekając się do uproszczeń wykorzystywanych przez 
samych nazistów2.

To wszystko przestrzega przed tym, w jaki sposób pamięć o Zagładzie po-
zostaje w świadomości społecznej. Mechanizmy upraszczające historię odno-
szą się do wielu aspektów z różnych porządków. Tak jest choćby w przypadku 
istniejących stereotypów, umierania ostatnich świadków, sprzecznych źródeł 
itp. W niniejszym artykule zestawiona zostanie książka Snydera z popkulturo-
wą perspektywą patrzenia na Zagładę. Przyjrzeć się temu należy pod kątem 
zarówno tego, jak amerykański historyk walczy z pewnymi mitami popkultury, 
jak i w jaki im ulega. Przy tym to drugie zagadnienie rozumieć należy raczej jako 
unaocznienie, w jakim zakresie książka Snydera była tworzona pod wpływem 
sposobów przedstawiania historii w kulturze popularnej.

1 T. Snyder, Czarna ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2015, s. 13.
2 Ibidem, s. 12.
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Zwróćmy jeszcze uwagę na pewne niewątpliwe różnice narracji Snydera wobec 
typowo historycznego opracowania, jakim jest przykładowo trzytomowa Zagłada 
Żydów europejskich Raula Hilberga. Praca tego drugiego jest jednak podstawą, na 
której opiera się Snyder. To istnienie takich publikacji – jak ta Hilberga – umożliwiło 
ujęcie Holcaustu widoczne w Czarnej ziemi. Interpretacja faktów możliwa jest 
wyłącznie na podstawie rzetelnie opracowanego materiału faktograficznego. 
Mamy tutaj też do czynienia ze specyficznym podejściem do historii, które nazwać 
możemy anglo-amerykańskim.

Już tytuł książki Snydera budzi dyskusję, która na stałe osadzona jest w dys-
kursie Zagłady. Przyjęcie perspektywy Holocaustu jako ostrzeżenia (oryginalny 
tytuł książki to: Black Earth: The Holocaust as History and Warning) prowadzi do 
dwóch wniosków. Po pierwsze, zwraca uwagę na nieprecyzyjność tego terminu, 
co było szeroko opisywane3. Po drugie, stawia pytanie, czy Holocaust pozostaje 
tragedią wyłącznie ludności żydowskiej? Chodzi tu zarówno o zwrócenie uwagi, 
czy słowo to nie funkcjonuje jako metonimia drugiej wojny światowej, jak i o to, 
że mianem Holocaustu określa się różne inne przestrzenie, nawet niezwiązane 
z ludobójstwem. Często używa się nazwy tej wymiennie z ludobójstwem (na 
przykład Ormian, czy tym w Rwandzie). Dochodzimy wreszcie do perspektywy, 
która będzie najbliższa tytułowi książki Snydera. Holocaust, szczególnie w kultu-
rze popularnej, w tym publicystyce, używany jest do określenia współczesnego 
zła. Pojawia się on w kontekście zabijania zwierząt czy też w filmach i muzyce4. 
Czym jest więc Snyderowskie ostrzeżenie przed Holocaustem?

Przykładem takiego przedstawiania w kulturze popularnej jest między inny-
mi Naród zatracenia Macieja Świerkockiego i Mariusza Sołtysika. Komiks ten to 
opowieść o  żydowskim chłopcu z Łodzi, który czyniąc zło staje się niewidzialny. 
Dzięki tej właściwości udaje mu się przetrwać Litzmannstadt Ghetto. Narracje 
kończą kadry we współczesności, kiedy dorosły bohater obserwuje wiadomości 
telewizyjne i ogląda neonazistów. Na ścianie nad jego kanapą widzimy zdjęcie  
Auschwitz podpisane tytułem książki Prima Leviego Czy to jest człowiek? Komentarz  
bohatera jest bardzo ostry. Teraz, pół wieku później, nie musi podróżować w celu 
oglądania zła – wystarczy pilot do telewizora i jest to jedyna różnica. Pointuje: 
„Nie rozumieją, że oni sami żyją w jednym wielkim getcie, i niestrudzenie będą 
robić swoje – nawet jeżeli postanowię udawać, że ich nie widzę”5.

Z podobnej perspektywy problem przedstawia w piosence Maria Peszek. W utwo-
rze Modern Holocaust słyszymy: „W moim kraju palą tęczę / Jak kiedyś ludzi w stodole 
/ Hejt nasz polski powszedni / Jak chleb jak obiad na stole / Czego nie zniszczyli 
Hitler, Stalin / Czego ZOMO pałą nie zajebało / Czego nie dopalił Oświęcimski piec / 
Polskiej nienawiści zeżre wściekły pies […] Bo nie jest tak że zło / To Hitler albo Stalin 
/ Zło jest w każdym z nas / Zło robimy sami / Bo nie jest tak że zło / To Putin czy Bin 
Laden / Ty też w domu masz / Własny swój karabin”. W obu przykładach widzimy 
coś, co nazwać możemy „długim trwaniem Holocaustu”. Wskazują one, że Zagłada 
jest na wyciągnięcie ręki i nieustannie drzemie ona w każdym człowieku. W skrajnym 
przypadku, jak ma to miejsce w filmie Iron Sky Timo Vuorensola (2012), naziści zdążyli 
uciec na księżyc przed nacierającymi aliantami, a dziś w każdej chwili mogą powrócić.

3 Zob. D.G. Roskies, Czym jest literatura Holocaustu, tłum. M. Adamczyk-Garbowska, „Literatura na 
Świecie” 2005, nr 9–10.

4 Cannibal Holocaust (pol. Nadzy i rozszarpani) to kiczowaty horror w reżyserii Ruggera Deodata 
z 1980 roku, który opowiada o wycieczce grupy Amerykanów do amazońskiej dziczy, zaś Maria 
Peszek tytuł Modern Holocaust (2016) nadała piosence poświęconej wewnętrznemu złu człowieka.

5 M. Świerkocki (scenariusz), M. Sołtysik (rysunek), Naród zatracenia, Łódź 2014, s. 124.
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Justyna Czaja w swoim artykule o tabloidyzacji Holocaustu, przedstawia wy-
korzystanie go przez kulturę popularną na kilku przykładach. We wstępnym frag-
mencie pracy pisze o najczęstszej perspektywie podejścia do pisarstwa Zagłady: 

Za obowiązujące wytyczne uznać można prezentowanie Holocaustu jako wydarzenia 
totalnego, podkreślanie jego unikalności, sytuowanie go ponad lub poza historią, postulat 
rygoryzmu faktograficznego, rezygnację z transformacji i manipulacji motywowanych róż-
nymi względami, w tym również artystycznymi, traktowanie tematu z powagą przynależną 
sferze sacrum. Heinz Steinert i Kathy Laster zwracają uwagę na to, że Holocaust nie może 
stać się tematem podejmowanym przez utwory z kręgu kultury popularnej. Tymczasem 
tematyka związana z Holocaustem w ostatnim czasie zawłaszczona została przez kultu-
rę popularną. To właśnie za jej pośrednictwem kształtowane są dziś przede wszystkim 
społeczna świadomość, powszechne wyobrażenia dotyczące Zagłady, pamięć o niej6.

Widoczne jest więc, że to zawłaszczenie tematyki Holocaustu przez kulturę 
popularną prowadzi do negatywnych skutków, co jest coraz częściej podejmowa-
nym tematem przez badaczy7. Rozumieć to należy jako wykorzystanie „nośnych 
haseł” do popkulturowej narracji, przy którym jednocześnie są one wyrywane 
z naukowego kontekstu, a przez to tracą swoje pierwotne znaczenie.

Punktem wyjścia rozprawy Snydera jest zainteresowanie badacza Adolfem Hitle-
rem i opublikowanym w 1925 roku Mein Kampf, a co z tym związane, podstawami 
jego ideologii, która była punktem wyjścia i możliwością do dokonania Zagłady. 
Precyzując swoją perspektywę Snyder pisze: „Światopogląd Hitlera – sam w sobie – 
nie skutkował Holocaustem, lecz jego ukryta, wewnętrzna spójność wytworzyła 
nowy rodzaj destrukcyjnej polityki oraz przyniosła nam wiedzę o ludzkich 
zdolnościach do masowego mordu”8. Wydaje się przy tym, że badacze często 
pozostawiają poza swoją refleksją książkę Hitlera, wskazując między innymi na 
jej chaotyczność. Przedmiotem zainteresowania są więc często same mechani-
zmy Zagłady, z jednej strony, przedstawiane jako element związany z poziomem 
cywilizacyjnym, na przykład w Nowoczesności i Zagładzie Zygmunta Baumana, 
Przedsiębiorstwie Holocaust Normana Gary’ego Finkelsteina, a z drugiej odwrotnie, 
jako upadek dotychczasowego dorobku ludzkości, co na swój sposób widoczne jest 
przykładowo w książce Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła Hannah Arendt.

Amerykański historyk pokazuje jako przyczyny Zagłady nie nacjonalizm i an-
tysemityzm, ale przede wszystkim anarchię i ekologię, co ma swoje podłoże 
właśnie w książce Hitlera i tezach amerykańskiej eugeniki, na której się wzorował. 
To odwrócenie Snydera od teorii skoncentrowanej na antysemityzmie i oparcie 
swojej refleksji przede wszystkim nazistowskiej na walce o Lebensraum. Eugeni-
ka i darwinowska teoria ewolucji, w której głównym mechanizmem jest dobór 
naturalny, były podstawą sformułowania teorii Hitlera, że:

Tak jak natura nie koncentruje się na utrzymaniu tego, co jest, lecz aby podtrzymać gatunek 
doskonali go poprzez rozwój, tak i w życiu nie można ulepszać istniejącego zła, które posiada-
jąc naturę człowieka w dziewięćdziesięciu dziewięciu przypadkach na sto nie da się zmienić9.

6 J. Czaja, Tabloidyzacja Holocaustu w kulturze popularnej, „Images” 2011, nr 15–16, s. 81.
7 Zob. S. Buryła, Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie, „Rocznik Słupski” 2012, t. 10, s. 149–151;  

P. Wolski, Holocaust online czyli internetowa topizacja Zagłady, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik 
Naukowy” 2012, nr 3.

8 T. Snyder, op. cit., s. 13–14.
9 A. Hitler, Mein Kampf, tłum. I. Puchalska, P. Marszałek, Krosno 1992, s. 10.



Podobne wnioski o Hitlerze-„ekologu” znajdziemy w książce Baumana10, choć 
bada on wiele niuansów takiego określenia Führera. Opisując istnienie Żydów 
w świecie kreowanym przez nazistów, Snyder pisał: 

Według zasad Hitlerowskiej ekologii obecność Żydów skaziła planetę, gdyż sprzeciwiali 
się oni prawom natury, głosząc niosące zepsucie idee. Rozwiązaniem było postawienie 
ich twarzą w twarz z naturą, gdzie liczył się tylko krwawy konflikt, a nie abstrakcyjne 
rozważania11.

Takie „podejście ekologiczne” doskonale obrazuje Maus Arta Spiegelmana. 
Obydwie części zaczynają się od propagandowych tekstów, które mają bronić 
jego koncepcji artystycznej: „Żydzi z pewnością są rasą, ale nie ludzką (Adolf 
Hitler)” oraz:

Myszka Miki jest najbardziej haniebnym ideałem, jaki kiedykolwiek został wynalezio-
ny… Zdrowy rozsądek podpowiada każdemu myślącemu, dorastającemu i prawemu 
młodzieńcowi, że to obrzydliwe, brudne plugastwo, ten największy nosiciel bakterii 
w świecie zwierzęcym, nigdy nie może stać się prawdziwym zwierzęciem – przykładem 
do naśladowania… Koniec ze zdziczałością narodów za sprawą Żydów! Precz z Myszką 
Miki! Noście swastyki! (z artykułu w niemieckiej gazecie codziennej na Pomorzu, połowa 
lat trzydziestych)12. 

Wykorzystanie przez rysownika tego wariantu ilustrowania rzeczywistości, czyli 
przedstawiania Żydów jako myszy, ma więc swoje zakorzenienie w tym, o czym 
pisze amerykański badacz. W takim myśleniu Żydzi są pasożytami, niechcianymi 
domownikami, szybko rozmnażającą się plagą i grupą pozbawioną moralności.

Hitler przeciwstawił naturę (rozumianą jako nieustanna wojna) idei równości, 
która była według niego patologią wymyśloną właśnie przez Żydów. Strach i krew 
są tym, co rządziło światem od jego początków i wyłącznie najsilniejsze jednostki 
były w stanie przetrwać. Autor Skrwawionych Ziem pisze: „Zdaniem Hitlera, naszą 
zgubą była umiejętność myślenia oraz uświadamiania sobie, że przedstawiciele 
innych ras również używają rozumu – a tym samym uznanie ich za bliźnich”13.

Na takich mechanizmach zasadzał będzie się fetysz związany z popularnością 
Stalagów, czyli książek erotycznych, które pojawiły się w Izraelu na początku lat 
sześćdziesiątych. Jak pisze Czaja: 

Początkowo utwory te powielały identyczny schemat fabularny: w czasie II wojny świato-
wej amerykański lub brytyjski lotnik dostaje się do niemieckiej niewoli i zostaje uwięziony 
w stalagu, w którym jest torturowany i wykorzystywany seksualnie przez strażniczki – sa-
dystyczne SS-manki. Ofiara (a także utożsamiający się z nią czytelnik) odczuwa perwersyj-
ny pociąg seksualny do swojego oprawcy. W finale powieści więzień odzyskuje wolność, 
dokonując wcześniej zemsty – gwałci, a następnie morduje swoje prześladowczynie14. 

10 Bauman pisze: „Żydzi zasługiwali na śmierć (a tym samym na powszechną niechęć), ponieważ 
stali między niedoskonałą i pełną napięć rzeczywistością a wymarzonym światem niezmąconego 
szczęścia”, Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, tłum. T. Kunz, Kraków 2013, s. 170.

11 T. Snyder, op. cit., s. 51.
12 A. Spiegelman, Maus, tłum. P. Bikont, Kraków 2010.
13 T. Snyder, op. cit., s. 19.
14 J. Czaja, op. cit., s. 82.



45

Jeśli mielibyśmy określić podstawowy mechanizm zastosowany w tych książ-
kach, opierał się on właśnie na kilku elementach, które Snyder wyczytuje z idei 
ekologii Hitlera. Przede wszystkim – przemocy i podporzadkowaniu się silniej-
szemu, co w tym przypadku ma pobudzić wyobraźnię seksualną.

Przyjrzyjmy się krótko komiksom, które do tej pory nie były brane tu pod uwagę – 
bardzo popularnym amerykańskim komiksom o superbohaterach. I tak na przykład 
Magneto z serii X-Men to niemiecki Żyd, który był więźniem obozu Auschwitz15. Po 
latach, jako jeden z mutantów, staje przeciw ludzkości, spodziewając się po niej chęci 
eksterminacji takich jak on. Trauma bycia Żydem przeniesiona zostaje na traumę 
innej mniejszości – mutantów16. Wprowadzony jest tu więc ten sam mechanizm 
patrzenia na Innego, który widoczny był podczas drugiej wojny światowej w sto-
sunku Żydów, zaś w tych komiksach – do mutantów, obawiających się zagłady ze 
strony ludzi. Historia bohaterów X-Men, do dziś cieszy się olbrzymią popularnością 
w wysokobudżetowych ekranizacjach tych komiksów, dotyczy przede wszystkim 
relacji ludzi z mutantami. Próby izolowania i napiętnowania ich są w pewnym sen-
sie – jak nazwała by to Marta Cuber17 – metonimią Zagłady, odnoszącą się w tym 
przypadku właśnie do wskazania, że traktowanie „innego” jako równego sobie 
może być zgubne. Dlatego też – na co zwracał uwagę Snyder – wykorzystywany 
był przez Hitlera i nazistów stereotyp żydokomuny lub inaczej judeobolszewizmu. 
Miał on podłoże wywodzące się ze strachu przed silniejszymi – aryjczykami.

Z tym związane jest również to, co Snyder uważa za przejaw anarchii Hitlera, 
czyli z jednej strony właśnie przywrócenie naturalnego stanu rzeczy i rządu siły, 
a z drugiej – jego podejście do definicji obywatelstwa. Jak pisze amerykański histo-
ryk: „Obywatelstwo to wzajemna relacja między jednostką a chroniącym je ustro-
jem politycznym. Pod nieobecność państw nikt nie był obywatelem, a życie 
ludzkie można było traktować beztrosko”18. Tym samym przestają istnieć 
kategorie Żyda, Polaka, Niemca itd. na rzecz opozycji człowiek (aryjczyk) –  
nieczłowiek, co w X-Menach będzie przeciwieństwem człowiek – mutant. 
Podobny efekt osiągany jest w Fabryce Nikolasa Presli19 i Achtung Zelig! Druga 
wojna Krystiana Rosińskiego i Krzysztofa Gawronkiewicza20. W pierwszym 
z komiksów autor przedstawił wynaturzone postacie Żydów i Niemców, przez 
co doskonale daje się odróżnić jednych od drugich. W polskim komiksie dwoje 
głównych bohaterów – Żydów, przedstawiono jako niezidentyfikowane postacie 
przypominające kosmitów.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez Snydera jest usytuowanie idei oraz 
narracji Hitlera wobec religii. Autor Skrwawionych ziem pisze:

Mimo że w swoim światopoglądzie Hitler odrzucał tradycje religijne i świeckie, to 
odwoływał się do nich. Choć nie był oryginalnym myślicielem, przedstawił pewne roz-
wiązanie kryzysów: myśli oraz wiary […] 

Hitler wykorzystywał obrazy i tropy dobrze znane chrześcijanom: Boga, modlitwę, 
grzech pierworodny, przykazania, proroków, naród wybrany, mesjaszy, a nawet znajomy, 

15 Takich żydowskich korzeni i odwołań w biografiach amerykańskich superbohaterów znajdziemy  
w artykule: L. Benkemoun, Postaci żydowskie w komiksach, tłum. B. Szwarcman-Czarnota, „Mi-
drasz” 2001, nr 5.

16 Zob. http://marvel.com/universe/Magneto_(Max_Eisenhardt) (dostęp 4.10.2016).
17 Por. M. Cuber, Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012, Katowice 2013.
18 T. Snyder, op. cit., s. 290–291.
19 N. Presl, Fabryka, Kraków 2013.
20 Achtung Zelig! Druga wojna, K. Rosiński (scen.), K. Gawronkiewicz (rys.), Poznań 2004.



biblijny trójpodział czasu na okresy raju, wygnania oraz odkupienia. Ludzkość żyła w mo-
ralnym brudzie,  warunkiem poprawy było oczyszczenie siebie oraz świata21.

Religia, okultyzm, stosunki z Watykanem, tajne stowarzyszenia itp. są często pod-
noszonymi wątkami dotyczącymi funkcjonowania nazizmu zarówno w literaturze 
teoretycznej22, jak i kulturze popularnej. Fascynacja tym aspektem związana jest 
głównie z atrakcyjnością teorii spiskowych. Oczywiście nie uszło to też zaintereso-
waniu kultury popularnej. Najcharakterystyczniejszymi pozycjami z tym wątkiem 
Zagłady są filmy przygodowe reżyserowane przez Stevena Spielberga. Chodzi tu 
o Poszukiwaczy zaginionej Arki (1981) i Indiana Jones i ostatnia krucjata (1989), czyli 
filmy o archeologu Indianie Jonesie. W pierwszym z nich bohater, wciela się w nie-
go Harrison Ford, poszukuje biblijnej Arki przymierza. Pragnienie jej zdobycia ma 
również agent Gestapo – Arnold Ernst Toht (postać fikcyjna). W drugim z filmów 
bohater ściga się z nazistami o zdobycie świętego Graala.

Przyjrzyjmy się na końcu zagadnieniom związanym z antysemityzmem. Wydaje 
się, że Snyder celowo pomija ten aspekt ściśle związany z Holocaustem. Jak pisze 
amerykański historyk: 

Światopogląd Hitlera mieszał naukę z polityką, a jego program mylił biologię z pożą-
daniem. Lebensraum – koncepcja łącząca potrzeby z zachciankami i mord z wygodą – im-
plikowała plan odbudowy planety przez masowe morderstwo oraz obiecywała poprawę 
warunków życia niemieckich rodzin23. 

Snyder nie zauważa żadnych podstaw antysemickich w działaniach nie tylko 
Niemców, ale również innych narodów. Cała historia stosunków narodowych, 
którą opisuje między innymi Bożena Keff24, jest przez autora pominięta na rzecz 
wątków o Lebensraum i chęci „oczyszczenia” otoczenia.

Taka perspektywa jest bardzo niebezpieczna. Debata na ten temat w Polsce 
pojawia się przy każdej popkulturowej próbie ujęcia roli Polaków w Zagładzie. 
Tak było po wydaniu Złotych żniw Jana Tomasza Grossa czy po premierze filmu 
Pokłosie w reżyserii Władysława Pasikowskiego, kiedy odezwały się prawicowe 
głosy oburzenia o zniesławianiu narodu. Prowadzi to do pytania o powojenne 
pogromy na tle antysemickim, czy możemy rozpatrywać je w ogóle w kontekście 
tego, co Snyder nazywał „ekologią” Hitlera.

We wspomnianym tekście Czaja pisze: „W procesie tabloidyzacji Holocaustu 
wykorzystywane są wybrane aspekty Zagłady, które dotykają kulturowych tabu 
takich jak śmierć, seks i przemoc. Tego rodzaju tabuizowane treści stanowią 
w obrębie popkultury towar wyjątkowo pożądany”25. Bez wątpienia wiele z tych 
„nośnych” zagadnień, albo nawet toposów, pojawia się w Czarnej ziemi.

Trudno się przy tym nie zgodzić ze zdaniem Sławomira Buryły, który pisze, że: 

21 T. Snyder, op. cit., s. 17–18.
22 Część z tych książek to między innymi: J. Cornwell, Papież Hitlera. Tajemnicza historia Piusa XII, 

tłum. A. Grabowski, Warszawa 2010; N. Goodrick-Clarke, Okultystyczne źródła nazizmu, tłum. 
 J. Prokopiuk, Warszawa 2010; K. Grünberg, SS – gwardia Hitlera, Warszawa 1994; F. King, Szatan 
i Swastyka, tłum. J. Moderski, T. Olszewski, Poznań 1996; P. Valode, Hitler i tajne stowarzyszenia, 
tłum. K. Szerzyńska-Maćkowiak, Warszawa 2010.

23 T. Snyder, op. cit., s. 418.
24 Zob. B. Keff, Antysemityzm. Niezamknięta historia, Warszawa 2013.
25 J. Czaja, op. cit., s. 82.
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Należy przyjąć, że topika Holocaustu (jak to już można zauważyć) w większym stopniu 
będzie przechwytywana przez szeroko pojętą kulturę popularną i masową: film, internet, 
estetykę rocka (teksty piosenek, okładki płyt i działania sceniczne), świat reklamy. Może 
to oznaczać fascynację faszystowską supremacją siły i przemocy z uwzględnieniem na-
zistowskich emblematów i prowadzić do kiczu, pustej zabawy ignorującej konteksty 
historyczne i moralne26. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że zmiany w kulturze popularnej mogą być sy-
gnałem do optymizmu w patrzeniu na przyszłość, co nie zaprzecza stwierdzeniu 
Wolskiego: „Można zaryzykować tezę, że Holocaust w ogóle, nie tylko w Internecie, 
stał się swoistym residuum toposów, zbiorem gotowych metafor służących do 
opisania rzeczywistości”27.

Snyderowi udało się uchwycić wiele aspektów Zagłady, które były i są chętnie 
wykorzystywane przez popkulturę. Refleksja autora Skrwawionych ziem nad tymi 
zagadnieniami pokazuje, jak doskonale maszyna popkultury potrafi znajdować 
wymienione elementy. Ta lektura pozwala też na poszerzenie kontekstu tego, co 
oferowane jest we wspomnianych narracjach. Mezalians popkultury i historii nie 
musi być ujmowany w kategoriach pejoratywnych, może sprowokować spojrzenie 
na popkulturę jako inspirację do przyjęcia nowej perspektywy do omawiania 
wcześniej poruszanych zagadnień. Pamiętać należy, że: „żadnego faktu ludzkiego 
świata nie da się wytłumaczyć tak długo, jak długo będzie się go traktować jako 
coś niezmiennego i danego raz na zawsze”28.

26 S. Buryła, op. cit., s. 151.
27 P. Wolski, op. cit., s. 158.
28 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 413.

“Comics” Features of Black Earth

In the article, the author underlines the pop-cultural elements which can be found in the 

theory and the method of portraying the Holocaust in the book Black Earth: The Holocaust as 

History and Warning by Timothy Snyder. The Holocaust, especially in the context of popular culture 

and journalism, is used as a denotation of modern evil. It is used in the same way in the context of 

animal killing or in films and music. The American researcher once again analyses Adolf Hitler’s Mein 

Kampf and the ideology presented there and detects certain patterns used later by popular culture. 

This “misalliance” of pop-culture and history does not have to be viewed in a pejorative way; it may 

incline us to look at pop-culture as a form of inspiration to gain a new perspective on the matters 

discussed before.

Translated by Krzysztof Lichtblau
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Od Rutki do Ruth1

Rutka Laskier urodziła się 12 czerwca 1929 roku w Gdańsku. Rok później, w 1930 
rodzina Laskierów przeniosła się do Będzina2, gdzie osiedliła się niedaleko Starego 
Rynku, przy ulicy Św. Jana 4. Ulica ta, jak zaznacza Władysław Śliwoń, była zapro-
jektowana według nowoczesnych, jak na tamte czasy, norm urbanistycznych:

Przed wojną ul. Św. Jana tak jak całe Stare Miasto była zamieszkała przez Żydów. Kamienice 
choć nie o najwyższym standardzie były dobrze utrzymane i wielo-lokatorskie, w nie-
których była nawet instalacja wodno-kanalizacyjna i łazienki. Dom, w którym mieszkała 
rodzina Laskierów miał raczej średni standard – nie za dużo wygód, ale izby były przy-
zwoite, suche i widne, piece kaflowe i podłogi z sosnowych desek3.

1 Praca ta jest fragmentem większej całości, która dotyczy w głównej mierze historii i analizy  
dziennika Rutki Laskier oraz zagadnień prawnych, archiwalnych z tym związanych, a także 
biografii rodziny Laskierów. Rutka pisała diariusz w czasie okupacji niemieckiej w getcie 
będzińskim. Kwestia dotycząca prześladowań narodu żydowskiego czy profanacji (świętych  
ksiąg żydowskich, palenia synagog czy szykan związanych z wyznaniem) stanowiła nierzadko 
materię dzienników i pamiętników z tego okresu. W wielu diariuszach z okręgu będzińskiego 
pojawia się wątek spalenia synagogi przez okupantów i niszczenia mienia świątyni. Piszą o tym 
nie tylko osoby pochodzenia żydowskiego, jak Arnold Shay, Mania Moszkowicz, ale także pro-
boszcz  parafii św. Trójcy Mieczysław Zawadzki oraz zatrudniony w tym samym miejscu wikariusz 
Leon Stasiński. Relację o tym wydarzeniu przedstawia również Arno Lustiger: „Tego dnia eses-
mani wypędzili ludzi z domów, zagnali do Wielkiej Synagogi i podpalili zarówno bożnicę, jak 
i przylegające do niej żydowskie domy. Wielu ludzi spłonęło żywcem. Esesmani przeszukiwali 
budynek po budynku i systematycznie niszczyli granatami zapalającymi wszystkie domy za-
mieszkane przez Żydów”. A. Lustiger, B. Kerski, J. Vincenz, Świadek i historyk. Rozmowy z Arno 
Lustigerem, Sejny 2009, s. 42. Ponadto ks. Leon Stasiński odnotowuje w dzienniku pod datą  
7 września1939 roku, jak Niemcy ze szczególnym okrucieństwem prześladowali i upokarzali 
starozakonnych: „O godzinie 14:00 jeden z żołnierzy zbliżył się do rabina i podał mu nożyce, aby 
obciął sobie brodę. Broda była długa, czarna, miękka, gęsta i wypielęgnowana. Nigdy nie zapo-
mnę pytającego spojrzenia oczu skierowanych na żołnierza, czy rzeczywiście ma obciąć brodę. 
Żołnierz zachował się brutalnie. Ręka rabina zadrżała. Chciał obciąć koniuszek brody, ale żołnierz 
podbijał nożyce coraz wyżej. Spadły krucze włosy na ziemie, spadły i pejsy, spadły i krople krwi”. 
Ks. Leon Stasiński, Pamiętnik pierwsze dni wojny 1939, Będzin 2013. Ścinanie brody i pejsów przez 
okupanta, miało na celu upokorzenie oraz zdegradowanie Żydów, gdyż pejsy i broda były znakiem 
ich religijności. Ten akt nienawiści miał zatem wymiar głębszy. Po pierwsze atakował i niweczył 
system wartości religijnych, a po drugie miał na celu postawienie osoby wierzącej w sytuacji 
sprzeniewierzenia się słowom Jahwe, gdyż w Księdze Kapłańskiej zapisane jest: „nie wolno golić 
brody brzytwą ani strzyc włosów z boków głowy (Kpł 19, 27; 21, 5). Zwyczaj ten praktykowany 
był już przez Nazarejczyków od czasów biblijnych.

2 W. Śliwoń, Dzieci Jakuba, Będzin 2008, s. 60.
3 Ibidem, s. 59.

Ewelina Konopczyńska-Tota
Uniwersytet Szczeciński



 Obszar Starego Rynku, Modrzejowskiej, Jasnej zamieszkiwany był w większości 
przez rzemieślników, urzędników i kupców. Ojciec Rutki, jak wynika z zachowanej 
dokumentacji niemieckiej, również był kupcem, ponadto prowadził w Będzinie sklep 
i zarządzał magazynami4. Jego żona, Dwojra, opiekowała się dziećmi5. Rutka miała 
bowiem młodszego brata Joachima, który przyszedł na świat 3 sierpnia 1937 roku. 
Laskierowie byli dość zamożną rodziną. Z zachowanych zdjęć rodzinnych wynika, że 
podróżowali stosunkowo często – do Nowego Targu, Rabki, Karlsbadu czy Kudowy.

Rutka Laskier na początku lat czterdziestych zaczęła uczęszczać do Gimnazjum 
Fürstenberga i pobierać prywatne lekcje języków obcych w domu. Paulina Gold, 
koleżanka Rutki z czasów szkolnych, wspomina, jak wyglądały lata młodzieńcze 
i co formowało wówczas ich światopogląd moralno-polityczny:

Rutka mieszkała przy starym rynku, ja przy nowym. Dlatego widywałyśmy się przeważnie 
w szkole. […] Jako małe dziewczynki bawiłyśmy się na podwórku obok mojego domu 
przy ulicy Sączewskiego, otoczonego pięknym ogrodem. Kiedy trochę podrosłyśmy, 
duży wpływ miały na nas prowadzone przez starszą młodzież grupy syjonistyczne. To 
były takie organizacje polityczne o mniej lub bardziej lewicowych zapatrywaniach. Ale 
najważniejsze były pieśni, które śpiewaliśmy na zebraniach. One trzymały nas przy życiu, 
dodawały wiary, nadziei. Otuchy, że jakoś przeżyjemy6.

Arno Lustiger, Ocalony z Zagłady, historyk i pisarz, w jednym z wywiadów, 
charakteryzuje sytuację rodzin żydowskich zamieszkałych w Będzinie, analizując 
ich język i stosunek do religii:

W pobożnych rodzinach żydowskich mówiono wyłącznie w jidysz. Bardziej zasymi-
lowani czy wykształceni Żydzi rozmawiali w Będzinie po polsku. Polski był językiem 
kulturalnych, wykształconych żydowskich obywateli, aczkolwiek istniały także kręgi tak 
zwanych jidyszystów, które świadomie kultywowały i propagowały jidysz7.

Wskazówki Lustigera pozwalają wysnuć wniosek o tradycji domu Laskierów. 
Rutka wychowywała się w rodzinie wykształconych i postępowych Żydów, gdyż 
w domu na co dzień posługiwano się językiem polskim i nie praktykowano ortodok-
syjnych rytuałów, między innymi nie przestrzegano zasad koszerności, nie noszono 
tradycyjnych strojów, takich jak chałat, kitel czy ozdobnych peruk zwanych szajtłami. 
Paulina Gold zaznacza, że w domach żydowskich wykształcenie było priorytetem: 

W rodzinach żydowskich bardzo zwracano uwagę na wykształcenie. Tu muszę też wy-
jaśnić, skąd u Rutki w pamiętniku taka piękna polszczyzna. Otóż w większości żydowskich 
domów mówiono po polsku. W szkole natomiast uczyliśmy się niemieckiego, łaciny i he-
brajskiego. Często też, ale przeważnie prywatnie, uczyliśmy się angielskiego i francuskiego. 
Przynajmniej w zamożnych rodzinach, a do takich należała zarówno moja, jak i Rutki8.

4 L. Gold, Rutka była moją koleżanką, w: R. Laskier, Pamiętnik, Będzin 2008, s. 11.
5 Spis ludności żydowskiej w Będzinie A-Ł ok. 1939  w: Przedstawicielstwo Ludności Żydowskiej w Będzi-

nie 1939-1943, tekst nieopublikowany, zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego, mikrofilm, 
sygnatura 212/7.

6 M. Nowacka, Odszukaliśmy Linkę Gold, przyjaciółkę będzińskiej Żydówki Rutki Laskier, http://sosnowiec. 
naszemiasto.pl/archiwum/odszukalismy-linke-gold-przyjaciolke-bedzinskiej-zydowki,1171150, 
art,t,id,tm.html (dostęp 13.02.2013).

7 B. Kerski, J. Vincenz, Świadek i historyk. Rozmowy z Arno Lustigerem, Sejny 2009, s. 18.
8 M. Nowacka, Odszukaliśmy Linkę Gold, przyjaciółkę będzińskiej Żydówki Rutki Laskier, op. cit.
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Biegła znajomość języka polskiego u Rutki to zasługa nie tylko jej rodziców, 
mówiących po polsku w domu, ale także profilu Gimnazjum im. Szymonostwa 
Fürstenbergów9, do którego uczęszczała. 

Lata szkolne. Gimnazjum Fürstenberga
Rutkę Laskier obowiązywał system edukacji z  1932 roku, gdyż w  tym roku  
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Janusz Jędrzejewicz, 
przeprowadził reformę edukacji. Według Ustawy z dnia 11 marca 1932 o ustroju 
szkolnictwa, dzieci obowiązywał siedmioletni program szkoły powszechnej 
(obowiązkowej). Rozpoczynano ją w wieku siedmiu lat. Następnie można było 
realizować sześcioletni program ogólnokształcącej szkoły średniej, składającej się 
czteroletniego gimnazjum i  dwuletniego liceum, po którym zdawano maturę. 
Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmowano kandydatów, którzy ukończyli co 
najmniej 12 lat10. 

Z zachowanych dokumentów wiadomo, że Rutka Laskier uczęszczała do Gim-
nazjum Fürstenberga, było to gimnazjum typu świeckiego, które kładło nacisk 
zarówno na polskie, jak i żydowskie tradycje. Według ustawy o szkolnictwie Rutka 
mogła rozpocząć gimnazjum w wieku 12 lat, a więc mogło to być w 1941 roku. 
Szkoła Fürstenberga była wysoko oceniana przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. W Spotkaniach klasowych Eugenia Prawer, mieszkanka 
Będzina, pisze o szkole z dzieciństwa:

Było to gimnazjum koedukacyjne, poza normalnymi przedmiotami, obowiązującymi we 
wszystkich szkołach, już od klasy A uczono nas języka hebrajskiego. Grono nauczy-
cielskie dobrano według najostrzejszych kryteriów, wielu profesorów miało tytuły 
naukowe doktorów. […] Językiem macierzystym pozostawał dla nas język polski. 
W tym też języku stykaliśmy się z przepiękną literaturą polską i z tłumaczeniami 
autorów literatury światowej11.

Pomysł założenia pierwszego żydowskiego gimnazjum w Zagłębiu Dą-
browskim pojawił się już w 1916 roku z inicjatywy Jeszaja Ehrlicha, Berisza Pregera, 
Salomona Gutmana i innych. Szkołę nazwano „Jawne” i ulokowano przy ulicy 
Kołłątaja 45. Jednak nie można było tu przeprowadzać egzaminów maturalnych, 
gdyż budynek nie spełniał odpowiednich norm sanitarno-higienicznych. W dwu-
kondygnacyjnym budynku mieściły się bowiem jeszcze: szkoła dla dziewcząt pani 
Bojarskiej, główna siedziba organizacji „Szomer Hacair” i Towarzystwo Sportowe 
„Hakoach”. Ze względu na zły stan techniczny budynku szkołę zdecydowano się za-
mknąć. Sprawą jednak zainteresował się Szymon Fürstenberg, filantrop, przedsię-
biorca, przedstawiciel Rady Miejskiej, który postanowił wybudować nowy budynek 
dla szkoły, według norm odpowiadających nowoczesnym standardom12. W tym 
celu zakupił działkę przy ulicy Sobieskiego, jednak wyraził życzenie, by zmienić 
nazwę szkoły na „Koedukacyjne Gimnazjum im. Szymonostwa Fürstenbergów”. 

9 Żydowskie gimnazjum założone przez Szymona Fürstenberga przy ul. Teatralnej 5. Obecnie to 
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego.

10 Ustawa z dnia 11 marca 1932 o ustroju szkolnictwa, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W-
DU19320380389 (dostęp 1.04.2014).

11 E. Prawer, Spotkania klasowe. Wspomnienia z Będzina i getta w Będzinie, w: Pamiętniki Żydów z lat 
1939–1945, zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego, mikrofilm, sygnatura 302/329. Tekst 
został też opublikowany w: E. Prawer, Będzin Miasto Judenfrei, red. A. Szydłowski, Będzin 2007.

12 B. Ciepela, Śladami Żydów Zagłębia Dąbrowskiego. Wspomnienia, Będzin 2009, s. 160–161.



Szkołę ulokowano pośród zieleni, a uczniowie mieli do dyspozycji bibliotekę, 
laboratoria, boiska sportowe, salę gimnastyczną, łaźnię, pływalnię, ogród kwiatowy. 
Nowy rok rozpoczęto w 1929 roku. Placówka uzyskała również uprawnienia pań-
stwowe, a wykładowcami byli magistrowie i doktorzy polskich uczelni. Budynek 
był w stanie pomieścić ponad 500 uczniów, ponadto nie obowiązywała rejonizacja, 
więc mogły uczęszczać tu osoby nie tylko z Będzina, ale i okolicznych miast. Przy 
gimnazjum działało także dwuletnie Liceum Ogólnokształcące otwarte w roku 
1937/1938 o profilu humanistycznym i przyrodniczym. Program, który tutaj realizo-
wano, obejmował między innymi język hebrajski, historię żydowską, palestynografię 
oraz naukę Biblii. Uczono także języka polskiego, matematyki, geografii. Starano 
się zatem pielęgnować wśród uczniów tradycję i kulturę żydowską, otwierając ich 
jednocześnie na europejski, humanistyczny model życia, ale unikając propagowa-
nia wśród nich idei całkowitej asymilacji. O tym podwójnym aspekcie kształcenia, 
pisze we wspomnieniach Eugenia Prawer, była uczennica gimnazjum: „Szkoły, która 
wychowywała nas w duchu wolnych obywateli świata, pełnych szacunku i podziwu 
dla kultury polskiej i europejskiej, pełnych przywiązania do narodu żydowskiego”13. 
Połączenie tych dwóch perspektyw: nowoczesnej kultury europejskiej z krzewie-
niem kultury żydowskiej, było inicjatywą samego Fürstenberga:

Wobec tego, że mój jedyny syn i trzy moje córki sprawiły mi rozczarowanie, oddalając 
się od narodowych ideałów i wartości duchowych narodu żydowskiego i wyobcowały 
się, pragnę więc czerpać radość z ogółu żydowskich dzieci, żeby mnie kiedyś dobrze 
wspominały, gdyż w murach mojego gimnazjum zaszczepi się im skarby żydowskiej 
kultury, wiedzy, mądrości, religii14.

Obecnie w budynku dawnego gimnazjum znajduje się również szkoła – publiczne  
Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego.

Fundator Gimnazjum – Szymon Fürstenberg pochodził z Opatowa, na początku 
XX wieku osiadł w Będzinie, gdzie prowadził sklep meblowy. Uzyskane pienią-
dze zainwestował później w kupno zakładów browarniczych, fabryki wyrobów 
metalowych, a także cynkowni, która znana była z produkcji blachy ocynkowa-
nej. Zakład Przemysłu Cynkowego S.A. był jednym z większych przedsiębiorstw 
działających na terenie Będzina, w którym pracowało około 1000 osób. Wyroby 
cynkowni znane były na całym świecie, między innymi w Austrii, Jugosławii i na 
Litwie, a roczna ich produkcja wynosiła 30 tysięcy ton15.

Okupacja
Dokumenty na temat wojennych losów rodziny Laskierów zdeponowane są 
w Żydowskim Instytucie Historycznym. Większość materiałów w tej instytucji jest 
zdigitalizowana i dostępna na miejscu w bazie komputerowej. Oprócz Konspi-
racyjnego Archiwum Getta Warszawy (Ring.I, Ring.II) do wglądu jest także zbiór 
relacji i pamiętników Żydów Ocalałych z Zagłady, a także dokumenty związane 
z Januszem Korczakiem. Materiały, które okazały się pomocne w rekonstrukcji 
losów rodziny Laskierów, pochodziły z jednostki archiwalnej: Zarząd Przedstawi-
cielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie. 1939–1943 (Vorstand der Jüdischen Inte-
ressenvertretung in Bendsburg). W zbiorze tym znalazł się Spis ludności żydowskiej  

13 E. Prawer, Spotkania klasowe, w: E. Prawer, Będzin miasto Judenfrei, op. cit., s. 25.
14 Cyt. za: W. Śliwoń, Dzieci Jakuba, op. cit., s. 41.
15 Ibidem, s. 40–41.
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w Będzinie A–Ł ok. 193916, zawierający dane na temat mieszkańców Będzina. Dzięki 
tej liście znany jest adres zamieszkania rodziny Laskierów z okresu okupacji oraz 
daty urodzin rodziców i dzieci. To właśnie na podstawie tego spisu ustalono 
dokładną datę urodzin Rutki Laskier, gdyż jej aktu urodzenia nie odnaleziono 
w Urzędzie Miasta Będzina. Najcenniejszym materiałem okazała się jednak relacja 
Zofii Minc, więźniarki z obozu Birkenau, przebywającej z Rutką Laskier w jednym 
z bloków i w swej relacji opisującej ostatnie dni życia diarystki17.

Dokumenty na temat rodziny Laskierów można uzyskać również w archiwum 
w Yad Vashem w Jerozolimie, tam zgromadzonych jest około 138 milionów mate-
riałów, w tym rękopisy dzienników, pamiętniki czy fotografie, filmy i świadectwa 
dotyczące Holocaustu. Zdeponowane są między innymi dzienniki dziecięce Feli 
Szeps, Jerzego Urmana oraz Miriam Chaszczewackiej i utwory zebrane Abramka 
Koplowicza. Biblioteka posiada także zbiory polskich edycji wydań dotyczących Ho-
locaustu (Jacka Leociaka, Sławomira Buryły, Barbary Engelking). Na uwagę zasługuje 
fakt, że w zbiorach biblioteki znajdują się dzienniki, niedostępne w Polsce, a pisane 
przez polskich Żydów, na przykład The Krakow diary of Julius Feldman oraz dziennik 
The Wartime Diary of Lena Jedwab. Yad Vashem współpracuje z Międzynarodowym 
Biurem Poszukiwań w Bad Arolsen, gdzie zdeponowane są karty identyfikacyjne 
więźniów z różnych obozów koncentracyjnych. Z biura Bad Arolsen udało się pozy-
skać karty więzienne Jakuba Laskiera między innymi z Mathausen, Sachsenhausen, 
a także wyciągi z Biura Czerwonego Krzyża (karta pobytu w Bari). W archiwum Pań-
stwowym Muzeum Auschwitz-Birkeanu z kolei zdeponowana jest karta rejestracyjna 
Jakuba z obozu w Auschwitz18.

Wojska niemieckie wkroczyły do Będzina 4 września 1939 roku19. W nocy 
z 8 na 9 września (w innych wersjach z 9 na 10 września) żołnierze z Einsatz-
kommande zur besonderen Vervendung i żołnierze Wehrmachtu otoczyli 
dzielnicę żydowską, pozamykali bramy okolicznych domów i podpalili syna-
gogę wraz z modlącymi się w niej Żydami20. Pisał o tym w kronice kościoła 
proboszcz parafii Świętej Trójcy, Mieczysław Zawadzki, który udzielił pomocy 
uciekającym, otwierając im bramę przy kościele i doprowadzając do Góry 
Zamkowej: 

Słychać było detonacje […] ogień rozszerzał się. Niemcy szli od domu do domu, od 
bożnicy aż do ul. Bocznej, systematycznie podpalając domy. Wypędzając mieszkańców 
wrzucali granaty zapalające i dom stawał w płomieniach21.

W czasie tej akcji, jak pisze ks. Zawadzki, podpalono również okoliczne domy. 
Paliły się ulice Plebańska, Kołłątaja, Kościelna, Bożnicza i Zamkowa. Przybyłej 

16 Spis ludności żydowskiej w Będzinie A–Ł ok. 1939,  w: Przedstawicielstwo Ludności Żydowskiej w Będzi-
nie 1939–1943, tekst nieopublikowany, zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego, mikrofilm, 
sygnatura 212/7.

17 Z. Minc, w: Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego, 
mikrofilm, sygn. 301/2484.

18 Karta obozowa Jakuba Laskiera, w: Häftlings-Personal, t. 1, zbiory archiwum Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau, sygn. D-AuI-2/4752-4818, nr inw. 165678, s. 97.

19 B. Gutterman, The Holocaust in Będzin, w: R. Laskier, Rutka’s Notebook: January – April 1943, historical 
introduction B. Gutterman, Israel 2007, s. 59.

20 A. Namysło, Zanim nadeszła Zagłada… Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupacji niemieckiej, 
Sosnowiec 2008, s. 6.

21 Cyt. za: N. E. Szternfinkel, Zagłada Żydów sosnowieckiego getta, w: Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim, 
red. J. Przemsza-Zieliński, Sosnowiec 1993, s. 90.



straży pożarnej zabroniono gasić pożar. Okupanci oskarżyli mieszkańców Będzina 
o opisane wydarzenia, zmusili ich też do podpisania sfingowanego protokołu. 
Będzinianie mieli przyznać się w nim do podpalenia synagogi i rabowania miesz-
kań22. Gdy podpisali dokument, wyprowadzono ich i  rozstrzelano na dziedzińcu 
starostwa przy ulicy Sączewskiego23. Niemcy otoczyli tereny wokół bożnicy i zam-
ku nieprzypadkowo, gdyż zamieszkane były one przede wszystkim przez ludność 
żydowską, głównie ortodoksyjną, wobec której wymierzone były represje. Miejsce 
to, jak pisze Władysław Śliwoń, stanowiło nieformalną dzielnicę żydowską, było 
więc odpowiednim punktem strategicznym:

Największa żydowska biedota zamieszkiwała w starych, kiepskich chatach wokół 
zamku. Miasto było tylko częściowo skanalizowane, wiele ulic miało rynsztoki, odkryte 
koryta, którymi płynęły pomyje, skąd zwłaszcza w ciepłe dni unosił się przykry zapach. 
Tak wyglądała górna część Modrzejowskiej, ul. Zamkowa, ul. Bożnicza i inne. Śródmieście 
tętniło jednak życiem24.

W czasie okupacji 8 października 1939 Będzin został wcielony do Rzeszy Nie-
mieckiej jako tak zwana rejencja katowicka25. Stopniowo zaczęto wprowadzać 
ustawy antyżydowskie. Na początku zablokowano Żydom konta bankowe, skonfi-
skowano majątki osób zbiegłych, oznakowano sklepy żydowskie i zaprowadzono 
nad nimi nadzór, ograniczono przemieszczanie się po mieście26. Następnie w li-
stopadzie 1939 roku wprowadzono obowiązek noszenia opaski z gwiazdą Dawida 
na ramieniu, a w kwietniu 1940 roku ustanowiono, że zakupy można będzie robić 
tylko między wyznaczonymi godzinami, to jest między 10 a 12 i między 15 a 1727. 
W listopadzie 1939 powołano Centralę Żydowskich Rad Starszych Wschodniego 
Górnego Śląska, a na jej prezesa nominowano Mojżesza Merina28.

Od października 1939 roku Żydzi w rejencji katowickiej podlegali Albrechto-
wi Schmeltowi – Specjalnemu Pełnomocnikowi Reichsführera SS i szefowi Nie-
mieckiej Policji do Spraw Zatrudnienia Obcych Narodowości na Górnym Śląsku. 
Schmelt kontrolował i sprawdzał działające w gettach warsztaty pracy, tak zwane 
szopy, i decydował o wywózce do obozów pracy przymusowej, w rejencji kato-
wickiej w latach 1941–1943 było ich aż dziewięćdziesiąt trzy. Największymi zakła-
dami pracowniczymi w rejencji był szop Alfreda Rosnera z Będzina, gdzie szyto 
mundury dla Wehrmachtu oraz szop Rudolfa Brauna z Sosnowca, produkowano 
tam i naprawiano buty wojskowe. Praca w szopie często chroniła mieszkańców 
getta przed wysyłką29. 

W Będzinie od początku 1940 roku systematycznie usuwano Żydów z centrum, 
by skoncentrować ich w jednym miejscu. W maju 1942 wyznaczono zatem getto, 
obejmujące ulice Modrzejowską, Stary Rynek, początek Kołłątaja, Czeladzką, Pod-
górną. Było to tak zwane otwarte getto, nieoddzielone od reszty miasta ceglanym 
murem, jak było w przypadku getta warszawskiego czy łódzkiego. Kierowano tu 

22 B. Ciepela, Śladami Żydów Zagłębia Dąbrowskiego…, op. cit., s. 162–163.
23 W. Śliwoń, Dzieci Jakuba, op. cit., s. 12.
24 Ibidem, s. 7.
25 R. Kaczmarek, Antyżydowska polityka władz niemieckich w rejencji katowickiej, w: Zagłada Żydów 

Zagłębiowskich, red. A. Namysło, Będzin 2004, s. 13.
26 A. Namysło, Zanim nadeszła Zagłada…, op. cit., s. 9.
27 B. Ciepela, Śladami Żydów Zagłębia Dąbrowskiego…, op. cit., s. 164.
28 A. Namysło, Zanim nadeszła Zagłada…, op. cit., s. 11–12.
29 Ibidem, s. 15–16.
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nie tylko będzinian, gdyż w kwietniu 1941 w jednym z pierwszych transportów 
przybyli także Żydzi przesiedleni z Oświęcimia.

Jedna z pierwszych masowych akcji wysiedleńczych odbyła się 12 maja 1942 
roku w Będzinie, deportowano wówczas do przymusowych miejsc pracy i obo-
zów zagłady ponad 3200 osób. Kolejna deportacja, z czerwca 1942 roku, objęła 
biedotę i chorych ze szpitali. Największa deportacja i selekcja miała miejsce na 
placu Hakoach 12 sierpnia 1942 roku. Wówczas, zgodnie z opublikowanym za-
rządzeniem, wszyscy Żydzi mieli stawić się na boisku szkolnym Hakoach, w celu 
ostemplowania dowodów osobistych. Tymczasem w rzeczywistości, za pośred-
nictwem tych dokumentów, ludzi kwalifikowano i przydzielano do czterech 
grup, odpowiednio oznaczających wywózkę do obozu pracy lub zagłady albo 
pozostanie na miejscu (na przykład: IV grupa była przeznaczona do deportacji do 
obozów zagłady – należeli do niej kalecy, starzy, matki z dziećmi). Za prawidłowy 
przebieg akcji odpowiadał urzędnik Dienststelle Friedrich Kuczyński30. 

Rutka Laskier prowadzi swój dziennik systematycznie od stycznia 1943 roku 
i to z jej dziennika dowiedzieć się można, że rodzina przeniosła się na Kamionkę 
w kwietniu 1943 roku. W zasadzie przeprowadzka miała miejsce dwa razy. Naj-
pierw w 1942 roku rodzinę przeniesiono z ulicy św. Jana do dzielnicy żydowskiej 
na ulicę 1 maja31, a następnie na Kamionkę do ścisłego getta. Było to związane 
z procesem wysiedlania Żydów z centrum miasta oraz koncentrowaniem ich 
w jednym miejscu. 

Rutka w czasie okupacji brała udział w tajnych kompletach, uczestniczyła 
w spotkaniach syjonistycznych oraz pracowała w szopie krawieckim Rosnera. 
Zatrudnienie i warunki ekonomiczne Żydów na Górnym Śląsku były inne 
niż w Generalnym Gubernatorstwie. Działały tu liczne przedsiębiorstwa 
zbrojeniowe i budowlane. Wszystko kontrolowane było przez organizację 
Schmelta. Nazistom zależało na pozostawieniu Żydów na Śląsku, by wyko-
rzystać ich jako tanią siłę roboczą, dlatego masowe transporty do obozów 
koncentracyjnych na tych ziemiach odbyły się z opóźnieniem w stosunku 
do reszty kraju32. 

W kwietniu 1943 roku Rutka informuje w dzienniku, że niedługo przesiedlą 
całą jej rodzinę do „ścisłego getta”, pilnowanego przez ordnerów:

Nie chciało mi się wrócić do domu, ale trudno. W mieście już pusto, wszyscy prawie 
mieszkają na Kamionce. My się też chyba w tym tygodniu przeprowadzimy33. 

Istotnie getto w Będzinie, które tworzyły Kamionka i Mała Środula, zamknięto 
1 maja 1943 roku:

Ustalono, że do 1 maja tego roku nowa dzielnica żydowska powinna stać się niedostęp-
na dla Niemców i Polaków, a pozostałe części miasta wolne od Żydów. Kilka dni później 
zarząd gminy żydowskiej w Będzinie poinformował o zamknięciu 30 kwietnia 1943 roku 
getta, a tym samym zakazie wstępu na jego obszar ludności nieżydowskiej34.

30 Ibidem, s. 18–22.
31 W. Śliwoń, Dzieci Jakuba, op. cit., s. 60.
32 A. Konieczny, Rola organizacji Schmelt w eksploatacji żydowskiej siły roboczej na Śląsku, w: Zagłada 

Żydów Zagłębiowskich, op. cit., s. 34.
33 R. Laskier, Pamiętnik, op. cit., s. 113.
34 A. Namysło, Żydzi w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1943), w: Będzin 1358–2008, t. 3, red.  

A. Glimos-Nagórska, Będzin 2008, s. 551.



Kamionka, czyli dzielnica określana jako Warpie, była okolicą zamieszkaną przede 
wszystkim przez ubogich robotników – nie było tam bieżącej wody i kanalizacji:

Domki leżały w dołach, nie miały żadnych ulic i podwórzy, śmieci i brudy wyrzucano 
wprost przed dom. Getto nie było oddzielone drutami od dzielnicy aryjskiej. Na początku 
ulic należących do getta mieli wartę ordnerzy /milicja/ żydowska35.

W getcie na Warpiu funkcjonowała izba chorych, poczta żydowska, działały 
punkty sprzedaży, zakłady fryzjerskie, a nawet zakład ortopedyczny36. Zgromadze-
ni byli tu także Żydzi z Sosnowca. W getcie odbywały się dalej łapanki i masowe 
wysiedlenia. Największe z nich miało miejsce 22 czerwca 1943 roku, deportowano 
wtedy około 6000 ludzi. 

Likwidację getta rozpoczęto 1 sierpnia 1943 roku. Jednak akcja Judenfrei prowa-
dzona była dłużej niż przypuszczano, gdyż na terenie getta doszło do zbrojnego 
oporu. Zorganizowali go członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej, z ramienia 
której walczyła w Będzinie Frumka Płotnicka, członkini Droru, łączniczka z get-
tem warszawskim37. Na przywódców wybrano Cwi Brandesa i Barucha Gapteka. 
Rozstrzygająca walka odbyła się 3 sierpnia 1943 roku, kończąc się kapitulacją bo-
jowników, gdyż okupanci znaleźli i zniszczyli bunkry ich dowódców. Ruch oporu 
liczył tylko 200 członków, a ilość broni była niewystarczająca. W akcji wzięli udział 
emisariusze przysłani z Warszawy z ramienia Żydowskiej Organizacji Bojowej38. 
Większość mieszkańców chroniła się w wybudowanych do tego celu schronach. 
Atmosferę tych ostatnich dni getta oddaje Sala Kanner:

Ostatnia akcja SS. Wyciągano z domów, wyciągano z bunkrów, strzelano, matki dusiły 
dzieci, by płaczem nie zdradzały kryjówki, akcja trwała dwa tygodnie, miała na celu uczy-
nić Będzin „Judenrein”. Z bunkrów prowadzono na plac niedaleko kolei, tam siedzieli 2-3 
dni w deszczu, kobiety truły swe dzieci. Potem do pociągu, towarowe wagony, ściski39.

Z zachowanych list transportowych do Auschwitz wynika, że 1 sierpnia odbyły 
się aż trzy transporty40, a do 7 sierpnia deportowano 30000 Żydów. 

Auschwitz
Niestety z powodu braku dokumentów nie udało się ustalić, gdzie przebywała rodzina 
Laskierów na Kamionce, ani czym się tam zajmowała. Jedyną relacją dotyczącą losu 
Laskierów z okresu getta będzińskiego są wspomnienia Luby Bendetowicz-Prawer:

W drugim pokoju za szafą szukał schronienia Jakub Laskier. Przez niego o mało nie 
wysłano nas już rok temu do Oświęcimia. Wzięto nas zamiast niego jako zakładników41.

35 A. Namysło, Zanim nadeszła Zagłada…, op. cit., s. 23–24.
36 A. Namysło, Żydzi w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1943), w: Będzin 1358–2008, t. 3, op. cit., s. 551.
37 Ibidem, s. 552.
38 B. Gutterman, The Holocaust in Będzin, w: R. Laskier, Rutka’s Notebook, op. cit., s. 64.
39 S. Kanner, w: Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, tekst nieopublikowany, zbiory Żydowskiego 

Instytutu Historycznego, mikrofilm, sygnatura 301/602.
40 RSHA. Transporte mit polnischen Juden nach Auschwitz, w: Zbiór dokumentów z obozów hitlerowskich. 

1939–1945, mikrofilm, sygnatura 209.
41 E. Prawer, Wspomnienia mojej matki Luby Bendetowicz Prawer: Ostatnie dni getta w Będzinie. Wy-

siedlenie, w: E. Prawer, Będzin miasto Judenfrei, op. cit., s. 54.
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Ze wspomnień Luby wynika, że ostatnim miejscem pobytu rodziny mógł być 
jeden z baraków znajdujących się na placu zbiorczym, skąd odchodziły transporty 
do Oświęcimia. Luba spotkała Jakuba w trzecim dniu po rozpoczęciu likwidacji, 
a więc mogło to być trzeciego sierpnia. Natomiast z zachowanych dokumentów 
zdeponowanych w Muzeum Państwowym Auschwitz-Birkenau, wynika że Jakub 
Laskier został aresztowany 4 sierpnia 1943 roku. W Muzeum Auschwitz zachowała 
się bowiem jego karta obozowa, z informacją, że Jakub został w tym dniu verhaftet, 
czyli „aresztowany”, a do Auschwitz dotarł 5 sierpnia42. Niestety nie zachowały 
się karty obozowe Rutki Laskier i jej mamy, Dwojry Hampel, gdyż dokumenty 
z Frauenlager zostały w dużej mierze zniszczone i spalone. Można przypuszczać, 
że rodzina została deportowana tego samego dnia, chociaż Luba wspomina, że 
widziała tylko Jakuba. Być może w tym dniu lub wcześniej zostali rozdzieleni, 
gdyż Jakub przebywał, jak wspomina Luba, w grupie więźniów43. 

Rodzina Laskierów deportowana została do Auschwitz na początku sierpnia 1943 
roku. W tym samym czasie, w jednym z transportów, znalazła się Genia Lewkowicz, 
mieszkanka Będzina, opisująca jak przebiegała podróż do obozu 1 sierpnia 1943 roku:

Poszłam po południu 3 transportem. Wepchałam się z trudem do wagonu, w którym się znalazło 
przeszło 200 żydów, między nimi były też trupy tych, którzy skonali na dworcu kolejowym44.

Rutka Laskier po przyjeździe do obozu Auschwitz w czasie selekcji na rampie 
kolejowej została przydzielona do obozu oraz skierowana do Zugangsbarak w Bir-
kenau, gdzie odebrano jej prywatne rzeczy i cywilne ubrania. Potem odesłano 
ją najprawdopodobniej, jak większość więźniów, do tak zwanej łaźni, gdzie 
ostrzyżono jej włosy. Następnie skierowano ją do sauny i sali prysznicowej, 
a na końcu, w kolejnej sali, wydano niedopasowane więzienne ubrania. Po 
zarejestrowaniu i wytatuowaniu numeru obozowego skierowano do bara-
ków kwarantanny wstępnej45. 

Kwarantanna, jak pisze Irena Strzelecka, mogła trwać od dwóch tygodni 
nawet do trzech miesięcy. Kobiety w tym czasie zajmowały się bezcelową 
pracą – nosiły cegły z jednego miejsca na drugie, kopały rowy, a następnie je 
zakopywały, porządkowały teren wokół baraków lub tłukły cegły. Więźniarki 
wypędzano także na „łąkę”, czyli teren pokryty piachem i kurzem, gdzie musiały 
przebywać cały dzień bez jedzenia i picia46. Rutka zapewne została poddana 
takiej kwarantannie, a następnie przeniesiona do jednego z baraków w kobie-
cym obozie w Birkenau. Tam kierowano wszystkich do poszczególnych komand 
pracowniczych. Kobiety wykonywały różne prace: rozrzucały gnój po polach, 
osuszały stawy rybne, pracowały w kuchni lub na roli, plantowały teren47. Ponadto 

42 Karta obozowa Jakuba Laskiera, w: Häftlings-Personal, t. 1, zbiory archiwum Państwowego Muzeum  
Auschwitz-Birkenau, sygn. D-AuI-2/4752-4818, nr inw. 165678, s. 97.

43 E. Prawer, Wspomnienia w: Pamiętniki Żydów, zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 
302/178, s. 99.

44 G. Lewkowicz, w: Relacje Ocalałych Żydów, materiały nieopublikowane, zbiory Żydowskiego 
Instytutu Historycznego, sygn. 301/708.

45 I. Strzelecka, Życie więźniarek, w: Opracowania, t. 184, materiały nieopublikowane, zbiory Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, sygn. Opr./Strzelecka/516, inw. 184389, s. 2–4.

46 Ibidem, s. 5–6.
47 W. Tarasiewicz, Wspomnienia z pobytu w obozie koncentracyjnym Oświęcimiu, w: Wspomnienia, t. 1,  

k. 5–6, materiały nieopublikowane, zbiory Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, sygn. 
Wsp./Tarasiewicz/6, inw. 29633.



żydowscy więźniowie nie otrzymywali paczek ani bonów, a także nie mogli pisać 
i wysyłać listów. Do marca 1943 roku w zasadzie nie przyjmowano ich do szpitala48. 

Obóz kobiecy na początku utworzono na terenie macierzystego obozu Auschwitz  
w marcu 1942 roku, by odciążyć jedyny działający obóz kobiecy w Ravensbrück. 
Zlikwidowano w tym celu obóz jeńców radzieckich i przeznaczono dla kobiet 10 
budynków odgrodzonych od reszty obozu. Pierwszy transport kobiet, tak zwany 
założycielski, przybył tu 26 marca 1942 i składał się z 999 kryminalnych, aspołecz-
nych kobiet i kilkunastu politycznych więźniarek niemieckich. Tego samego dnia 
przywieziono również 999 słowackich Żydówek. W pierwszej połowie sierpnia 
1942 podjęto decyzję o przeniesieniu oddziału obozu kobiecego do Brzezinki, 
gdzie przeznaczono na obóz drewniane baraki, z klepiskiem zamiast podłogi, 
które pierwotnie miały służyć za stajnie49. Kobiety pracowały po dwanaście go-
dzin, wychodziły do pracy o szóstej rano, a wracały po osiemnastej. Dostawały 
znikome racje żywnościowe, były dręczone i upokarzane, karane klęczeniem na 
żwirze, kopaniem, chłostą lub „sportem” (stójką, bieganiem, skakaniem żabką)50. 

Więźniarki były piętnowane podwójnie, po pierwsze jako Żydówki, a po drugie 
jako kobiety. Przyjazd do obozu, ogolenie głowy, nagość, jak pisze Joanna Stöc-
ker-Sobelman, składały się na inicjacyjny szok. Ogolenie głowy odczuwały jako 
proces defeminizacji, atak na ich kobiecość. Wychowywane w silnym poszanowa-
niu estetyki, odczuwały boleśniej niż mężczyźni wszechogarniający brud, plagi 
insektów, brak odzieży. Przymusowa nagość wywoływała w nich poczucie wstydu 
i utratę pewności siebie, gdyż wiązała się z deprecjonującymi uwagami, obma-
cywaniem, upokarzaniem i uprzedmiotowieniem51. Kobiety były napiętnowane 
na tle seksualnym nie tylko słownie, ale również molestowano je i gwałcono52. 
Borykały się też z problemami natury fizycznej – menstruacją (jej zanik odbierały 
jako przyczynę przyszłej niepłodności) i ukrytą ciążą (jak twierdzi Stanisława 
Leszczyńska w obozie odebrała 3000 porodów53). Kobiety ciężarne były od razu 
odsyłane do komór gazowych, a te, którym udało się przejść selekcję i dotrwać do 
porodu, zabijano zastrzykiem z fenolu lub wysyłano do gazu. W Birkenau w blo-
ku 10 dokonywano również doświadczeń na kobietach, poddawano je różnym 
okrutnym zabiegom: sterylizacji, przerywaniu ciąży, sztucznemu zapłodnieniu czy 
przeszczepom jajników54. Kobiety, by przetrwać łączyły się w grupy – na zasadzie 
wspólnego pochodzenia, miejsca pracy czy baraku, w którym przebywały. Jedną 
ze strategii przetrwania była „re-kreacja więzi rodzinnych” – starsze, bardziej do-
świadczone więźniarki wchodziły w role matek i opiekowały się nowo przybyłymi:

Szczególnie w kryzysowych sytuacjach, re-kreacja rodziny poprzez rozwój i wznowienie 
więzi matka-córka, zapewniały nie tylko szansę opiekowania się i źródło wsparcia. Dawa-
ły też uczestnikom iluzję normalności, tworzyły system, który pozwalał na pozytywną 
identyfikację55.

48 I. Strzelecka, Szpital, w: Opracowania, t. 184, s. 12, materiały nieopublikowane, zbiory Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, sygn. Opr./Strzelecka/516, inw. 184389.

49 J. Stöcker-Sobelman, Kobiety Holocaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah kazus 
KL Auschwitz Birkenau, Warszawa 2012, s. 24–25.

50 I. Strzelecka, Życie więźniarek, w: Opracowania, t. 184, op. cit.,  s. 22–26.
51 J. Stöcker-Sobelman, Kobiety Holocaustu…, op. cit., s. 46–50.
52 Ibidem, s. 59.
53 Ibidem, s. 99.
54 Ibidem, s. 76–79.
55 Ibidem, s. 104.



59

W archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau nie zachowała się żadna 
dokumentacja obozowa dotycząca Rutki Laskier – nie wiadomo do jakiego baraku zo-
stała odesłana ani do jakiego komanda pracy przydzielona. W Żydowskim Instytucie 
Historycznym dostępna jest jedynie relacja Zofii Minc, w której wymieniona została 
„Rutka Laskier z Będzina”. Zofia Minc pochodząca z Katowic, przywieziona została 
do Auschwitz w grudniu 1943 roku z getta w Sosnowcu: „O 11-ej w nocy 16. grudnia 
przybyliśmy do Oświęcimia. Spośród kilku tysięcy ludzi, tylko 300 młodych kobiet 
posłali Niemcy do Birkenau na odbycie kwarantanny Zugangsbaraku56”. Po przebytej 
kwarantannie Zofia Minc przebywała w jednym z baraków razem z Rutką Laskier:

Obok mnie w bloku sypiała moja koleżanka 17-letnia Rutka Laskier z Będzina. Była taka 
śliczna, że nawet dr. Mengele zwrócił na nią uwagę. Wtedy wybuchła epidemia tyfusu 
i cholery. Rutka zachorowała na cholerę i w ciągu kilku godzin zmieniła się nie do poznania. 
Został z niej tylko marny ślad57.

Od sierpnia do grudnia 1943 roku Rutka musiała zatem przebywać w obozie 
Birkenau i udało jej się do tego czasu przeżyć selekcje i okres kwarantanny. Minc 
podaje również, że Rutka miała 17 lat, chociaż w tym roku dziewczynka miała 
tak naprawdę ukończone 14 lat. Rutka prawdopodobnie by uniknąć selekcji, 
zawyżyła swój wiek. Z wielu relacji wynika, że więźniowie, którzy obsługiwali 
nowe transporty żydowskie, doradzali nowo przybyłym młodym osobom, aby 
te mówiły, że mają więcej niż 15 lat. 

Przełom grudnia i stycznia 1943 i 1944 roku był okresem, w którym w obozie 
kobiecym wybuchła epidemia tyfusu:

W okresach wzmożonej zachorowalności, zwłaszcza podczas epidemii tyfusu w szpi-
talu obozowym przebywała około ¼ ogólnego stanu liczbowego więźniarek. Np.  
25 grudnia 1943 roku spośród 30324 więźniarek, w szpitalu przebywało 8042 kobiety58.

Jeden z więźniów obozu koncentracyjnego, pracujący przy budowie 
kanalizacji niedaleko obozu kobiecego, odnotował:

Było to w styczniu 1944 roku, gdy w szpitalu kobiecym szalał tyfus plamisty. Chore kobiety 
wlokły się z łaźni z narzuconym na nagie ciało kocem, z pod którego wyglądały piszczele 
nóg tonących w obszernych drewniakach59.

Prawdopodobnie właśnie w tym czasie w styczniu 1944 roku, gdy panowała 
epidemia tyfusu i cholery Rutka zachorowała i została zagazowana, jak poświad-
cza to Zofia Minc: „Sama ją zawiozłam na taczce od śmieci do krematorium. 
Błagała mnie, bym zawiozła ją do drutów, to rzuci się na nie i prąd elektryczny ją 
zabije, ale za taczką szedł SS-man z karabinem i nie pozwolił na to”60. W obozie 

56 Z. Minc, w: Oświadczenia, t. 162, materiały nieopublikowane, zbiory Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, sygn. Inw. 185433/   sygn. Ośw./Minc/3624.

57 Z. Minc, w: Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, tekst nieopublikowany, zbiory Żydowskiego Insty-
tutu Historycznego, mikrofilm, sygn. 301/2484.

58 I. Strzelecka, Szpital, w: Opracowania, t. 184, op. cit., s. 7.
59 J. Ciepły, Praca w Oświęcimiu-Brzezince, w: Wspomnienia, t. 165, k. 210, zbiory Muzeum Państwo-

wego w Auschwitz-Birkenau, sygn.: Wsp./Ciepły/916, nr inw. 168543.
60 Z. Minc, w: Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, tekst nieopublikowany, zbiory Żydowskiego Insty-

tutu Historycznego, mikrofilm, sygn. 301/2484.



stosowano bowiem proceder, że wycieńczone, chore, słabe kobiety, które nie 
mogły ustać na własnych nogach ciężarówkami przewożono albo przenoszono 
do komór gazowych lub zabijano zastrzykiem z fenolu61.

61 I. Strzelecka, Szpital, w: Opracowania, T. 184, op. cit., s. 1.

From Rutka to Ruth 

The article concerns a biography of a young Jewish girl -  Rutka Laskier, who was born in Gdańsk 

in 1929, grew up in wealthy, modern, assimilated family, attended Gimnazjum Fürstenberg and 

lived in Będzin, little town in Silesian region. During the Second World War she lived in ghetto in 

Będzin (she moved from family house in Old Town to a Polish flat). In this time she wrote a diary, 

which has been published in 2006. She also belonged to Zionist group and took lessons from secret 

university. She survived the mass selection in 1942 on the Hakoach square, because she decided to 

escape from this place. Unfortunately, after the armed resistance in ghetto in August 1943 she was 

deported with her family to Auschwitz. She probably died in January in 1944. She had fell seriously 

ill with typhus or cholera. 

The article contains also information about the situation of Jews who lived under the German 

occupation in Będzin (Shmelt organizations, persecutions, selections) and history and functioning 

of frauenlager in Birkeanu.

Translated by Ewelina Konopczyńska-Tota
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Autobiograficzna 
nieobecność1

Historię rodziny opowiedzianą przez Kazimierza Teodora Toeplitza Toeplitzowie.  
Książka mojego ojca zamykają dwa szczególnie ważne wydarzenia, które można 
uznać za przełomowe momenty wspólnej historii. Są to śmierć nestora rodu 
Teodora Toeplitza oraz wybuch wojny:

[…] normalnym i, jak pamiętam, niesłychanie pogodnym dniem był dzień 1 września 1939 
roku. Radio już od kilku dni podawało rozmaite tajemnicze litery i cyfry, mające związek 
z ruchami wojsk i przelotami samolotów, teraz było tak samo, z tym jednak, że stojąc 
rano na tarasie, oglądaliśmy z Zygmusiem Radzio […] niewielkie obłoczki dymu 
strzelających od tamtej strony zenitówek – dział przeciwlotniczych, a w powietrzu 
unosił się ciężki, monotonny dźwięk silników lecących nad Warszawę niemieckich 
bombowców. Ojciec pakował się, aby zgodnie z nadanym przez radio rozkazem, 
wzywającym mężczyzn zdolnych do noszenia broni, lecz nieobjętych mobilizacją, 
do stawienia się w stolicy, do tak zwanej „armii pułkownika Umiastowskiego”. […] 
W parę dni po wybuchu wojny w naszym parku rozegrała się owa otrębusowska bitwa, 
[…] Pamiętam, że w zamieszaniu, w jakim znoszono do piwnicy naszego domu rannych, 
aby udzielić im pierwszej pomocy, zginęła gdzieś moja młodsza, kilkunastomiesięczna 
wówczas siostra, Anna. Odnalazła się po jakimś czasie: spała w kącie wielkiej piwnicy 
pod stosem zakrwawionych bandaży. Kiedy wyszliśmy z tej piwnicy, na podjeździe 
przed domem zobaczyłem dwa motocykle z przyczepami, na których siedzieli ubrudzeni 
i obszarpani niemieccy żołnierze w ceratowych płaszczach i w hełmach. Byli to pierwsi 
Niemcy, jakich widziałem podczas tej wojny. Ich wygląd mało efektowny, wzbudził na-
dzieję zwłaszcza wśród służby, że są wyczerpani i już wkrótce muszą przegrać tę wojnę. 
Pamiętam jednak trzeźwy komentarz babci Haliny: – Zwycięska armia, która szybko idzie 
do przodu, zawsze jest obdarta. Niedługo potem skapitulowała Warszawa2. 

Ostatnie zdanie w książce: „Niedługo potem skapitulowała Warszawa” wydaje 
się znamienne. Zapowiada nie tylko upadek miasta, ale również klęskę rodziny 
Toeplitzów. Krzysztof Teodor Toeplitz ma wówczas kilka lat. Należy jednak za-
znaczyć, że wydarzenia z czasów okupacji nie zostają zupełnie przemilczane 

1 Artykuł stanowi część rozprawy doktorskiej Autobiografie rodzinne (Andrzej Zoll, Krzysztof Teodor 
Toeplitz, Marta Wyka), napisanej pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Madejskiego, prof. US, poświęconej 
zjawisku wspomnień rodzinnych licznie pojawiających się na rynku wydawniczym oraz w Internecie.

2 K.T. Toeplitz, Rodzina Toeplitzów. Książka mojego ojca, Warszawa 2004, s. 354–355.
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w jego wspomnieniach. Pojawiają się skrawkowo, jako migawki w różnych partiach 
tekstu. Autor przywołując dzieje poszczególnych postaci ze swojej rodziny, łączy 
je z własnymi wspomnieniami właśnie z czasów okupacji:

Mam także w oczach inny obraz samego Szmula Jakubowicza w jarmułce na głowie, 
w pierwszych dniach wojny, we wrześniu 1939 roku. Zwycięscy żołnierze niemieccy wy-
wlekli go z naszego domu w Otrębusach i ustawiwszy pod spichrzem, użyli go jako tarczy 
strzelniczej, rozstrzeliwując nas tym sposobem in effige3.

Biografia krewnego zostaje ujęta w klamrę – czytelnik poznaje już na początku 
opowieści jego ostatnie chwile. O losach rodziny Toeplitza w czasie wojny dowiadu-
jemy się niewiele. To ograniczenie wynika nie tylko z braku zasobów archiwalnych 
autora wspomnień. Nie chodzi też tylko o to, że po 1945 roku społeczność w Polsce 
przestała istnieć w takiej formie, jak przed wojną, a ta, która istniała, ze względów 
społeczno-politycznych stanowiła temat tabu. Niemożność kontynuacji dziejów 
rodziny po 1939 wiązać się może z przeżytą przez autora traumą. Często zdarza się 
tak, że przeżycia graniczne, które wywołują wstrząs, są nieprzekładalne na język. 
Doświadczenie wojny oraz związany z nim kryzys wartości, przekreślają możliwość 
opowiadania o świecie w taki sposób, w jaki mówiło się o nim przed jej wybuchem. 
Dlatego model narracji, który oferuje nam autor Książki mojego ojca, jest możliwy do 
spełnienia jedynie przy okoliczności snucia opowieści o przedwojennym świecie. 
Opis powojennej rzeczywistości wymaga zaś zupełnie innego języka. 

Najbardziej brzemienną w skutkach konsekwencją zakończenia opowieści 
na końcu lat trzydziestych, jest to, że wspomnienia są pozbawione życiorysu 
samego autora. Mamy zatem do czynienia z pewnym paradoksem: Toeplitzowie 
to autobiografia rodzinna, która jest pozbawiona tego, co w przypadku autobio-
grafii fundamentalne – biografii samego autora. Pojawia się zatem pytanie, czy 
w takiej sytuacji o wspomnieniach Krzysztofa Teodora Toeplitza można mówić 
o jak o autobiografii rodzinnej. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Brak 
opisów wydarzeń z życia autora we wspomnieniach nie świadczy bowiem o jego 
całkowitej nieobecności w tekście. Jego obecność ujawnia się poprzez autote-
matyczne, związane z pracą nad archiwum, dygresje. W tym rozumieniu istota 
narracji autobiograficznej polega na tym, że tylko osoba autora może zaświadczyć 
o prawdziwości opisywanego świata. W innym przypadku świat ten jest dla czy-
telnika niewiarygodny. Specyfika opowieści rodzinnej autora Książki mojego ojca 
polega na tym, że jest to historia polskiej rodziny zasymilowanych Żydów. Tym 
samym Toeplitz przedstawia wersję dziejów rodziny, która odbiega od głównego 
nurtu opowieści rodzinnych. Dlatego, bez autobiograficznej deklaracji, rodzinna 
historia Toeplitzów nie mogłaby zaistnieć jako wiarygodna4. 

Mimo że autor pozostaje poza ramą swojej opowieści, to wiele o nim samym 
można wyczytać z komentarzy, jakimi opatruje analizowane przez siebie do-
kumenty. Dzieje się tak właśnie w przypadku problematyki polsko-żydowskiej. 

3 Ibidem, s. 30.
4 Jak zauważa Andrzej Zieniewicz, „realistyczność tej literatury musi wspierać się właśnie na autor-

skich deklaracjach autentyku, nie zaś odnosić się do fikcji jako wzorów przedstawień ustabilizowa-
nych w ramie minionego czasu, w »powieściowych« standardach prawdopodobieństwa zdarzeń, 
i przywiedlnych do nich obyczajów, co mianowicie spisywać należy, wolno wypada. Z drugiej zaś 
strony literackość przedstawienia, w sensie jego zmyślenia jest autorom potrzebna, ponieważ 
dopiero narzędziami literackimi wzmocnić można porwaną substancję historyczną biografii i pre-
-biografii, wytworzyć masę, którą archeolog uzupełnia o brakujące skorupy rekonstruowanego 
naczynia (z epoki przed potłuczeniem naczyń)”. A. Zieniewicz, Pakty i fikcje, Warszawa 2011, s. 21.
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Najbardziej intrygująca wydaje się refleksja dotycząca jednego z listów dziadka 
autora – Teodora Toeplitza:

[...] motywem, który przewija się w tym liście w sposób zastanawiający, jest motyw ży-
dowski. „Nie pracuję z żadnym z tych studentów, z którymi przed tym pracowałem. 
Najbliższymi memi sąsiadami są ruskie Żydki oraz dwóch odkomenderowanych oficerów, 
a w dodatku asystent antysemita. Wszystko to utrudnia zaznajomienie bliższe z Niemca-
mi”. Dalej zaś, w tym samym liście charakteryzując swoich profesorów, pisze „Organiczna 
chemia wykładana przez prof. Libermana bardzo mnie zajmuje. Dużo się do tego żywy 
wykład przyczynia. Dziwnie z początku uderzają semickie ruchy i sposób mówienia Li-
b(ermana). Nie jest się przyzwyczajonym, do nich z ex cathedra, z drugiej zaś strony tak się 
te cechy dobrze zna, że się je spostrzega tam nawet, gdzie mniej do nich przyzwyczajony 
wcale nic nie spostrzeże. Prof. Hirschwald (mineralogia) pomimo swego pochodzenia 
nic a nic z tych cech nie posiada. O ile z jednego wykładu sądzić mogę, wydaje mi się on 
najlepszym z dotąd słyszanych”5. 

Interesujące jest też to, w jaki sposób Krzysztof Teodor Toeplitz komentuje 
przytaczane fragmenty listu:

Warto się nad tymi urywkami listów przez chwilę zastanowić. Wyczuwa się w nich mnó-
stwo sprzecznych uczuć. A więc niewątpliwie są to wrażenia człowieka, który sam czuje 
się już całkowicie „zasymilowany”. ale równocześnie zauważa żydowskie gesty czy akcent 
innych jako coś dobrze znajomego, na co jest szczególnie wyczulony i dostrzega je tam, 
„gdzie mniej do nich przyzwyczajony wcale nic nie dostrzeże”. A przy tym jeszcze lekce-
ważący przecież zwrot „o ruskich Żydkach”, tradycyjnych zapewne, jest z pewnością 
echem wyniesionego z domu poczucia dystansu pomiędzy środowiskiem maskili 
a ortodoksyjnym żydowskim plebsem. A do tego wreszcie ów „asystent antysemi-
ta”, a więc przeciwnik niewątpliwy, który zapewne nie robił odstępstwa od swych 
reguł dla młodego Teodora. Zapamiętajmy tę plątaninę emocji, która wyznaczała 
i być może wyznacza do dzisiaj postawę wielu „asymilowanych” i „oświeconych” 
ludzi, wywodzących się ze środowisk żydowskich, mając dodatkowo świadomość, 
że w niespełna pół wieku później historia dość brutalnie wyjaśniła te wszystkie wahania 
i dziadek mój, gdyby nie umarł w roku 1937, dwa lata później podzieliłby z pewnością los 
owych „ruskich Żydków”, jak stało się to z innymi członkami rodziny6.

Cytowanie fragmentów listów w przypadku portretowania przodków nie jest 
rzeczą szczególną. Praktyka ta pojawia się, jeśli nie zawsze, to bardzo często. Cie-
kawe natomiast jest to, że Krzysztof Teodor Toeplitz posuwa się dalej, bo oprócz 
przytaczania fragmentów korespondencji, zaczyna je interpretować. Cytowane 
we wspomnieniach korespondencyjne wyimki zawsze czemuś służą. Tym bardziej 
znaczące jest to, czego dokonuje u siebie Toeplitz. Lektura listów dziadka przy-
nosi mu rozpoznanie, można by rzec, „poczucia żydowskości” przodka. Krzysztof 
Teodor Toeplitz uwydatnia pewną ambiwalencję. Z jednej strony autor zwraca 
naszą uwagę na poczucie przynależności nadawcy listu do środowiska Żydów 
poprzez umiejętność rozpoznania semickich gestów. Z drugiej strony ta identy-
fikacja ma wyznaczoną granicę, nadaną przez pejoratywne określenie „ruskich 
Żydków”. Postawa dziadka Krzysztofa Teodora Toeplitza nie jest odosobniona. 
List sygnalizuje różnice pomiędzy Żydami z Europy Wschodniej, którzy wyróżniali 
5 K.T. Toeplitz, op. cit., s. 196–197.
6 Ibidem, s. 197.



się w społeczeństwie znacznie bardziej od Żydów Europy Zachodniej. Dlatego 
dla Toeplitza „ruskie Żydki” to semici ze Wschodu, ci mniej „zeuropeizowani”, 
głośniejsi, żywiej gestykulujący. We wspomnieniach Krzysztofa Teodora Toeplitza 
zostaje przede wszystkim przedstawiona historia Żydów, podążających ścieżką 
wyznaczoną przez ruch haskali głoszący ideę rozwoju i oświecenia. Autor niewiele 
natomiast pisze o innej tradycji, jaką jest chasydyzm. Ruch ten zainteresowany 
mistyką i kabałą rozwinął się na przełomie XVII i XVIII wieku na terenach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Skupiał przy tym wokół siebie w dużej mierze niewy-
kształconych Żydów. Niechęć do „ruskich Żydków”, o jakiej pisze dziadek autora 
wspomnień, wynika właśnie z pragnienia odcięcia się od tradycji chasydzkiej 
i utożsamiania się z Żydami z Europy Zachodniej. List dotyka więc nie tylko kwe-
stii rozłamu na Żydów z Zachodniej i Wschodniej Europy, ale również problemu 
samoidentyfikacji Teodora Toeplitza7.

Zdarzało się przecież, że zasymilowani Żydzi, występując w roli żarliwych 
antysemitów, radykalnie odcinali się od swojej przeszłości8. Ta reakcja określana 
jest mianem żydowskiej samonienawiści, która ujawnia negatywną konsekwencję 
dążenia do asymilacji. Pragnienie zintegrowania się z dominującą grupą społeczną 
wymaga zgody na określone przez nią reguły. Taka postawa wymusza odrzucenie 
własnych reguł, a co za tym idzie – uznanie wyższości reguł grupy dominującej. 
Paradoksalnie, im więcej reguł zostaje przejętych przez integrującą się jednostkę, 
tym bardziej oddala się ona od celu, którym jest akceptacja ze strony innych. Jed-
nostka jest zawsze drugą kategorią danej zbiorowości. Zasymilowany Żyd stawał 
często wobec przymusu ustosunkowania się do problemu antysemityzmu, jaki 
panował w przyswajanej kulturze. Najczęstszą reakcją było uznanie antysemickich 
stereotypów za prawdziwe, ale przypisywanie ich tylko do części społeczności 
żydowskiej, z którą on sam już się nie utożsamiał9. Wracając do komentarza, 
którym Toeplitz opatrzył list swojego dziadka. Autor wspomnień pisze dalej: 
„Zapamiętajmy tę plątaninę emocji, która wyznaczała i być może wyznacza do 
dzisiaj postawę wielu »asymilowanych« i »oświeconych« ludzi, wywodzących się 
ze środowisk żydowskich”10. Tym samym Toeplitz przesuwa problematykę iden-
tyfikacji własnej tożsamości na następne pokolenia. Przypomina eksterminację 
ludności żydowskiej w czasie drugiej wojny światowej, podczas której „odcięcie się 
od tradycji judaistycznych” zasymilowanych Żydów nie miało zupełnie znaczenia. 
Problem identyfikacji własnej tożsamości znacznie się nasila. Ta ambiwalencja 
rozciąga się jeszcze dalej, bo problem identyfikacyjny jest wciąż aktualny. 

Podobny wątek tożsamości rodzin żydowskich w Polsce pojawia się również we 
wspomnieniach Joanny Olczak-Ronikier. Pisarka przedstawia skomplikowaną sytu-
ację swoich przodków, zasymilowanych Żydów, którzy wnikając w polską kulturę 
stopniowo odcinali się od części przeszłości osadzonej w tradycji judaistycznej. 
7 Ibidem,  s. 197.
8 Przykładem mogą być filozofowie Otto Weininger, Friedrich Stahl, czy Karol Marks. Zob. L. Poliakov,  

Historia antysemityzmu, t. 2: Epoka nauki, tłum. A. Rasińska-Bóbr, O. Hedemann, Kraków 2010,  
s. 108–111; oraz B. Keff, Antysemityzm. Niezamknięta historia, Warszawa 2013, s. 122–124.

9 Koncepcję samonienawiści wprowadza za Sanderem L. Gilmanem Joanna Tokarska-Bakir.  
J. Tokarska-Bakir, Hasselibe. Żydowska samonienawiść w ujęciu Sandera L. Gilmana, „Studia Litteraria 
et Historica” 2013, nr 2, s. 27–59, https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/download/
slh ./162 (dostęp 03.05.2016). Do powyższej koncepcji odwołuje się także Bożena Keff: „Zasy-
milowani Żydzi pilnowali się często, »żeby nie zachowywać się zbyt po żydowsku« – cokolwiek 
by to znaczyło – żeby wystrzegać się cienia akcentu jidysz, który nie był nazywany językiem, 
ale »żargonem«. Obyczaje czy zachowania żydowskie zazwyczaj oceniano z zewnętrznego  
i nieżyczliwego punktu widzenia”. B. Keff, op. cit., s. 97.

10 K.T. Toeplitz, Rodzina Toeplitzów. Książka mojego ojca, op. cit., s. 197.
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Interesujący jest w tym przypadku proces polonizacji, rozpoczynający się po 
śmierci pradziada autorki – Gustawa. Wtedy prababka Joanny Olczak-Ronikier 
przestała między innymi przestrzegać religijnych obyczajów:

Jakby obraziła się na Boga za to, że nie chciał go ocalić. Przestała także rozmawiać z dziećmi 
po niemiecku i językiem panującym w domu stał się język polski. Dokonała wtedy wyboru, 
który przesądził o przyszłości następnych pokoleń. Zdecydowała się na polonizację rodziny. 
Ale porzuciwszy żydowskie tradycje i obyczaje, nie zmieniła wiary i pozostała, przynajmniej 
formalnie, przy wyznaniu mojżeszowym, choć chrzest ułatwiłby dzieciom wstęp do polskiego 
społeczeństwa. Nie chciała wyrzekać się swojej tożsamości i zacierać śladów pochodzenia11. 

Autorka zauważa jednak prawidłowość we wspomnieniach swojej babki, Ja-
niny Horowitz, która opowiadając o swojej przeszłości, starała się przemilczać 
swoje żydowskie korzenie. Pisarka tłumaczy to zjawisko poczuciem niższości, 
niewątpliwie obarczającym jej babkę. Wspomniany kompleks dostrzega również 
u swojego dziadka, Jakuba Mortkowicza:

Co tu ukrywać, wśród Żydów, którzy zdecydowali się na asymilację, ogromną rolę od-
grywały ambicje dotyczące poziomu osiągniętej polonizacji. Kiedy rodzice przypominali 
swoim wyglądem, językiem, religijnym obyczajem środowisko, z którego z takim wysiłkiem 
wyszły dzieci, miłość i lojalność rodzinna wystawione były na ciężką próbę. Trudno sobie 
wyobrazić, jak bolesny był ten proces odrywania się od swoich korzeni. Ile upokorzeń trzeba 
było znieść na drodze ku polskości. […] Ile wyimaginowanych szczebli drabiny społecznej 
oddzielało od siebie mówiącego jeszcze z żydowskim akcentem Eliasza Mortkowicza 
[prapradziada autorki – U.D.], ukrytego przed ludźmi w kantorku, i Juliana Tuwima 
poetę, tak już zadomowionego w „ojczyźnie-polszczyźnie”, zmierzającego pewnym 
krokiem, wśród zapatrzonych w niego wielbicielek, do „szafirowego gabinetu” Jakuba 
Mortkowicza, by omówić z nim szatę graficzną Sokratesa tańczącego12.

Rozbudowana retoryka, stosowana przez Joannę Olczak-Ronikier, znacz-
nie odbiega od oszczędnego sposobu, w jaki opisuje problemy tożsamościowe 
Krzysztof Teodor Toeplitz. Olczak-Roinikier pokazuje dodatkowo jeszcze inny wart 
odnotowania aspekt tożsamości zasymilowanych Żydów, których identyfikacja 
z polskością wymagała odcięcia się od ortodoksyjnej części żydowskiej społecz-
ności, czego konsekwencją było dystansowanie się od swoich przodków. Innymi 
słowy, utożsamianie się z polskim społeczeństwem wymagało odcięcia się nie 

11 J. Olczak-Ronikier, W ogrodzie pamięci, op. cit., s. 21.
12 Ibidem, op. cit., s. 80. W tym miejscu należy podkreślić, że to, o czym pisze Joanna Olczak- 

-Ronikier, jest kwestią jeszcze bardziej skomplikowaną. Ponieważ sytuacja Juliana Tuwima była 
również trudna i nieoczywista. W dwudziestoleciu międzywojennym, podobnie jak inni twórcy 
żydowskiego pochodzenia, był szykanowany przez środowisko endeckie, a co za tym idzie na-
cjonalistyczną krytykę literacką. Próbkę recepcji twórczości poetów pochodzenia żydowskiego 
w duchu nacjonalistycznym przytacza między innymi Małgorzata Gorczyńska. M. Gorczyńska, 
Krytyka nacjonalistyczna, w: eadem, Miejsca Leśmiana. Studium topiki krytycznoliterackiej, Kraków 
2011. W tym kontekście „zadomowienie” Tuwima, o którym pisze autorka W ogrodzie pamięci jest 
raczej pozorne. Jak sądzę, Olczak-Ronikier chodziło w tym miejscu przede wszystkim o spotęgo-
wanie obcości swojej rodziny w polskim społeczeństwie. Artur Sandauer przedstawiając drogę 
asymilacji poety, wprowadził pojęcie allosemityzmu, które odnosiło się do poczucia obcości. 
Jak krytyk zauważa, „rezultatem asymilacji do społeczeństwa, które Żydów demonizowało, była 
w wypadku Tuwima – autodemonizacja”. Zdaniem Sandauera Tuwim poprzez asymilację zyskał 
umiejętność „patrzenia na siebie z zewnątrz”. A. Sandauer, Żydzi w Polsce XX wieku, w: idem, Pisma 
zebrane, Warszawa 1985, t. 3, s. 466.



tylko od przeszłości własnego narodu, ale także przeszłości własnej rodziny. Pisarka 
zamiast pojęcia asymilacji używa polonizacji, co jak sądzę, oddaje jej stosunek do 
samego procesu włączania się Żydów w polskie społeczeństwo. Asymilacja ma 
znacznie bardziej miękki wydźwięk, następuje stopniowo, zgodnie z wolą asymilo-
wanego do danej kultury. Natomiast polonizacja (jeśli narzucana z zewnątrz) niesie 
ze sobą akt bardziej gwałtowny, wiążący się z przymusem. Co ważne, inny jest też 
stosunek obojga autorów rodzinnych sag do posiadanego archiwum i zawartego 
w nim wątku żydowskiego pochodzenia. Toeplitz, celowo wybiera konkretny 
fragment korespondencji, który przecież mógłby pominąć. Dalej komentuje go 
w taki sposób, aby wyeksponować problematykę pochodzenia i tożsamości swoich 
przodków. Właśnie to dla niego jest w tym liście najważniejsze. Natomiast Joanna 
Olczak-Ronikier pisze o odczuwanym przez siebie braku lojalności wobec przod-
ków, którzy raczej woleliby zataić swoje pochodzenie13. W swoim liście przodek 
Toeplitza nie odrzuca swojej tożsamości, rozpoznaje gesty właściwe semicie, bo 
sam jest semitą. Wyraźnie jednak stawia granicę pomiędzy swoją osobą a „ruskimi 
Żydkami”. Widać w tym pewne poczucie wyższości. U przodków Joanny Olczak-
-Ronikier rozliczanie się z własną tożsamością jest bardziej radykalne. Żydowskie 
pochodzenie lepiej byłoby przemilczeć. W obu przypadkach nie bez znaczenia 
jest moment zapisu rodzinnej historii. Najpierw odcięcie się od kultury żydowskiej 
łączyło się z osiągnięciem wyższego statusu społecznego. Identyfikowanie się 
ze społecznością żydowską wiązało się z kompleksem przynależenia do niższej 
klasy społecznej. Asymilacja oznaczała awans społeczny, ponieważ prowadziła do 
emancypacji, odbywającej się za sprawą świeckiego wykształcenia. 

Holocaust wspomniane rozgraniczenia poddał weryfikacji. O byciu Żydem 
decyduje biologia i genealogia. Wcześniej przyznanie się do żydowskich korzeni 
oznaczało społeczną degradację. Pół wieku po tym, jak dziadek Toeplitza pisał 
list, było to już jednoznaczne z wyrokiem śmierci. Poczucie wstydu zamieniło 
się w poczucie strachu. Z kolei u innej autorki – Andy Rottenberg pojawia się 
próbka współczesnego rozumienia żydowskiej tożsamości, podyktowanej nie 
biologią czy też koneksjami genealogicznymi, ale przywiązaniem do tradycji 
judaistycznej14. Autorka Proszę bardzo w swoich wspomnieniach poświęca wiele 
miejsca kwestii tożsamości swojej rodziny. Znamienna wydaje się sytuacja, kiedy 
ujawnia publicznie żydowski wątek swojej biografii: 

13 „Nielojalność? Nie wiem. Moi bliscy nie ukrywali przecież swego pochodzenia. Nie zdradzam 
żadnych tajemnic. A jednak rozwodzę się nad sprawami, o których niechętnie mówili. Tak dumni 
byli ze swojej polskości. Woleli nie podkreślać, jak niewielki dystans dzielił ich od żydowskiego 
świata, z którego uciekli. Babka zażądałaby zapewne, bym wykreśliła ów »Jeruzalemski Komi-
sariat«, żydowskie imiona i nazwiska świadków. Uważałaby, że brzmi to zbyt egzotycznie. Jak 
z Singera. Nie pasuje do portretu wydawcy Dąbrowskiego i Żeromskiego”. J. Olczak-Ronikier, 
W ogrodzie pamięci, op. cit., s. 99.

14 Autorka przywołuję scenę, która miała miejsce w paryskiej restauracji, w której koszerność je-
dzenia zatwierdzał paryski rabin Rav Rottenberg. „Była pora lunchu, przy stolikach, wystrojeni 
w chasydzką czerń siedzieli ruchliwi Wietnamczycy. Hanka [koleżanka autorki – U.D.] poszukała 
właściciela, zapytała o związek koszernej kuchni z moim nazwiskiem i dowiedziała się, że RAV 
Rottenberg jest rabinem Paryża, on przyznaje certyfikat, co jest koszerne, a co nie. 

 – Rozumiem. A Wietnamczykom smakuje koszerne jedzenie?
 – To nie są Wietnamczycy, to są Żydzi! Widać, że pani nietutejsza.
 – Jestem z Warszawy.
 – Zostało tam trochę Żydów?
 – Oczywiście. 
 – I wszyscy chodzą do synagogi?
 – Chyba nie. 
 – Co to za Żydzi, jak nie chodzą do synagogi? To wcale nie są Żydzi!”. A. Rottenberg, Proszę bardzo!, 

Warszawa 2009, s. 62.
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W roku 2000 zrobiłam w Bremie wystawę pod tytułem Zapomnienie. W Bremie było łatwiej 
o tematy osobiste. Wernisaż odbył się w listopadzie. W grudniu natomiast, tuż przed Bo-
żym Narodzeniem, otrzymałam od polskich parlamentarzystów list z propozycją, żebym 
wyjechała do Izraela, bo tam jest moje miejsce. Powinnam to przewidzieć już wtedy, gdy 
się zgodziłam na rozmowę z młodą redaktorką o moim życiu, choć myślałam, że przy-
szła rozmawiać o sztuce. A jeśli nie wtedy, to wówczas, gdy mi przysłała do autoryzacji 
swój tekst na mój temat, napisany nie tak, jak ja bym napisała, ale zgodnie z tym, jak 
mnie zobaczyła. Zgodziłam się jednak na tę publikację w „Dużym Formacie”, ponieważ 
wiedziałam, ile pracy w to włożyła, i znałam smak zmarnowanego wysiłku. Wiedziałam 
również, że przez to wyskakuję z cienia, wybiegam przed orkiestrę [...]. Najpierw, o świcie, 
w dniu ukazania się „Gazety”, zbudził mnie telefon Izy Cywińskiej. Iza wcześnie wstaje. 
Przeczytała tekst i musiała mi powiedzieć, że jestem bardzo odważna i ona to podziwia, 
ale z drugiej strony szkoda, bo po tym artykule to już na pewno nie zostanę ministrem 
kultury, przynajmniej nie w Polsce. Potem zadzwoniła Hanna Krall. Nie sama z siebie, ale 
dlatego, że dzwonił do niej w mojej sprawie Marek Edelman. Od siebie Hanka chciała 
jedynie zapytać, czy koniecznie musiałam milionowi ludzi opowiedzieć swoje życie, bo 
jeśli nie było takiego musu, to ją to trochę dziwi. A co do Edelmana, to pytał, czy mam 
syndrom Holocaustu. Hanka odpowiedziała, że o ile mnie zna, to chyba nie, ale Edelman 
oznajmił, że on wie lepiej15.

  
Rekonstrukcja losów zasymilowanych rodzin żydowskich w autobiograficznych 

narracjach stanowi coming outu. W przypadku Andy Rottenberg manifestacja wła-
snej tożsamości nie wychodzi bezpośrednio od niej samej. Biograficzna opowieść 
opublikowana w „Dużym Formacie” dzieje się za sprawą młodej dziennikarki, 
która zamiast o sztukę, pyta o osobiste wątki z życia kuratorki wystawy. Na 
podstawie tego spotkania powstaje artykuł o Rottenberg. Kluczowe w tym 
wszystkim jest stwierdzenie, że autorka Proszę bardzo zostaje w nim przedsta-
wiona nie tak jak ona sama siebie widzi, ale tak jak widzi ją jej rozmówczyni. 
To symptomatyczne, ponieważ tym sposobem życie Rottenberg zostaje ujęte 
w klamrę tego, jak widzą je inni. Swoją opowieścią biograficzną musi się za-
tem odnosić do oczekiwań innych. Wygląda więc na to, że precyzowanie własnej 
tożsamości wynika bardziej z potrzeby otaczającego autorkę środowiska, niż jej 
samej. W rozdziale zatytułowanym Gwiazda, autorka przedstawia reakcję rodziny 
i swoją, na uprzedzenia o antysemickim podłożu. Symbolem, jakim posługuje się 
autorka jest tytułowa gwiazda. Rottenberg przywołuje kilka sytuacji, gdzie ona 
sama lub ktoś z jej bliskich występował w ramach protestu z przyczepioną do 
ubrania Gwiazdą Dawida. Jednym z takich momentów jest reakcja jej syna, który 
pewnego dnia przyczepił sobie do swetra żółtą gwiazdę:

Mój syn milczał. Nie chciał opowiadać, co go do tego skłoniło. Może spotkał się z jakąś 
wesołą uwagą na ogólnie znany temat i nagle zdał sobie sprawę, że ma to jakiś związek 
z jego dziadkiem, którego zachował w dziecięcej, ciepłej pamięci? Kiedy się słyszy takie 
uwagi pierwszy raz, można nieprawidłowo zareagować. Dopiero po pewnym czasie 
zaczynamy się śmiać. W końcu mnie także zabrakło poczucia humoru po akcji posłów 
na rzeźbę Jana Pawła II, choć byłam już dorosła i myślałam, że nabrałam odporności na 
wyskoki „prawdziwych Polaków”. Myliłam się. Nie od razu to jednak zrozumiałam. Najpierw 
się śmiałam, oczywiście. Także wówczas, gdy czytałam zaadresowany do wszystkich moż-
liwych władz Rzeczypospolitej list w sprawie zwolnienia z pracy dyrektorki żydowskiego 

15 Ibidem, s. 229–230.



pochodzenia, która powinna jechać do Izraela i wystawić tam rzeźby wielkiego rabina, 
przygniatane butem Saddama. Wszystko to razem wydawało się absurdalne, a zarazem 
bardzo śmieszne. Zmieniłam zdanie, kiedy połowa polskiego parlamentu uznała zarówno 
akcję w Zachęcie, jak i ten list za racjonalne i zasadne. Wtedy również wystąpiłam z gwiazdą 
– nie haftowaną, tylko samoprzylepną. [...] Otworzyłam swoją ostatnią wystawę i zasia-
dłam z Julitą Wójcik do obierania ziemniaków. Wokół tych ziemniaków było w gazetach 
dużo szumu. Na temat gwiazdy panowało milczenie. Tylko niektórzy znajomi brali mnie 
na stronę i szeptali w konfidencji, że w ich rodzinie też byli Żydzi, ale wolą o tym głośno 
nie mówić. Bo i po co?16.

Symbol gwiazdy nie jest więc tylko aktem solidarności, ale także rodzajem 
protestu wobec narzucanej przez środowisko opresji. W tym przypadku sytuacja 
opowiadania o własnej tożsamości jest skomplikowana, stanowi odpowiedź na 
reakcję z zewnątrz. Rottenberg zostaje do niej w pewien sposób przymuszona. 
Owszem, żydowskie korzenie są częścią jej historii rodzinnej, lecz nie jest to jedyny 
wątek dziejów rodziny, o którym autorka chce opowiedzieć. Niemniej jednak, 
autorka Proszę bardzo, musi odnieść się do funkcjonującego obecnie nurtu narracji 
ocalałych rodzin żydowskiego pochodzenia. 

Z kolei Joanna Olczak-Ronikier poruszając wątek własnej tożsamości, mówi 
o poczuciu winy wobec swoich przodków. Pisze o żydowskim pochodzeniu swojej 
rodziny, zdradza jej sekrety, a tym samym narusza zaufanie bliskich. Kiedy pisze 
o swojej rodzinie przedstawiając ją jako rodzinę polską, dotyka problemu braku 
lojalności wobec społeczności żydowskiej. Ten tożsamościowy konflikt dobrze 
oddaje przywołana przez pisarkę podróż jej matki – Hanny Olczak, odbyta tuż 
po wojnie. Celem wyjazdu była wizyta u kuzynostwa w Stanach Zjednoczonych. 
Część rodziny autorki, która osiadła w Stanach Zjednoczonych, nie potrafiła zro-
zumieć dlaczego Hanna Olczak identyfikuje się jako Polka, skoro: „Zagłada roz-
strzygnęła raz na zawsze problem. Żyd, który ocalał, ma obowiązek być Żydem. 
I nie powinien mieszkać tam, gdzie bez sprzeciwu społeczeństwa wydarzyła się 
zbrodnia. I gdzie mnożą się dalej antysemickie ekscesy”17. Na te zarzuty pisarka 
zaś odpowiada, że u niej „w domu formułowana była inna teza: tożsamość jest 
sprawą wyboru, naszym wyborem jest polskość, naszym miejscem – kraj, naszym 
obowiązkiem pomoc w jego odbudowie. Brzmi to patetycznie, ale taki był czas”18.

Jeszcze inny, choć równie skomplikowany wątek tożsamościowy pojawia się 
w portrecie Janiny Katz:

Wydała z siebie prawdziwie dramatyczny krzyk, wieszając na szyi Gwiazdę Dawida. Ale 
ta gwiazda to była też dwuznaczna biżuteria – przedmiot emocjonalnie naznaczony, ale 
również ozdobny… Bardzo dobrze, pani Janko – miał powiedzieć Jance jej dentysta. – Nie 
widać twarzy. Więcby może chodziło o to, żeby się zasłonić, a nie odsłonić, Gwiazda była 
scenicznym chwytem, kostiumem, esencja życia znajdowała się zupełnie gdzie indziej19.

Wszystkie wymienione powyżej postawy – Andy Rottenberg, Joanny Olczak-
-Ronikier oraz Janiny Katz – dotykają niezwykle istotnego zagadnienia. Chodzi 
o ograniczenia, jakie wyznaczają współczesne dyskursy do opowiedzenia własnej 

16 Ibidem, s. 183–184.
17 J. Olczak-Ronikier, Wtedy. O powojennym Krakowie, op. cit., s. 280.
18 Ibidem.
19 M. Wyka, Przypomniałam sobie, Kraków 2015, s. 15.
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historii rodzinnej. Autorki mogą realizować swoją opowieść tylko w ramach zasta-
nych już narracji. Tak jak w przypadku wymienionych tu autorek, tak i w przypadku 
autora Książki mojego ojca, praca nad archiwum to praca nad własną tożsamością. 
Badacz rozpoznaje się zarazem jako Żyd i Polak. Pisze o tym bez kompleksów, 
z bezpiecznej pozycji badacza-obserwatora, zachowującego dystans wobec 
przedstawianych przez siebie bohaterów. 

Znaczący w tym wypadku jest moment pojawiania się autobiografii rodzin ży-
dowskiego pochodzenia. Należy podkreślić, że zarówno wspomnienia Toeplitza, 
Olczak-Ronikier, jak i Rottenberg zostają opublikowane wtedy, kiedy można już 
o tej przeszłości zacząć opowiadać bez większych obaw o konsekwencje, jakie 
mogą zostać wywołane tymi opowieściami20. Kwestia polsko-żydowskiej tożsamo-
ści Toeplitza nie jest jednak wypowiedziana przez niego wprost. Ujęcie archiwum 
jako materiału do opracowania studium przypadku, daje Toeplitzowi swobodę. 
Nie zmusza go do autobiograficznych deklaracji, które padają w książkach Joan-
ny Olczak-Ronikier czy też Andy Rottenberg. U Toeplitza taka identyfikacja, jak 
w przypadku obu autorek, pojawić się nie może. Trudno zatem powiedzieć, co 
ostatecznie wyniknęło dla samego Toeplitza z pracy nad rodzinnymi dokumen-
tami. Odpowiedź na to pytanie pojawia się tam, gdzie zamyka się przywoływane 
przez niego archiwum. Na tym właśnie polega paradoks autobiografii, w której 
autor jest nieobecny.

W tym miejscu warto raz jeszcze powrócić do zakończenia, jakie oferuje nam 
autor Książki mojego ojca. Jak już wcześniej zostało wspomniane, powodów zakoń-
czenia dziejów rodziny na latach trzydziestych XX wieku jest kilka. Po pierwsze,  
Toeplitz przedstawia dzieje asymilującej się rodziny żydowskiej oraz jej wpływ 
na polską kulturę. Cezurę tych dziejów stanowi natomiast wybuch wojny, po 
której kontynuacja opowieści o rodzinnej przeszłości w takiej konwencji, jaką 
podjął autor, jest niemożliwa. Po drugie, autor w ten sposób podkreśla także 
znaczenie odziedziczonego po ojcu archiwum. Oba uzasadnienia prowadzą 
do interpretacji przedstawionej przez Toeplitza rzeczywistości jako świata 
zamkniętego w archiwum. Jest to świat niemożliwy do powtórzenia, zarów-
no w perspektywie opowieści indywidualnej (ponieważ rodzina autora ginie 
w czasie wojny, zostaje pozbawiona majątku), jak i w perspektywie opowieści 
zbiorowej (ponieważ w Polsce nie ma już takiej społeczności żydowskiej, jaka 

20 Niezwykle interesujące są wcześniejsze przykłady narracji autobiograficznych intelektualistów 
żydowskiego pochodzenia, którzy dotykają problemu własnej tożsamości. W tym miejscu na-
leżałoby wskazać opublikowany na początku lat osiemdziesiątych esej Artura Sandauera O sy-
tuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku (Rzecz, którą nie ja powinienem był 
napisać). Warto zwrócić w tym przypadku na podtytuł, w którym autor sugeruje, że nie powinien 
go napisać, ponieważ przedstawiona przez niego diagnoza asymilacji społeczności żydowskiej 
stanowi diagnozę „z wewnątrz”. Krytyk odwołując się do takich pojęć jak antysemityzm, asymi-
lacja i allosemityzm przedstawia sytuację pisarzy żydowskiego pochodzenia w Polsce w czasie 
międzywojnia oraz okresu powojennego. Co niezwykle charakterystyczne, ostatnią z omawia-
nych przez Sandauera postaci jest on sam. Krytyk pisze o sobie w trzeciej osobie: „Z jednej więc 
strony żydostwa swego nie akceptuje i – właściwie – chciałby je ukryć; z drugiej – opowiada 
o nim w pierwszej osobie, czyli ukryć go nie chce. Opowieść likwiduje samą siebie”. A. Sandauer, 
O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku, op. cit., s. 528. Jeszcze innym 
przykładem, do którego warto się odnieść jest twórczość z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
polskiego socjologa – Aleksandra Hertza. Badacz w swoich pracach odnosi się do kwestii swojego 
żydowskiego pochodzenia. W tym przypadku duże znaczenie ma nie tylko czas, ale także miejsce, 
w którym pisze swoje książki. Badacz w czasie wojny wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, 
co niewątpliwie miało znaczący wpływ na jego twórczość. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, 
Warszawa 1988; oraz A. Hertz, Wyznania starego człowieka, Warszawa 1991.



była przed wojną). Tak właśnie wyjaśnia swoje stanowisko autor. W tym miejscu 
warto dopowiedzieć jeszcze jedno uzasadnienie, mimo że autor o nim nie pisze. 
Brak kontynuacji powojennych losów rodziny autora pozwala uniknąć kłopotliwej 
sytuacji opowiadania o sobie samym. Proponowane przez Toeplitza zakończenie 
wspomnień, zwalnia go z przymusu odnoszenia się do swojego komunistycznego 
zaangażowania w czasach PRL. Nie ulega też wątpliwości, że podjęcie narracji 
w tym duchu zupełnie przesunęłoby akcenty przedstawionej przez Toeplitza 
opowieści. Z tych właśnie względów autor decyduje się na swoją nieobecność.

Autobiographical Absence

In the article Autobiograficzna nieobecność I analyze Toeplitzowie. Książka mojego ojca by Krzysztof 

Teodor Toeplitz as a family autobiography, showing  the history of Polish family of assimilated Jews. 

What is meaningful, the author, as the character of his tale, appears only few times, what, on first 

sight, could disqualify the memories as a family autobiography. His absence is, however, only seem-

ing. Toeplitz appears in author’s comments, which are crucial for understanding the whole story.  

Autobiographical absence enables the author to stand in a safe position of an observer who reports 

the past of the family from the outside. In this context, the issue I found particularly interesting was 

an attempt to answer a question what meaning the past of his ancestors in the context of building 

their identity of Poles and Jews has for Toeplitz. I tried to answer the question whether the author 

accepts or rejects his ethnical heritage. In this case, I compared Krzysztof Teodor Toeplitz’s narration 

to other autobiographical reports of authors originating from families of Jewish roots. I referred to, 

among others, narrations by Joanna Olczak-Ronikier and Anda Rottenberg. This comparison enabled 

me to highlight how particular authors cope with their multi-cultural identities. These bases are 

viewed with the use of such categories as assimilation or self-hatred.

Translated by Marek Pietrusewicz



71

Izrael Hłaski Piotra 
Weisera jako przykład 
biografii pisarza

1. Biografia naukowa
W celu ukazania specyfiki Izraela Hłaski. „To nie ja wymyśliłem ten kraj…”1 Piotra 
Weisera jako biografii pisarza rozpocznę od odniesienia się do kilku zagadnień 
związanych ze współczesnym rozumieniu biografii naukowej. Uczynię to na 
podstawie – wydaje się – najważniejszej dziś w Polsce rozprawy poświęconej tej 
tematyce2. Mam na myśli publikację Anity Całek Biografia naukowa: od koncep-
cji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze3. Jest to praca 
przedstawiająca gruntownie biografię naukową. Badaczka ze świadomością 
współczesnych przewartościowań mających miejsce w literaturoznawstwie 
i humanistyce podsumowała losy tego gatunku zarówno w Polsce, jak i poza 
jej granicami. Autorka zrekonstruowała wybrane modele teoretyczne bio-
grafii naukowych dotychczas funkcjonujące w Polsce – napisała między in-
nymi o psychoanalizie w badaniach biograficznych oraz o strukturalistycznej 
i poststrukturalistycznej koncepcji badań biograficznych. 

Następnie zaś zaproponowała nową perspektywę dla biografii naukowej, 
u której podstaw leży metoda psychobiograficzno-literaturoznawcza. Całek 
proponuje wprowadzić do pojmowania biografii naukowej pakt biograficzny 
i referencjalny (nie czyni tego jako pierwsza4) – analogicznie do paktu autobio-
graficznego i referencjalnego zaproponowanego przez Philippe’a Lejeune’a5. 
Postuluje zatem, aby autor biografii dokładał wszelkich starań do tego, żeby 
być jak najbliżej prawdy (przy założeniu, że nie jest możliwe jej pełne oddanie). 
Następnie pokazuje, w jakim porządku powinna odbywać się praca nad biografią:

1 P. Weiser, Izrael Hłaski. „To nie ja wymyśliłem ten kraj…”, Kraków 2015.
2 Warto też przywołać kilka innych publikacji traktujących o biografistyce, na przykład P.M. Ken-

dall, The Art of Biography, London 1965; M. Jasińska, Zagadnienia biografii literackiej. Geneza 
i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej, Warszawa 1970; J.L. Clifford, 
Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, tłum. A. Mysłowska, Warszawa 1978;  
M. Łojek, Biografie pisarzy w nauczaniu literatury, Warszawa 1985; J. Madejski, Deformacje biografii, 
Szczecin 2004; M. Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii, Toruń 2011.

3 A. Całek, Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badaw-
cze, Kraków 2013.

4 Pojęcia „pakt biograficzny” użył już Paul Murray Kendall, w: idem, The Art of…, op. cit.
5 Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, w: idem, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, 

tłum. W. Grajewski et al., Kraków 2001.

Beata Małgorzata Wolska
Muzeum Narodowe w Szczecinie



Jedno jest niezmienne: kolejność działań badawczych powinna zawsze przebiegać od 
określonej koncepcji badań biograficznych poprzez wybór odpowiednich teorii i metod 
badawczych, zastosowanie ich do analizy danych, aż do napisania określonej narracji 
biograficznej. Tylko taki porządek działań wydaje się uzasadniać dookreślenie biografii 
jako „naukowej”. Nie usuwa to licznych trudności, napotykanych sprzeczności i aporii, jed-
nak umożliwia subiektywną sprawdzalność sformułowanych wniosków biograficznych6.

Zdaniem badaczki konieczne jest rozdzielenie etapu analizy od etapu pisania biogra-
fii. Pisanie biografii naukowej jest rezultatem końcowym przeprowadzonej analizy.

W kolejnym etapie badacz powinien wybrać jedną z metod tworzenia biografii. 
Całek zaproponowała metodę psychobiograficzno-literaturoznawczą jako tę, 
która jej zdaniem jest dobrym przykładem możliwości dawanych przez inter-
dyscyplinarność. Autorka twierdzi, że metoda ta spełnia kryteria naukowości. 
Najbardziej skrótowa jej charakterystyka brzmi następująco:

Jest to metoda interdyscyplinarna, ilościowo-jakościowa (czyli łącząca ujęcie nomotetycz-
ne z idiograficznym), holistyczna (bo obejmuje całość życia w jego wielowymiarowości), 
procesualna (jako że życie twórcy ujmowane jest jako zachodzący w czasoprzestrzeni 
proces rozwojowy), elitarna (twórczość rozumiana jest tu jako realizacja wartości), synte-
tyczna oraz eksploracyjna7.

U podstaw tej metody leży wykonywanie badań ilościowych i jakościowych 
przy wykorzystaniu narzędzi psychologicznych. Badaczka przejmuje i w pewnych 
miejscach redefiniuje koncepcję psycholożki Charlotte Bühler8. Efektem badań 
są analizy pisemne i graficzne (wykresy), na ich podstawie powinna być pisana 
biografia naukowa. 

Autorka rozlicza wcześniejsze koncepcje biografistyki, pokazując ich niedo-
statki. W książce wielokrotnie znajdujemy konstatację, że w Polsce obserwujemy 
znacznie mniejszą popularność zarówno biografii literackich, jak i naukowych. 
Czytamy o tym, że biografistyka została odsunięta na margines polskiego litera-
turoznawstwa. Główną przyczynę takiego stanu rzeczy upatruje w postulatach 
strukturalizmu, który przeciwstawił się stosowaniu metody odczytywania lite-
ratury poprzez „twórczość i dzieło”. Proponowane przez strukturalistów nowe 
definicje biografii – zdaniem krakowskiej badaczki – sprowadzały ją wyłącznie 
do roli służebnej. Wiązało się to z tym, że strukturaliści (a przed nimi formaliści) 
traktowali dzieło literackie jako autonomiczną całość. Takie stanowisko łączyło się 
również z innym ważnym postulatem wspomnianej szkoły teoretycznoliterackiej, 
a mianowicie z dążeniem do traktowania wiedzy o literaturze jako „twardej” nauki.

Całek opisuje rozumienie biografizmu przez polskich strukturalistów głównie 
na przykładzie tekstu Janusza Sławińskiego Myśl na temat: biografia pisarza jako 
jednostka procesu historycznego9 i Erazma Kuźmy Kategoria biografii w badaniach 
grupy literackiej i nurtu literackiego (Na przykładzie ekspresjonizmu)10. Oba szkice 

6 A. Całek, Biografia naukowa…, op. cit., s. 312–313.
7 Ibidem, s. 284.
8 Ch. Bühler, Bieg życia ludzkiego, tłum. E. Cichy, J. Jarosz, Warszawa 1999.
9 J. Sławiński, Myśl na temat biografii pisarza, w: Biografia – geografia – kultura literacka…, red.  

J. Ziomek, J. Sławiński, Wrocław 1975.
10 Erazma Kuźmy Kategoria biografii w badaniach grupy literackiej i nurtu literackiego (Na przykładzie 

ekspresjonizmu), w: Biografia – geografia – kultura literacka…, op. cit. Choć koncepcję Erazma 
Kuźmy można odczytać jako z ducha strukturalistyczną, nie sposób jednoznacznie zgodzić się 
na postrzeganie badacza jako strukturalisty.
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pochodzą z przełomowego dla polskiego literaturoznawstwa tomu Biografia – 
geografia – kultura literacka11, opublikowanego w 1975 roku pod redakcją Jerzego 
Ziomka i Janusza Sławińskiego, który był pokłosiem dwunastej Konferencji Teore-
tycznoliterackiej Pomocniczych Pracowników Naukowych Polonistyki (odbywa-
jącej się od 2 do 6 lutego 1973 roku w Świnoujściu). Jej program skupiał się wokół 
tematu teorii biografistyki literackiej i zagadnień związanych z geografią literacką. 
Dla rozważań nad biografią w Polsce ważny jest przełom, który nastąpił między 
innymi pod wpływem wspomnianej konferencji12. Pojawiło się przyzwolenie na 
powrót biografii, ale na pewnych ściśle określanych warunkach. Przyczynił się do 
tego między innymi analizowany przez krakowską badaczkę artykuł Sławińskiego, 
przedstawiający propozycję przywrócenia roli biografii pisarza przeciwstawianą 
biografizmowi znanemu we wcześniejszym literaturoznawstwie.

Sławiński sprzeciwił się takiemu rozumieniu biografii, które u podstaw ma ana-
lizowanie tekstów przez pryzmat życia autora. Warszawski naukowiec stwierdza, 
że istotna w badaniach literackich staje się przestrzeń pomiędzy „materiałem 
zdarzeń wypełniającym życie twórcy a zbiorem tekstów składających się na jego 
dorobek pisarski”13. Zdarzenie z życia twórcy może zatem wejść w obszar zainte-
resowań historyka literatury – co trzeba podkreślić – nie zostaje jednak włączone 
do obszaru dzieła. Badacz stwierdza, że: 

Morfologia i typologia biografii skrojona na użytek historii literatury muszą zostać dopiero 
opracowane. Trzeba zbudować odpowiednie kategoryzacje faktów, określić charakter 
wchodzących w grę „biogramów” i „wzorów biograficznych”14.

Propozycja Sławińskiego jest formą apelu o przywrócenie biografii pewnej 
roli, lecz powinna ona zostać dostosowana do potrzeb literaturoznawstwa. 
Całek zwraca szczególną uwagę na postawę badacza, którą w zacytowanym 
fragmencie oddają słowa: „skrojenie na użytek historii literatury”. Badaczka 
stara się w swej propozycji przywrócić autonomiczny status biografii. 

Autorka prezentuje koncepcję polskiego strukturalizmu na przykładzie 
tekstu jednego z literaturoznawców (Kuźma zostaje wprowadzony marginalnie). 
Podstawą jest dla badaczki tak naprawdę jeden tekst Sławińskiego – co prawda 
ważny, ale nie jedyny, który reprezentuje rozumienie biografizmu przez struktu-
ralistów. Co istotne, nie jest też on jedyny w dorobku samego Sławińskiego. Całek 
bada Myśl na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu historycznego, a później 
odnosi się do szkicu Sławińskiego Co nam zostało ze strukturalizmu?15, stanowiące-
go formę podsumowania rozważań Sławińskiego. Nie wspomina zaś nic o jego ar-
tykule z 2000 roku zatytułowanym Czas wspomnień16. Sławiński opisuje tam zasady 
rządzące pisaniem biografii po śmierci osoby, której życie zostaje opisywane –  
czyni to wciąż w duchu strukturalistycznym. „Czas wspomnień” to według niego 

11 Biografia – geografia – kultura literacka, op. cit.
12 Por. J. Madejski, Wstęp. Współczesne koncepcje autobiograficzne, w: idem, Deformacje…, s. 20; E. Kuźma,  

Autor jako komediant, w: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autorów w literaturze, red. E. Kuźma, 
M. Lalak, Szczecin 1991; M. Czermińska, Wygnanie i powrót. Autor jako problem badań literackich, 
w: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury, red. M. Lubelska, A. Łebkowska, H. Markie-
wicz, W. Twardzik, Kraków 1994.

13 Ibidem, s. 171.
14 Ibidem, s. 24.
15 J. Sławiński, Co nam zostało ze strukturalizmu?, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy 

o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.
16 J. Sławiński, Czas wspomnień, w: idem, Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.



okres pomiędzy jedną śmiercią (naturalną śmiercią bohatera wspomnień) a „drugą 
śmiercią” (czyli momentem, w którym nie ma już nikogo, z kim zmarłego łączyły 
jakieś więzi). Moment „drugiej śmierci” tak definiuje badacz: „Dopiero fizyczny 
kres środowiska ludzi współtworzących ową sieć oznacza zarazem definitywne 
zamknięcie danej biografii w porządku życia społecznego. Jest to jakby druga 
śmierć jednostki”17. Etap przejściowy jest okresem spisywania wspomnień. Bio-
grafie tworzone są wówczas na podstawie informacji uzyskanych z środowiska 
osoby opisywanej. Sławiński dokładnie opisuje czynniki, które mogą wpływać na 
kształt poszczególnych biografii. Według takiego rozumienia biografii, nie oddaje 
rzeczywistego podmiotu. Zostają tworzone liczne, fragmentaryczne opowieści 
na temat życia osoby. Wytwarzane są konstrukty postaci zawsze „sprowadzalne 
do punktu widzenia biografii tego, kto wspomina”18. Podmiot jest konstruowany 
przez pryzmat wspominającego. 

Analiza Sławińskiego jest ważna w kontekście badań Całek z kilku powodów. Po 
pierwsze dlatego, że pokazuje ważny obszar zainteresowania badacza biografii, 
krakowska badaczka zaś postuluje usunąć (sugeruje, że biografia naukowa powin-
na być pisana przynajmniej 50 lat po śmierci osoby, której życie jest opisywane). 
Bez wątpienia opisywany przez Sławińskiego „czas wspomnień” jest okresem, 
w którym możliwe jest zdobycie ważnego materiału źródłowego do pisania bio-
grafii. Rezygnowanie z niego – znowu – na rzecz „naukowości” biografii wydaje 
się niefortunnym pomysłem. Po drugie zaś, szkic Sławińskiego pokazuje, że zain-
teresowanie biografistyką nie zostało wyparte przez strukturalizm tak silnie, jak 
można byłoby sądzić po lekturze Biografii naukowej… Sławiński wraca do proble-
matyki biografii i dużo miejsca poświęca też mechanizmom rządzącym pisaniem 
biografii, ważnym dla Całek. Po trzecie, Sławiński koncentruje się jednak na tym, 
że każda biografia jest konstrukcją – i jest ich tyle, ile osób piszących biografię.

Wydaje się, że jest duży związek między opisywaną przez badaczkę propozycją 
strukturalistów i jej metodą. Zarówno koncepcje strukturalistyczne, jak i meto-
da psychobiograficzno-literaturoznawcza dążą do jak największej naukowości 
biografii. Choć krakowska badaczka podkreśla swą świadomość, że niewłaściwe 
są próby odebrania biografii tego, co jest indywidualne, to jednak w praktyce 
dominuje potrzeba naukowości biografii. Sławiński w swych badaniach dążą-
cych do analizy mechanizmów rządzących pisaniem biografii dochodzi przede 
wszystkim do wniosku, że każda biografia jest konstrukcją. Z pracy Całek wynika 
zaś przeświadczenie, że metody z zakresu psychologii dają większą gwarancję 
naukowości. Jednak nie sposób nie odnosić wrażenia, że dokonywanie analiz 
ilościowych (nawet, jeśli później prowadzone są badania jakościowe) wiąże się 
z koncentracją na wyszukiwaniu wydarzeń i zachowań typowych (według schema-
tów, które charakterystyczne są dla wszystkich biografii) – a nie na indywidualnym 
doświadczeniu. To oczywiście prawda, że taka perspektywa pozwala poszerzyć 
dotychczasowe odczytania biografii o nowe aspekty, zwrócić uwagę na inne jej 
fragmenty, inaczej sformułować narrację, co jednak ważne – nie stanowi jednak 
gwarancji najlepszej realizacji paktu biograficznego i referencjalnego. Nie stanowi 
gwarancji, ponieważ takiej nie sposób oczekiwać. Im bardziej dookreślona staje się 
jakaś metoda biograficzna i im bardziej zostają zawężone narzędzia, tym bardziej 
kusi, by stwierdzić, że najlepiej byłoby, gdybyśmy do każdej biografii znaleźli inną 
metodę biograficzną, bowiem dla każdej z nich inne aspekty są najważniejsze, 

17 Ibidem, s. 184.
18 Ibidem, s. 192.
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inne pytania powinna prowokować i wskazywać odmienną drogę na zbliżenie 
się do doświadczenia. Każda z takich metod stanowi jedno z możliwych narzędzi, 
czego świadoma jest autorka [sama pisząc w ten sposób: „[r]ezultaty jego pracy 
będą dotyczyć najpierw etapu badawczego, gdzie posłuży się określoną metodą 
biograficzną (może wybrać na przykład metodę psychologiczno-literaturoznawczą 
albo też każdą inną, która wyda mu się najbardziej przekonująca i odpowiednia 
do eksploracji materiałów biograficznych)”19], wydaje się jednak, że zbyt ufnie 
podchodzi do swojej propozycji metodologicznej. Można takie wrażenie odnieść 
między innymi czytając podrozdział Kryteria oceny biografii naukowej, oto fragment:

W świetle tego, co zostało już powiedziane na temat konieczności przyjęcia określonych 
założeń psychologicznych w każdej pełnej biografii (rekonstruującej cały przebieg życia 
twórcy), interesujące wydaje się ustalenie określonych zasad, według których można by 
ocenić narracje biograficzne pod kątem obecności w nich wyjaśnień psychologicznych 
(naukowych i potocznych) oraz, ogólniej, pod kątem ich jakości (w aspekcie rozpatrywania 
tu paktów – biograficznego i referencjalnego). Ocena obejmowałaby zatem również inne 
niż psychologiczne wymiary biografii naukowej20.

Trudno się nie zgodzić z tym, że różne koncepcje psychologiczne nie są waż-
nymi narzędziami do badania życia, ale są tylko narzędziami – jednymi z wielu. 
Nie sposób dziś mówić o autonomiczności poszczególnych dyscyplin humani-
stycznych. Nie ma zaś „konieczności przyjęcia określonych założeń psycholo-
gicznych” – co wpisane jest w postulaty krakowskiej badaczki (choć czasem się 
do tego dystansuje). W pełni się zgodzę, że byłoby to wskazane. Nie podważam 
też tego, że umiejętna interdyscyplinarność w sposób zasadniczy poszerza 
badania literaturoznawcze. Twierdzę jedynie, iż można mówić o biografii 
naukowej również w wypadkach, gdy ich autorzy nie korzystają z narzędzi 
psychologii, a także – gdy biografia jest niepełna. Ważne jest utrzymywanie 
paktów – biograficznego i referencjalnego, mniej ważne jest to, jaką metodę 
się wybierze, czy jaką narrację zastosuje. Nawet jeśli jest ona tak osobliwa, 
jak ta napisana przez Piotra Weisera. 

2. Profanacje w Izraelu Hłaski
Jeśli spróbować dopasować Izrael Hłaski. „To nie ja wymyśliłem ten kraj…” Piotra 
Weisera do norm gatunkowych, to można by stwierdzić, że jest to biografia te-
matyczna, o której pisze również Całek21. Wybór fragmentu życia i twórczości 
związanych z Izraelem przez badacza z Lublina wynika z dwóch zasadniczych 
powodów – po pierwsze, Hłasce udało się stworzyć ciekawy obraz ówczesnego 
Izraela, po drugie, nikt jeszcze tego obszaru pisarstwa szerzej nie opisał (czego 
Weiser nie omieszka wypomnieć krytykom). 

Weiser rozpoczyna swą książkę w następujący sposób:

Hłasko znał Izrael. Mieszkał tam półtora roku, zjawiał się cztery razy. Umarł z izraelską 
wizą w paszporcie. Zostawił po sobie niewykorzystany bilet na samolot. Miałby za kilka dni 
lecieć do Ejlatu. Te jego zamorskie podróże zostawiły ślad na papierze. Około tysiąca stron. 
Same za siebie mówią padające na nich imiona. Dow, Esther, Izaak, Dina, Izrael, Joram, Ewa.

19 A. Całek, Biografia naukowa…, op. cit., s. 315.
20 Ibidem, s. 231.
21 Ibidem, s. 65.



Spotkanie przynosi korzyść wszystkim. Hłasko ujrzał krajobrazy, Izrael dostał obser-
watora. Jeden zbudował scenerię, drugi ułożył opowieść. Rewanż? Marek, syn Macieja, 
to nadwiślańskie podziękowania za Ibrahima ibn Jakuba? Świeże spojrzenie znad Wisły 
za pierwszą relację kupca znad Ebro? Powiedzmy.

Trudno w każdym razie zaprzeczyć istnieniu siódmego zmysłu u Hłaski. Wymacywał, 
podsłuchiwał, wywąchiwał. Patrząc z wysokości kota, zaglądał w myszą dziurę. Pokazał 
nieznane zakamarki Izraela. Obok natrętnych schematów i poza osławioną autokreacją. 
Krytyk przez lata czytający Hłaskę przegapił jego obraz Izraela. Osadzenie tu akcji uważał 
za nieistotne […]22.

 Już ten krótki fragment pokazuje, że naukowość omawianej książki nie jest 
oczywista. W pierwszym odruchu można ją traktować jako eseistyczną – pisaną 
z dużym dystansem i dużym poczuciem humoru (choć pod tym humorem przede 
wszystkim znajdują się pokłady goryczy – jakże typowej dla prozy bohatera roz-
prawy). Można wręcz odnieść wrażenie, że badacz pragnie dokonać profanacji 
(jeśli rozumieć ją jako oddawanie do wspólnego użytku tego, co znajdowało się 
w sferze sacrum, tu sacrum byłaby sfera naukowa23) całego dyskursu krytyczne-
go dotyczącego Marka Hłaski (zresztą taka jest geneza tej książki – początkowo 
Weiser miał napisać tylko esej polemizujący z krytykami prozy Hłaski do „Tekstów 
Drugich”24), a może – literaturoznawczego w ogóle. Przekraczanie granic typowo 
pojętej naukowości jest ostentacyjne. Mamy do czynienia między innymi z dość 
ekstrawaganckim stosowaniem odwołań w narracji do innych badaczy najczęściej 
poprzez użycie słowa „krytyk” (bez użycia imienia i nazwiska ani tytułu tekstu, 
pojawiają się one dopiero w przypisach).

Przykładem specyfiki Izraela Hłaski… jest Indeks subiektywny autorstwa bada-
cza. Znalazł się w nim wybór haseł osobowych i przedmiotowych. Bez wątpienia 
jest on dość osobliwy. Nie tylko dlatego, że znalazły się w nim hasła zarówno 
takie jak „Bóg”, „Izrael”, „Palestyna”, jak i „penis”, „ladacznica”. Lecz nie sposób się 
temu dziwić. To właśnie takie tematy są w centrum prozy autora Nawróconego 
w Jaffie – jaka proza Hłaski, taki indeks Weisera. Co więcej, większość haseł ma 
dookreślenia. Mamy więc też do czynienia z krótkimi charakterystykami postaci 
(w tym krytyków). Oto przykłady:

Esther, kibucniczka
pokochana 17; zdeflorowana 18; zapłodniona 18, 117; pożądająca 19; pocałowana 36; 
przezywana i przyzywana 46; wyznająca 53; brzemienna 112, 113; zdublowana 113–116; 
powielona 117; idealizowana 118; zawiedziona 125; zdradzona 132. Zob. 11, 2225.

Esther to imię zarówno bohaterki Hłaski, jak i – zdaniem niektórych jego przyjaciół –  
największej miłości (to właśnie do niej planował jechać Hłasko przed śmiercią, 
dlatego miał wykupiony bilet do Izraela – mieli się ostatecznie zejść). Kilka wy-
branych epitetów pozwala Weiserowi dosadnie pokazać obraz ukochanej Hłaski, 
który jawi się z jego literatury i wspomnień. Hasło głównego bohatera omawianej 
biografii również jest znamienne: 

22 P. Weiser, Izrael Hłaski…, op. cit., s. 11.
23 Zob. G. Agamben, Profanacje, tłum. M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 93.
24 Piotr Weiser mówił o tym podczas rozmowy Izrael Hłaski… w czasie Dni Kultury Żydowskiej 

„Adlojada. Kultura i profanacje” w 2016 roku (cała rozmowa do obejrzenia na stronie „Adlojady” 
http://adlojada.muzeum.szczecin.pl/multimedia/wideo.html, dostęp 14.11.2016).

25 P. Weiser, Izrael Hłaski…, op. cit., s. 206.
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Marek Hłasko
jako: podróżnik 11; czytelnik 19, 20; obserwator 25; kronikarz 22, 31; narrator 12, 34, 35, 
48, 49; scenarzysta 38; żydopis 12, 13; żydofil 22. Jakby: antropolog 17, 118, 119, 131, 132; 
filmoznawca 33–38, 100; chrystolog 64–66; teolog 79; geolog 105; meteorolog 171 i nast.; 
klimatolog 177; seksuolog 180 (zob. także defloracja, spółkowanie); hydrolog 136; hebra-
ista 44–46, 51; jidyszysta 46, 47, 135; rusycysta 47–52; germanista 47, 48; anglista 45–48, 
52; polonista 49, 50; amerykanista 129, 130; arabista 151. Także: syjonista 48, 49, 109, 125; 
kolonista 139, 147–149. Oraz: twardziel 18, 19; pieniacz 100; antyklerykał 80–84; egzekutor 
21; apologeta 21, 22; militarysta 27; eskalator 177, 178. Wreszcie: szynkarz 155–159; kucharz 
160; aptekarz 166, 167; buchalter 185. Ponoć: zboczeniec 35, 36; dekadent 17626. 

Stanowi ono doskonałą prezentację tego, w jakich kontekstach pojawia się 
Hłasko w omawianej publikacji. Jak widać, zasięg wizerunków bohatera biografii 
jest dość szeroki. Weiser stara się odnieść do najważniejszych obszarów tematycz-
nych twórczości i życia Pięknych dwudziestoletnich. Próbuje objąć wiele aspektów 
rzeczywistości, z którą obcował Hłasko, widać to także w kompozycji książki 
podzielonej na następujące części: Żydzi i goje, Język, Bóg i ludzie, Żywi i martwi, 
Stąd i zowąd, Gardło, Susza i deszcz. W haśle widoczny jest także stosunek badacza 
do poszczególnych ról, tworzących biografię Hłaski. Celem Weisera jest między 
innymi walczenie z koncentrowaniem się na autokreacji swojego bohatera – 
o której dużo pisali on i jego krytycy. Badacza nie zajmuje oddzielanie autokreacji 
od prawdy (bo nie jest to najczęściej możliwe), skupia się zaś na tym, jaki obraz 
świata (w tym wypadku Izraela) prezentuje nam Hłasko – i przez ten pryzmat go 
odczytuje. Dlatego też w narracji Weisera tak trudno oddzielić bohaterów Hłaski 
od niego samego (są obywatelami narracji na równych prawach). Co więcej, 
w książce pisana jest jednocześnie biografia innego pisarza (miejscami ana-
logiczna do biografii Hłaski) – Ernesta Hemingway’a. Jest on przez Weisera 
wprowadzony, jako oczywisty mistrz (nie uzasadnia jego obecności, tłumaczy 
się ona poprzez konkretne przykłady), choć w miejscach wspólnych tych 
biografii koncentruje się niuansach odmienności.

Dzieje się to analogicznie do tego, w jaki sposób prezentował się i swoich boha-
terów sam Hłasko – niejednokrotnie snując fikcyjne opowieści na temat swojego 
życia (tworząc kolejne oblicza autokreacji), a jednocześnie włączając elementy 
swojej biografii do fikcyjnych światów przedstawionych. Co jednak ważne, nie 
oznacza to, że dla Weisera nie jest ważna troska o precyzję i badanie źródeł w celu 
analizy szczegółów – choć takie by można odnieść wrażenie. Wręcz przeciwnie. 
Hłasko tak silnie tworzył swoją legendę, że stawała się ona jego życiem, a tym 
samym wymusił na swoim biografie szukania takiej drogi, która zbliży się do 
jego doświadczenia. Dlatego badacz dystansując się do pokazywania u Hłaski 
autokreacji, rekonstruuje szczegółowo obraz Izraela. Weiser cieszący się dużą 
wiedzą na temat izraelskich realiów konfrontuje ją z tym, co znajduje u Hłaski. To 
prowadzi do umiejętnego poruszania się po topografii miast Hłaski; umożliwia 
ciekawe analizy języka bohaterów; pomaga usytuować ich w świecie emigrantów, 
ale też Izraelitów i Palestyńczyków itd. Badaczowi udaje się pokazać to, co Hłasko 
o Izraelu wiedział oraz uwidocznić stereotypy, którymi się posługiwał. Weiser do-
brze obrazuje fascynację Hłaski Izraelem, a jednocześnie demaskuje jego wielką 
tęsknotę za Polską, nieco wyolbrzymioną przez Andrzeja Czyżewskiego – kuzyna 
Hłaski i jednocześnie autora jego biografii.

26 Ibidem, s. 207.



W tomie Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski27 – bo taki nosi tytuł 
wspomniana książka autorstwa Czyżewskiego – jest osobny rozdział poświęcony 
Ziemi Świętej. Znajdujemy w nim sporo listów i notatek, które odnoszą się do 
pobytu Hłaski w Izraelu. Dowiadujemy się między innymi o celebryckim przyjęciu 
Hłaski na Ziemi Świętej, o początkowym jego pobycie w kibucu i usunięciu go 
stamtąd, a także o okolicznościach poznania Esther oraz decyzji o ślubie z nie-
miecką aktorką Sonją Ziemann. Najwięcej jednak miejsca Czyżewski poświęca 
opisywaniu okoliczności związanych ze staraniami Hłaski o powrót do Polski. To 
przede wszystkim temu służą wspomniane listy i notatki. Autor biografii przyjmuje 
za dobrą monetę większość deklaracji Hłaski, a co więcej, nawet okres milczenia 
(niepisania o zabieganiu o wyjazd) również w domyśle opisuje jako czas, w którym 
autor Drugiej śmierci psa chciał wrócić do Polski:

Odrzucenie prośby i powrót do kraju zdecydowało o dalszych losach Hłaski, choć w ura-
żonej ambicji i godności, po wyczerpaniu swoich możliwości, po wielu upokorzeniach 
nie wracał więcej ani w listach, ani we wspomnieniach do próśb o możliwość powrotu28. 

Czyżewski usprawiedliwia brak starań Hłaski o powrót. Cała narracja kuzyna 
dotycząca tego czasu wiąże się z możliwością lub brakiem możliwości przybycia 
do kraju. Opisy tego, w jaki sposób jawi się Hłasce Izrael, są marginalne. Odwrotnie 
jest w wypadku Weisera – to właśnie odczytanie tego, co z Izraela pozostało jest 
dla niego najważniejsze. Na tej płaszczyźnie realizuje cele naukowe – skrupulatnie 
pokazując, w jaki sposób zostaje przedstawiony Izrael Hłaski. O możliwościach 
powrotu swojego bohatera do Polski badacz mówi krótko, podważając dotych-
czasowe głosy w tej sprawie na podstawie własnych ustaleń: „Są one nieweryfi-
kowalne, ponieważ ich nie było”29. 

Zresztą skrótowość i dosadność współtworzą precyzję języka Weisera. Piotr 
Krupiński w swojej recenzji omawianej tu książki zwraca uwagę na obecność 
aforyzmu – z czym trzeba się zgodzić. Jeśliby próbować dookreślić jeszcze spe-
cyfikę stylu badacza z Lublina, warto by zwrócić uwagę na sformułowania sarka-
styczne, niekiedy wulgarne, ale przy tym niezwykle precyzyjne. Narracja pisana 
jest zwięzłymi zdaniami, często układającymi się w paralelizmy syntaktyczne, 
niejednokrotnie o charakterze paradoksalnym i eliptycznym. Za przykład niech 
posłuży następujący fragment: 

Nowy kraj na dobrą sprawę byłby jednak receptą na stary wstyd. Hłasko miał trafnie 
odczytać sens istnienia Izraela. Dlatego powstał i dlatego ocalał. Wojna wyznaczała tutaj 
codzienność. Budowała legendę państwa. Szybko poznawali ją nawet ci głupkowaci tu-
ryści. Dostrzegali symbole tutejszości, obserwowali pogmatwane przyjaźnie: z pustynią 
oraz z karabinem. Karabin nosili tu prawie wszyscy. Dawniej młodociani terroryści, dzisiaj 
strażnicy pomarańczy: „A wszyscy oni potrafili pić i bić się, kiedy nie można było inaczej, 
i bić się, kiedy można było spokojnie iść do domu”30.

Badacz próbuje dotrzeć do postrzegania Izraela przez Hłaskę. Choć zmuszony 
jest do rekonstruowania go z opowieści barowych i sutenerskich, to udaje mu się 

27 A. Czyżewski, Ziemia święta, w: idem, Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski, Warszawa 
2005, s. 189–221.

28 Ibidem, 210.
29 http://adlojada.muzeum.szczecin.pl/multimedia/wideo.html (dostęp 14.11.2016).
30 P. Weiser, Izrael Hłaski…, op. cit., s. 102.
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osiągać cele naukowe. Z publikacji tej wyłania się obraz Hłaski w Izraelu, starają-
cego się uciec od tworzenia kolejnych legend na swój temat i przy okazji obnażyć 
kilka z tych, które już od lat są mu przypisywane. Oto przykład:

Jeżeli pozostaje na wygnaniu, to Izrael traktuje dziwacznie. Wyraźnie nie jak macochę. 
Tamte przyjazne uczucia odkrywa życzliwy krytyk, szukając zarazem kolejnego rozdziału 
legendy Hłaski: wygnany ze Wschodu, który go odtrąca, trafia na Wschód, który go przy-
garnia. Bezdomność miała być tutaj znośniejsza. Niekoniecznie. Izrael to najwyżej miejsce 
uczciwsze od Europy. Jeżeli zaprasza do zamieszkania, to jednocześnie, jeżeli skazuje na 
bezdomność, to bezwzględną31. 

Warto się jeszcze zastanowić się, skąd mnogość legend na temat Hłaski, po-
wodujących pewien marazm interpretacyjny (z którym próbuje walczyć Weiser). 
Jak już wspomniałam, są one wynikiem tyle opracowań krytycznych, co starań 
samego autora; a także – dotyczą tyle bohaterów Hłaski, co jego samego. Jedną 
z odpowiedzi może być próba interpretacji Hłaski poprzez kategorię profanacji 
w rozumieniu Giorgia Agambena. 

Włoski filozof w jednym ze swoich esejów traktujących o profanacji (Pochwała 
profanacji32) twierdzi, że profanacja przestaje być możliwa, ponieważ w świe-
cie kapitalizmu zatraciliśmy umiejętność zabawy. W tradycji zabawa służyła do 
profanacji – zabierane były atrybuty sfery sacrum (ale nie była obalana) do sfery 
profanum, a następnie przywracane były one z powrotem do sfery sacrum (wy-
magany był rytuał wyłączania i włączania do sfery sacrum). Zabawa miała zatem 
charakter profanacji. Dziś, jak twierdzi filozof, człowiek zabawę postrzega jako 
sacrum – chce w niej odzyskać „dawne, utracone święta, przywrócić sacrum 
i związane z nim rytuały”33. Agamben postuluje: „[p]rzywrócić zabawie jej 
czysto świeckie przeznaczenie to projekt polityczny”34.

Bohaterowie Hłaski wydają się wprowadzać w życie postulat Agambena –  
nie traktują zabawy (swojej gry) jako świętości, ponieważ nic dla nich nie 
jest świętością. Świat Hłaski można odczytywać jako wyzbyty z sacrum. Jak 
zauważa Weiser, dla Hłaski: 

Niczym wzniosłym nie okazała się również Zagłada. Kolejna migawka nie zostawia złu-
dzeń: Niemcy pod kamienicą zabijają żydowską rodzinę, Polacy pod przymusem obsikują 
ludzkie zwłoki: „Zawołali paru przechodniów i kazali im szczać na te trupy”. Ani egzekucja 
nie uświęca rozstrzelania, ani obsikanie nie stwarza męczenników35. 

Wątek ten nieustannie wraca („Zagłady doświadczyła większość emigrantów 
Hłaski”36), a wraz z nim różne warianty ukazywania braku sacrum. Rodzi się pytanie, 
czy oby na pewno mamy do czynienia z brakiem świętości, czy – może jednak –  
z przekraczaniem granicy świętości, czyli profanacją. Wydaje się uzasadnione 
stwierdzenie, że ma miejsce ciągłe prezentowanie gestu przekraczania granicy 
sacrum. Co ważne, musi istnieć owa granica, żeby przekroczenie było widoczne. 
Mimo że świat bohaterów Hłaski wydawałoby się, że wyzbyty jest sfery sacrum, 

31 Ibidem, s. 15.
32 G. Agamben, Profanacje, op. cit., s. 93–116.
33 Ibidem, s. 97.
34 Ibidem, s. 98.
35 P. Weiser, Izrael Hłaski…, op. cit., s. 90.
36 Ibidem, s. 89.



to ich gesty poświadczają istnienie granicy – poprzez nieustanne powielanie pro-
fanacji. W ten sposób realizują też jeszcze jeden postulat Agambena: „Profanacja 
nieprofanowalnego to polityczne wyzwanie dla nadchodzącego pokolenia”37. 
Przez „nieprofanowalność” rozumie powstrzymanie i przechwycenie autentycznie 
profanatorskiej intencji38. Jak twierdzi, „[d]latego właśnie za każdym razem należy 
wyrywać mechanizmom – wszelkim mechanizmom – potencjał użytku, który 
ujarzmiają”39. Można rozumieć Agambena „pochwałę profanacji” jako pragnienie 
przywrócenia sacrum. Podobna pochwała profanacji wynika z narracji Hłaski.

Agamben w innym eseju (to jest Magia i szczęście40) pisał o tym, że dla dziecka 
profanacją – czyli przejściem ze sfery sacrum do sfery profanum – jest zaprzesta-
nie postrzegania zachowań dorosłych jako magii. Dziecko wówczas uświadamia 
sobie, że nie potrafi czarować (pisał już o tym Walter Benjamin). W związku z tym 
nie może być szczęśliwe, ponieważ:

Dzieci, podobnie jak postacie z bajek wiedzą, że aby uzyskać szczęście, trzeba zawładnąć 
dżinem uwięzionym w lampie albo zdobyć kurę znoszącą złote jajka. Znajomość zacza-
rowanego miejsca czy magicznej formuły jest warta o wiele więcej niż mozolne dążenie 
do celu drogą uczciwości. Znaczenie magii można wyłożyć następująco: człowiek nie 
zasługuje na szczęście, które – o czym doskonale wiedzieli starożytni – jest zawsze hybris, 
arogancją i zbytkiem41.

Podobnie do dzieci, które przekraczają sferę sacrum, postępują bohaterowie 
Hłaski. Każdy z nich wielokrotnie próbuje „zawładnąć dżinem uwięzionym w lam-
pie albo zdobyć kurę znoszącą złote jajka”, za każdym razem okazuje się zaś, że 
nie jest to możliwe – nie ma magii, więc nie jest możliwe szczęście. Cały czas 
jednak dokonują takich prób. Czym innym jest wykorzystywanie kobiet, w celu 
zdobycia ich majątku z Drugiej śmierci psa, jak nie próbą znalezienia „magicznej 
formuły”, która jest przecież „warta o wiele więcej niż mozolne dążenie do celu 
drogą uczciwości”? Wydaje się, że jest to kolejne potwierdzenie istnienia pragnie-
nia sacrum w prozie Hłaski. Idąc dalej, próbą osiągnięcia szczęścia jest znalezienie 
dla siebie innych imion (można w ten sposób tłumaczyć ciągłą autokreację Hłaski 
i jego bohaterów). Jak pisze Agamben:

Dlatego też dzieciom największą radość sprawia wymyślanie tajnego języka. Ich smutek 
nie bierze się z nieznajomości prawdziwych, magicznych imion rzeczy, lecz stąd, że nie 
potrafią uwolnić się od imion, które zostały im narzucone42. 

Bohaterowie Hłaski poszukają zatem nowych imion (wchodzą w kolejne wymy-
ślone role) w celu osiągnięcia szczęścia – przywrócenia sfery sacrum. Jak zauważa 
Agamben, dzieci szybko uświadamiają sobie wejście w sferę kultury (nakazów, 
zakazów itd.), czyli przejście do sfery profanum. Oczywiście, nigdy nie udaje się im 
osiągnąć celu. Jednak wydaje się uzasadnione stwierdzenie, że widać w świecie 
Hłaski nieustanną tęsknotę za sacrum.

37 G. Agamben, Profanacje, op. cit., s. 116.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem, s. 30–34.
41 Ibidem, s. 30–31.
42 Ibidem, s. 34.
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Podobnie czyni Weiser – nieustannie profanując styl naukowy, demonstruje 
tęsknotę za nim. Badacz przenosi to, co mogłoby się zamknąć sferze tylko nauko-
wej, do sfery ogólnodostępnej (dzięki swojej eseistycznej narracji). Jednocześnie 
uwidacznia w swym tekście granice naukowości. Polemizując z zastanym stanem 
(i stylem) badań, dokłada wszelkich starań, aby znaleźć jak najwłaściwszą formę 
do opisu twórczości i biografii autora Brudnych czynów, utrzymując przy tym pakt 
biograficzny i referencjalny. Można pójść dalej i dopisać jeszcze jedną analogię: tak 
jak Hłasko stylizuje swoją prozę na język rynsztoku, który jest jednym z głównych 
tematów jego twórczości, tak Weiser próbuje oddać poprzez swój język postawę 
twórczą (i życiową) badanego przez siebie pisarza – w pewnym stopniu stylizując 
swoją narrację na Hłaskę. Jest to przykład pracy badawczej obrazujący, w jaki spo-
sób przedmiot analizy wymusza formę przedstawienia go. Innymi słowy, dobór 
metody badania biografii i odpowiedniego stylu do jej napisania w dużej mierze 
zależy od tego, jaki charakter ma opisywana twórczość. W efekcie otrzymujemy 
biografię pisarza, w której autor wyraża zgodę na to, że jest to tylko jedna z wielu 
konstrukcji Hłaski (jedno z wielu imion – jeśli ostatni raz przywołać Agambena). 

Izrael Hłaski of Piotr Weiser as an Example of a Writer’s Biography

The main aim of this article is to present the book by Piotr Weiser as a writer’s biography. There-

fore, the author of the article presents the latest scientific issues that today are most important to 

discuss: the book by Anita Całek Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, 

teorie, metody badawcze. Later the understanding of the sacrum and the profanum by Giorgio 

Agamben is shown. Then the author tries to prove that literature by Marek Hłasko is character-

ized by a yearning for the sacrum. The last part of the text describes the style of Piotr Weiser’s 

book. The author argues that Weiser profanes scientific style – like Hłasko – and this shows 

the need for the scientific.

Translated by Beata Małgorzata Wolska
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Marianna Bierutowa, jak każda czuła matka, pragnęła szczęścia dla swego uko-
chanego dziecka, wyobrażając sobie to szczęście po swojemu. Widząc zamiłowanie 
najmłodszego syna do książek i nauki, zamierzała go skierować na drogę – jak jej się 

zdawało najlepszą – księdza lub chociażby organisty.
Józef Kowalczyk, Bolesław Bierut. Życie i działalność1

W koncepcjach filozoficznych i twórczości literackiej Karola Marksa wyraź-
nie zarysowują się tropy, figury i motywy, pozwalające mówić o działalności 
ojca I Międzynarodówki w kontekście heretyckiej teologii. Wizje nowego 
systemu społecznego, mającego nadejść wraz z czerwoną rewolucją, przypo-
minają biblijne obietnice „niebiańskiego Jeruzalem”, a proletariat – wyzwo-
liciel klas – otrzymuje w nich funkcję mesjasza lub zbawiciela. Już w pierwszych 
młodzieńczych wierszach, opublikowanych na łamach berlińskiego „Athenaeum” 
w 1841 roku, sam Marks odgrywa rolę boga, miotającego „klątwy odwieczne na 
ludzkość”; nadciągająca katastrofa, niczym apokaliptyczny Har-Magedon, poja-
wia się także w tle Manifestu komunistycznego (1848) oraz kulminancie Kapitału 
(1867–1894)2. To między innymi judeochrześcijańskie odwołania spowodowały, 
że publikacje syna protestanckiego konwertyty skutkowały szeroką recepcją: 
wpisując się w zachodnią tradycję – zyskały zrozumienie uczniów, naśladując 
teksty religii – podsunęły narzędzia manipulacji mas. Metodologię „naukowego 
marksizmu” podsumował Karl Jaspers: 

Styl pism nie przynależy badaniom, to znaczy angażowaniu instancji kontrolnych, przy-
woływaniu faktów, które przeczą założonej tezie. Pisma te jednoznacznie oznajmiają osta-
teczną prawdę, znajdują wyłącznie potwierdzenia. Posługują się adwokacką, nie naukową 
logiką – skończenie pewną swojej prawdziwości, typową nie dla badacza, lecz wyznawcy3.

1 J. Kowalczyk, Bolesław Bierut. Życie i działalność, Warszawa 1952, s. 8.
2 P. Johnson, Intelektualiści, tłum. A. Piber, Poznań 1998, s. 77–81
3 K. Jaspers, Marx und Freud, „Der Monat” 1950, Nr. 26, s. 143, tłumaczenie własne.
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Tak pojęta naukowość doktryny stanowiła istotny cel aktywności Marksa, wy-
wodzącego się z rodziny słynnych tosafistów. Jego dziadek ze strony ojca, rabin 
i badacz Talmudu, był spadkobiercą mogunckiego mistrza Eliesera ha-Leviego 
oraz tegoż syna, Jehudy Minza, profesora filozofii na uniwersytecie w Padwie. 
Podobnie wykształconymi przodkami mogła się pochwalić matka Marksa. Choć 
jako młody chłopak – ochrzczony i bierzmowany – został on oddany na naukę 
do pojezuickiego gimnazjum, zachował cechy żydowskiego uczonego w Piśmie: 

tendencję do gromadzenia olbrzymiej masy na wpół przyswojonego materiału i skłonność 
do planowania prac encyklopedycznych nigdy nie ukończonych; nieskrywane lekcewa-
żenie dla wszystkich, którzy nie są uczonymi; skrajną stanowczość i drażliwość w postę-
powaniu z innymi badaczami. Właściwie wszystkie jego prace noszą znamiona badań 
talmudycznych: zawierają […] komentarz oraz krytykę dzieł innych, zajmujących się tą 
samą co on dziedziną4. 

Kulturowe funkcjonowanie Marksa stanowi doskonały przykład przemian epoki 
nowoczesnej, zapoczątkowanej przez Wielką Rewolucję Francuską. Używane 
do politycznych celów obrazy, powtarzając i sekularyzując schematy tradycji 
judeochrześcijańskiej, zaczęły wówczas sakralizować sztukę i artystów, czyli jej 
„kapłanów”, ale także świeckich bohaterów i patronów5. Wizualny aspekt lewico-
wej tożsamości opierał się z oczywistych względów na wzorcach wypracowanych 
przez Kościół katolicki, ewangelicki i prawosławny. Marksa oraz jego naśladowców 
uczyniono protagonistami malarstwa rodzajowego, które, wykorzystując formuły 
ilustrowanych dziejów Chrystusa lub żywotów świętych, awansowało do gatunku 
storii. Z kolei portrety działaczy proletariackich niesione w czasie robotniczych 
manifestacji, przypominając feretrony znane z procesji religijnych, stawały się 
wręcz ikonami6. Szczególną popularność zyskały owe nawiązania wśród twórców 
realizmu socjalistycznego – apelatywnej, propagandowej i popularnej metody 
twórczej skodyfikowanej w Związku Radzieckim w pierwszej połowie lat trzy-
dziestych XX wieku.

Unikatowy rodzaj zapożyczenia z ikonosfery żydowskiej – specyficznej ze 
względu na obrazoburcze zakazy judaizmu – zapewnił trwałość tradycji mikro-
graficznej, polegającej na konstruowaniu wizerunków z zapisów literniczych. Ta 
niezależna od starogreckich, bizantyjskich i karolińskich kaligramów dziedzina 
sztuki, stworzona w IX wieku przez masoretów Tyberiady w Erec Izrael, emanowała 
na teren Egiptu i Jemenu, docierając szybko na Półwysep Iberyjski. Abstrakcyjne, 
floralne i architektoniczne motywy, charakterystyczne dla Żydów sefardyjskich, 
wzbogacano niekiedy przedstawieniami animalistycznymi. Pełnię rozkwitu prze-
żyła mikrografia – także u Aszkenazyjczyków – od XIII do XV wieku, otrzymując 
funkcję zbliżoną do tej, jaką pełniły marginalia gotyckich ksiąg chrześcijańskich. 
W baroku pojawiały się już wizerunki ludzkie, a w XVIII wieku, gdy wprowadze-
nie techniki litograficznej zapewniło mikrografii masowość, dziedzina ta dotarła 

4 P. Johnson, op. cit., s. 75–76. Johnson – profesor historii, konserwatywny publicysta prawicowy 
i tradycjonalistyczny malarz-amator – nie skrywa swej antypatii zarówno do Marksa, jak i całej 
ideologii marksizmu-leninizmu. Przywołanej tu diagnozie trudno jednak odmówić błyskotliwości.

5 Klasyczną koncepcję sekularyzacji dawnych motywów religijnych i sakralizacji sztuki jako wyróż-
ników nowoczesności zaproponował W. Hoffmann, Das irdische Paradies. Kunst im neunzehnten 
Jahrhundert, München 1960.

6 Zob. Ikone Karl Marx. Kultbilder und Bilderkult, Hrsg. E. Dühr, Ausst.-Kat., Regensburg 2013.
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do Europy Środkowej i Wschodniej7. Od lat dwudziestych do sześćdziesiątych 
kolejnego stulecia tworzył w Lesznie Aaron ben Juda Lejb Lewi8. 

Koniec XIX wieku obfitował już w kompozycje z tekstów ułożone w portrety, 
głównie – co zrozumiałe – ludzi słowa: rabinów, pisarzy i ideologów syjonizmu, na 
czele z jego twórcą Theodorem Herzlem. Jak pisał Mordechaj Narkiss, pochodzący 
z małopolskiej Skały dyrektor Muzeum Sztuki Becalel w Jerozolimie, „w owym 
czasie trudno było znaleźć dom żydowskiej klasy średniej w Polsce lub Rosji, który 
nie posiadałby obrazu tego typu wiszącego na ścianach”9. Ważnym ośrodkiem 
produkcji „pisanych wizerunków” stało się wtedy Wilno, gdzie odnotowano na-
zwisko skryby Kalmana Gordona10. Mikrograficzną metodę adaptowali następnie 
do swoich pism twórcy awangardy, Guillaume Apollinaire (Calligrammes. Poèmes 
de la paix et de la guerre 1913–1916, 1918) oraz włoscy i rosyjscy futuryści11. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym mikrograficy-amatorzy, opracowujący układy 
wierszy Szymona An-skiego, Awroma Rajzena i Józefa Opatoszu, działali także 
w Warszawie, mieście nasyconym żydowskimi oficynami wydawniczymi12.

W Warszawie urodził się również jeden z najbardziej cenionych twórców no-
woczesnej mikrografii, Louis Rotblat, który po dłuższym pobycie w Londynie 
zamieszkał na stałe w Nowym Jorku. Między innymi dzięki Rotblatowi liternicze 
dzieła graficzne stały się tak popularne w Ameryce, że zaczęto je wykorzystywać 
do celów politycznych. W 1937 roku anonimowy twórca wykonał portret Marksa 
na zamówienie International Workers Order, organizacji związanej z Kominter-
nem. Wizerunek ojca I Międzynarodówki, złożony z hebrajskich liter, powstał 
z tekstu Manifestu komunistycznego przetłumaczonego na jidysz13. Treść, poprzez 
odpowiedni układ abstrakcyjnych znaków stanowiąca budulec ikonicznej formy, 
utożsamiła idee odezwy z osobą jej autora – identycznie jak w wypadku 
mikrograficznych obrazów pisarzy-artystów. Rozprzestrzenianie wizerunków 
patronów rewolucji socjalistycznej – zwłaszcza Józefa Stalina, „totalnego 
dzieła sztuki” – odgrywało wówczas ważną rolę konsolidacyjną dla oponen-
tów antypokojowych zamiarów partii faszystowskich14.  

Choć wybuchu wojny nie udało się powstrzymać, ostateczna klęska hi-
tlerowskich Niemiec i ich sprzymierzeńców wzmocniła pozycję ideologii 
marksistowskiej. Utworzenie państw „demokracji ludowej” uzależnionych od 
Związku Radzieckiego wymagało nasilenia akcji propagandowej, ugruntowującej 

7 Hebrew Micrography. One Thousand Years of Art in Script, cur. L. Avrin, exh. cat., Jerusalem 1981, 
s. 5–7; L. Avrin, Micrography as Art, w: C. Sirat, L. Avrin, La lettre hébrïque et sa signification / Micro-
graphy as Art, cat. expo., Paris– Jerusalem 1981, s. 43–63.

8 Hebrew Micrography…, op. cit., s. 11.
9 M. Narkess [Narkiss], The Arts Portray Herzl. A Description of the Many Forms In Witch Herzl is Remem-

bred, w: Theodor Herzl. A Memorial, ed. M. Wolf Weisgal, New York 1929, s. 119, tłumaczenie własne. 
Szerzej na ten temat: A. Kamczycki, Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora Herzla, Poznań –  
Gniezno 2014.

10 Hebrew Micrography…, op. cit., s. 12.
11 Zbliżony, choć nietożsamy charakter miały eksperymenty typograficzne polskich twórców 

awangardowych żydowskiego pochodzenia, Henryka Berlewiego i Samuela Szczekacza. Zob. 
B. Śniecikowska, Pole widzenia = pole słyszenia? Percepcyjne uwikłania awangardowych sztuk 
wizualnych, w: Maszyna do komunikacji. Wokół awangardowej idei nowej typografii, red. nauk.  
P. Kurc-Maj, D. Muzyczuk, Łódź 2015, s. 107–127.

12 D. Mazower, Men of letters, „Pakn Treger. Magazine of the Yiddish Book Center” 2011, No. 63, 
http://www.yiddishbookcenter.org/language-literature-culture/pakn-treger/men-letters-david-
mazower-his-passion-micrography-jewish (dostęp 8.12.2016).

13 Ibidem.
14 Sz.P. Kubiak, Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana, Szczecin 2016, s. 30–33. 

Zob. B. Groys, Stalin jako totalne dzieło sztuki, tłum. P. Kozak, Warszawa 2010.



nową komunistyczną władzę. W Polsce, adaptującej sowieckie doświadczenia, 
tworzono w ten sposób kult nieznanego początkowo ogółowi społeczeństwa 
Bolesława Bieruta. On sam podkreślał zrazu swe proletariackie pochodzenie: 
dziecka najmłodszego z sześciorga rodzeństwa, urodzonego na podlubelskiej 
wsi w domu małorolnych chłopów. W pierwszej autobiografii, przygotowanej na 
potrzeby akcesu do Centralnego Komitetu Międzynarodowej Organizacji Pomocy 
Rewolucjonistom (1940), przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaniżył 
nawet własne wykształcenie15. Stałym motywem uczynił wówczas formatywny 
dla swego życiorysu bojownika moment mierzenia się z obrazem znienawidzonej 
władzy:

Już w styczniu 1905 r., na znak protestu przeciwko krwawej masakrze przed pałacem cara 
w Petersburgu, zastrajkował proletariat Lublina. Strajk powszechny trwał sześć dni – mimo 
przeciwdziałania biskupa lubelskiego i nagonce przerażonej burżuazji. […] O wybuchu 
strajku – wspomina po latach Bolesław Bierut – wiedziałem o jeden dzień wcześniej. 
Ustalono, że moja klasa pierwsza opuści szkołę i pójdzie na miasto. Dałem hasło do tego, 
rzucając kałamarz w wiszący na ścianie portret cara. Mój czyn przeciął mi karierę szkolną16.

Dalsze młodzieńcze doświadczenia pomocnika murarza utrwaliły się w powsta-
jącej później hagio- i ikonografii oraz oficjalnej apostrofie Bieruta – „Pierwszego 
Budowniczego”. Prezydent pochylony nad planem rekonstruowanej Warszawy 
stał się bohaterem fotoreportaży; prezydent podczas narady budowniczych No-
wej Huty widniał na jednym z pierwszych polskich malowideł socrealistycznych, 
bliskich schematom sacra conversazione17. Na prototypie przedstawienia Chrystusa 
wśród dziatwy – oraz analogicznych obrazach Marksa czy Stalina – opierał się 
kult „Opiekuna dzieci i młodzieży”. Z kolei fizyczne lub słowne zbezczeszczenie 
portretu Bieruta – odnotowane w aktach sądowych ze Szczecina i Choszczna – 
groziło poważnymi sankcjami karnymi18. Dbałość o wizerunek najważniejszego 
polityka regulowały bowiem przepisy prawne:

  
Oprawę quasi-liturgiczną współorganizowały takie instytucje państwowe, jak Ministerstwo 
Informacji i Propagandy (później Główny Urząd Kontroli Widowisk i Prasy), Ministerstwo 
Administracji Publicznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Bezpieczeństwa 
Publicznego, Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Poczt i Telekomunikacji, kuratoria. 
W działalność tę były włączone również wydziały propagandy PPR (potem PZPR) oraz 
organizacje społeczne (związki zawodowe, Liga Kobiet, TPPR, ZHP, ZMP i wiele innych)19.

Do tych ostatnich należały organizacje żydowskie, jedyne zalegalizowane 
przez władzę spośród mniejszości narodowych. Ich członkowie, którzy dostąpili 
najwyższych stanowisk w jej aparacie, przybyli zazwyczaj z terenu ZSRR. Różnili 
się zasadniczo od swych braci przeżywających Holocaust na terenie Polski. Jak 
zauważyła Irena Hurwic-Borakowska, prowadząca badania socjologiczne wśród 
ocalonych, ci pierwsi pozbawieni byli okupacyjnej traumy getta, bezradnych 

15 J. Eisler, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014, s. 39.
16 J. Kowalczyk, op. cit., s. 11–12.
17 Sz.P. Kubiak, op. cit., s. 75, 96–97.
18 B. Rogowska, Ochrona wizerunku Bolesława Bieruta w działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nad-

użyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w latach 1945–1954, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 
2001, nr 1, s. 85.

19 B. Rogowska, op. cit., s. 82.
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świadków śmierci. Możliwość wzięcia 
udziału w bezpośredniej walce w armii 
Zygmunta Berlinga lub pobyt w wielo-
kulturowych łagrach wzmocniły akcep-
tację sowieckiej ideologii oraz otwartość 
na asymilację z nieżydowską częścią spo-
łeczeństwa20.  

Procesy te katalizowała ogólna stali-
nizacja struktur życia w Polsce, wcielana 
od kongresu zjednoczeniowego PPR 
i PPS w końcu 1948 roku. Odpowiedzią 
na zmiany we wszystkich gałęziach twór-
czości była rezolucja zjazdu Żydowskie-
go Towarzystwa Kultury, obradujące-
go niecały rok później we Wrocławiu, 
która zakładała „wstąpienie na szeroki 
szlak realizmu socjalistycznego”21. Już 
z okazji piątej rocznicy uchwalenia Ma-
nifestu lipcowego rozpoczynał swój 
programowy artykuł Cwi Braun od cy-
tatu z pism Marksa: „ze wszystkich istot, 
istotą najpotrzebniejszą człowiekowi –  
jest człowiek. […] Nie Bóg i nie car”22. 
Uzupełniał go wyjątek z referatu Bieru-
ta o ścisłym połączeniu sztuki i mas jako 
bodźcu postępu i doskonalenia społecz-
nego. Strony tygodnika „Idisze Szriftn” 
zapełniły się przykładami radzieckiego 
malarstwa socrealistycznego i między-
narodowymi przedstawieniami zachod-
nioeuropejskich oraz dalekowschodnich 
bojowników o pokój. Posługujący się ji-
dysz obywatele poznawali w ten sposób 
dzieła, równolegle publikowane w prasie 
polskojęzycznej: rysunek Tanki Trumana 
na dno (1950) Borysa Iwanowicza Proro-
kowa, rzeźbę Raymonde Dien (1950) Ada-
ma Smolany czy obrazy Matka Koreanka 
(1951) Wojciecha Fangora, Henri Martin 
Borisa Taslitzky’ego i  Maurice Thorez 
wraca do zdrowia (1951) Jeana Milhau23.  
20 J. Nalewajko-Kulikov, Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa 

2009, s. 164–165.
21 Eadem, Czy socrealizm miał odmianę żydowską? Kilka uwag o twórczości pisarzy jidysz w powojennej 

Polsce, w: Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, Lublin 2006, s. 173. Zob. też 
M. Zapolska-Downar, „O realizm socjalistyczny w kulturze jidysz”. Zjazd Żydowskiego Towarzystwa 
Kultury, 14–16 października 1949 r., w: Wokół zjazdu szczecińskiego 1949 r., red. P. Knap, Szczecin 
2011, s. 137–143.

22 C. Braun, Nowy szlak kultury polskiej, „Mosty – Nasze Słowo” 1949, nr 9, s. 4.
23 Zob. Sz.P. Kubiak, op. cit., s. 58, 68, 72, 114–115; K. Zychowicz, Paryska lewica w stalinowskiej War-

szawie. Wystawa współczesnej plastyki francuskiej w CBWA w 1952 roku, Warszawa 2014, s. 74–79.

Tytułowe strony „Idisze Szriftn” (1952)  
z fotograficznym portretem Bolesława  
Bieruta autorstwa Romana Burzyńskiego



Tam też zamieszczano regularnie informacje 
o działalności prezydenta RP oraz fragmenty jego 
referatów, opatrzone fotograficznym portretem 
Bieruta – popiersiem lub niezwykle popularnym 
ujęciem przy pracy w gabinecie Belwederu, wy-
konanymi przez Romana Burzyńskiego, prekur-
sora polskiego fotoreportażu24. Zdjęcia te złożyły 

się również na szatę graficzną oficjalnej biografii polityka, napisanej przez Józefa 
Kowalczyka i przełożonej na język Aszkenazyjczyków przez Dawida Sfarda dla 
warszawskiego wydawnictwa Idisz Buch25. Lektura książki dowodziła, że skrzyw-
24 M. Szymanowicz, Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945–1955, Poznań 2016, 

s. 56–61, 180–181, 194–202.
25 J. Kowalczyk, Bolesław Bierut. Zajn lebn un tetikejt, Warsze 1952.

Autor nieznany, Portret Bolesława 
Bieruta, ok. 1952, Muzeum Narodowe  
w Szczecinie, fot. Aneta Popławska-Suś
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dzony przez carat i niedoceniony przez Kościół bohater już jako nastolatek zdra-
dzał talent literacki, czyniący ze zwykłego robotnika intelektualistę26. Ostatnie 
passusy tekstu stanowiły klamrę dla teleologicznie zaprogramowanego życiorysu:

 
Późna pora. Na wielu budowlach Warszawy, w niezliczonych fabrykach kraju pracuje 
nocna zmiana setek tysięcy prostych ludzi, tworzących swymi rękoma szczęście Narodu. 
Nie spoczął jeszcze po pracy gospodarz kraju, budowniczy Polski Ludowej, budowniczy 
jej dumnej stolicy.

Oświetlone są okna Belwederu. […] Bolesław Bierut pochylił się nad biurkiem. Na 
papierze wyłaniają się pisane drobnym, wyraźnym pismem zdania wstępu do nowej 
Konstytucji, zdania nabrzmiałe doświadczeniem wielu pokoleń ofiarnych bojowników 
o wolność narodu, doświadczeniem jego własnego życia27.

Czy właśnie te słowa zainspirowały anonimowego twórcę do stworzenia mi-
krograficznego portretu prezydenta, a właściwie, od 22 listopada 1952 roku – 
prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej? Jest niemal pewne, 
że ów charakterystyczny wizerunek, złożony z ręcznie pisanego, majuskułowego 
grotesku, powstał poprzez nałożenie półtransparentnej kalki technicznej na ofi-
cjalną fotografię Burzyńskiego, udostępnianą powszechnie także jako ulotny druk 
w formacie 31,5 × 22 centymetry28. Skryba, redukując nieznacznie kadr zdjęcia, 
powtórzył dokładnie jego kompozycję, a światłocień zasugerował zagęszczeniem 
liter oraz walorowymi różnicami w kolorze tuszu. Identyczne jest półprofilowe 
ustawienie modela, wydłużony krój kołnierzyka jego koszuli, a nawet diagonalny 
prążek na zawiązanym poniżej krawacie. Wzorem mikrograficznych portre-
tów pisarzy oraz amerykańskiego wizerunku Marksa z 1937 roku, obraz Bie-
ruta tworzy utożsamiany z nim tekst – tutaj tekst „nowej Konstytucji”. Trudno 
stwierdzić, czy autor dzieła pochodził z kręgów żydowskich, z całą pewnością 
znana mu była natomiast tradycja dziedziny, żywej na terenie Polski do czasu 
drugiej wojny światowej. Nie bez znaczenia pozostaje też – niesłuszne, choć 
częste – przypisywanie żydowskiego pochodzenia samemu Bierutowi29. 
Mikrograficzny wizerunek świeckiej postaci zachował i w tym wypadku swą 
pierwotną religijną aurę, doskonale wpisując się w kult Bieruta, nasilony w 1952 
roku z powodu obchodów sześćdziesiątej rocznicy jego urodzin30. Drobne, skru-
pulatnie stawiane litery konotują zarazem naukowy charakter marksistowskiego 
studium, leżącego u podstaw nowego ustroju państwa.

26 J. Kowalczyk, Bolesław Bierut. Życie i działalność, op. cit., s. 16–17.
27 Ibidem, s. 149.
28 Artysta nieznany, Portret Bolesława Bieruta, ok. 1952, tusz, papier (kalka techniczna), 32,5 × 24,5 cm,  

nr inw. MNS/SP/1877. Publ.: Behind the Iron Curtain. Official and Independent Art in the Soviet Union 
and Poland, 1945–1989 / Iza gvozdene zavese. Zvanična i nezavisna umetnost u Sovjetskom Savezu 
i Poljskoj, 1945–1989 / Za żielaznym zawiesom. Oficjalnoje i niezawisimoje iskustwo w Sowietskom 
Sojuzie i Polszie, 1945–1989 / Za żelazną kurtyną. Sztuka oficjalna i niezależna w Związku Radzieckim 
i w Polsce, 1945–1989, red. P. Nowicki, współpr. S. Beglarian, S. Szymaniak, kat. wyst., Warszawa 
2010, s. 112; Za żelazną kurtyną. Sztuka oficjalna i niezależna w Związku Radzieckim i w Polsce, 
1945–1989 / Za żielaznym zawiesom. Oficjalnoje i niezawisimoje iskustwo w Sowietskom Sojuzie 
i Polszie, 1945–1989, red. S. Beglarian, S. Szymaniak, kat. wyst., Warszawa 2012, s. 75, 181; Miasto 
sprzeciwu – miasto protestu, red. A. Kuchcińska-Kurcz, Szczecin 2015, s. 56.

29 J. Nalewajko-Kulikov, Obywatel Jidyszlandu…, op. cit., s. 163.
30 B. Rogowska, op. cit., s. 82–83; J. Eisler, op. cit., s. 82–85.



Constitutional Confession of Faith
Micrographic Portrait of Bolesław Bierut from the Collection 
of The National Museum in Szczecin

The article is the first elaboration on drawn portrait of Bolesław Bierut bought to the collec-

tion of The National Museum in Szczecin for the permanent exhibition of The Centre of Dialogue 

Upheavals. Anonymous work from around 1952 has been shown in the eye of genre micrographic 

tradition – characteristic for Jewish culture in general and in narrower range used also in portrait art 

of leftist movements. The text shows religious, political, literary and visual contexts of the work. It 

seems to base on a popular photograph of the politician taken by a pioneer of Polish photojournal-

ism Roman Burzyński. 

Translated by Marek Pietrusewicz
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Sacrum i profani?
Nieżydowskie narracje 
architektury synagog 
drewnianych 
Przypadek Franka Stelli

Pojawienie się prac Franka Stelli z cyklu Polish Village na wystawie zorganizo-
wanej w Muzeum POLIN ma swoje konsekwencje1. Generuje rozmaite, odsłania-
jące się w tym właśnie miejscu konteksty, problemy i interpretacje. Jednym 
z nich jest wynikający z obszaru sztuki, ale wykraczający poza jego granice 
dyskurs o pamięci – historycznej i kulturowej. W przypadku „polskiego” cyklu 
Stelli (którego bezpośrednim celem nie było wszak upamiętnianie) odnosi 
się on zarówno do pamięci Zagłady, kilku co najmniej zjawisk w kulturze 
wizualnej XX wieku, między innymi konstruktywizmu, jak i – szerzej rzecz 
ujmując – powojennego modernizmu amerykańskiego, a także nośników 
pamięci o kulturze Żydów polskich, jakimi okazały się ocalone z pożogi wojennej 
inwentaryzacje architektury synagogalnej2. 

Innym ważnym zagadnieniem wydaje się pojęcie architektury i architektonicz-
ności w odniesieniu do sposobu myślenia i działania Franka Stelli (konstruowania, 
budowania obrazu), strategii organizowania przestrzeni w tych i innych pracach 
artysty, jego dialogu z architekturą drewnianą, kontaktów ze środowiskiem ar-
chitektów, wzajemnych inspiracji i wspólnych projektów. 

Gdy w roku 2007 Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku zorganizowało 
wystawę Frank Stella: Painting into Architecture, Paul Goldberger zapisał w jej ka-
talogu słowa, które być może dotykają esencji całej twórczości artysty: 

1 Autor niniejszego tekstu jest kuratorem wystawy Frank Stella i synagogi dawnej Polski / Frank Stella 
and Synagogues of Historic Poland zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
i trwającej od 19 lutego do 20 czerwca 2016 roku.

2 Kwestie te zostały rozwinięte w katalogu wystawy Frank Stella i synagogi dawnej Polski / Frank Stella 
and Synagogues of Historic Poland (koncepcja i red. A. Tanikowski, Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN, Warszawa 2016). Por. ibidem, A. Turowski, Symulowany konstruktywizm w minimalistycznej 
rozgrywce Franka Stelli, s. 10–39;  A. Tanikowski, Pamięć architektury, architektura pamięci. Frank 
Stella i fenomen bóżnic drewnianych, s. 40–61; F. Stella, O cyklu Polskie miasteczka, s. 62–63. 

Artur Tanikowski
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN



Według Stelli sedno sprawy 
nigdy nie zasadzało się na tri-
kach malarskiej perspektywy, 
ale na przekonaniu, że płótno 
to prawdziwy obiekt o realnym 
kształcie, istniejący w  rzeczy-
wistej przestrzeni: to nie okno 
do innego świata, ale świat sam 
w sobie, pełny i kompletny. [...] 
[Artysta] zaczął wykonywać re-

liefy, poszerzając swoje obrazy poza granice płótna, najpierw w serii nieregularnych 
wieloboków zestawionych w różnych płaszczyznach, a następnie w serii Polskie miasteczka 
[…]. W każdym przypadku Stella robił prace o ogromnej intensywności, które wymagały 
znalezienia dla siebie realnej, a nie konceptualnej przestrzeni3. 

Wraz z postępem pracy nad cyklem Polskich miasteczek i zachodzącą w tym 
procesie stopniową przemianą, ujawniać się zaczęły wyraźne skojarzenia z ro-
syjskim konstruktywizmem, dotyczące zastosowanych materiałów czy też dyna-
mizowania układów płaszczyzn zastosowanych w reliefach. Nieuniknione były 
powinowactwa z niektórymi rysunkami architektonicznymi Kazimierza Malewicza, 
z malowanymi reliefami Władimira Tatlina czy „architektonicznymi obrazami” 
Ljubow Popowej4. Pozornym, więc typowym dla kultury XX wieku, paradoksem 
jest to, że Stella – amerykański abstrakcjonista włoskiego pochodzenia – eksplo-
ruje wizualne pozostałości architektury synagog drewnianych w bliskim dialogu 
z artystycznymi reprezentantami państwa, którego ideologia zaprzeczała jakie-
mukolwiek, w tym żydowskiemu, sacrum.

3 P. Goldberger, Frank Stella Architecture, w: Frank Stella: Painting into Architecture, exh. cat.,  
Metropolitan Museum of Art, New York, New Haven–London 2007, s. 11.

4 Kwestie te analizuję w: A. Turowski – por. idem, op. cit.

Fragment wystawy Frank Stella i synagogi dawnej Polski 
z wielkoformatowymi pracami Franka Stelli Bogoria IV 
(1971) z kolekcji Ralpha DeLuki (z prawej) oraz Bogoria V  
(1974/1982) ze zbiorów Tufts University (z lewej), fot.  
M. Starowieyska / Muzeum POLIN, © Frank Stella / Artists 
Rights Society (ARS), New York 2016
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Cykl Polskich miasteczek Franka 
Stelli z  pewnością nie powstałby 
bez udziału książki Marii i Kazimie-
rza Piechotków5 oraz poprzedza-
jącej jej aktywności intelektualnej 
i artystycznej osobowości związa-
nych z przed- i powojennym Zakła-
dem Architektury Polskiej (ZAP) na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Należy tu przywołać 
Oskara Sosnowskiego, założyciela ZAP i swoistego wizjonera w dziedzinie in-
wentaryzowania tego, co „za chwilę” miał strawić ogień niemieckich okupan-
tów, a więc świata bóżnic drewnianych; Szymona Zajczyka – wybitnego znawcy 
sztuki żydowskiej i nie mniej wybitnego fotografa synagog i innych żydowskich 
artefaktów; Bronisława Żywny – studenta ZAP najliczniej i może najbardziej 
udanie wyrysowującego plany, przekroje i aksonometrie bóżnic w różnych 
miejscowościach, mających się dość niespodziewanie przypomnieć światu 
wraz z powstaniem prac Stelli. W gronie wymienionych postaci, których 
dokonania, stanowiące preludium do powstania „polskiego” cyklu Stelli, 
przypomniała wystawa w Muzeum POLIN, jest tylko jeden Żyd – Szymon 
Zajczyk. 

Jednym z najprostszych, choć niekoniecznie oczywistych pytań, na które warto 
szukać odpowiedzi, jest kwestia, czy konstruując swoje „polskie” reliefy i kolaże, 
Frank Stella nie dokonuje dekonstrukcji synagog drewnianych i czy jest to wła-
ściwy trop w interpretowaniu prezentowanego na wspomnianej wystawie pro-
jektu animacji poklatkowych duetu Katarzyna Kijek – Przemysław Adamski. Idąc 
dalej, można rozważać kwestię, czy w przypadku osi „Polskie miasteczka Stelli –  
wizerunki nieistniejących już drewnianych bóżnic” zasadnym jest przywołanie 
tezy Pawła Krzaczkowskiego, który interpretuje poglądy jednego z czołowych 
teoretyków i praktyków architektonicznego dekonstruktywizmu, Bernarda Tschu-
miego: „Architektura [nieistniejąca – A.T.] szuka spełnienia zastępczego i niepo-
wodzenie w realnym sublimuje złudzeniem realności wyobrażeniowego [jeśli 
za wyobrażeniowe, uznamy to, co wyobrażone i wyrażone przez Stellę – A.T.]”6.

Jeżeli przyjmiemy, że każda wystawa wnosi nową, a przynajmniej odświeżającą 
interpretację, to można zastanowić się, czy poprzez sposób zaprezentowania 
wybranych prac z „polskiego” cyklu Stelli w Muzeum POLIN doświadczamy ich  

5 M. Piechotka, K. Piechotka, Wooden Synagogues, Warsaw 1959; wyd. polskie: M. i K. Piechotkowie, 
Bóżnice drewniane, Warszawa 1957.

6 P. Krzaczkowski, Architektura interwału, http://www.dwutygodnik.com/artykul/1397-architektura-
-interwalu.html (dostęp 6.04.2016).

Fragment projektu animacji poklatkowych 
autorstwa Katarzyny Kijek i Przemysława 
Adamskiego, inspirowanych kolażem Franka 
Stelli Bogoria IV, © Frank Stella / Artists Rights 
Society (ARS), New York 2016



architektoniczności. Oczywiście nie do zignoro-
wania jest fakt, iż dyspozycja przestrzenna wysta-
wy – jej scenografia, która przerodziła się nie tyle 
w „małą architekturę”, co wręcz w „wystawienni-
czą urbanistykę” – wyszła spod ręki architekta. 
Tak się składa (czy przypadkiem – to inna sprawa), 
że architekt ten, Jan Strumiłło, studiował między 
innymi na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej, więc można go poniekąd włączyć 

w krąg sukcesorów niektórych wymienionych wcześniej, drugoplanowych bohate-
rów wystawy. Dość przypomnieć, że w szerokim wachlarzu aktywności zawodowej 
architektów Marii i Kazimierza Piechotków projektowanie wystaw (dla Muzeum 
Narodowego w Warszawie) zajmowało w pewnym momencie ważne miejsce. Przed 
wojną wystawy urządzał Zakład Architektury Polskiej, chwaląc się przykładowo 
dorobkiem związanym z inwentaryzowaniem architektury drewnianej7.

Strumiłło zaprojektował przestrzeń wystawy, szukając wzajemnych powią-
zań dla części składowych, wyznaczonych konceptem kuratorskim. Rozrzedził, 
a kiedy indziej zagęścił poszczególne komórki („plastry miodu”), które wpisał 
w salę wystawienniczą, umieszczając w każdej przypisany jej i tylko jej zestaw 
prac Stelli (od szkiców po wielkoformatowy kolaż) wraz z odpowiadającymi im 
tytułem, źródłami wizualnej inspiracji czyli międzywojennymi rysunkami inwen-
taryzatorskimi i fotografiami danej synagogi. Dokonał tego podziału dla wygody 

7 Por. W. Wółkowski, Między Warszawą a Łunną Wolą. Zakład Architektury Polskiej a inwentaryzowanie 
bóżnic drewnianych, w: Frank Stella i synagogi dawnej Polski, op. cit., s. 76–83.

Bóżnica w Olkiennikach, przekrój po-
dłużny, rys. B. Żywno, 1928, Zakład 
Architektury Polskiej Wydział Archi-
tektury Politechniki Warszawskiej
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„mieszkańców” każdej z komórek, a tym samym 
dla wygody widza w odniesieniu do percepcji 
wystawienniczej mikroskali. Pamiętając o „do-
mach”, scenograf nie spuszczał z oka „placów” 
i „osiedli” – szukał perspektyw i panoram otwie-
rających się z jednego punktu widzenia na kilka 
dużych prac Stelli i je znalazł.
Patrząc na rysunki, modele i wielkoformatowe re-

liefy Amerykanina, nawet bez autokomentarza twórcy, jesteśmy w stanie prześle-
dzić planowanie, kształtowanie, szukanie proporcji części składowych w obrębie 
poszczególnych abstrakcyjnych kompozycji, jak również relacji przestrzennych 
danej pracy wobec otoczenia. Przyglądający się twórczości Stelli pod kątem 
przesycenia „pierwiastkiem architektonicznym” jego dzieł z różnych okresów, 
w tym Polish Village Series, zauważali nieustające zainteresowanie malarza (ma-
larza-architekta) relacjami przestrzennymi, poczynając od wczesnych, najbar-
dziej „ortodoksyjnie” minimalistycznych obrazów, przez płótna kształtowane, 
pierwsze reliefy, po prace trójwymiarowe i projekty stricte architektoniczne. Paul 
Goldberger w eseju do katalogu wystawy Frank Stella: Painting into Architecture, 
w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku pisał w 2007 roku: „Stella wie, że 
naczelnym zadaniem architektury jest kreowanie (stwarzanie) przestrzeni, a nie 
kształtowanie formy – w architekturze forma nie jest celem samym w sobie, a środ-
kiem ku wykreowaniu przestrzeni”8. Sam Stella w odniesieniu do „polskiego” cyklu 
mówił niejednokrotnie o inżynierii obrazu, jego budowaniu czy konstruowaniu.

Dzięki takim, a nie innym rozwiązaniom scenograficznym na wystawie w Mu-
zeum POLIN, każdy zaprezentowany duży relief czy kolaż z „polskiego” cyklu 
odkrywa przed widzem swoją strukturę wewnętrzną, także materiałową. Nieco 
odmiennie rzecz się miała podczas retrospektywy Stelli w Whitney Museum of 

8 P. Goldberger, op. cit., s. 11–12.

Bóżnica w Olkiennikach, widok 
ogólny, fot. Sz. Zajczyk, ok. 1936, 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk



Widok przestrzeni wystawienniczej z pracami Franka Stelli  
inspirowanymi widokami bóżnicy w Odelsku, scenografia  
Jan Strumiłło, fot. M. Starowieyska / Muzeum POLIN, © Frank Stella /  
Artists Rights Society (ARS), New York 2016 

Widok przestrzeni wystawienniczej projektu Jana Strumiłły z pra-
cami Franka Stelli (od prawej): Olkienniki III (1972, wł. prywatna), 
Łunna Wola II (1973, kolekcja Charlesa Rivy, Bruksela), Bogoria V 
(1974/1982; zbiory Tufts University), fot. M. Starowieyska / Muzeum 
POLIN, © Frank Stella / Artists Rights Society (ARS), New York 2016
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American Art – przynajmniej w przypadku jednej z pięciu wystawionych tam 
„polskich” prac9. Kamionkę Strumiłową IV (1972) umieszczono w dopasowanej do 
proporcji reliefu płytkiej niszy, która „zapraszała” widza do wgłębienia się w wi-
zualne gry pomiędzy poszczególnymi geometrycznymi planami (płaszczyznami) 
pracy z jej bezpośrednim otoczeniem. Osłabiono integralność i autonomię reliefu, 
odsuwając widza od jego konstrukcji, na rzecz powiązania pracy Stelli z przestrze-
nią niszy, czyli ścianą wystawienniczego ekranu, skutkiem czego skomponowano 
niejako nową pracę.

Każda retrospektywa artysty tak płodnego jak Frank Stella uświadamia bardzo 
obszerny i urozmaicony katalog inspiracji, impulsów, zaciekawień abstrakcjonisty, 
pracującego nad kolejnymi cyklami. W przypadku Polskich miasteczek, owiany 
aurą mitu „moment inicjatywny”, czyli zetknięcie się malarza z książką o synago-
gach drewnianych można określić mianem „doświadczenia architektury”. Mowa 
oczywiście o doświadczaniu drewnianej architektury synagogalnej, bo nie ulega 
wątpliwości, że – choćby z reprodukcji – inaczej, intensywniej odczytuje ją malarz 
o silnych predylekcjach architekta, a inaczej po prostu malarz czy grafik. 

Jeśli uznamy, że „przestrzeń historii” zazębia się z „przestrzenią trwania, bę-
dącego kontekstem architektonicznym”10, to doświadczanie architektury w per-
spektywie kreślonej wystawą przekłada się na doświadczanie historii zazębia-
jących się w rozmaitych zakresach i przebiegach. Chodzi o historie obiektów 
drewnianych, więc: historię drewnianej architektury synagogalnej (od wieku XVII 
po wiek XX); historię ich inwentaryzowania w Polsce (ze szczególnym uwzględ-
nieniem międzywojnia); historie inwentaryzatorów, z momentem granicznym, 
czyli drugą wojną światową (od Sosnowskiego, przez współpracowników 
ZAP, w tym Zajczyka, po Piechotków); historię zagłady drewnianych bóżnic 
z ich specyficznie znaczącą dla Stelli geografią (zagłada kultury Żydów na 
odwrotnej drodze w stosunku do szlaku eksportu konstruktywizmu); historię 
ich ponownego „zaistnienia kulturowego” (książka Piechotków i jej recepcja); 
historię ich reinterpretacji (inspirowania takich artefaktów, jak cykl Stelli czy 
nowe synagogi w Stanach Zjednoczonych); wreszcie historię recepcji Polskich 
miasteczek i relokacji tego cyklu w hierarchii twórczości artysty (Rosalind Krauss 
vs. Mark Godfrey i Michael Auping)11. 

Gdyby ogląd cyklu Stelli, jego genezę i proces jego powstawania ukazać 
z perspektywy dekonstruktywistycznej, należałoby (w odniesieniu do źródeł 
inspiracji malarza) przypomnieć, że „wielopłaszczyznowa, trójwymiarowa i wiel-
kopowierzchniowa forma wymyka się całościowemu oglądowi. W grę wchodzi 
tutaj, co najwyżej, wyobrażeniowe syntetyzowanie na podstawie częściowych 
i przypadkowych oglądów perspektywicznych [w naszym przypadku – niekom-
pletne przecież rysunki i fotografie inwentaryzacyjne synagog – A.T.]. Odnosi 
się to zarówno do wnętrza, jak i zewnętrza obiektu”. Idąc dalej, „konstruowanie 
[obrazów przez Stellę – A.T.] w sensie procesu kreacyjnego okazuje się niejawną 

9 Frank Stella: A Retrospective, Whitney Museum of American Art, New York and Modern Art Museum 
of Fort Worth 2015–2016.

10 Por. P. Krzaczkowski, op. cit.
11 Por. R. Krauss, Stella’s New Work and the Problem of the Series, „Art News”, December 1971,  

s. 40–44; M. Godfrey, Frank Stella’s Polish Village series, 1970–1974, w: idem, Abstraction and the 
Holocaust, New Haven-London 2007, s. 79–111. Michael Auping, kurator wystawy Frank Stella: 
A Retrospective (Whitney Museum of American Art, New York and Modern Art Museum of Fort 
Worth 2015–2016), w liście e-mailowym do niżej podpisanego z 8 stycznia 2016 roku napisał 
między innymi:  „The Polish Village works, not always appreciated here in America as much as 
they should be, are absolutely critical to Frank’s career”.



destrukcją, której prawdziwy wymiar ukry-
wa się przed świadomością społeczną […]. 
To, co było maksymalistyczne [treść i forma 
architektury synagogalnej – A.T.], okazuje 
się w rezultacie minimalistyczne [kolaż czy 
relief Stelli – A.T.]. Architektura zostaje więc 
sprowadzona do wymiaru zdarzenia, jako 
wymiaru Kantowskiej apriorycznej prze-
strzeni lub jej pierwszej eksterioryzacji 
w postaci szkicu architektonicznego [czyż 

Wejście na wystawę z  plakatem au-
torstwa Marcina Władyki wg projektu 
Piotra Młodożeńca; na dalszym planie: 
kolaż Franka Stelli Lanckorona I (1971) 
z kolekcji prywatnej, fot. M. Starowiey-
ska / Muzeum POLIN, © Frank Stella /  
Artists Rights Society (ARS), New York 
2016 
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pierwsze szkice Stelli do „polskiego” cyklu – rysunki na papierze milimetrowym, 
trójwymiarowe modele i makiety – nie są z gruntu architektoniczne? – A.T.],  
dającego się jeszcze zamknąć w kręgu świadomości jednostkowej i indywidualnej 
realizacji”12. 

W takiej perspektywie Stella, na podstawie dwuwymiarowych zapisów in-
wentaryzatorskich, dokonuje dekonstrukcji (skonstruowanej w nowożytności, 
a zdestruowanej, zgładzonej w czasie drugiej wojny światowej, więc w trzech 
wymiarach nieistniejącej za czasów Stelli) formy architektury synagogalnej, by 
skonstruować nowy, realny obiekt i wysłać innym artystom różnorakie impulsy 
do zrekonstruowania bytów pochodnych: esencjonalnych znaków – ideogra-
mów Stellowych reliefów (Piotr Młodożeniec) czy swobodnie dryfujących raf 
czystych form, zespalających się co rusz w odmienne archipelagi w animacjach 
poklatkowych (autorstwa duetu Katarzyna Kijek / Przemysław Adamski). W takich 
układach narracyjnych architektura stoi u początków, choć na końcu już „się nie 
przytrafia”13. Nie ma więc architektury, jest architektoniczność, architektoniczność 
obrazu skonstruowanego na gruzach architektury zdestruowanej.

Być może kluczowym dla powiązanych z wystawą rozważań o pamięci i architek-
turze – przynajmniej dla kuratora wystawy w Muzeum POLIN – jest odniesienie się 
do tezy Marka Godfreya. Stwierdzał on, że Polskie miasteczka Stelli „skonstruowały 
swojego widza jako podmiot poholokaustowy: podmiot, którego przed obrazem 
dosięga kryzys […], podmiot w kryzysie, niezdolny, by doświadczyć czystego 
poczucia obecności przed dziełem, niezdolny, by poznać jego ograniczenia i nie-
pewny z kolei także własnego położenia”14. Być może bezpośrednie, „fizyczne” 
wręcz spotkanie prac Stelli z dalekimi (czy też pierwotnymi) źródłami inspiracji 
artysty – oryginalnymi rysunkami pomiarowymi i fotografiami inwentaryza-
torskimi synagog drewnianych jednak wyjmuje widza z objęć poholocausto-
wego kryzysu kultury i przenosi go do przestrzeni (pola) architektury, a więc 
opisanej wyżej osi „konstrukcja – destrukcja – dekonstrukcja – rekonstrukcja”.

Zakolegowany ze Stellą od jego wczesnych, nowojorskich lat, wybitny 
historyk sztuki i przenikliwy krytyk Robert Rosenblum u samych początków 
powstawania Polish Village series dał taką oto diagnozę: „Kiedy w cyklu Polskich 
miasteczek z początku 1970 roku, chciał eksplorować płaskie zawiłości struktur 
zachodzących na siebie i wychodzących spod siebie, nie wybrał wizualnych fikcji, 
lecz dosłowne, materialne fakty. W płytkich reliefach delikatnie nachylił jedną 
płaszczyznę ku drugiej, nie mniej subtelnie różnicując części składowe przez 
mutacje faktur – od filcu i sklejki po płytę pilśniową i papier”15. Jeśli więc Frank 
Stella jest artystą „dosłownych, materialnych faktów” – warto postawić ostatnie 
już pytanie, wkraczające na teren zawsze ryzykownej i jak najbardziej niemate-
rialnej, niedosłownej „gdybologii”: co by było, gdyby w ręce Stelli, zamiast książki 
Piechotków o drewnianych bóżnicach, trafiło na przykład opracowanie dotyczące 
polskich kościołów drewnianych doby baroku i wczesnego neoklascycyzmu. 
Wszak dużo bardziej niż na religijną funkcję bóżnic Stella zwracał uwagę na kunszt 

12 P. Krzaczkowski, op. cit.
13 Ibidem.
14 „I would argue that the Polish Villages construct their viewing subject as a subject in crisis, unable 

to experience a clear sense of presence before the work, unable to know its limits and unsure of 
their own position in turn. Stella’s paintings constructed their viewer as a post-Holocaust subject: 
as a subject whose crisis before the painting might be quiet appropriate to a context where, after 
»the destruction of entire culture«, all securities are shattered”. M. Godfrey, op. cit., s. 110.

15 R. Rosenblum, Frank Stella, Harmondsworth 1971. 



ich wykonania. Wyrafinowane w swej prostocie i oryginalne w ornamentacji 
synagogi oraz powstające w tym samym czasie, a nierzadko też miejscowości –  
kościoły, wznosili nieraz ci sami budowniczy. Wybitny znawca sztuki i architek-
tury powstającej na zapadłych prowincjach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
Tadeusz Chrzanowski pisał kiedyś, że: 

synagoga drewniana – długo stanowiąc w swej genezie zagadkę, jest w pewnym sensie 
wypadkową doświadczeń uzyskanych przez cieśli przy budowie zarówno kościołów 
i cerkwi, jak też dworów, ratuszy i karczem. Plan, składający się z centralnej obszernej 
sali z mniejszymi dobudówkami dla niewiast, nie dawał pozornie większych możliwości 
wypowiedzi artystycznej. A jednak na jego kanwie powstała architektura o tak żywioło-
wej różnorodności i oryginalności, że stanowiła w perspektywie europejskiej spuścizny 
artystycznej rozdział najzupełniej wyjątkowy. [...] Nie wiadomo, kto budował te wspaniałe 
dzieła architektury drewnianej; byli to zapewne cieśle żydowscy, ale niewykluczone, że 
budowali je również polscy. A w każdym razie ucieleśniły one kumulację doświadczeń 
i artystycznych tęsknot dwu żyjących obok siebie narodów16. 

W 1984 roku w jednym z wywiadów Stella wyznawał: „Dotąd zawsze było 
oczywistym dla wszystkich oprócz mnie, że jestem amerykańskim malarzem, jak 
również włoskim katolikiem [I’m an American painter who is also an Italian Catho-
lic]”17. W tym kontekście dodatkowo zastanawia porównanie wczesnej twórczości 
Stelli – pierwszych obrazów paskowych, jako czytelnej i odważnej autodeklaracji 
sprzeciwu wobec panującego wówczas, w drugiej połowie lat pięćdziesiątych 
ekspresjonizmu abstrakcyjnego – do postawy florenckiego reformatora religijno-
-politycznego z XV wieku, dominikanina Girolamo Savonaroli: „[Stella] zaczynał jak 
młody Savonarola, który odrzucił przyjemność, wolność i impuls, pozostawiając 
nas wyłącznie z nagim szkieletem, unieruchomionym we wzorach z prostych linii, 
pozbawionych barw (linii czarnych, aluminiowych lub miedzianych)”18.

***
Dwadzieścia lat temu sześciu światowej sławy architektów – Frank Gehry, 

Peter Eisenman, Santiago Calatrava, Tadao Andō, Günter Behnisch oraz Richard 
Meier – stanęło do konkursu na projekt parafialnego kościoła Dives in Misericordia 
(Miłosierdzia Bożego), który miał być (i jest) usytuowany w robotniczej dzielnicy 
Tor Tre Teste, sześć kilometrów od centrum Rzymu. Dociekliwych dziennikarzy 
zastanawiał, a niekiedy oburzał fakt, że trzech z wymienionej szóstki miało ży-
dowskie korzenie. Z dzisiejszej perspektywy taki dobór uczestników konkursu 
dziwi nieco mniej wobec faktu, że powstanie świątyni zainicjował Jan Paweł II. 
W konkursie zwyciężył i w 2003 roku projekt do ostatecznej realizacji doprowadził 
Richard Meier – ten sam, który podarował Frankowi Stelli książkę małżeństwa 
Piechotków Wooden Synagogues, a wcześniej urządzał w Muzeum Żydowskim 
w Nowym Jorku wystawę Współczesna architektura synagog amerykańskich. Na 
zaproszenie swego przyjaciela Frank Stella w 2009 roku zaprojektował stacje Drogi 
Krzyżowej do wspomnianego kościoła. Swą abstrakcyjną formą metalowe kon-
strukcje Stelli wzbudziły nie mniejsze kontrowersje niż zwycięstwo żydowskiego 
architekta w konkursie organizowanym przez Watykan. 

16 T. Chrzanowski, Drewno w architekturze i budownictwie, w: T. Chrzanowski, K. Piwocki, Drewno 
w polskiej architekturze i rzeźbie ludowej, Wrocław 1981, s. 17.

17 C. Jones, Spaces and the Enterprise of Painting, „Harvard Magazine”, May – June 1984, s. 44–51.
18 Ibidem.
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Frank Stella and the Synagogues of Old Poland

The author of the text is the curator and the originator of “Frank Stella i synagogi dawnej Polski 

(Frank Stella and the Synagogues of Old Poland)” exhibition presented in Polin Museum of the History 

of Polish Jews in Warsaw from February to June 2016. The text is based on the work on the concept 

of the mentioned exhibition and concerns the relation between various aspects of architecture and 

architectonicity emerging as results of contact of American classic of minimalism with the world of 

Jewish wooden temples reconstructed in Maria and Kazimierz Piechotkas’ book Wooden Synagogues 

(1959). The direct fruit of this confrontation was, above all, a series of collages and reliefs Polskie 

miasteczka (Polish towns) presented on the exhibition. As regards peculiar attitude of the painter 

and the architect, the critics noticed Stella’s interest in spatial relations manifesting itself for several 

decades. The artist, also during his work on the “Polish” series, was conscious that the main task of 

architecture is to create the space, and not to shape the form, and that in architecture the form is 

not the aim, but a means of space creating.

Translated by Marek Pietrusewicz
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Sacrum czy profanum? 
Religijne przedstawienia 
w kolekcji Bronisława 
Krystalla

Właściwe odczytanie sensu i funkcji kolekcji w znacznej mierze zależy od 
przyjętej perspektywy metodologicznej. Jedną z metod wykorzystywanych w ba-
daniach nad kulturą jest koncepcja semiotyczna, która opiera się na założeniu, 
że obiekty mogą być postrzegane jako znaki oraz symbole. Takie rozumienie 
przedmiotów otwiera szerszy wymiar i pozwala traktować systemy rzeczy 
jako teksty, których interpretację umożliwiają narzędzia wykorzystywane 
w teorii badań nad językiem. Analiza narracyjnego potencjału kolekcjoner-
stwa wpisuje się w obszar badawczy o tradycjach postrukturalistycznych, 
gdzie oparte na semiotyce śledzenie zależności między językiem, kulturą 
i materialnością, znacznie poszerzyło dyskurs dotyczący istoty kolekcjoner-
stwa w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. 

Do klasycznych tekstów ukazujących narratologiczną perspektywę badań nad 
kolekcjonerstwem należy esej Mieke Bal Telling Objects. A Narrative Perspective on 
Collecting1. Bal stwierdza w nim, że język, choć stanowi najbardziej oczywiste, to 
z pewnością nie jedyne medium, dzięki któremu można budować narrację. Rodzi 
się pytanie – jak dalece można rozszerzyć pojęcie narracji? Co jeżeli narracja składa 
się z prawdziwych, materialnych przedmiotów? Czy rzeczy mogą być opowieścią 
lub mogą opowiadać? Bal stwierdza:

[…] kolekcjonowanie jest niezbywalną cechą ludzką, czerpiącą swe źródło z potrzeby 
opowiadania, dla której nie sposób znaleźć odpowiedniej formy w słowach lub w innym 
konwencjonalnym modelu narracji. Dlatego kolekcjonowanie jest opowiadaniem, każdy 
ma potrzebę takiego opowiadania, co jednocześnie nie oznacza, że każdy człowiek jest 
lub może zostać kolekcjonerem2.

Zbieranie rzeczy zaczyna oznaczać kolekcjonowanie, kiedy seria przypadko-
wych nabytków lub podarków okazuje się sekwencją mającą znaczenie. To od 

1 M. Bal, Telling Objects. A Narrative Perspective on Collecting, w: The Cultures of Collecting, red.  
J. Elsner, R. Cardinal, London 1997, tłumaczenie własne.

2 Ibidem, s. 103.

Milena Woźniak-Koch
Instytut Sztuki PAN



tego momentu kolekcjoner zaczyna świadomie opowiadać i staje się narrato-
rem, tworząc swoistą semiotykę dla narracji poświęconej tożsamości, historii, 
przemijaniu itp.

 Choć ujęcie strukturalistyczne i poststrukturalistyczne niejednokrotnie oce-
niano krytycznie, wywarło ono niebagatelny wpływ na humanistykę, w tym na 
badania nad kolekcjonerstwem. Bez semiotyki nie byłoby możliwe sformułowa-
nie jednej z najważniejszych koncepcji metodologicznych – teorii semioforów 
Krzysztofa Pomiana. W tekście O porównaniu historii Pomian definiuje semiofory 
jako obiekty, które dla danej społeczności posiadają znaczenie oraz są wytwa-
rzane lub wystawiane w taki sposób, „by przyciągnąć spojrzenie z wyłączeniem 
wszelkiej innej funkcji bądź zachowując przy tym również funkcję użytkową”3. 
O ile rzecz nie będąca semioforem samookreśla się dzięki swemu utylitarnemu 
charakterowi, o tyle semioforem stają się obiekty oglądane, dlatego zawsze będą 
nimi artefakty stanowiące część kolekcji4. Tym samym semioforami par excellence 
są przedmioty włączone do zbioru, w ramach którego będą nie tylko wystawio-
ne do oglądania, ale także chronione przed zużyciem, zagrażającym zwykłym 
rzeczom o użytkowej funkcji. 

Poza wspomnianymi koncepcjami Bal i Pomiana warto zwrócić uwagę na in-
teresujące ukazanie problematyki kolekcjonerstwa autorstwa Victora Stoichity5. 
W erudycyjnym opracowaniu poświęconym siedemnastowiecznym obrazom 
oraz gabinetom antwerpskich kolekcjonerów, Stoichita definiuje przestrzeń ga-
binetu kolekcjonera jako odrębny świat. Gabinet wraz z kolekcją to samoistny 
mikrokosmos wydzielony z otaczającej rzeczywistości, który zarazem stanowi jej 
zaprzeczenie, podobnie jak obraz dzięki ramie stanowi przeciwieństwo wszyst-
kiego, co nie jest obrazem. Świadomość kolekcji jako odrębnej całości stanowi 
parafrazę separującej funkcji ramy, odgradzającej zbiór od masy utensyliów. 
Wewnątrz owej nadramy – w przestrzeni kolekcji – powstaje sieć relacji pomiędzy 
obrazami, które Stoichita określa „relacjami kontekstowymi”. Historia sztuki zna 
wiele relacji tego rodzaju, przykładowo: cykle fresków, ołtarzy szafiastych, serie 
grafik itd. Porównując kolekcję do innych tego typu relacji, zauważyć można, że 
w przeciwieństwie na przykład do fresku, który przekształcił ścianę w wyobraże-
nie, ekspozycja w stylu antwerpskim zastępuje malowany mur ścianką zapełnioną 
obrazami, tworząc optyczne horror vacui: 

Nigdy dotąd ściana nie była gęściej obwieszona obrazami. Nieprzypadkowo równolegle 
do powstania we Flandrii malarskiego gatunku „malowanych galerii” krystalizuje się, 
zwłaszcza w kalwińskiej Holandii, gatunek „kościelnych wnętrz”, w których niepokalana 
biel dominuje w całym wyobrażeniu. To, że nasycenie obrazami oraz brak obrazów staje 
się przedmiotem przedstawienia, jest z pewnością zjawiskiem niezwykle ciekawym, 
uzmysławiającym namysł epoki nad własnymi kontrastami i przesadą6. 

Wyjątkowość relacji powstających wewnątrz galerii polega na tym, że tłem 
każdego artefaktu (stanowiącego w chwili powstania odrębną całość) jest zespół 
innych dzieł. Może stać się on „figurą” po to, aby za chwilę powtórnie przeobrazić 
się w „tło”. Oprócz podstawowej relacji jednostkowego obiektu do całości kolekcji 

3 K. Pomian, O porównywaniu historii, w: idem, Historia: nauka wobec pamięci, tłum. H. Abramowicz, 
Lublin 2006, s. 100.

4 K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek, Warszawa 1996, s. 45.
5 V. Stoichita, Ustanowienie obrazu, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Gdańsk 2011.
6 Ibidem, s. 139.
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możliwe jest również ustanowienie pobocznych kompozycji i wyodrębnienie 
w ramach serii sekwencji składających się z dwu, trzech lub wielu dzieł7. Wielość 
wariantów łączenia czyni z kolekcji sztuki – nie tylko siedemnastowiecznej – 
otwarty i zmienny system; zespół wyobrażeń poddający się mniej lub bardziej 
arbitralnie strukturalizacji bądź restrukturalizacji. 

W dalszym ciągu swoich rozważań Stoichita obserwuje różnice pomiędzy 
protestancką Holandią a katolicką Flandrią i analizuje zmiany kontekstu histo-
ryczno-kulturowego oraz ich wpływ na odczytywanie obrazów. Punkt wyjścia dla 
tych przemyśleń stanowił fakt włączenia do gabinetów kolekcjonerskich nowego 
gatunku, Madonny w girlandzie, w rezultacie czego obraz sakralny znalazł odmien-
ny od dotychczasowego kontekst w postaci świeckiego zbioru sztuki – sacrum 
weszło do sfery profanum. Jak analizował Stoichita, dostęp do nowej przestrzeni 
ekspozycji umożliwiły mechanizmy rozdwajania i intertekstualizacji: 

Pomiędzy metadyskursem zapoczątkowanym przez wbudowaną ikonę oraz metady-
skursem obrazu z fikcyjną ramą, pomiędzy sposobem podejmowania autorefleksji przez 
Madonnę w girlandzie i pejzaż otoczony ramą okna istnieje – pomimo rozbieżności wy-
nikających z różnego pochodzenia gatunków malarskich – zbieżność chronologiczna, 
na którą nakłada się inna, o wiele ważniejsza zbieżność strukturalna. Owo rodzenie się 
świadomości nastręcza jednak najwięcej problemów w dziedzinie sztuki religijnej. Podczas 
gdy pejzaż, martwa natura czy malarstwo rodzajowe znajdują się w kolekcji prywatnej na 
swoim miejscu, ikona stanowi tu ciało obce. Może się znaleźć w kolekcji jedynie określając 
się jako wyobrażenie świadome swego wyobrażeniowego charakteru8. 

Zmiana umożliwiająca nowe odczytanie dokonuje się w procesie de-
kontekstualizacji, w efekcie której to, co funkcjonowało jako obiekt kultu 
w przestrzeni sakralnej, będzie odtąd podziwiane jako dzieło sztuki w śro-
dowisku świeckim. „Relacje kontekstowe” w obszarze prywatnej galerii 
wynikają nie tylko z zawartości kolekcji, ale też z rozmieszczenia jej kom-
ponentów i – jak pisała Bal – wzajemnego definiowania się przedmiotów 
w wyniku powstawania kolejnych układów. Wspomniany przez Stoichitę proces 
stawania się danego elementu „figurą”, a potem „tłem” zyskuje na wyrazie dzięki 
odpowiedniej aranżacji. Służą jej nie tylko pomieszczenia i całe budynki, lecz 
także specjalistyczne akcesoria, takie jak gabloty i szafy umożliwiające właściwą 
ekspozycję. W przypadku analizowanych przez Stoichitę kolekcji antwerpskich, 
podobnie jak i wszystkich dawniejszych zbiorów, narracja jest czytelna. Podczas 
gdy zbiory te znajdowały się w osobnych galeriach, w przypadku późniejszych 
kolekcji (mowa tu głównie o przełomie XIX i XX wieku) przeważnie były one ele-
mentem przestrzeni mieszkalnej, znajdowały się w pomieszczeniach bez miejsca 
specjalnie wydzielonego dla celów ekspozycyjnych. W tej sytuacji tok narracji traci 
wyrazistość, ponieważ elementy kolekcji wtapiają się w sferę utensyliów. Badając 
późniejsze kolekcjonerstwo, należałoby więc – o ile to możliwe – uwzględnić 
znaczenie domowej topografii, miejsc otwartych i zamkniętych, dostępnych 
dla gości i zarezerwowanych dla wąskiego kręgu domowników, reprezentacyj-
nych i prywatnych. Sztuka, w zależności od miejsca jej eksponowania, wchodząc 
w kolejne od nowa definiowane „relacje kontekstowe”, tworzyła różne formy 
narracji. Miała podkreślać znaczenie rodziny, jej chlubną przeszłość, pochodzenie, 

7 Ibidem, s. 131–132.
8 Ibidem, s. 120–121.



status, zamożność kolekcjonera, względnie kompensować powstałe na tym tle 
kompleksy. Wszystkie wymienione wyżej aspekty gromadzenia sztuki dowodzą, 
że kolekcjonerstwo stanowi odzwierciedlenie psychicznej i społecznej kondy-
cji kolekcjonera, zarówno w przypadku jego świadomych, jak i nieświadomych 
wyborów, służących budowaniu autobiograficznej narracji poprzez sztukę na 
potrzeby własne oraz otoczenia. 

O potrzebie autonarracji jako o cesze definiującej kolekcjonerstwo, świadczy 
wiele przykładów, łatwo je odnaleźć choćby w historii kolekcjonerstwa Warszawy, 
ważnego ośrodka kulturalnego na przełomie XIX i XX wieku. Zbieranie polskiej 
sztuki przez niegdysiejszych bankowców, przemysłowców, lekarzy, prawników 
oraz architektów służyło niejednokrotnie legitymizacji statusu społecznego, 
a w przypadku licznej grupy kolekcjonerów żydowskiego pochodzenia także 
identyfikacji narodowej9. Obrazy wielkich współczesnych malarzy kupowane 
były przez członków potentackich rodów, takich jak Kronenbergowie, Blochowie, 
Natansonowie, Bersohnowie, Lilpopowie, Lesserowie, Goldstandowie, Rotwan-
dowie i wiele innych10. Wspomnieć należy też o kolekcjach inteligencji – Jakuba 
i Aliny Glassów11, Gustawa i Julii Wertheimów12, doktora Eugeniusza Lewensterna13. 
Wybitny zbiór polskiego malarstwa i rysunku stworzył w tym czasie także doktor 
Franciszek Leon Goldberg-Górski14. Kolekcjonerstwo stanowiło między innymi 
wyraz obywatelsko-patriotycznej postawy, w której priorytetem było wspieranie 
rodzimych artystów. Pragnących czynnie wspomagać polską sztukę najliczniej 
skupiało warszawskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, do którego należeli 
między innymi Leon Papieski czy Juliusz Herman15. Często w ówczesnych zbio-
rach pojawiały się dzieła o treści religijnej, dotyczyło to również kolekcjonerów 
pochodzenia żydowskiego. W przypadku osób, które przeszły konwersję, zainte-
resowanie religijnymi przedstawieniami skłania ku pytaniom o motywację. Czy 
była to chęć zamanifestowania przynależności do nowej grupy wyznaniowej? 
Czy chodziło „tylko” o religię, czy też o autoidentyfikację narodową? Niestety 
ze względu na brak dostatecznej ilości zachowanej dokumentacji w większości 
przypadków trudno jednoznacznie stwierdzić, czy kupowanie obrazów przed-
stawiających Madonny, Chrystusa i świętych to wynik nowobogackiego kaprysu, 
czy też kryły się za tym szczególnie umotywowane przesłanki.

Do wyjątków należała kolekcja Bronisława Krystalla, warszawskiego kolek-
cjonera początku XX wieku16. Dzięki zachowanej dokumentacji, również foto-

9 T.F. de Rosset, Malarstwo polskie w polskich kolekcjach prywatnych, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, 
s. 210–211.

10 T. Jaroszewski, Wielki bourgeois – mecenas, kolekcjoner, odbiorca, w: Mecenas, kolekcjoner, odbiorca, red. 
E. Karwowska, A. Marczuk-Krupa, Warszawa 1984, s. 93. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, Katowice, listopad 1981. Por. J. Hensel, Mecenat finansjery warszawskiej w zakresie plastyki 
w drugiej połowie XIX wieku, w: Dzieje burżuazji w Polsce, red. R. Kołodziejczyk, Wrocław 1974, s. 31–100.

11 J. Wiercińska, Charakterystyka rynku, w: Polskie życie artystyczne w latach 1890–1914, red. A. Woj-
ciechowski, Wrocław–Warszawa 1967,  s. 205.

12 Archiwum rodziny Wertheimów w Warszawie, Zbiór obrazów Gustawa Wertheima w Warszawie  
i „Julisinie”.

13 Dział Inwentarzy Muzeum Narodowego w Warszawie, 320/51 Dary L-K l. 1918-1939, dar – Lewen-
sternowa Zofia Ewelina.

14 Z. Nowak, Zbiory Leona Franciszka Goldberg-Górskiego, „Rocznik Muzeum Narodowego w War-
szawie” R. 10: 1966, s. 423–470.

15 Zob. J. Wiercińska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys działalności, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1968, passim.

16 Więcej o kolekcjonerstwie Bronisława Krystalla w: Bronisław Krystall. Testament, red. K. Załęski, 
K. Mączewska, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2015.
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graficznej, możliwy jest wgląd w istotę kolekcji Krystalla i przeanalizowanie jej 
semiotycznego wyrazu. Na kilku ocalonych fotografiach prezentujących zbiory we 
wnętrzach mieszkania Krystalla uwieczniono między innymi wolnostojące rzeźby: 
piętnastowieczną figurę Madonny z Dzieciątkiem oraz Dziewczynę w jarzębino-
wym wianku Henryka Kuny – obie usytuowane na podwyższeniach przykrytych 
kobiercami. Inne zdjęcie dokumentuje rozmieszczenie szczególnie cenionych 
przez Krystalla rysunków 
Stanisława Noakowskiego, 
rozwieszonych wokół dużej, 
dwuskrzydłowej szafy z wy-
łamanym zwieńczeniem. 
Jednak szczególną uwagę 
zwraca inna fotografia – po-
nad komodą, na której stoją 
dwa srebrne puchary i tery-
na, zawieszony został sta-
rowierski tryptyk podróżny 
z umieszczoną w środkowej 
części dziewiętnastowiecz-
ną ikoną Matki Boskiej 
Włodzimierskiej. Jeszcze 
wyżej zawisł obraz Jacka 
Malczewskiego z 1890 roku 
Wspomnienie młodości. Z le-
wej strony fotografii uchwy-
cony został fragment Aktu 
kobiecego – brązu Henryka 
Kuny oraz dwie niewielkie 
ryciny, trudno ustalić jakiej 
treści.

 Takie zaaranżowanie 
obiektów zdaje się być w za-
skakujący sposób analogicz-
ne do modelu antwerpskie-
go, które szczegółowo opisał  
Stoichita: 

W najstarszych gabinetach funkcjonował jeszcze hierarchiczny układ, który wielkiej hi-
storii (zwykle biblijnej) przyznawał główną rolę. Ów główny obraz, dużych rozmiarów, 
umieszczany był na środku ściany ponad szafą (biurkiem, sekreterą…), która odgrywała 
w ten sposób rolę „ołtarza”. Chodzi oczywiście o rolę czysto formalną, gdyż w szafie 
znajdowała się zazwyczaj kolekcja rozmaitych cennych przedmiotów, posegregowanych 
w przegródkach i szufladkach (klejnoty, medaliony, muszle…). [...] Obecność centralne-
go mebla (z wielkim malowidłem historycznym ponad nim) pozwala przypuścić, że dla 
pierwszych kolekcji sztuki istotne było odwołanie się do wizualnego modelu zapożyczo-
nego z przestrzeni kościelnej. Wokół centralnego obrazu rozmieszczone są małe obrazy 
nowoczesnego rodzaju; ich pogrupowanie przywodzi na myśl cytowanych już teoretyków 
kolekcjonerstwa, którzy zalecali aranżację według epok, tematów, formy17. 

17 V. Stoichita, op. cit., s. 138–139.

Wnętrze mieszkania Bronisława Krystalla przy Al. Ujazdow-
skich 36 w Warszawie, fot. Czesław Olszewski, ok. 1927,  
Muzeum Narodowe w Warszawie 



Mało prawdopodobne jest, aby Krystall, planując rozmieszczenie swojej ko-
lekcji, sugerował się szczególnym historycznym typem ekspozycji i świadomie 
nawiązywał na przykład do antwerpskiego stylu wieszania obrazów. Raczej chodzi 
tu o dostrzegalną prawidłowość kolekcjonerskiej narracji, rys uniwersalnej charak-
terystyki kolekcjonerstwa, w której zbieracz niezależnie od kontekstu historycz-
nego tworzy poprzez sztukę sui generis intymną sferę sacrum. Wiara, wyznanie, 
boski absolut, religijny kult stanowią kolejny ważny element kolekcjonerskiej 
autonarracji. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Krystall stworzył coś na kształt 
prywatnego, symbolicznego ołtarza. Kwestią otwartą pozostaje pytanie o specy-
ficzną „relację kontekstową” i zawieszenie ponad tryptykiem płótna Malczewskie-
go. Czy narrację w tym przypadku podyktowały wyłącznie względy estetyczno-
-aranżacyjne, czy też, zważywszy na religijny charakter ikony, dodatkowo mogła 
to być inna motywacja? Biorąc pod uwagę pietyzm, z jakim Krystall zaaranżował 
przestrzeń, a także fakt, że właśnie ten element został uwieczniony (kadr fotografii 
marginalizuje jedną z rzeźb Kuny, z których zbioru kolekcjoner był szczególnie 
dumny), skłonna byłabym uznać, że był to fragment kolekcji, do którego Krystall 
przywiązywał wyjątkową wagę, a zatem obiekty znalazły się tu nieprzypadkowo. 
Obraz Malczewskiego, prezentujący pastucha pilnującego świnie stanowi dość za-
skakujące zestawienie z ikoną, jednak dla człowieka niewychowanego w kulturze 
chrześcijańskiej ikona nie musiała dosłownie stanowić przedmiotu kultu, mogła 
być jedynie symbolicznym wyrazem osobistego namysłu o religijnym charakterze, 
dla którego najlepszą ilustrację kolekcjoner znalazł w ekspresyjnym, starowierskim 
wizerunku Marii z Dzieciątkiem. Najprawdopodobniej zdaniem Krystalla taki 
przekaz nie kłócił się z nostalgicznym płótnem Malczewskiego, będącym w tej 
relacji symbolem ludzkiej tęsknoty za tym, co minione. Może nawet – w sposób 
znany tylko kolekcjonerowi – miały one ze sobą korespondować, budując swoistą 
metanarrację odnoszącą się do osobistej refleksji o egzystencjalno-filozoficznej 
naturze. Ikona jest wreszcie w swym rudymentarnym wymiarze wizerunkiem 
matki z dzieckiem, a więc ikonograficznym typem, który zafunkcjonował w ko-
lekcji Krystalla w postaci średniowiecznych Madonn, a miał związek z żałobą po 
stracie ukochanej żony i dziecka. Dramatyczne przeżycia spowodowały, że Krystall 
zwrócił się w pewnym momencie ku dziełom o treści religijnej, jak na przykład 
Św. Franciszek Juliana Fałata czy Kościółek w Dębnie Leona Wyczółkowskiego. 
Gromadził utrzymaną w tej tematyce sztukę ludową, aby ostatecznie włączyć 
do zbiorów piętnasto- i szesnastowieczne figury Marii z Dzieciątkiem oraz Piety, 
a także wspomniane ikony18. W zbiorach znalazły się także judaika. Kolekcjono-
wanie w obliczu osobistych dramatów nabrało zatem dodatkowego wymiaru 
terapeutycznego, a zbiór posłużyć miał również upamiętnieniu przedwcześnie 
zmarłych bliskich, o czym kolekcjoner pisał w swoich wspomnieniach19.

18 Arch. MNW, Arch. B.K., sygn. S-11/5, s. 13.
19 W 1938 roku kolekcjoner przekazał Muzeum Narodowemu w Warszawie dar imienia Izabelli 

i Karola Krystall, co zapoczątkowało wieloletnią relację z Muzeum, któremu ostatecznie przekazał 
gros swoich zbiorów. Dar składał się z następujących dzieł: Kozacy Chełmońskiego, Podwórko 
Brandta, Martwa natura z czaplą Czachórskiego, Portret Karola Krystalla, Portret Juliusza Kossaka 
i Autoportret Wojciecha Kossaka, Sybiracy i  Autoportret Malczewskiego, Portret Wandy Kossuth, 
Portret prof. Koniuszki i Kopanie buraków Wyczółkowskiego i Potyczka Juliusza Kossaka. Dodat-
kowo Krystall podarował Muzeum rysunek Łuk wolności Noakowskiego oraz sześć przedmiotów 
porcelanowych pochodzących z takich wytwórni jak Baranówka, Bolesławiec, Ćmielów, Ko-
rzec. Zob. Arch. MNW, Arch. B.K., sygn. S-11/28, B. Krystall, odpis listu do Muzeum Narodowego 
w Warszawie informujący o darze, Warszawa 10.06.1938. O roli średniowiecznych rzeźb zob.: 
O działalności artystycznej i naukowej Bronisława Krystalla na podstawie rozmów oraz literatury 
istniejącej na powyższy temat (tekst autoryzowany przez doktora Bronisława Krystalla), „Rocznik 
Muzeum Narodowego w Warszawie” R. 15: 1971, nr 2, s. 247.
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Co znamienne, na jednej z fo-
tografii uwieczniona została wol-
nostojąca figura Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, obok rzeźby wi-
doczny jest wazon z  kwiatami. 
Pewne analogie odnajdziemy 
porównując modus operandi Kry-
stalla ze znakomitą amerykańską 
kolekcjonerką i mecenaską sztuk – 
Isabellą Stewart Gardner z Bosto-
nu. Gardner, pozostawiając pry-
watne muzeum swojego imienia, 
zadysponowała w testamencie, 
aby po jej śmierci kontynuować 
zwyczaj dekorowania obrazu 

Chrystusa przypisywanego Giorgione. Obraz ten, eksponowany samotnie, rów-
nież w stylistyce prywatnego ołtarza, miał upamiętniać jej męża. Po dziś dzień –  
godnie z wolą fundatorki muzeum – przy obrazie Chrystusa stoją zawsze świeże 
fiołki20. Bez wątpienia w postaci Madonny Krystall znalazł swoiste uosobienie 
wyidealizowanego wyobrażenia i wspomnienia o zmarłej żonie oraz synku. 
Podkreśla to komemoratywny gest w postaci udekorowania rzeźby kwiatami, 
praktykowany na chrześcijańskich cmentarzach, będący też wyrazem czci 
spotykanym w wielu kościołach, gdzie przed figurą Madonny wierni ustawiają 
kwiaty. Bronisław Krystall był niepraktykującym Żydem, o którym świadkowie 
wspominali, że nie zajmował oficjalnego stanowiska w kwestii własnego 
wyznania, co odpowiada ogólnej charakterystyce asymilantów, programowo 
deklarujących religijną neutralność lub wprost ateizm. Najprawdopodobniej 
w kolekcjonowaniu odnalazł własny sposób na realizowanie potrzeb nie tylko 
natury estetycznej, ale i duchowo-religijnej, co z nakładającym się motywem 
pośmiertnego upamiętnienia bliskich tworzy eschatologiczny wyraz kolekcji. 

Jak wspomniałam, przypadek Bronisława Krystalla należy do szczególnych 
wyjątków, gdzie nie tylko kolekcja, ale również związana z nią dokumentacja prze-
trwały wojnę. Ogromna większość warszawskich kolekcji uległa zniszczeniu lub 
rozproszeniu, co uniemożliwia pełne odtworzenie ich obrazu przy wykorzystaniu 
takich narzędzi jak semiotyka czy narratologia. Zachowane źródła sygnalizują jed-
nak, że dla wielu kolekcjonerów pochodzenia żydowskiego sztuka religijna miała 
niebagatelne znaczenie, zajmując ważne miejsce w ich zbiorach. Wątek sacrum 
jako nieodzowny element autodeskrypcji wpisał się w narrację wielu utraconych 
warszawskich kolekcji, niezależnie od tego, czy myślimy o religii i wyznaniu jako 
o elemencie społecznej tożsamości, czy też prywatnej duchowości. 

20 A. Higonnet, A Museum of One’s Own. Private Collecting, Public Gift, Pittsburgh 2010, s. 164.

Figura Marii tronującej z Dzieciątkiem 
w mieszkaniu Bronisława Krystalla,  
ok. 1930, Muzeum Narodowe  
w Warszawie



Sacred or Profane?
Religious Depictions in Bronisław Krystall’s Collection

A proper reading of the meaning and function of a collection depends largely on the assumed 

methodological perspective. One of the key methods used in culture studies is the semiotic theory 

maintained in the traditions of structuralism and poststructuralism, which is based on the premise 

that objects can be seen as signs and symbols. Although the structuralist and poststructuralist 

approaches have often been criticised, they nevertheless had a significant impact on collecting 

studies. Among the standard texts which present a semiotically based narratological perspective 

we can count an essay by Mieke Bal, Telling Objects. A Narrative Perspective on Collecting. Furthermore, 

perceiving objects as signs  largely determined one of the best known methodological theories – 

Krzysztof Pomian’s semiophor theory.

Apart from the abovementioned theories of Bal and Pomian, it may also be worthwhile to turn 

our attention to how the matter of collecting was presented by Victor Stoichita. In his scholarly 

study devoted to 17th century  paintings and studies of Antwerpian collectors, Stoichita defines the 

space of a collector’s study as a separate world. A study containing a collection is a self-contained 

microcosm, separate from the surrounding reality, which is simultaneously its negation, just as 

a painting, thanks to its frame, is the opposite of everything not contained within it. The perception 

of a collection as an autonomous whole is a paraphrase of the separating function of the frame, which 

places a divider between the collection and the masses of utensils. Within this overframe – in the 

collection’s space – there is created a network of relations between the paintings, which Stoichita 

terms contextual relationships.

Every well-documented collection allows us to read the meaning in those contextual relationships. 

An interesting example is the collection of Bronisław Krystall, a Warsaw collector from the interwar 

period. Among extant photographs showing the interior of Krystall’s apartment and his collection, 

one picture especially draws our attention. It shows a bureau on the top of which there are two silver 

chalices and a terrine, above which hangs an Old Believer travelling triptych with a 19th century icon 

of Our Lady of Vladimir placed in the central part. Above that there hangs a 1890 Jacek Malczewski 

painting titled Memories of youth. On the left side of the photograph we can see a fragment of Female 

nude – a bronze sculpture by Henryk Kuna, and two small prints. Such an arrangement of objects 

seems surprisingly analogous to the Antwerpian model which was described in detail by Stoichita:

“In the oldest cabinets still the hierarchic arrangement was existing, where the great history 

was given the main role. The main painting of big sizes was usually placed in the middle of the wall 

above bureau, which was playing the “altar” role. It was of course only the formal role, as the bureau 

contained collection of various things […]. Presence of the central furniture (with a great historic 

painting above it) allows to assume that for the first art collections important was to refer to the 

visual pattern derived from the church space.” 

It is highly unlikely that Krystall, when planning the layout of his collection, was influenced by 

a specific historical type of exposition and consciously invoked, for example, the Antwerpian style 

of hanging paintings. Rather, we are dealing with a noticeable principle, an element of a universal 

characteristic of collecting, in which the collector, irrespective of the historical context, creates 

through art something resembling an intimate sacrum sphere.

Translated by Patricia Sørensen
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 […] są nieraz cmentarze żydowskie bardzo romantycznie położone i przy dobrej 
konserwacji mogłyby służyć za miejsce przechadzki dla ludności żydowskiej, 

pozbawionej często jakiegokolwiek ogrodu.
Majer Bałaban, Zabytki historyczne Żydów w Polsce1

W tradycji żydowskiej cmentarz określany jest jako „dom grobów”, „dom 
wieczności” czy „dom życia”. Pomimo pozytywnych znaczeń, jakie niosą 
ze sobą powyższe sformułowania, cmentarz postrzegano jako przestrzeń 
nieczystą, wyabstrahowaną z otoczenia. Marginalizacja zmarłych wyrażała się 
w sposobie celebracji żałoby (ograniczenie jej do konkretnego czasu po śmierci 
i określonych dni w roku) oraz w samej izolacji cmentarzy. Począwszy od okresu 
talmudycznego, a na pewno od średniowiecza, cmentarze żydowskie sytuowano 
za miastem, grodzono je lub okopywano, symbolicznie oddzielając od otacza-
jącego terenu. Jak zauważył Jacek Kolbuszewski: 

fakt uznania cmentarza za przestrzeń trwałą pociąga za sobą celowość, a nawet często 
konieczność jej delimitacji przez stosowne ogrodzenie, oddzielające od siebie sfery 
sacrum i profanum, wytyczające granice, których przekroczenie determinuje pewne 
specyficzne formy ludzkich zachowań2. 

Przekonanie o rytualnej nieczystości zwłok wpływało nie tylko na separację 
cmentarza, ale także na sposób traktowania grobu. Jego szczególne znacze-
nie zostało potwierdzone już w Księdze Genesis, gdy po śmierci Racheli Jakub 
oznaczył mogiłę stelą, która „stoi na grobie Racheli po dziś dzień” (Rdz:35,20).  

1 M. Bałaban, Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warszawa 1929, s. 117.
2 J. Kolbuszewski, Semiotyczny pejzaż cmentarza, w: Cmentarze żydowskie. Studia z dziejów kultury  

żydowskiej w Polsce, t. 2, red. J. Woronczak, Wrocław 1995, s. 33. 

Wielkomiejskie cmentarze 
żydowskie. Metamorfoza 
przestrzeni jako czynnik 
desakralizacji 

Irmina Gadowska
Uniwersytet Łódzki



Żydowski grób miał trwać nienaruszony aż do 
dnia sądu3. Zasada ta skutkowała zakazem od-
kopywania oraz likwidacji zaniedbanej mogiły, 
dokonywania ponownego pochówku w od-
zyskanym miejscu, użytkowania (w  innych 
celach) ziemi po starych cmentarzach. 

W konsekwencji, położone poza miastem czy miasteczkiem, odwiedzane kilka 
razy w roku, żydowskie „domy grobów” przez wieki sprawiały wrażenie zaniedba-
nych czy wręcz opuszczonych. Sytuacja uległa zmianie pod koniec XVIII stulecia, 
gdy pod wpływem oświeceniowego egalitaryzmu postulaty równouprawnienia, 
doprowadziły do narodzin Haskali – ruchu mającego na celu przezwyciężenie 
izolacji i uzyskanie przez Żydów pełni obywatelskich praw. Jednym z jej aspektów 
było dążenie do emancypacji i asymilacji, która miała się dokonać poprzez wybór 
miejscowego języka, świeckiego modelu edukacji, odrzucenie tradycyjnego ubio-
ru, modernizację liturgii i zwyczajów religijnych. Te ostatnie, dotyczyły również 
kwestii zmian ceremoniału pogrzebowego i organizacji przestrzeni grzebalnej, 
która teraz zyskała nowe oblicze – parku z regularnymi alejami i pielęgnowaną 
przez ogrodnika roślinnością. Ewolucja obyczajowa, kształtująca nowe postawy 
wielkomiejskiej społeczności żydowskiej nie była jedynym powodem, dla którego 
nekropolie zmieniały swoje oblicze. 

Przyczyniły się do tego przede wszystkim regulacje administracyjne mające 
związek z kwestiami higieny i zdrowia publicznego. Metamorfoza nie dotyczyła 
wyłącznie cmentarzy żydowskich. U schyłku „wieku rozumu” obawa przed mo-
rowym powietrzem doprowadziła do usankcjonowania nowych przepisów o za-
kazie chowania zmarłych w granicach miasta, obejmujących zarówno Żydów, jak 
3 Od zasady nietykalności istnieją odstępstwa, podyktowane troską o duszę zmarłego, są to: eks-

humacja w celu przeniesienia zwłok do Ziemi Świętej, z cmentarza nieżydowskiego na żydowski. 
Innym uzasadnieniem dla naruszenia grobu jest zagrożenie profanacją lub podmyciem wodą. 
W sytuacji przepełnienia cmentarza, gdy nie ma możliwości pozyskania dodatkowego terenu, 
dopuszcza się tworzenie nowego miejsca pochówku poprzez nadsypanie warstwy ziemi na 
istniejącą już mogiłę. J.P. Woronczak, Specyfika kulturowa cmentarzy żydowskich, Katowice 1993, 
s. 16.

Zentralfriedhof w Wiedniu (część ży-
dowska), fot. Leszek Hońdo, 2015
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i chrześcijan. Dla tych pierwszych, lokowanie cmentarzy z dala od zamieszkałych 
terenów nie było niczym wyjątkowym, nowością było natomiast włączanie sekcji 
żydowskich w obręb cmentarzy komunalnych, jak miało to miejsce w przypadku 
paryskiego cmentarza Père-Lachaise, czy niektórych cmentarzy obszaru niemiec-
kojęzycznego. Rozwiązaniem, budzącym kontrowersje i sprzeciw żydowskich 
bractw pogrzebowych, było powierzenie opieki nad cmentarzem administracji 
utrzymywanej przez lokalne władze4. Ograniczenie wpływów wspomnianych 
bractw wywoływało niepokój w kręgach tradycjonalistów, obawiano się, by 
zewnętrzna ingerencja nie doprowadziła do sprzeniewierzenia się nakazom ży-
dowskiej religii i przyjętym obyczajom. Zmagania z wyzwaniami nowoczesności 
możemy prześledzić na przykładzie pierwszego z wymienionych obiektów. Cmen-
tarz Père-Lachaise został założony w 1804 roku. Był on jedną z trzech wielkich 
nekropolii paryskich, powstałych pomiędzy 1798 (Montmartre) a 1825 rokiem 
(Montparnasse). Autorem projektu miał być francuski architekt Alexandre-Théo-
dore Brongniart (1739–1813). Nekropolia usytuowana na terenie dawnego ogrodu 
przylegającego do pałacyku Mont Louis – wiejskiej siedziby jezuity François de 
la Chaise’a (1624–1709), jednego ze spowiedników Ludwika XIV – była pierw-
szą, gdzie wyraźnie wydzielono fragment przeznaczony na pochówki Żydów.  
Tak zwany Le Petit Cimetière znajdował się w południowo-zachodnim naroż-
niku, tuż przy murze. W 1809 
roku Étienne-Hippolyte Godde 
(1781–1869) całkowicie odgro-
dził część żydowską, stawiając 
dodatkowy mur od strony pół-
nocnej i wschodniej5. Z czasem 
delimitacja stanowiąca swego 

4 Istniejące cmentarze pozostały pod kuratelą religijnych instytucji. Większość z nich znajdowała 
się jednak w obrębie lub bliskim sąsiedztwie rozrastających się miast, w związku z czym, ze 
względów higienicznych, były zamykane. J. Jacobs, Houses of Life. Jewish Cemeteries of Europe, 
London 2008, s. 113.

5 G. Nahon, Jewish Cemeteries in France, w: Jüdische Friedhofe und Bestattungskultur in Europa, Berlin 
2011, s. 78.

Obejście grobowe rodziny Abrahama Goldsmidta, 
położone przy placu u zbiegu dwóch alejek, cmen-
tarz  Weissensee, Berlin, fot. Irmina Gadowska, 2015



rodzaju kompromis pomiędzy zarzą-
dzeniami władzy a  oczekiwaniami 
środowisk religijnych, stała się nie-
wygodna dla rosnącej grupy zasymi-
lowanych Żydów, którzy w pierwszej 
kolejności uważali się za francuskich 
obywateli. W 1881 roku zdecydowano 
się zrezygnować z wydzielania odrębnych sekcji wyznaniowych, co de facto umoż-
liwiało pochówek w dowolnym miejscu nekropolii. Od tego momentu zamożne 
rodziny żydowskie mogły bez przeszkód wznosić swoje mauzolea i pomniki 
wzdłuż głównych alei cmentarza Père-Lachaise oraz innych wielowyznaniowych 
nekropolii. Ich nagrobki tak jak domy upodobniły się do otaczającej je architek-

Brama wewnętrzna, cmentarz żydowski  
w Łodzi, widok od strony Domu Przedpo-
grzebowego, fot. Irmina Gadowska, 2015
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tury i niekiedy trudno je było odróżnić od chrześcijańskich grobowców. W 1828 
roku Friedrich Rumpf (1795–1867) i Sebastian Rinz (1782–1861) zaprojektowali we 
Frankfurcie nad Menem cały cmentarny kompleks z neoklasycystycznymi zabu-
dowaniami, podzielony murem na część przeznaczoną dla wyznawców judaizmu 
i chrześcijańską. Podobne rozwiązanie znajdziemy w budapesztańskim cmentarzu 
przy Kozma Ucta stanowiącym fragment czy raczej uzupełnienie chrześcijańskiej 
nekropolii Rákoskeresztúr i cmentarzu Preobrażenskim w Petersburgu, gdzie 
z przestrzeni przeznaczonej na pochówki prawosławne wydzielono miejsce 
dla cmentarza żydowskiego. Mniej więcej w tym samym czasie co w Paryżu, na 
niektórych cmentarzach Europy Środkowej na przykład w Wiedniu (Zentralfried- 
hof), lokalne gminy rezygnowały z dzielenia przestrzeni grzebalnej, chowając 
zmarłych w wyznaczonych kwaterach nieodseparowanych od reszty nekropolii6. 
Połączenie żydowskiego i chrześcijańskiego cmentarza, nie tylko poprzez wspól-
ną przestrzeń, ale także jednorodną stylowo zabudowę można traktować jako 
rzeczywisty przejaw równości oraz siły asymilacji. W Królestwie Polskim, gdzie 
środowiska postępowe nie były tak liczne i znaczące, wielkomiejskie nekropolie 
żydowskie zachowały swą terytorialną odrębność, choć na przykład warszawski 
cmentarz przy ulicy Okopowej stanowi jeden z elementów większego wielowy-
znaniowego kompleksu. Należy jednak pamiętać, że jego poszczególne części 
oddzielone są od siebie murem. W Łodzi, cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej 
jest zupełnie autonomicznym obiektem, pozostającym w oddaleniu od miasta 
i innych cmentarzy.

Jak zostało zaznaczone wcześniej, oświeceniowy racjonalizm wpłynął na 
organizację przestrzenną żydowskich nekropolii. O ile do końca XVIII wieku 
(a w mniejszych ośrodkach, aż do 1939 roku) teren cmentarzy wydawał się 
być nieuporządkowany, a wręcz zaniedbany7, o tyle na nowych cmentarzach 
w dużych miastach wprowadzano podział na kwatery, planowano przebieg 
alejek oraz nasadzanie zieleni. Wyznaczano odrębne miejsca pochówku dla 
Żydów postępowych, ortodoksyjnych, kapłanów itd. Na ich mogiłach stawia-
no pomniki nierzadko odbiegające od przyjętych wzorców aszkenazyjskiej 
sztuki sepulkralnej. Możliwość wyróżnienia wybranych obiektów wynikająca 
z logicznego podziału przestrzeni była charakterystyczna dla cmentarzy chrze-
ścijańskich, których, jak pisał Philippe Ariès, pierwszym celem jest „symboliczne 
przedstawienie społeczeństwa w pomniejszeniu”8. Nagrobki usytuowane wzdłuż 
uliczek i muru miały dużo bardziej reprezentacyjny charakter niż te znajdujące 
się w głębi kwater. Prestiżowa lokalizacja przestała zależeć od przymiotów zmar-
łego czy decyzji Świętego Bractwa, a stała się kwestią finansowych możliwości 
i wpływów. Podział cmentarza na alejki i ścieżki, umożliwiające bez większych 
przeszkód dotarcie do odwiedzanego grobu, a także staranna ekspozycja wybra-
nych nagrobków, nadały nekropoliom walor rekreacyjny. Od połowy XIX wieku 

6 U. Knufinke, Jewish cemeteries in 19th century Germany between „Tradotion” and „Assimilation”:  
A paradigmatic development for central Europe?, w: Jewish Space in Central and Eastern Europe. 
Day-to Day History, ed. J. Šiaučiunaitė-Verbickienė, L. Lempertienė, Newcastle 2007, s. 82.

7 W rzeczywistości wrażenie to było mylące. Usytuowanie grobów na cmentarzach Europy Środ-
kowo- Wschodniej, które może wydawać się chaotyczne czy wręcz przypadkowe, do pewnego 
stopnia odzwierciedlało pozycję zmarłego w lokalnej społeczności. Zmarłych chowano w rzędach 
zapełnianych chronologicznie w odstępach nie mniejszych niż jedna szerokości dłoni. Zabronione 
było grzebanie grzesznika obok człowieka pobożnego, zwykłego człowieka obok cadyka, nie 
powinno się także chować obok siebie wrogów, kobiet obok mężczyzn.

8 P. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992, s. 492.



plany większości wielkomiejskich cmentarzy żydowskich potwierdzają akceptację 
nowych rozwiązań przestrzennych. Jednym z pierwszych przykładów myślenia 
o cmentarzu jako o miejscu spacerów była nekropolia przy Schönhauser Allee 
w Berlinie, zaprojektowana przez Friedricha Wilhelma Langerhansa (1780–1851), 
otwarta w 1827 roku, gdzie zbiegające się pod kątem prostym zadrzewione aleje 
dzieliły terytorium na regularne sekcje9. Na planie założonego w 1864 roku cmen-
tarza żydowskiego w Hanowerze, zgodnie z koncepcją jego twórcy – architekta 
Edwina Opplera (1831–1880), znalazły się cztery prostokątne pola wydzielone 
alejami oraz usytuowany centralnie, okrągły plac. Przy wejściu usytuowano dom 
przedpogrzebowy o cechach neoromańskich i neogotyckich. Architektura oma-
wianych nekropolii (cmentarna zabudowa oraz nagrobki) potwierdza emancypa-
cyjne aspiracje Żydów, a przynajmniej postępowych, zamożnych grup burżuazji 
i inteligencji, dla których „[…] bycie Żydem nie było kwestią narodowości i kul-
tury, ale osobistą sprawą religijną”10. W dyskusji na temat środkowoeuropejskich 
cmentarzy żydowskich ważne miejsce zajmuje berlińska nekropolia Weissensee 
z domem przedpogrzebowym i kwaterami zaprojektowanymi przez Hugona 
Lichta (1841–1923). Analizując plan obiektu, można zauważyć dążenie Lichta 
do nadania mu charakteru parkowego poprzez wytyczenie promienistych alei, 
obsadzenie dróg drzewami, stworzenie niewielkich placów o funkcji widokowej 
i orientacyjnej. Rozeznanie w terenie ułatwiało też zróżnicowanie poszczególnych 
części cmentarza za pomocą odmiennych gatunków drzew11.

Kiedy pod koniec XVIII wieku w krajach zachodnioeuropejskich zakładano 
nowe żydowskie cmentarze kształtując je na podobieństwo parków i upodab-
niając do nekropolii chrześcijańskich, w miastach Rzeczypospolitej dominowały 
tradycyjne „domy mogił”, okopane wałami ziemnymi lub ogrodzone drewnianymi 
parkanami, wypełnione prostymi kamiennymi i drewnianymi płytami. Jeszcze 
w 1907 roku pisano na łamach lwowskiej „Jedności”: 

[…] gdy kroczysz wśród grobów rodzinnego cmentarza owłada tobą wzruszenie – nie 
estetyczne, jeno bolesne i rzewne […] gęste, ubogie, drewniane nagrobki schylają się 
cicho ku zapadłym mogiłom jak kłosy12.

W opublikowanych w 1846 roku przepisach dotyczących chowania zmarłych na 
terenie Królestwa Polskiego znalazły się zalecenia, aby nowe cmentarze zakładane 
były „[…] od miasta, wsi i w ogóle od miejsc zamieszkanych, przynajmniej 1,000 
kroków”13. Postulowano, by alejki i groby obsadzać drzewami, krzewami i murawą 
w celu upiększenia oraz ze względów higienicznych „rośliny bowiem pochłaniają 
w siebie niektóre gazy, szkodliwe zdrowiu, przy rozkładzie organicznym powstają-
ce”14. Ze względu na zapach, polecano obsadzanie cmentarzy akacjami, topolami 
balsamicznymi, drzewami iglastymi oraz krzewami jak jaśmin, bez czy róże. W celu 
utrzymania porządku nakazywano wytyczenie dróg pomiędzy kwaterami (osiem 

9 O cmentarzu Schönhauser Allee zob. Ch.E. Müller, Jüdischer Friedhof Berlin Schönhauser Allee 
Inventarisation und Erforschung. Anspruch der Steine Jüdischer Friedhof Berlin Schönhauser Allee, 
Duisburg 2000, s. 14–60; N. Hüttenmeister, Ch.E. Müller, Umstrittene Räume: Jüdische Friedhöfe 
in Berlin. Große Hamburger Straße und Schönhauser Allee, Berlin 2005, s. 161–411.

10 U. Knufinke, Jewish cemeteries, op. cit. s. 85.
11 C. Rolka, Der Judische Friedhof in Weissensee – ein Gartendenkmal, w: Jüdische Friedhofe, op. cit., s. 52.
12 Z Izr., Na cmentarzu, „Jedność” 1907, nr 27, s. 2.
13 Policya Lekarska. O grzebaniu ciał zmarłych, Warszawa 1846, s. 99.
14 Ibidem, s. 106.
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stóp szerokości) i ścieżek (po trzy stopy szerokości) 
oddzielających poszczególne rzędy15. Przywołane 
przepisy obejmowały wszystkie cmentarze nieza-
leżnie od wyznania. Trzeba jednak przyznać, że nie 
zawsze były one wdrażane. W przypadku większo-
ści cmentarzy żydowskich Chewra Kadisza, a po-
tem Dozory Bożnicze sprzeciwiały się niektórym 

15 Ibidem, s. 107.

Nagrobek rodziny Koniń-
skich z kamienną donicą, 
cmentarz żydowski w Łodzi, 
fot. Irmina Gadowska, 2016



postanowieniom, wskazując 
ich niezgodność z żydowski-
mi zasadami. Wprowadzanie 
nowych rozwiązań popierane 

przez środowiska postępowe wywoływało dyskusje, których temperatura opadła 
dopiero pod koniec XIX stulecia. 

Otwarta w 1806 roku nekropolia przy Okopowej w Warszawie do połowy 
wieku przypominała małomiasteczkowe cmentarze zarośnięte trawą i „bujnym 
zielskiem”, którego zgodnie z przepisami religijnymi nie można było usunąć, 
aby nie naruszyć grobów. Dopiero w 1851 roku zasadzono tam pierwszych 210 
drzew – kasztanowców i topoli, w kolejnych latach ich liczba uległa zwiększeniu16. 
W 1858 roku ustawiono pierwsze latarnie. W wykazie pracowników cmentarnych 
z 1860–1861 roku znalazł się już ogrodnik, który miał za zadanie dbanie o porządek 
i opiekę nad roślinnością17. W latach siedemdziesiątych kwestia estetyki nekro-
polii została ponownie podjęta przez Mathiasa Bersohna, Jakuba Loewenberga 
i Lessera Levy’ego. Loewenberg ofiarował 300 drzewek do obsadzenia alejek, 
a Levy zobowiązał się do finansowania szkółki ogrodniczej. Problem oczyszczenia 
kwater z zarastającej je roślinności rozwiązano na drodze kompromisu. Ponieważ 
Halacha zabraniała użytkowania grobu w celach osiągnięcia zysku finansowego18, 
zezwolono na usunięcie trawy pod warunkiem, że zostanie spalona lub zakopana, 
a nie sprzedana, dzięki czemu „pogodzono estetykę z formalizmem religijnym”19. 
Na terenie nekropolii pojawiły się studnie służące podlewaniu roślin. W ostatnim 
dwudziestoleciu XIX wieku nowe kwatery odgraniczano już słupkami, aleje i drogi 

16 I. Schiper, Cmentarze żydowskie w Warszawie, Warszawa 1938, s. 96.
17 Ibidem, s. 99.
18 Talmud Babiloński, Megila 29 a.
19 I. Schiper, op. cit., s. 170–171.

Kamienna ławka w obejściu grobowym Ignacego 
Bersohna, cmentarz żydowski w Łodzi, fot. Irmina 
Gadowska, 2016
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systematycznie zadrzewiano, a w 1891 roku wystawiono mur odgradzający cmen-
tarze żydowski i ewangelicki20. Na drugiej warszawskiej nekropolii żydowskiej 
znajdującej się na Pradze, gdzie chowano przeważnie uboższą ludność, zadrze-
wianie terenu rozpoczęło się 30 lat później niż przy Okopowej. Wśród gatunków 
drzew cmentarnych dominowały lipy, jesiony, brzozy, jarzębiny. Warto odnotować 
fakt, że także przy cmentarzu praskim założono szkółkę drzewną21.

Pod koniec XIX wieku w Łodzi podjęto inicjatywę na rzecz założenia cmentarza 
żydowskiego, który miał zastąpić starą, czynną od 1811 roku nekropolię, gdzie 
zaczęło brakować miejsc na pochówki. Informacje na temat ukształtowania prze-
strzeni tego pierwszego cmentarza są skąpe. Wiadomo że w 1871 roku, dzięki 
staraniom lokalnej Chewra Kadiszy jego teren został ogrodzony, wybudowano 
też na nim ohel i „domek cmentarny”22. W monografii poświęconej obiektowi, 
Arjan Maliniak pisał:

Rozrzucone bez ładu i składu wewnątrz cmentarza nagrobki, toną w gęstwinie drzew, 
zarośli i chwastów, siejąc smutek ponurym krajobrazem dość szarej i ubogiej w piękno 
galerii kikutów pomnikowych23.

Powyższy opis pozwala przypuszczać, że stary cmentarz miał charakter 
w znacznej mierze tradycyjny i niekoniecznie spełniał oczekiwania (także este-
tyczne) grupy zamożnych przemysłowców i kupców, którzy w roku 1888 wraz 
z Dozorem Bożniczym rozpoczęli starania o założenie nowego miejsca pochów-
ków24. Pierwsze pogrzeby na nowej nekropolii odbyły się już w 1891 roku na tak 
zwanym Starym Polu – gruncie ofiarowanym przez Izraela K. Poznańskiego, 
położonym w zachodniej części obecnego cmentarza25. W tym samym czasie 
trwały prace nad projektem zabudowy i układu przestrzennego prowa-
dzone przez łódzkiego architekta Adolfa Zeligsona (1867–1919) i geometry 
Zdzisława Kułakowskiego (1846–1912). Według wstępnej koncepcji (1892), 
teren nekropolii został podzielony na 16 prostokątnych kwater z centralnie 
usytuowaną szeroką aleją główną na osi wschód – zachód. Interesującym 
rozwiązaniem był ośmioboczny plac, zaplanowany na pierwszym skrzyżowaniu 
od wejścia, być może tak jak w przypadku cmentarza w Berlinie miał on pełnić 
funkcję orientacyjną i widokową. Ostatecznie zrealizowany projekt części grzebal-
nej nawiązywał do planu miasta z aleją główną i regularną siatką ulic, dzielących 
teren na podobne kwatery. W 1893 roku przeprowadzono prace niwelacyjne 
i porządkowe, pięć lat później w części gospodarczej stanął nowoczesny dom 
przedpogrzebowy. Teren cmentarza był powiększany (1913, 1916), a po zakoń-
czeniu I wojny światowej został ogrodzony murem. Opracowany przez Zeligsona 
plan uwzględniał podział nekropolii na dwie części: grzebalną i gospodarczą. 

20 Ibidem, s. 172.
21 Ibidem, s. 156.
22 F. Friedman, Łódzka Chewra Kadisza i jej dzieje, w: Stary cmentarz żydowski w Łodzi, Stary cmentarz 

żydowski w Łodzi. Studjum monograficzne, Łódź 1938, s. 72.
23 A. Maliniak, Monumentica. Pierwiastki symboliczne i artystyczne nagrobków starego cmentarza,  

w: Stary cmentarz żydowski, op. cit., s. 113.
24 O założeniu cmentarza zob. B. Podgarbi, Cmentarz żydowski w Łodzi, Łódź 1990; D. i L. Muszyńscy, 

Cmentarz żydowski w Łodzi, Łódź 1995; W. Puś, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Łódź 1998; 
I. Kersz, Szkice z dziejów Gminy Żydowskiej oraz cmentarza w Łodzi, Łódź 1999; Łódź wielowyznaniowa. 
Dzieje wspólnot religijnych do 1914 r., red. K. Badziak, K. Chylak, M. Łapa, Łódź 2014.

25 „Dziennik Łódzki” 1891, nr 226, s. 2.



W pierwszej znalazły się 64 kwatery26, w drugiej studnia, zabudowania gospo-
darcze, synagoga, dom przedpogrzebowy i mykwa. Południową część terenu 
zajmowało gospodarstwo rolne i pole dzierżawione w okresie międzywojennym 
przez Abrama Galina – cmentarnego ogrodnika. Dzięki jego opiece cmentarz 
był uporządkowany, prawie wszystkie ścieżki wysadzono drzewami, wzdłuż alei 
głównej biegł szpaler27. Galin własnym sumptem wybudował oranżerię, zajmował 
się również (za odpowiednią opłatą) utrzymaniem grobów. Na wielu z nich, wbrew 
żydowskim zwyczajom rosły kwiaty i dekoracyjne krzewy. Nie zachowały się dane 
dotyczące gatunków drzew na cmentarzu, wśród nich były na pewno brzozy28, 
prawdopodobnie też akacje. W oranżerii Galina hodowano rośliny wykorzysty-
wane do ozdabiania grobów. Według protokołu Komisji Szacunkowej mającej 
za zadanie określić zakres szkód wyrządzonych w czasie I wojny, znajdowały 
się tam kaktusy i róże, typowe dla kompozycji klombów: paprocie, pelargonie, 
fuksje, prymule, lewkonie, dalie, pacioreczniki, mieczyki, begonie, hortensje, 
iresiny oraz doniczkowe draceny, palmy (kencja i daktylowiec) oraz aspidistry29. 
Kwiatowe kompozycje na grobach pojawiały się przede wszystkim w kwaterach 
przeznaczonych dla Żydów postępowych. W ich utrzymaniu pomagała woda 
doprowadzona wodociągiem z części gospodarczej. 

Rozpatrując kwestię cmentarza jako ogrodu czy parku, warto wspomnieć 
jeszcze o dwóch elementach: pierwszym z nich są wazony lub donice będące 
częścią składową nagrobnej architektury. Pojemniki na rośliny, popularne na 
łódzkim cmentarzu w drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku ujawniają jak silne było 
pragnienie nadania grobom reprezentacyjnego charakteru. Co ciekawe, więk-
szość z nich stanowi dekorację nagrobków o uproszczonych, modernistycznych 
formach. Ich obecność jest dowodem na dążenie do osiągnięcia konsensusu 
pomiędzy tradycją a modą. Ujęte w naczynie rośliny były łatwiejsze w pielęgnacji, 
nie rozrastały się na polu grobowym, a ich wyrywanie nie powodowało naruszenia 
miejsca pochówku. 

Innym detalem, który wpłynął na zmianę percepcji cmentarzy były ławki dla 
odwiedzających mogiły. Chociaż w kulturze żydowskiej śmierć postrzegano jako 
rozpad (Koh: 12,7), wierzono w związek pomiędzy częścią materii, która ulega 
zniszczeniu i jest chowana pod ziemią a duszą. Ta więź czyniła grób miejscem 
spotkania ze zmarłymi. Architektura i roślinna dekoracja stanowiły malowniczą 
scenografię dla tych wizyt, a ustawione w obrębie obejść grobowych lub przed 
nagrobkami ławki pozwalały na chwilę odpoczynku i zadumy30. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż od końca XVIII wie-
ku, wielkomiejskie cmentarze żydowskie poddane świadomej estetyzacji zaczęły 
tracić swą specyfikę. Ich przestrzeń i zabudowa projektowana przez zawodowych 
architektów kształtowana była z określoną intencją, poprzez konkretne rozwią-

26 Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska (dalej APŁ, ŁGWŻ) sygn. 
426, k. 1–22, 25–31; D. i L. Muszyńscy, Cmentarz Żydowski w Łodzi, op. cit., s. 59, 62, 71.

27 APŁ, ŁGWŻ, sygn. 267, k. 77.
28 APŁ, ŁGWŻ, sygn. 120, k. 20.
29 APŁ, Komisja Szacunkowa miasta Łodzi, sygn. 1165.
30 Leszek Hońdo w książce poświęconej domowi przedpogrzebowemu przy nowym cmentarzu 

żydowskim w Krakowie zacytował fragment listu ze skargą, jaki wpłynął do gminy żydowskiej 
w Krakowie po pogrzebie Leona Zimmerspitza, który odbył się 3 lipca 1930 roku. Jego autor, Ger-
son Zimmerspitz, ubolewając nad przebiegiem ceremonii wspominał oburzony: „My – krewni –  
musieliśmy czekać stojąc, ponieważ na cmentarzu było obecnych bardzo wiele osób, większość 
całkiem niezainteresowanych, którzy zajęli wszystkie ławki”. Por. L. Hońdo, Dom przedpogrzebowy 
przy żydowskim nowym cmentarzu w Krakowie, Kraków 2001, s. 69.
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zania planistyczne i dobór elementów. Wygląd żydowskich nekropolii upodobnił 
się do chrześcijańskich, które jak pisał Ariès, odzwierciedlały hierarchię społeczną, 
stawały się muzeum sztuki, a dzięki pielęgnowanej przez ogrodników roślinno-
ści zamieniały się w parki sprzyjające spacerom31. O ile nowoczesne nagrobki 
przejmowały pewne elementy żydowskiej symboliki, o tyle koncepcja cmentarza 
jako ogrodu czy parku była refleksem aktualnych nurtów zachodnioeuropejskiej 
sztuki sepulkralnej. Jej akceptacja i spopularyzowanie, podobnie jak zastępowanie 
hebrajskich inskrypcji tekstami w innym języku czy wprowadzenie nowych zwy-
czajów pogrzebowych, świadczyło o aspiracjach Żydów, a szczególnie żydowskiej 
burżuazji w kształtującym się industrialnym społeczeństwie. Cmentarze, mimo 
że pierwotnie położone poza granicami miast, w miarę ich rozbudowy zostały 
wchłonięte i dobrze skomunikowane z centrum. Parkowy charakter i dostępność 
przyczyniły się do ich desakralizacji, a współcześnie także komercjalizacji, która 
zmieniła „domy grobów” w turystyczną atrakcję.

31 P. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992, s. 493.
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Translated by Irmina Gadowska





123

Podczas piątej Adlojady prowadziłem, wspólnie z  Sonią Mrzygłocką ze 
szczecińskiej „Gazety Wyborczej”, spotkanie z redaktorami „Więzi” – księdzem 
Andrzejem Dragułą i Sebastianem Dudą. Publicyści opowiadali o swoich do-
świadczeniach związanych z wydawaniem czasopisma. Jeden z głównych te-
matów naszej rozmowy dotyczył funkcjonowania „Więzi” w otoczeniu mediów 
cyfrowych – portali społecznościowych, telewizji na żądanie, gier wideo i tym 
podobnych sposobów przekazywania treści – w ostatnich latach dominujących 
w medialnym uniwersum.

„Więź”, na pierwszy rzut oka, to pismo tradycyjne (w takim sensie, w jakim 
tradycją humanistyki jest redagowanie czasopism), wydawane w formie pa-
pierowej, dystrybuowane w prenumeracie rocznej i sprzedaży detalicznej, 
sprofilowane wokół tematyki kultury, polityki, katolicyzmu i innych zagad-
nień o wymiarze społecznym. Mimo to „Więź” nie zawsze jest jednoznacz-
nie zaliczana do nurtu polskich czasopism kulturalnych, raczej jej miejsce 
znajduje się wśród czasopism społeczno-kulturalnych albo – dokładniej rzecz 
ujmując – pism katolickich (warto tu wspomnieć o „Tygodniku Powszechnym” 
i „Znaku”), które są zainteresowane współczesną kulturą i w jej ramach projektują 
zawartość kolejnych numerów.

Jednakowoż „Więź” nie zawsze stoi na półce obok innych wydawnictw o po-
dobnym profilu. Na przykład w książce Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Lek-
sykon zabrakło hasła dotyczącego „Więzi”. Dlaczego? Można w tym tomie znaleźć 
wyjaśnienie redaktorów, że ta nieobecność wynika z trudnego do zdefiniowania 
i sklasyfikowania statusu niektórych czasopism kulturalnych, między innymi 
„Więzi”, ale też takich wydawnictw ciągłych, jak chociażby „Nowa Fantastyka” 
czy „Ruch Muzyczny”1. W Leksykonie znalazł swoje miejsce tekst dotyczący wspo-
mnianego „Znaku” – czasopisma, ale także specyficznego środowiska intelektu-
alnego. „Znak” i „Więź” powstały wprawdzie w różnych okresach, „Znak” po 1945 
roku, „Więź” na fali wydarzeń roku 1956. Współcześnie oba pisma realizują swoje 
cele podobnymi środkami, łącząc tradycyjną działalność wydawniczą z funkcjo-
nowaniem w nowych mediach. Zasadniczą różnicą na linii „Znak” – „Więź” jest 

1 Zob. Wstęp, w: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszuk,  
A. Nęcka, Katowice 2010, s. 7–8.

„Więź” i media 
współczesne

Sławomir Iwasiów
Uniwersytet Szczeciński



oczywiście miejsce wydawania: „Znak” jest krakowski, a „Więź” – warszawska. 
Dzisiaj należałoby także dodać, że oba pisma są internetowe.

Interesujące, że mimo tej, by tak rzec, „klasycznej” formuły publicystyki spo-
łeczno-kulturalnej, redakcja „Więzi” chętnie wykorzystuje nowoczesne narzędzia 
komunikacji. Czasopismo ma swoją witrynę internetową (podzieloną na trzy 
części: stronę Wydawnictwa Więź, stronę kwartalnika „Więź” oraz portal infor-
macyjno-publicystyczny „Laboratorium Więzi”), profile na Facebooku i Twitterze, 
a redaktorzy udostępniają treści w  formie blogów i wideoblogów. Pismo działa 
zatem z powodzeniem na obu płaszczyznach: „papierowej” i „cyfrowej”, każda 
z nich jest miejscem kumulacji „ofert medialnych”. Z kolei oferty medialne to –  
według Siegfrieda J. Schmidta – „rezultaty użycia środków komunikacji (na przy-
kład teksty)”2. Dodać należy, że oprócz standardowej prenumeraty na wydania 
papierowe, „Więź” można kupować i czytać także w wersji elektronicznej w trzech 
formatach: pdf, Mobi i ePub. 

W związku z tym przykład „Więzi” jest ciekawy, ponieważ pozwala prześledzić, 
na czym polega różnica pomiędzy medium tradycyjnym a nowym medium 
(i nie jest to tylko zmiana w kierunku: analogowe – cyfrowe, książka – komputer, 
papier – ekran). W ujęciach teoretycznych uchwycono, mniej więcej, na czym ta 
transformacja polega – „mniej więcej”, ponieważ rozważania o nowych mediach 
rodzą z reguły więcej szczegółowych pytań niż dają jednoznacznych odpowiedzi.

Jak pisał Lev Manovich, w publikacji Język nowych mediów, świat nowych 
mediów to coś znacznie bardziej zaawansowanego i pojemnego niż przestrzeń 
cyfrowej wymiany informacji. Autor wymienia i omawia kilka charakterystycznych 
cech nowych mediów, które  są cyfrowe, ale także interaktywne, poddają się wie-
lokrotnemu kopiowaniu – mogą posiadać wiele wersji – przy czym kopiowanie 
nie zmienia ich jakości3. To jednak nie wszystkie i być może nie najważniejsze 
cechy „nowych mediów”. Ich „nowoczesny” charakter to nie tylko kwestia nośni-
ka, digitalizacji czy też coraz dokładniejszej grafiki komputerowej. Zwięźle rzecz 
ujmując: nowe media nie zawsze są „nowe”, ponieważ niekoniecznie muszą być 
kolejnym krokiem technologicznego postępu. Jak wobec tego odróżnić „nowe” 
medium od „starego”? Magdalena Szpunar wymieniła kilka cech dystynktywnych 
tych pierwszych:

 Wśród specyficznych cech nowych mediów zwraca się uwagę przede wszystkim na: 
wzajemne powiązanie, dostęp indywidualnych użytkowników, którzy mogą występować 
zarówno w charakterze nadawców, jak i odbiorców, interaktywność, wielość sposobów 
użycia i otwartość, wszechobecność, niedookreśloność przestrzenną i delokalizację4.

Sprawa wydaje się zatem (niezupełnie) oczywista: współczesne media trady-
cyjne, na przykład periodyki społeczno-kulturalne, zmieniają się pod wpływem 
mediów cyfrowych czy też, mówiąc językiem Manovicha, przechodzą technicz-
ne przeobrażenie za sprawą nowych mediów (ale niekoniecznie tymi nowymi 
mediami się stają). Nowe technologie dają możliwość szybszej komunikacji, 
pozwalają publikować znacznie większą liczbę „danych”, są narzędziami, dzięki 
którym użytkownicy mogą tworzyć i przetwarzać zawartość mediów (content). 

2 S.J. Schmidt, Konstruktywizm w badaniach mediów: koncepcje, krytyka, konsekwencje, w: Radykalny 
konstruktywizm. Antologia, red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk, Wrocław 2010, s. 230.

3 L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006, s. 91–118.
4 M. Szpunar, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 4 (35), 

s. 32.
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Manovich nazywa ten proces technicznego przetwarzania komunikatów me-
dialnych „kulturą remiksu”. W artykule Remixability and Modularity (2005), opubli-
kowanym na stronie internetowej manovich.net, badacz zwrócił uwagę, że każde 
medium pozostaje obecnie pod wpływem kultury remiksu, w której wszystko 
(teksty, zdjęcia, filmy itd.) jest wielokrotnie przetwarzane i przerabiane na wzór 
remiksowania muzyki. To „remiks” jest jedną z cech, odróżniających media „stare” 
od „nowych” – w tradycyjnej gazecie można coś przerobić, na przykład napisać 
pastisz, ale ta zmiana wymaga czasu, umiejętności, środków i tak dalej. W nowych 
mediach mamy ciągle do czynienia z przeróbkami, dokonywanymi przez użyt-
kowników, na przykład przez „szerowanie” treści/zdjęć/filmów i uzupełnianie ich 
swoimi komentarzami/grafikami. 

Transformacja „starego” w „nowe” nie jest zatem kwestią materiału, nośnika, 
techniki (to w końcu dalej teksty/zdjęcia/filmy), ale społecznych uwarunkowań, 
które niosą ze sobą portale jak Facebook, YouTube czy Instagram. Powiększają 
one zasięg komunikacji, dopuszczają użytkowników do głosu (każdy może, na 
przykład, komentować posty, zdjęcia, filmy), przełamują bariery geograficzne 
i językowe5. 

Innymi słowy: ta zmiana („stare” – „nowe”) ma swoje daleko idące konsekwen-
cje społeczne. W wypadku „Więzi” – ale też innych periodyków papierowych, 
które w ostatnich latach przeszły zasadniczą (r)ewolucję (w tym samym, co „Więź” 
rejestrze można wymienić właśnie „Tygodnik Powszechny” czy „Znak”) – nowość 
polega przede wszystkim na wyciągnięciu ręki w stronę potencjalnego odbiorcy, 
szukającego określonych treści w internecie (albo trafiającego na nie zupełnie 
przypadkiem). Czytelnik „Więzi”, lub ogólniej prasy specjalistycznej, jest dzisiaj 
czytelnikiem interaktywnym.

Mimo że przywołany wcześniej Lev Manovich, jeszcze w książce Język 
nowych mediów, sceptycznie odniósł się do zjawiska interaktywności, uwa-
żając, że to jedynie powierzchowna i nierzadko mityzowana cecha nowych 
mediów, to jednak pewna interaktywność czasopisma „Więź”, dostrzegalna 
na przykład na Facebooku czy na portalu „Laboratorium Więzi”, powinna 
być odnotowana. Bernadetta Darska zwróciła uwagę, że: 

Tworząc pismo kulturalne nie da się nie myśleć o czytelniku. I nie chodzi wcale o pod-
porządkowywanie treści wyobrażonym oczekiwaniom odbiorcy. Dziwne jednak byłoby, 
gdybyśmy założyli, że dany tytuł powstaje jedynie dla autorów i redaktorów. Kultura musi 
otwierać się na odbiorcę. Świadomość istnienia czytelnika działa, a przynajmniej powinno 
tak być, stymulująco na autorów i redaktorów6. 

Strategia wydawnicza „Więzi” jest zatem, w jakimś sensie, „otwarciem na od-
biorcę”, o którym wspominała badaczka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Można w związku z tym zadać pytanie: dlaczego „Więzi” potrzebny jest 
akces do świata technologii informacyjnej i nowych mediów? Czy chodzi o utrzy-
manie się na niepewnym rynku prasy specjalistycznej (społeczno-kulturalnej),  

5 Najnowsza książka Lva Manovicha, Instagram and Contemporary Image (2016) – również opubliko-
wana w całości na stronie manovich.net – jest historycznym przeglądem sposobów, jakimi ludzie 
przekazywali sobie obrazy. Tytułowy serwis społecznościowy to w tym zestawieniu najnowsze 
medium – Instagram, jak pisze autor, powinien być postrzegany jako jeden z wielu przejawów 
tworzącej się na naszych oczach „globalnej tożsamości”.

6 B. Darska, Czy Internet może być lekarstwem na kryzys czasopiśmiennictwa kulturalnego? O tym, jak 
nowe powoli zmienia stare, w: Boom i kryzys. Nowe czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-
-kulturalne w Polsce po roku 1980, red. M. Rabizo-Birek, Rzeszów 2012, s. 68.



co jest nie bez znaczenia, czy może kryją się za tym jeszcze inne motywacje? Czy 
nie jest tak, że, z jednej strony, przemyślne funkcjonowanie w sieci jest wzmoc-
nieniem dla publicystyki katolickiej, a z drugiej strony – daje odpór treściom 
publikowanym przez media masowe, które działają w sferze profanum?

„Więź” zwraca się do swoich czytelników na różne sposoby – standardowym 
komunikatem są edytoriale, czyli tak zwane „wstępniaki”, gdzie redakcja informuje 
o najnowszym numerze i zaprasza do lektury. Edytorial to jeden z tych gatunków, 
który na łamach „Więzi” ma dwie postacie, zarówno „starą”, jak i „nową”.

Przywołane na wstępie spotkanie z księdzem Andrzejem Dragułą i Sebastia-
nem Dudą dotyczyło w dużej mierze monograficznego numeru „Więzi” (wspo-
mnieć przy tym trzeba, że każdy zeszyt ma swój odrębny temat) zatytułowanego 
Sztuka polska/polska sztuka. Redaktor naczelny, Zbigniew Nosowski, tak pisał 
w edytorialu, odwołując się do obchodów 1050-lecia chrztu Polski: 

Chrystianizacja ziem polskich nie zakończyła się w średniowieczu. Ona wciąż stoi przed 
nami – jako zadanie. Wiara jest przede wszystkim osobową relacją, więc nie da się jej 
przekazywać tylko jako elementu tradycji czy obyczaju7. 

Można by rzec, że to  pozytywny przekaz płynący ze stron katolickiego pisma: 
wiara i religia są w tym wypadku rodzajem komunikacji, sposobem na znalezienie 
porozumienia, a nawet swego rodzaju „medium”, dzięki któremu możliwe jest, 
nomen omen, zacieśnianie więzi między tymi, którzy w tymże akcie komunikacji 
chcą uczestniczyć. To nowoczesny punkt widzenia – i na religię, i na media – 
empatyczny, inkluzywny, emancypacyjny. Nie chciałbym zbyt wiele miejsca po-
święcać „kontentowi” tego i innych numerów „Więzi”, ale choćby tylko wertując 
poszczególne zeszyty – i czytając edytoriale redaktora Nosowskiego – można 
napotkać nierzadkie przejawy traktowania mediów (tradycyjnych i cyfrowych) 
jako części polityki prowadzenia społeczno-kulturalnego, katolickiego czasopi-
sma. Owa „misja chrystianizacyjna” (ale bez przesady – „Więź” to lewica katolicka), 
jak pisze redaktor Nosowski, odbywa się za pośrednictwem papierowych wydań 
„Więzi”, portalu internetowego, profilu na Facebooku, Twitterze i innych form 
przekazów medialnych.

Nosowskiego nie tylko możemy poczytać na pierwszych stronach „Więzi”, ale 
także zobaczyć „na żywo”, ponieważ redaktor naczelny nagrywa swoje wstępniaki 
w formie wideobloga. To interesująca zmiana, która dokonała się za pośrednic-
twem mediów audiowizualnych oraz internetu – dzisiaj nie tylko czytamy cza-
sopismo, ale możemy także swobodnie obejrzeć nagrane wcześniej wypowiedzi 
dziennikarzy, redaktorów, publicystów. Podobnie sprawy mają się z radiem. Czy 
jeszcze dekadę, dwie temu ktokolwiek mógłby pomyśleć, że rozgłośnie radiowe 
będą zachęcały nie tylko do słuchania audycji w eterze, ale także do oglądania 
ich w sieci?

Funkcjonowanie „Więzi” w internecie sprawia, że i jako oferta medialna, i jako 
społeczność, czasopismo zaczyna żyć na zasadach „globalnej wioski” – wszyscy 
mogą się komunikować ze wszystkimi. „Im więcej transmitujemy online, tym 
bardziej jesteśmy” – stwierdziła Magdalena Szpunar8. W tym zakresie redakto-
rzy „Więzi” nie tylko idą z duchem czasu, ale przede wszystkim wyrażają swoje 
zdanie w sprawie kondycji publicystyki katolickiej wśród innych ofert medialnych 

7 Z. Nosowski, Drodzy Czytelnicy! [edytorial], „Więź” 2016, nr 1 (663), s. 1.
8 M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016, s. 162.
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i nurtów światopoglądowych. Czy „Więź” w swojej nieprzypadkowo atrakcyjnej 
formie, może stanowić alternatywę dla czasopism z obszaru sekularyzującej się 
przestrzeni kultury masowej? Albo, z jeszcze innej strony patrząc, czy „Więź” 
i jej wcielenia (papierowe, internetowe, mobilne) nie są w dużej mierze odpo-
wiedzią na sukces takich przedsięwzięć wydawniczo-społecznych, jak „Krytyka 
Polityczna”?

Cechą charakterystyczną nowych mediów, oddzielającą je od mediów tra-
dycyjnych, jest możliwość natychmiastowej i nieograniczonej reakcji na publi-
kowane treści. Nie jest to „interaktywność”, do której z pewną rezerwą odnosił 
się Manovich, ale raczej rodzaj współtwórstwa – komentując, udostępniając 
i „lajkując” użytkownicy nowych mediów uczestniczą w szeroko zakrojonym 
procesie komunikacji. Marcin Jasionowicz w artykule zatytułowanym Internet. 
Medium, środowisko, społeczność pisał:

Trudno nie zauważyć zbieżności pomiędzy wymienionymi cechami a działalnością spo-
łeczności internetowej. Tym, co umożliwiło na podstawowym poziomie przekształcenie 
się medium komunikacyjnego w wirtualne środowisko społeczne, jest zasada interaktyw-
ności. Użytkownik internetu jest czynny: nie tylko wybiera treść docierającego do niego 
przekazu, lecz jest w stanie w łatwy sposób kreować własne komunikaty, upubliczniać 
treści, nawiązywać kontakty z innymi użytkownikami, wymieniać z nimi informacje9.

Nosowskiego możemy zatem oglądać i słuchać w internecie, to redakcję do 
czytelników, zmienia układ w schemacie komunikacyjnym pomiędzy nadawcą 
a odbiorcami (wcześniej trzeba było sobie wyobrażać, jak wygląda ten czy inny 
redaktor), a także wzbogaca to konkretne medium o nowe oferty medialne. 
To również symptom przemian: oferty medialne nakładają się na siebie, 
krzyżują w różnych formach i realizacjach, zmieniają cechy gatunkowe wy-
powiedzi o charakterze dziennikarskim, czasami są „remiksami” materiałów 
opracowanych w innej formie. Nosowski pisze edytorial, ale także – nagrywa 
wideoedytorial. Czy to nie nowy gatunek w uniwersum współczesnych me-
diów? I tak, i nie – nagrywanie krótkiego filmu z wypowiedzią jest tak stare 
jak – powiedzmy – telewizja, natomiast nagrywanie filmów i umieszczanie ich 
w internecie można datować, mniej więcej, równolegle z powstaniem YouTube’a  
i innych portali, które umożliwiają zamieszczanie filmów.

Cóż, wideoblogi – a także inne formy audiowizualne, które zdominowały inter-
net między innymi dzięki portalowi YouTube – są dzisiaj powszechnym sposobem 
komunikacji masowej. Nic zatem dziwnego, że nawet redakcje tradycyjnych 
tytułów prasowych i publicystycznych wykorzystują te narzędzia do tworzenia 
swoich ofert medialnych. Dzisiaj pisać do czytelników to chyba za mało, ponieważ 
czytelnik jest także użytkownikiem Facebooka, Twittera, YouTube’a, Instagrama, 
Snapchata i tak dalej. W tym sensie redakcja „Więzi” to „cyfrowi migranci”, którzy 
nie trzymują się kurczowo tezy o wyjątkowości medium papierowego.

Wrócę na moment do edytoriali redaktora Zbigniewa Nosowskiego. Na stronie 
„Więzi” można i przeczytać to, co jest drukowane w papierowej wersji pisma, 
i obejrzeć samego Nosowskiego, krótko omawiającego numer i zapraszającego 
czytelników do lektury (wersji papierowej i elektronicznej!). Ciekawe, że to, co 
pisze Nosowski, różni się od tego, co mówi w mniej więcej dwuminutowych 

9 M. Jasionowicz, Internet. Medium, środowisko, społeczność, w: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa 
edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008, s. 149.



filmach. Na papierze edytorial powinien być krótki, ma w zasadzie nie więcej 
niż trzy, cztery kilkuzdaniowe akapity. Jest zwięzły, bo i w ekonomicznej formie 
musi zostać przedstawiona główna teza numeru i jego, na tyle, na ile to możliwe, 
zawartość. W wypadku edytoriali w mediach drukowanych mogłaby działać – 
znana z nowych mediów – zasada tl:dr, czyli Too long, didn’t read („Za długie, nie 
czytam”). W filmie jest inaczej – można nieco rozwinąć wypowiedź, dodać nowe 
wątki, pozwolić sobie na trochę swobodniejszą narrację. W takim znaczeniu obie 
formy (edytorial – jako gatunek prasowy czy publicystyczny, a także wideoedy-
torial – gatunek internetowy) uzupełniają się nawzajem.

 „Więź” wkrótce będzie obchodziła okrągły jubileusz sześćdziesięciolecia istnie-
nia (pierwszy numer ukazał się drukiem w 1958 roku), co nie oznacza, że redakcja 
nie nadąża za nowoczesnością. Wręcz przeciwnie, ponieważ „Więź” to nie tylko 
czasopismo, ale przede wszystkim społeczność skupiona wokół kwartalnika, 
wydawnictwa, a od niedawna także medium cyfrowego. Z jednej strony, nie 
zapomina o tradycji intelektualnej swoich poprzedników (choćby Tadeusza Ma-
zowieckiego, pierwszego redaktora naczelnego w latach 1958–1981), a z drugiej 
strony potrafi wykorzystać wszelkie zalety komunikacyjne mediów cyfrowych 
i nowych mediów. Dzisiaj czasopismo społeczno-kulturalne nie musi ograniczać 
się do tradycyjnego druku – pismo, takie jak „Więź”, funkcjonuje także w innych 
przestrzeniach medialnych.

 “Więź” and Contemporary Media

Within this article I give an inside-look on a Catholic magazine called Więź, which is an example 

of transformation between “old media” and “new media”. The editorial board of Więź is not only 

a group of people, concerned about producing new issues of a paperback, traditional magazine, 

but also a type of modern-day media enterprise, finding its way through the world of social media. 

Nonetheless, Więź can be approached as a “new media” – in every possible shape and form.   

Translated by Sławomir Iwasiów
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Jacobs Joachim 113
Jakubowicz Szmul (Józef Samuel Son-

nenberg; Zbytkower) 62
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) 100
Jarosz Józef 72
Jaroszewski Tadeusz Stefan 106
Jasińska (-Wojtkowska) Maria 71
Jasionowicz Marcin 127
Jaspers Karl 83
Jedwab Lena 53
Johnson Paul 83, 84
Jones Caroline 100
Juda Lejb Lewi Aaron ben 85

Kaczmarek Ryszard 54
Kamczycki Artur 85
Kania Ireneusz 32
Kanner Sala 56
Kant Immanuel 98
Karwowska Elżbieta 106
Katz Janina 68
Keff (-Umińska) Bożena 46, 64
Kendall Paul Murray 71
Kerski Basil 49, 50
Kersz Izaak 119
Kierkegaard Søren 14
Kijek Katarzyna 93, 99
King Francis X. 46
Knap Paweł 87
Knufinke Ulrich 115, 116
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Kolbuszewski Jacek 111
Kołodziejczyk Ryszard 106
Konieczny Alfred 55
Konińscy rodzina 117
Koplowicz Abram (Abraham Koplowicz) 

53
Korczak Janusz 52
Korpanty Józef Władysław 12
Kowalczyk Józef 83, 86, 88, 89
Kozak Piotr 85
Krall Hanna 67
Kraushar Aleksander (Alkar) 26, 28–30
Krauss Rosalind Epstein 97
Królak Sławomir 35
Krupiński Piotr 78
Kruppik Błażej 16
Krzaczkowski Paweł 93, 97, 99
Kubiak Szymon Piotr 85–87
Kuchcińska-Kurcz Agnieszka 89
Kuczyński Friedrich 55
Kułakowski Zdzisław 119
Kunz Tomasz 12, 44
Kurc-Maj Paulina 85
Kuźma Erazm 73
Kwaterko Mateusz 9, 35, 76

Lalak Mirosław 73
Langerhans Friedrich Wilhelm 116
Laskier Jakub 53, 56, 57
Laskier Rutka 49–60
Laster Kathy 43
Lejeune Philippe 71
Lempertienė Lara 115
Lenowitz Harris 27, 28
Leociak Jacek 53
Lesser Levy 118
Levi Primo 35–40, 42
Lewenstern Eugeniusz 106
Lewenstern Zofia Ewelina 106
Lewiński Dominik 124
Lewkowicz Genia 57
Libermann Carl Theodore 63
Licht Hugo 116
Lipset Seymour Martin 19
Ljubow Popowa (Любовь Сергеевна 

Попова; Lyubov Popova) 92
Loewenberg Jakub 118
Lubelska Magdalena 73

Luckmann Thomas 11, 21
Ludwik XIV 113
Luria Izaak (Izaak ben Szlomo Luria Asz-

kenazi) 32
Lustiger Arno 49, 50

Łapa Małgorzata 119
Łebkowska Anna 74
Łojek Mieczysław 71

Maciejko Paweł 26–30, 32
Madejski Jerzy 61, 71, 73
Malewicz Kazimierz 92
Maliniak Arjan 119
Manganelli Giorgio 37
Manovich Lev 124, 125, 127
Marczuk-Krupa Anna 106
Markiewicz Henryk 73
Marks Karol 14, 21, 64, 83–87, 89
Maroszczuk Grażyna
Marsyliusz z Padwy (Marsilio la Padova; 

Marsilio Mainardini) 14
Marszałek Piotr 43
Martin David 20
Mazanka Paweł CSsR 13, 14
Mazower David 85
Mączewska Katarzyna 106
Meier Richard Alan 100
Merin Mojżesz 54
Mikołajewski Jarosław 36, 38, 40
Minc Zofia 53, 59
Minz Judah (Judah ben Eliezer ha-Levi 

Minz; Mahari Minz) 84
Młodożeniec Piotr 99
Moderski Jerzy 46
Mortkowicz Eliasz 65
Mortkowicz Jakub 65
Mortkowicz-Olczak Hanna 68
Moszkowicz Mania 49
Motta Giovanna 12
Muszyńska Danuta 119, 120
Muszyński Lech 119, 120
Muzyczuk Daniel 85
Mysłowska Anna 71

Nahon Gérard 113
Nalewajko-Kulikov Joanna 87, 89
Namysło Aleksandra 53–56



Narkiss Mordechai 85
Natan z Gazy (Abraham Natan Benja-

min ben Elisza Chajim Aszkenazi) 32
Nęcka Agnieszka 123
Nietzsche Fryderyk 14
Nosowski Zbigniew 126, 127
Nowacka Magdalena 50
Nowak Zofia 106
Nycz Ryszard 73

Ockham William (William Occam) 14
Olczak-Ronikier Joanna 64–70
Olszewski Czesław 107
Olszewski Tomasz 46
Opatoszu Józef (Joseph Meir Opatow-

ski) 85
Oppler Edwin 116
Ouaknin Marc-Alain 31

Papieski Leon 106
Parowski Maciej 36
Pecaric Sacha 31
Peszek Maria 42
Pfautz Harold 19
Piber Andrzej 83
Piechotka Kazimierz Maciej 93, 101
Piechotka Maria 93, 101
Pietrzyk Bartłomiej 41
Pikulski Gaudenty 26
Pius IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti) 

15, 46
Piwocki Ksawery 100
Płotnicka Frumka 56
Podgarbi Bronislaw 119
Poli Grazia 37
Poliakov Léon 64
Pomian Krzysztof Andrzej 104, 110
Prawer Eugenia 51, 52, 56, 57
Presl Nicolas 45
Prokopiuk Jerzy 46
Pruska Krystyna 31
Pruski Krzysztof 31
Puchalska Irena 43

Rabizo-Birek Magdalena 125
Radzio Zygmunt 61
Rajzen Awrom (Abraham Reyzen) 85
Rasińska-Bóbr Agnieszka 64

Rinz Sebastian 115
Rogowska Barbara 86, 89
Rolka Caroline 116
Rosati Italo 38
Rosenblum Robert 99
Rosiński Krystian 45
Roskies David G. 42
Rosner Alfred 54, 55
Rosset Tomasz Feliks de 106
Rotblat Louis 85
Rottenberg Anda 66–70
Rumpf Friedrich 115
Ryż Bartosz 124

Sabbataj Cwi (Szebetaj Cewi) 28, 30, 31
Salisbury Seward W. 19
Sandauer Artur 65, 69
Savonarola Girolamo 100
Schiper Ignacy (Icchak Schipper) 118
Schmelt Albert (Albert Smelt) 54, 55
Schmidt Siegfried Johannes 124
Scholem Gerszom (Gershom Scholem) 

27, 28, 31, 32
Schopenhauer Artur 14
Segre Cesare 38
Sfard Dawid 88
Sharot Stephen 28
Shay Arnold 49
Shinner Larry 12
Shmeruk Chone 27
Šiaučiūnaitė-Verbickienė Jurgita 115
Sirat Colette 85
Skimborowicz Hipolit 26, 28
Skolnik Fred 27, 32
Sławiński Janusz 72–74
Smelser Neil Joseph 19
Smolana Adam Władysław 87
Snyder Timothy David 41–47
Sołtysik Mariusz 42
Sosnowski Oskar 93, 97
Spector Sheila 33
Spiegelman Art 44
Spielberg Steven 46
Stahl Friedrich Julius 64
Stalin Józef 42, 85–87
Stasiński Leon ks. 49
Steinbach Esther 75, 76 
Steinert Heinz 43
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Stella Frank 91–101
Stępnik Krzysztof 87
Stöcker-Sobelman Joanna 58
Stoichita Victor Ieronim (Victor Ieronim 

Stoichiţă) 104, 105, 107, 110
Strumiłło Jan 94, 96
Strzelecka Irena 57–60
Szacki Jerzy 47
Szczekacz Samuel (Zur) 85
Szczerbuk Emil 124
Szeps Fela 53
Szerzyńska-Maćkowiak Krystyna 46
Szpunar Magdalena 124, 126
Szternfinkel Natan Eliasz 53
Sztompka Piotr 14
Szwarcman-Czarnota Bella 45
Szydłowski Adam 51
Szymaniak Sylwia 89

Śliwoń Władysław 49, 52, 54, 55
Śniecikowska Beata 85
Świerkocki Maciej 42

Tanikowski Artur 91
Tarasiewicz Wanda 47
Taslitzky Boris 87
Tatlin Władimir 92
Teklik Joanna 36
Thiel-Jańczuk Katarzyna 104
Toeplitz Anna 61
Toeplitz Halina (z d. Odrzywolska) 61
Toeplitz Krzysztof Teodor 61–70
Toeplitz Teodor 63
Tokarczuk Olga 32
Tokarska-Bakir Joanna 64
Toward David 12
Tschumi Bernard 93
Turkot Marta 11, 12
Turner Jonathan Hugh 14
Turowski Andrzej 91, 92
Tuwim Julian 65
Twardzik Wacław 73

Urman Jerzy Feliks 53

Valode Philippe 46
Vincenz Joanna de 49, 50
Vries Simon Philip de 29

Vuorensola Timo 42

Wacholder Ben Zion 26
Weber Max 13, 14, 18, 23
Weininger Otto 64 
Weiser Piotr 71, 75–79, 81
Weisgal Meyer Wolf 85
Wertheim Gustaw 106
Wertheim Julia 106
White Hayden 37
Wiercińska Janina 106
Wisznicer Marek (Mark Wischnitzer; Vi-

shnitzer) 26
Wiśniowska Halszka 39
Wojciechowski Aleksander 106
Wolski Paweł 43, 47
Woronczak Jan Paweł 112
Woronczak Jerzy 111
Wójcik Julita 68
Wółkowski Wojciech 94
Wyka Marta 68

Zadrożyńska Anna 11
Zajczyk Szymon 93, 95, 97
Załęski Krzysztof 106
Zapolska-Downar Magdalena 87
Zawadzki Mieczysław 49, 53
Zawiszewska Agata 36
Zeligson Adolf (Adolf Seligson; 

Zeligsohn) 119
Zielińska Katarzyna 11, 13, 14, 16, 19
Ziemann Sonja 78
Zieniewicz Andrzej 62
Ziomek Jerzy 72

Żaboklicki Krzysztof 37
Żywno Bronisław 94
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